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ศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงชีแ้ นะแนวทางการดำ�เนินชีวติ แก่พสกนิกร
ชาวไทยมาโดยตลอด ให้ดำ�เนินไปในทางสายกลาง ให้ก้าวทันต่อโลก
ยุคโลกาภิวัตน์ มีความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
รวมถึงความจำ�เป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมี
ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลีย่ นแปลงทัง้ ภายนอกและภายใน ทัง้ นี้ จะต้อง
อาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำ�วิชาการ
ต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและดำ�เนินการทุกขัน้ ตอน ขณะเดียวกัน ต้องเสริม
สร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติให้มีสำ�นึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
ดำ�เนินชีวติ ด้วยความอดทน พากเพียร มีสติและความรอบคอบ เพือ่ ให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกน้อมนำ�ไปปฏิบัติในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยในปี 2556 สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) และภาคเอกชนที่ ได้น้อมนำ�
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ จนเห็นความสำ�เร็จของการดำ�เนินธุรกิจที่มุ่งสู่ความยั่งยืน 7 องค์กร
ได้แก่ เอสซีจี บริษัท โตชิบา ประเทศไทย จำ�กัด บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น
จำ�กัด (มหาชน) บริษั ท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน) เครือเบทาโกร และกลุ่มมิตรผล ได้เห็นความสำ�คัญของ
การขยายผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กว้างขวาง เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่
ภาคธุรกิจ จึงได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 เพื่อเป็นพันธมิตรขับเคลื่อน
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งภายในองค์กร และขยายผลสู่ธุรกิจเครือข่ายและคู่ค้า ส่งผลให้เกิด
รูปแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมของภาคธุรกิจพลังงาน ก่อสร้าง
เกษตร ค้าปลีกค้าส่ง รวมถึงรูปแบบการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งภาคธุรกิจที่มีขนาดใหญ่
และ SMEs
จากความร่วมมือดังกล่าว สศช. ได้ร่วมกับ 7 องค์กรธุรกิจพันธมิตร ถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ ได้ดำ�เนินการมาแสดงให้เห็นว่า การน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาดำ�เนินการในภาคธุรกิจเอกชน จะสร้างความสมดุล นำ�ไปสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ
เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้ผู้ประกอบการอื่นๆ ได้ประยุกต์ใช้ และขยายผลไปอย่างกว้างขวางตามเจตนารมณ์ของบันทึก
ความร่วมมือต่อไป
(ดร.ปรเมธี วิมลศิริ)
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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อสซีจนี อ้ มนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ดำ�เนินธุรกิจ จนสามารถฝ่าฟันวิกฤติิ นำ�พาธุรกิจให้อยูร่ อดและเติบโต
อย่างยั่งยืน โดยคำ�นึงถึงศักยภาพของตนเอง และสร้างสมดุลของเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทุกฝ่าย
คำ�ว่า “พอเพียง” ไม่ได้หมายถึง “พอ” หรือ “หยุด” แต่หมายถึง “การใช้
ศักยภาพทีม่ อี ยูเ่ พือ่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืน” ดังนัน้ เศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่การ
หยุดเติบโต หรือมุง่ กำ�ไรสูงสุดในระยะสัน้ แต่ตอ้ งสร้างการเติบโตอย่างมัน่ คงและ
ยัง่ ยืน “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักคิดสูก่ ารปฏิบตั เิ พือ่ ความยัง่ ยืนทีท่ กุ ภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นครัวเรือน ธุรกิจ เกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรม สามารถนำ�
ไปใช้ได้
เพื่อน้อมสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เอสซีจีจึงมุ่งมั่น
สืบสานพระราชปณิธานด้วยการเผยแพร่ และเป็นแบบอย่างการดำ�เนินธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ เพื่อจะนำ�ไปสู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวางและสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้
กับภูมิภาคอาเซียนต่อไป
เอสซีจี ได้ขยายผลโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจต่างๆ น้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในการดำ�เนินธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนเอสซีจี” ตั้งแต่ต้นนํ้าไปจนถึงปลายนํ้าให้มี
ความเข้มแข็ง สำ�หรับการขยายผลไปยังคู่ธุรกิจต้นนํ้า เอสซีจีมุ่งเน้นที่จะสร้างคุณค่าสู่คู่ธุรกิจเพื่อให้คู่ธุรกิจมีศักยภาพ
ในระดับมืออาชีพ แข่งขันได้ ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมเติบโตไปกับเอสซีจี โดยจัดทำ� “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ
เอสซีจี” เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้คู่ธุรกิจใช้ดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิเสรีภาพ ดูแลแรงงานและสิทธิ
มนุษยชน ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำ�หนดต่างๆ อันเป็นที่ยอมรับ
ในสากล และดำ�เนิน “โครงการพัฒนาคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน” เพื่อปลูกฝังแนวคิดการดำ�เนินธุรกิจอย่างพอเพียง
และยั่งยืน เชิญชวนคู่ธุรกิจกว่า 15 ราย ร่วมกันคัดเลือกโครงการที่ส่งผลต่อธุรกิจโดยตรง เช่น การเพิ่มผลผลิต
การแก้ปัญหาด้านคุณภาพ การลดและการจัดการพลังงาน การลดของเสีย และการพัฒนาระบบคลังสินค้าและ
โลจิสติกส์ เป็นต้น โดยเอสซีจีสนับสนุนเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนา และสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยการนำ�หลัก
การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบมาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาคู่ธุรกิจ ส่งผลให้สามารถลดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน
และสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
เอสซีจีตั้งใจพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน และขยายผลอย่างต่อเนื่องไปยังคู่ธุรกิจอื่นๆ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ
และพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้คู่ธุรกิจขยายผลต่อได้ด้วยตนเอง สามารถสร้างความเข้มแข็ง และเติบโตอย่างยั่งยืน
เพื่อประโยชน์สุขของทุกฝ่ายสืบไป

(นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส)
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี

บริษัท โตชิบา ประเทศไทย จำ�กัด
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พระราชทานพระราชดำ�ริชี้แนะแนวทางดำ�เนินชีวิตแก่พสกนิกร
ชาวไทยมาตลอดนานกว่า 30 ปี ซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาแนวทาง
การดำ�รงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว
ระดับชุมชน จนถึงระดับภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน
บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำ�กัด เป็นหนึ่งบริษัทในเครือ โตชิบา
ประเทศไทย ได้ดำ�เนินธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากรุ่นสู่รุ่นพร้อมสานต่อ
การนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยเน้นกระบวนการ
ดำ�เนินการผลิตและการบริหารที่มุ่งนำ�สิ่งที่ดีมาสู่ชีวิตทุกภาคส่วน สะท้อน
ให้เห็นว่า การทำ�งานของบริษั ทฯ ที่แท้จริงไม่เพียงแต่สนใจคุณภาพสินค้า
ที่มีต่อลูกค้าเท่านั้น หากแต่ยังใส่ใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พนักงานต้องได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ สามารถพึ่งพาตนเอง มีภูมคิ ุ้มกันในชีวติ พร้อมกับทัศนคติที่ดีในการทำ�งาน
กับชุมชนและสังคมภายนอก
บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำ�กัด เป็นบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการนำ�หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับ
การทำ�ธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2550 โดยยึดหลักพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ซึ่งต้องมีความรู้ควบคู่ไปกับ
คุณธรรม ด้วยคำ�ว่า พอประมาณ เป็นหลักที่บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญมาโดยตลอด เพราะการดำ�เนินธุรกิจเราไม่ได้
มุ่งเน้นในผลกำ�ไรเป็นหลักอย่างเดียว แต่สิ่งที่เราอยากได้ คือ เรื่องเทคโนโลยีที่สามารถนำ�มาใช้ในประเทศไทย
เพื่อที่คนไทยจะได้เรียนรู้ ส่วนเรื่องการมีเหตุผล บริษั ทฯ ได้ยึดหลักธุรกิจที่เป็นระบบมีเหตุผลอย่างรอบคอบ
และหลักการสุดท้ายคือ มีภมู คิ มุ้ กันในตัวทีด่ ี มีระบบการตรวจสอบ การจัดการความเสีย่ ง และการจัดการภาวะวิกฤติิ
บริษัทฯ มีการจัดการองค์ความรู้ และพนักงานทัง้ องค์กรต้องมีคณ
ุ ธรรมในการประกอบอาชีพการงาน เรามีมาตรฐาน
จรรยาบรรณของคนโตชิบา
บริษั ท ไทยโตชิบาฯ ได้ดำ�เนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมานาน
ได้ขบั เคลือ่ นขยายผลสู่ 5 ธุรกิจเครือข่าย ทัง้ ธุรกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการค้าปลีก ทีม่ งุ่ ทำ�ธุรกิจด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ
บนพื้นฐานความพอเพียง และสร้างความแข็งแกร่งในชุมชน สังคมโดยรอบ เพื่อสร้างความสมดุล และ
การเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตลอดไป

(นางกนิษฐ เมืองกระจ่าง)
ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม บริษัท โตชิบา ประเทศไทย

บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)

ด้

วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไว้ให้เป็นหลักในการดำ�เนินชีวิต ที่ทุกคนสามารถนำ�ไป
คิด ปฏิบัติ และปรับใช้ให้เหมาะกับตน ไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคล ครอบครัว
ชุมชน องค์กร จนถึงระดับประเทศ เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
และปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกยุคปัจจุบัน
บริษั ท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำ�กับ
ดูแลของกระทรวงพลังงาน และกระทรวงการคลัง จึงได้น้อมนำ�ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็น หลักคิดในการดำ�เนินธุรกิจ
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การเป็น
บริษั ทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำ�  พันธกิจการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่ายอย่างสมดุล และภารกิจการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศ บนพื้นฐานของการดำ�เนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยต้องคำ�นึงถึง
ความพอประมาณทีส่ อดคล้องกับทรัพยากร บุคลากร และเทคโนโลยี ทีม่ คี วามมีเหตุผลในการวางกลยุทธ์และตัดสินใจ
อย่างรอบคอบ การมีวินัยทางการเงินที่เคร่งครัดและการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากความไม่แน่นอน
ทีอ่ าจเกิดขึน้ และการใช้ความรูแ้ ละคุณธรรมเป็นเครือ่ งนำ�ทางไปสูส่ งิ่ ทีถ่ กู ทีค่ วรในทุกขัน้ ตอน พร้อมถ่ายทอดสูพ่ นักงาน
โดยใช้ค่านิยมองค์กรเป็นแนวทางส่งเสริมให้พนักงานนำ�ไปคิดและปฏิบัติต่อไป
จากรัฐวิสาหกิจเล็กๆ ที่แทบไม่มีทุนและความรู้เรื่องธุรกิจเลย ปตท. ค่อยๆ ก่อร่างสร้างองค์กรและสั่งสม
องค์ความรู้มาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถพึ่งพาตนเองในการประกอบธุรกิจพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ครบวงจรด้วยฝีมือคนไทย โดยไม่เป็นภาระต่อภาครัฐเพื่อสร้างความมั่งคงทางพลังงานอย่างเพียงพอ ทั่วถึง
ทุกพื้นที่ในราคาที่เป็นธรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ
ทั้งนี้ ปตท. ได้ขยายผลการนำ�ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่บริษั ทในกลุ่ม ปตท. เพื่อให้เกิดการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้กันได้ในทิศทางเดียวกัน ควบคู่กับการส่งเสริมสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้สามารถยืนหยัด
ได้ด้วยตนเองตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนำ�ไปสู่การพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืนสืบไป

(นายเทวินทร์ วงศ์วานิช)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด (มหาชน)

พ
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ได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ปวงชน
ชาวไทยได้น้อมนำ�ไปปรับใช้ในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นบุคคล ชุมชน
ภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
จากพระราชดำ�รัสในวารสารชัยพัฒนา ประจำ�เดือนสิงหาคม 2542
ความตอนหนึ่งว่า “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐาน
ความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือน
ตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมาก
มองไม่เห็นเสาเข็ม เพราะลืมเสาเข็มเสียด้วยซํ้าไป”
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทของ
คนไทย ดำ�เนินธุรกิจด้านพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง มีวัฒนธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ “พัฒนานวัตกรรมธุรกิจ
อย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม” วัฒนธรรมพนักงาน “เป็นคนดี มีความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น”
วิถีการดำ�เนินธุรกิจ สร้างความสมดุลระหว่าง “มูลค่า” และ “คุณค่า” เพื่อความยั่งยืน กล่าวคือ มีกำ�ไร
ในระดับพอประมาณ และให้ความสำ�คัญกับการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งพนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า
ลูกค้า ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข อันเป็นแกนของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คือ มีความพอประมาณ มีเหตุมีผล สร้างภูมิคุ้มกัน และมีความรู้คู่คุณธรรม
บริษั ท บางจากฯ ได้น้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการสมัยใหม่
โดยคำ�นึงถึง ความพอประมาณ ดำ�เนินธุรกิจสายกลางตามวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อสร้างความสมดุล ความมีเหตุ
มีผล มีการวางแผนกลยุทธ์และเป้าหมายอย่างชัดเจน ยึดมั่นในกรอบและวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ
ก่ อ นตั ด สิ น ใจลงทุ น ด้ า นภู มิ คุ้ ม กั น มี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย ง วางแผนรองรั บ วิ ก ฤติิ ต่ า งๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
มีการตรวจสอบภายใน ส่วนเงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพิ่มทักษะและศักยภาพ
ให้พนักงาน พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานรู้จักแบ่งปัน มีจิตสาธารณะ ทำ�ประโยชน์เพื่อสังคม โดยยึดหลัก
บรรษัทภิบาลมาใช้ในชีวิตประจำ�วันและการปฏิบัติงาน
กระบวนการดังกล่าว เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับบริษั ท บางจากฯ เติบโตอย่างมั่นคงแข็งแรง ควบคู่
กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย ซึ่งบริษั ท บางจากฯ ได้ขยายผล
การน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัทในเครือและคู่ค้าผู้ประกอบการสถานีบริการ
นํ้ามันบางจาก ได้นำ�ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

(นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

ป

รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช รั ช กาลที่ 9 ทรงพระราชทานให้
กั บ คนไทยและชาวโลกนั้ น ประกอบด้ ว ย แนวคิ ด และหลั ก ปฏิ บั ติ
ที่ จ ะอำ � นวยให้ ผู้ ที่ นำ � ไปปฏิ บั ติ เ กิ ด ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า และมั่ น คง
โดยปลายทางสุดท้ายของการปฏิบัติตามปรัชญานี้คือ การบังเกิดความสุข
ของทุกภาคส่วน
บริษั ท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจขนาด
ใหญ่ 7 บริษัท ที่ร่วมลงนามใน MOU และร่วมถอดบทเรียน เพื่อสะท้อน
ความจริงเชิงประจักษ์ที่ปรัชญานี้ ได้เอื้อให้ภาคธุรกิจเจริญก้าวหน้าไปด้วย
ความมั่นคง
ในการดำ�เนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อแต่ละวัน จะมีลูกค้าเข้าซื้อหาอาหาร
เครื่องดื่ม สินค้า และบริการอื่นๆ ในร้านมากกว่า 12 ล้านคน ขณะเดียวกันกับที่บริษัทฯ มีพนักงานทั้งที่ประจำ�ร้าน
ทำ�งานในศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ตลอดจนงานสนับสนุนอื่นๆ รวมจำ�นวนกว่า 150,000 คน การบริหาร
จัดการธุรกิจที่จะสรรค์สร้างให้เกิดเป็นความสุขกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ชุมชน สังคม
ผู้ถือหุ้น ตลอดจนการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงสอดคล้องกับจุดหมายปลายทางตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เป็นหลักการที่บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญตลอดมา  
ดังนั้น นอกจากองค์ความรู้ในด้านเศรษฐกิจ การบริหารธุรกิจ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบตะวันตก
ที่ถูกนำ�มาใช้เพื่อประสิทธิภาพและความเจริญเติบโต ซึ่งเป็นไปโดยสอดคล้องกับความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกัน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนั้น บริษัทฯ ยังให้ความสำ�คัญในการนำ�แนวคิดและปรัชญาแบบตะวันออก
ในเรือ่ งความรักสามัคคี ความผูกพันและเอือ้ อาทรต่อกันในหมูค่ นจำ�นวนมากมาใช้พร้อมกันไปด้วย เพือ่ นำ�สูค่ วามยัง่ ยืน
ขององค์กรต่อไป

(นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

ด้

เครือเบทาโกร

วยปรัชญาที่ว่า “เราปรารถนารอยยิ้มของลูกค้าด้วย
ทีมงานที่มีความสุข” และวิสัยทัศน์ที่ว่า “เราให้บริการ
ความสะดวกกับทุกชุมชน” บริษั ทฯ จึงให้ความสำ�คัญในการพัฒนา
พนักงานให้เป็นคนเก่ง คนดี ภูมิใจในคุณค่าของตน และมีความสุข
ทั้งในที่ทำ�งานและชีวิตประจำ�วันด้วยการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร
หลายประการ เพือ่ เป็นหลักยึดเหนีย่ วของพนักงานในการร่วมกันส่งมอบ
บริการทีด่ ี สินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐานความปลอดภัยด้วยระบบประกัน
คุณภาพตัง้ แต่ตน้ ทางจนถึงปลายทางของห่วงโซ่คณ
ุ ค่า ตลอดจนการร่วม
อนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อม  
บริษัทฯ จึงมีความภูมิใจอย่างยิ่งที่เป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจที่ได้เข้า
ร่วมในการถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่จะนำ�สู่ความยั่งยืนขององค์กรและผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดไป
เครือเบทาโกร ก่อตั้งขึ้นในปี 2510 เริ่มต้นจากธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายอาหารสัตว์ โดยขยายธุรกิจในลักษณะ
Vertical Integration จนกระทัง่ กลายเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรทีค่ รบวงจร ซึง่ ครอบคลุมตัง้ แต่ธรุ กิจอาหารสัตว์
ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพสัตว์ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการส่งออกและจำ�หน่ายภายในประเทศ
ในการบริหารงานของเครือเบทาโกร มีการพัฒนาในหลากหลายด้าน ซึ่งในสิบปีที่ผ่านมานี้ องค์กรได้มุ่งเน้นที่
“การพัฒนาองค์ความรู้ใน Supply Chain การผลิตปศุสัตว์ และอาหาร” ผ่านการปรับปรุงกระบวนการการทำ�งาน
การเพิ่มผลผลิต และงาน R&D โดยทำ�ในลักษณะโครงการปรับปรุงตลอดทั้ง Supply Chain และดำ�เนินการร่วมกับ
มหาวิทยาลัย ผ่านโครงการ Practice School และโครงงานวิจัย ซึ่งการพัฒนาลักษณะนี้จะเป็นประโยชน์กับทั้งตัว
องค์กร และภาคการศึกษา
องค์ความรู้ใน Supply Chain นี้ นอกจากใช้ในการพัฒนาธุรกิจแล้ว ยังสามารถนำ�ไปสนับสนุนลูกค้าประเภท
B2B ในลักษณะการบริการด้านความรู้ ที่เรียกว่า Service Menu (หรือ Total Solution) เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
เพิ่มผลผลิต และมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากนี้ ได้นำ�  Service Menu นี้ ไปสนับสนุน
SMEs ในธุรกิจที่ใกล้เคียง และผลักดันให้ Supply Chain อื่น พัฒนา Service Menu ขึ้น เพื่อสนับสนุน SMEs
โดยมีเจ้าภาพเป็นมหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัทใหญ่ ซึ่งจะช่วยพัฒนา SMEs ได้ในทางหนึ่ง
ในงานด้านสังคม ซึ่งเป็นเรื่องที่เครือเบทาโกรให้ความสำ�คัญมากในช่วงหลายปีมานี้ ได้มีการประยุกต์ใช้ความรู้
วิชาการปรับปรุงงาน (Kaizen) ทีม่ คี วามเชือ่ ว่า “ทุกสิง่ สามารถปรับปรุงได้” นำ�ไปใช้กบั งานด้านชุมชน ผ่านหน่วยงาน
สำ�นักบริการเพื่อสังคม เครือเบทาโกรที่ทำ�งานพัฒนาชุมชน โดยสนับสนุนการพัฒนาแบบองค์รวม (Holistic)
หรือเป็นการสนับสนุนหลายเรื่องในพื้นที่เดียวกัน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม
ที่มีความเกี่ยวพันกัน และเรียกรูปแบบการพัฒนาชุมชนนี้ว่า Holistic Area Based หรือ ช่องสาริกาโมเดล
ซึ่งปัจจุบันได้อยู่ระหว่างดำ�เนินการ ทั้งหมด 220 หมู่บ้าน

เครือเบทาโกร ได้น้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการดำ�เนินธุรกิจ โดยผ่านเครื่องมือ
บริหารจัดการต่างๆ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และขยายสู่การพัฒนาเครื่องมือเพื่อสนับสนุน SMEs และ
ชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และนำ�ไปเชื่อมกับกลไกการทำ�งานร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคการศึกษา และบริษัทเอกชน ให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนที่มีความต่อเนื่อง นำ�ไปสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน และชักชวนพันธมิตร เพื่อขยายผลให้ครอบคลุมพื้น ที่จำ�นวนมาก โดยแนวคิดนี้ ได้อยู่ ในรายงาน
การถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคเอกชนฉบับนี้แล้ว

(นายวนัส แต้ ไพสิฐพงษ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร

กลุ่มมิตรผล

ก

ลุ่มมิตรผล ดำ�เนินธุรกิจมากว่า 60 ปี โดยเริ่มต้นจากธุรกิจ
นํ้าตาล และได้ขยายการดำ�เนินงานสู่ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ และธุรกิจใหม่ด้านไบโอเบส โดยมีแนวนโยบายการ
บริหารธุรกิจด้วยการสร้างมูลค่าเพิม่ (Value Creations) ให้กบั องค์กร ชาวไร่ออ้ ย
ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของประเทศไทย
ด้วยการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และการวิจัย มาพัฒนาของเหลือทิ้งจาก
ทุกกระบวนการผลิตให้เกิดเป็นสิ่งที่มีคุณค่า
แม้วา่ ในปัจจุบนั กลุม่ มิตรผล จะเป็นผูผ้ ลิตนํา้ ตาลรายใหญ่ของประเทศไทย
และอันดับที่ 4 ของโลกรวมถึงเป็นผูผ้ ลิตพลังงานหมุนเวียนประเภทไฟฟ้าชีวมวล
และเอทานอลรายใหญ่ในภูมภิ าคเอเชีย ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของธุรกิจ
ในระดับสากล แต่อีกแกนหลักที่สำ�คัญขององค์กร คือการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดังนั้น กลุ่มมิตรผล จึงให้ความสำ�คัญกับแนวทางการสร้างการเติบโตให้กับองค์กรและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน
โดยได้ก�ำ หนดให้มกี ารดำ�เนินงานด้านธรรมาภิบาล (Corporate Governance) การบริหารความเสีย่ ง (Risk Management)
อีกทั้งยังได้น้อมนำ�  “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ซึง่ เป็นหลักปรัชญาทีส่ อนให้เรารูจ้ กั การบริหารความเสีย่ ง สร้างองค์ความรู้ พัฒนาตนเองและบุคลากรเข้ามาประยุกต์ใช้
เพื่อให้องค์กรพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในมิติต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างรอบคอบ
กลุ่มมิตรผล ได้น้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในองค์กรในทุกระดับ รวมทั้งการนำ�
มาตรฐาน “มอก. ๙๙๙๙ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม” มาใช้ในทุกโรงงานนํ้าตาลของกลุ่มมิตรผล
และได้ขยายผลการขอรับรองไปยังคู่ค้าของกลุ่มมิตรผล เพื่อให้มีแนวทางการดำ�เนินงานเช่นเดียวกัน โดยมุ่งหวังให้
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะช่วยสร้างความสมดุล ความมั่นคง และมีความสุขอย่างยั่งยืนให้กับสังคม

(คุณกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มมิตรผล

ส่วนที่

1

รูปการขับเคลื่อนประยุกต์ ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ภาคธุรกิจเอกชน ของ 7 องค์กรธุรกิจ
และเครือข่าย (Supply Chain)

สศช. ได้น้อมนาหลักปรัชญาฯ เป็น
แนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาฯ
เริ่มตั้งแต่แผนพัฒนา ฉบับที่ 8 โดยมี
บทบทในการประสานการขับเคลื่อน
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในทุกมิติ ทุกภาคส่วน

พ.ศ. 2540

พ.ศ. 2556

สศช. มพพ. และ7 องค์ กรธุ รกิ จขนาด
ใหญ่ ได้ ล งนามบั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ
เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2556
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ร่ ว มขั บ เคลื่ อ นการ
ประยุ กต์ ใช้ ปรั ช ญาฯ ทั้ ง ภายในองค์ กร
และขยายผลสู่ Supply Chain องค์กรละ
5 แห่ง ระยะเวลา 3 ปี (2556- 2559)

สศช. มพพ.ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ก าร
ขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงสู่ ธุ ร กิ จ เอกชน“เป็ น ผู้ น าการ
ขั บ เคลื่ อ นการประยุ ก ต์ ใ ช้ ป รั ช ญาฯ
ภาคธุรกิจเอกชน โดยการสร้างความรู้
ความเข้ า ใจ จั ด การองค์ ค วามรู้ และ
ขยายเครื อ ข่ า ยให้ เ กิ ด การขั บ เคลื่ อ น
อย่างมีประสิทธิภาพ”

พ.ศ. 2554

ปรั ชญาฯ ไปประยุ กต์ ใช้ และขยายผลสู่ ธุ รกิ จ ใน
เครื อ ข่ า ยองค์ ก รละ 5 แห่ ง รวม 35 แห่ ง โดย
กาหนดแผนการปฏิบัติการ๓ แผนงาน
1. แผนงานสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้
2. แผนงานเสริ มสร้ า งความร่ ว มมื อกั บ ภาคี
เครือข่าย โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในรูปแบบต่างๆ
3. แผนงานเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ก าร
ดาเนินงานผ่านสื่อต่างๆ

เป้าหมาย: สนับสนุนให้ทั้ง 7 องค์กรธุรกิจนา

7 องค์กรธุรกิจที่ร่วมขับเคลื่อน

การขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคธุรกิจเอกชน
ตามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ 7 องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่

การขับเคลือ่ นการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาคธุรกิจเอกชนของ 7 องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่
และเครือข่าย (SUPPLY CHAIN)

1. ความเป็นมาและกระบวนการขับเคลื่อนการประยุกต์ ใช้ปรัชญาฯ
ตามบันทึกความร่วมมือ (MOU)
1.1 ความเป็นมา
1) สศช. มีบทบาทในการประสานการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในทุกมิติ ทุกภาคส่วน ด้วยการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนสร้างความร่วมมือผ่านเครือข่ายทั้งภาครัฐ
ภาคธุรกิจเอกชน และชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการต่อยอดขยายผลในวงกว้าง ซึ่งในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
สศช. มุ่งเน้นการจุดประกายและเน้นยํ้าความรู้ โดยมีการแปลงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแผนภาพ
ที่ มี ค วามเข้ าใจง่ า ย เพื่ อ จุ ด ประกายความสนใจ มี ก ารเผยแพร่ ตั ว อย่ า งการประยุ ก ต์ ใ ช้ ข องทุ ก ภาคส่ ว น
อย่างหลากหลาย โดยสำ�นักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ร่วมกับ สศช. จัดทำ�เป็นรายงาน
การพัฒนาคนของประเทศไทย ปี 2550 : เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน เผยแพร่ทั่วโลก ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 10 เน้นการขยายเครือข่าย สร้างคน และสือ่ สารแบบผสมผสานสูส่ าธารณชน ให้ความสำ�คัญกับการเสริมสร้าง
องค์ความรู้และความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ และในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ต่อเนื่องถึงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 เน้นการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้มีการดำ�เนินการอย่างแพร่หลายทั้งภาครัฐ
เอกชน และประชาชน สศช. ได้มีการดำ�เนินการร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) ผ่าน 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทำ�หน้าที่เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รวม 33 แห่ง (2) กลุ่มเด็กและเยาวชน ผ่านโครงการ
เพิ่มศักยภาพแกนนำ�สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การมีสุขภาวะ
ที่ดี ในกลุ่มเด็กและเยาวชน และโครงการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กลุ่มเด็กและ
เยาวชน ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนประยุกต์ใช้
ในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม (3) กลุ่มภาคการศึกษา โดยสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง และโรงเรียน
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สามารถทำ�บทบาทหน้าที่เป็นต้นแบบในการขยายผล
โรงเรียนและสถานศึกษาพอเพียงแก่โรงเรียนอื่นๆ (4) กลุ่มธุรกิจเอกชน โดย สศช. ร่วมกับ มพพ. จัดทำ�
บันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน
กับ 7 องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในองค์กรและเครือข่าย (Supply
Chain) องค์กรละ 5 แห่ง

1.2 กระบวนการขับเคลื่อนการประยุกต์ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคธุรกิจเอกชน
ตามบันทึกความร่วมมือ (MOU)
		1) การจัดทำ�บันทึกความร่วมมือ (MOU)
สศช. และ มพพ. ได้เชิญชวนองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่เข้าร่วมขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำ�เนินธุรกิจ โดยได้จัดทำ�บันทึกความร่วมมือกับ 7 องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่เข้าร่วม ประกอบด้วย เอสซีจี บริษั ท ปตท. จำ�กัด
(มหาชน) บริษั ท โตชิบา ประเทศไทย จำ�กัด เครือเบทาโกร บริษั ท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน) และกลุ่มมิตรผล วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมเป็นพันธมิตรขับเคลื่อนการประยุกต์
ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน โดยประสานส่งเสริมการขับเคลื่อนธุรกิจตามหลักปรัชญาฯ
ดำ�เนินการทั้งภายในองค์กรและส่งเสริมการขยายผลสู่องค์กรธุรกิจในเครือข่าย นำ�ไปสู่การเจริญเติบโตไปพร้อม
กันอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน มีคุณธรรมควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้วางกรอบ
การขับเคลื่อนงาน (Roadmap) เป็นระยะเวลา 3 ปี (ปี 2556 – 2559) มีเป้าหมาย สนับสนุนให้ทั้ง 7 องค์กรฯ
นำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ และขยายผลสู่ธุรกิจในเครือข่ายองค์กรละ 5 แห่ง รวม 35 แห่ง

2) การขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7 องค์ ก รธุ ร กิ จ ฯ ได้ ขั บ เคลื่ อ นการประยุ ก ต์ ใ ช้ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งภายในองค์ ก รและ
ขยายผลสู่องค์กรธุรกิจเครือข่าย โดยผู้แทนจาก 7 องค์กรธุรกิจฯ สศช. และ มพพ. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และถ่ายถอดประสบการณ์ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง อาทิ การศึกษาดูงานตัวอย่างธุรกิจกลุ่มเป้าหมายของ
การขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาฯ ของ 7 องค์กรธุรกิจฯ การจัดนิทรรศการ “พัฒนาคน พัฒนาธุรกิจ
ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเผยแพร่ตัวอย่างความสำ�เร็จของการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาฯ
ในการประชุมประจำ�ปี 2557 ของ สศช. รวมถึงจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย อาทิ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “จุดประกายธุรกิจยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อวัน ที่ 31
ตุลาคม 2556 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในปรัชญาฯ และสนับสนุนการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาฯ
ของ 7 องค์กรธุรกิจฯ และเครือข่าย ให้ดำ�เนินไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2557 เพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนฯ ของ 7 องค์กรธุรกิจฯ และเครือข่าย ซึ่งแต่ละองค์กรธุรกิจได้ขยายผลการประยุกต์ ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เครือข่าย สรุปได้ดังนี้

			
2.1) เอสซีจี สร้างแนวร่วมด้วยการส่งเสริมการปฏิบัติตาม “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ” และ
จัดทำ�  “โครงการพัฒนาคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน” โดยจัดทีมพี่เลี้ยงสร้างกระบวนการเรียนรู้และเป็นที่ปรึกษาให้
คู่ธุรกิจ คิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน โดยมีเครือข่ายร่วม
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ บริษัท พาเลท เมกเกอร์กรุ๊ป จำ�กัด บริษัท พลูโตเทค จำ�กัด
บริษัท อุโตกุ (ประเทศไทย) จำ�กัด บริษัท วัฒนพันธุ์แพคเกจจิ้งซิสเท็ม จำ�กัด บริษัท สุธากัญจน์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำ�กัด และบริษัท เอนเทค โพรดักส์ จำ�กัด
		 2.2) บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) ใช้กรอบการบริหารจัดการความยั่งยืน กลุ่ม ปตท. สู่ธุรกิจ
เครือข่าย เพือ่ เป็นแนวปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประโยชน์สงู สุดตลอดห่วงโซ่ธรุ กิจ ตัง้ แต่ตน้ นํา้ จนถึง
ปลายนํ้า ครอบคลุมถึงการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล โดยจัดเวทีสัมมนา จัดการประชุมกลุ่มบริษัท
เครือข่ายเป็นประจำ�  เพื่อถ่ายทอดความรู้ ติดตามความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมีเครือข่าย
ร่วมประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ บริษั ท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำ�กัด
		 2.3) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด (มหาชน) ถ่ายทอดวิสยั ทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร
และแนวทางการบริหารธุรกิจ “บางจาก Model” ที่ยึดมั่นการพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืนสู่ธุรกิจคู่ค้า จัดเวที ให้เครือข่ายมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดำ�เนินงานและวิธีแก้ไขปัญหา
เพือ่ สร้างความมีประสิทธิภาพและความยัง่ ยืนให้กบั คูธ่ รุ กิจ โดยมีเครือข่ายร่วมประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้แก่ บริษัท บางจากกรีนเนท จำ�กัด บริษัท พรีเมี่ยม ออยล์ ปาล์ม จำ�กัด บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำ�กัด
บริษัท บางจากโซลาร์เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด และสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์
		 2.4) บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน) พัฒนาธุรกิจเครือข่ายสู่ความเป็นเลิศด้านกระบวนการ
ทำ�งานที่มีประสิทธิภาพ ผสานประโยชน์สุขทุกภาคส่วน สร้างการเติบโตและผลกำ�ไรที่ยั่งยืน โดยจัดประชุม
สร้างความเข้าใจ ขยายผลกรอบการดำ�เนินธุรกิจตามปรัชญาฯ และเป็นพี่เลี้ยงให้คำ�ปรึกษาในการปฏิบัติและติดตาม
ความก้าวหน้าของการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีเครือข่ายร่วมประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่
บริษัท ซีพี รีเทลลิ้ง จำ�กัด บริษัท ซีพีแรม จำ�กัด บริษัท เอส ที ไอ มาร์เก็ตติ้ง (1995) จำ�กัด บริษัท ศรีนานาพร
มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด และบริษัท สวนผึ้งหวาน จำ�กัด
		 2.5) เครือเบทาโกร ใช้หลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โดยมีขั้นตอนการดำ�เนินงาน คือ
สร้างความคุ้นเคย/เข้าถึงชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก/ปัญหา ค้นหาแนวร่วมทำ�งาน วางแผนการทำ�งานร่วมกัน
ขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ รวมทั้งรวบรวมองค์ความรู้เป็นหมวดหมู่ จัดทำ�เป็นชุดเมนูความรู้ เพื่อถ่ายทอดให้กับ
ธุรกิจในห่วงโซ่การผลิตและชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีผู้ร่วมประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้แก่ โรงงานผลิตอาหารสัตว์พระประแดง บริษัท ธีรภัทรอาหารสัตว์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ชุมชนช่องสาริกา จังหวัดลพบุรี
ชุมชนบ้านดอนกลาง จังหวัดอุบลราชธานี และชุมชนบ้านเชียงกลาง จังหวัดน่าน
		 2.6) บริษัท โตชิบา ประเทศไทย จำ�กัด เชิญชวนเครือข่ายธุรกิจ คูค่ า้ ทีเ่ ป็นตัวแทนจำ�หน่ายเครือ่ งใช้
ไฟฟ้า และพันธมิตรทางธุรกิจ น้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ โดยจัดทีมพี่เลี้ยงให้ความรู้
ความเข้าใจในปรัชญาฯ และการประยุกต์ใช้ทั้งหลักคิดและแนวปฏิบัติ โดยมีผู้ร่วมประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้แก่ บริษัท เอ็นอีซี อินฟรอนเทียไทย บริษัท โตชิบาไล้ท์ติ้ง จำ�กัด บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย)
จำ�กัด บริษัท เอ็นอีซี แพลทฟอมส์ ไทย จำ�กัด ร้านทวียนต์ เชียงราย และร้านวงศ์อนันต์ สมุทรสงคราม

			
2.7) กลุ่มมิตรผล กลุ่มมิตรผล ประสานเชื่อมโยง กับ สมอ. ในการนำ�มาตรฐาน “มอก.๙๙๙๙
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม” มาประยุกต์ใช้กับทุกภาคส่วน ซึ่งครอบคลุมการดำ�เนินงานตั้งแต่
ชาวไร่อ้อย พนักงาน คู่ค้า และผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ ทั้งภายในบริษัทของกลุ่มธุรกิจนํ้าตาล และกลุ่มธุรกิจพลังงาน
รวมทั้งขยายผลไปยังเครือข่าย ด้วยการนำ�คู่ค้าของกลุ่มมิตรผล ได้แก่ บริษั ท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จำ�กัด
และบริษัท วิศวกรรมเคมี จำ�กัด มาร่วมขับเคลื่อนธุรกิจถือเป็นความร่วมมือที่สำ�คัญในการที่นำ�แนวทางดังกล่าวมา
ใช้เพื่อสร้างการดำ�เนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. การประยุกต์ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ 7 องค์กรธุรกิจ
ขนาดใหญ่และเครือข่าย
2.1 การประยุกต์ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ เอสซีจี
เอสซีจมี กี ารดำ�เนินธุรกิจสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยอุดมการณ์ 4 ประการกล่าวคือ
(1) ตั้งมั่นในความเป็นธรรม (2) มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ (3) เชื่อมั่นในคุณค่าของคน (4) ถือมั่นในความรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติิเศรษฐกิจที่หนี้สินของบริษั ทเพิ่มจาก 1 แสนล้านบาท เป็น 2 แสนล้านบาท
ในช่วงข้ามคืน เอสซีจจี งึ กลับมามองตัวเองในเรือ่ งความพอประมาณ โดยสำ�รวจความเชีย่ วชาญว่ามีในด้านใดบ้าง เพือ่ เข้าสู่
ความมีเหตุผล โดยตัดทิ้งธุรกิจที่ ไม่มีความเชี่ยวชาญจาก 10 กลุ่มธุรกิจ เหลือ 5 ธุรกิจหลัก และปัจจุบันเหลือ
เพียง 3 ธุรกิจหลัก คือ SCG Cement-Building Materials, SCG Chemicals และ SCG Packaging ด้านภูมิคุ้มกัน
เอสซีจีมองว่าการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบโรงงาน คือ
ภูมิคุ้มกันที่ดีของเอสซีจี ซึ่งในช่วงวิกฤติิเศรษฐกิจ ผู้บริหารขององค์กร คือ คุณกานต์ ตระกูลฮุน ได้ประกาศว่า
เอสซีจี ไม่มีนโยบาย Layoff เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความมั่นใจว่าจะอยู่ร่วมกันและเติบโตด้วยกันกับองค์กร
มีการปลูกฝังความรู้คู่คุณธรรม เพื่อให้พนักงานสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤติิการณ์ต่างๆ
มีการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม และสร้างพฤติกรรม
Open & Challenge ส่งเสริมปรับปรุงสินค้า และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green
Product)
เอสซีจีมีการดำ�เนินงานที่คำ�นึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งสร้างความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษั ทภิบาล สำ�หรับการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คู่ธุรกิจ
ซึง่ เป็นแนวคิดทีเ่ อสซีจีให้ความสำ�คัญ เพราะ เอสซีจตี อ้ งการยกระดับให้คธู่ รุ กิจมีศกั ยภาพในระดับมืออาชีพ แข่งขันได้
ใส่ใจสิง่ แวดล้อม และพร้อมเติบโตไปกับเอสซีจี ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ ให้เกิดการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
สร้ า งแนวร่ ว มด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ต าม “จรรยาบรรณคู่ ธุ ร กิ จ ” และจั ด ทำ �  “โครงการพั ฒ นา
คู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน” โดยจัดทีมพี่เลี้ยงสร้างกระบวนการเรียนรู้และเป็นที่ปรึกษาให้คู่ธุรกิจคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน
		 1) บริษัท พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป จำ�กัด
บริษัท พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป จำ�กัด มีแนวทางในการทำ�ธุรกิจที่ยึดค่านิยมองค์กร 3 ประการ คือ
(1) มีความโปร่งใสในการทำ�งาน มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน (Clean) (2) ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
ใช้วัตถุดิบอย่างรู้คุณค่า รู้จักใช้พลังงานอย่างพอดีและพอเพียง มีการปลูกฝังจิตสำ�นึกที่ดีต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม

(Green) และ (3) พนักงานมีความสุขในการทำ�งาน รู้จักหน้าที่และทำ�งานด้วยความมีสติก่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (Peace) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คู่ธุรกิจ
ของเอสซีจีอยู่แล้ว ดังนั้น เมื่อเอสซีจีเข้ามาเชิญชวนให้ บริษัท พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป จำ�กัด เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน จึงเป็นเหตุผลสำ�คัญที่ คุณพิชิต เจียมเจริญ กรรมการผู้จัดการบริษั ทฯ ตัดสินใจ
เข้าร่วมโครงการกับเอสซีจีในทันที เข้าร่วมส่งเสริมการปฏิบัติตาม “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ” เข้าร่วมโครงการ “จัดหา
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement)” ซึ่งเป็นระบบการจัดซื้อสินค้าและการจัดจ้างบริการที่พิจารณา
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำ�คัญ และเข้าร่วม “โครงการพัฒนาคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน” โดยเอสซีจีจัดทีมพี่เลี้ยง
สร้างกระบวนการเรียนรู้และเป็นที่ปรึกษาให้คู่ธุรกิจคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อลดความเสี่ยง
สร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้องค์กรพร้อมที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการน้อมนำ�
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการองค์กร โดยส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการพึ่งพาตนเอง ลดรายจ่าย
ในครอบครัว การสร้างรายได้เสริมให้กับพนักงาน เน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และผลิตสินค้าในรูปแบบ
หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง มีการวางแผนป้องกันความเสี่ยงต่างๆ
นอกจากนี้ ได้จัดอบรมให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีผู้บริหาร
เป็นแบบอย่างที่ดี ในการดำ�เนินชีวิตอย่างพอเพียงให้กับพนักงาน ส่งผลให้บริษั ทฯ มีความเจริญเติบโต ก้าวหน้า
อยู่บนพื้นฐานของแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำ�เนินธุรกิจ
2.2 การประยุกต์ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
ยึดหลักการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจอย่างยั่งยืน มุ่งสร้างความสมดุลระหว่าง
การสร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization : HPO) การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance : CG) และความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ควบคู่
ไปกับการปฏิบัติตามค่านิยม SPIRIT ขององค์กร เพื่อส่งเสริมความเป็นคนเก่งและคนดี สร้างความเชื่อมั่นต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการดำ�เนินงานที่เป็นเลิศ โปร่งใส และมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง อันจะนำ�ไปสู่
การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยแท้จริง มีการประกาศนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนและ
ส่งเสริมให้บริษั ทในกลุ่ม ปตท. ร่วมดำ�เนินการผลิตโดยการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานที่มีอยู่อย่างจำ�กัด
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นำ�ของเหลือใช้จากการผลิตไปเป็นวัตถุดิบหรือสารตั้งต้นในการผลิตสินค้าอื่นๆ
ใช้หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มีความพร้อมในการดำ�เนินธุรกิจภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลง
ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความชำ�นาญ และความสามารถ เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและ
สามารถนำ�ความรูท้ ี่ได้มาเป็นส่วนหนึง่ ในการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร พร้อมทัง้ สร้างองค์ความรูใ้ ห้กบั องค์กร
ได้อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ได้จดั ตัง้ สถาบันพัฒนาผูน้ �ำ และการเรียนรูก้ ลุม่ ปตท. (PTT Leadership and Learning Institute : PLLI)
เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ให้แก่พนักงาน
1) บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
ปตท.สผ. มีการน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น พื้นฐานในการพัฒนา
กรอบแนวทางการดำ�เนินงาน เพื่อความยั่งยืนของบริษั ทฯ ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาที่สอดรับกับความต้องการ
ด้านความยั่งยืนในระดับสากล อาทิ ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC)
โดย ปตท.สผ. ได้นำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทั้งใน In-Process และ After-Process ใน 3 ด้าน คือ

(1) ด้านธุรกิจ ยึดหลักความพอประมาณ ดำ�เนินธุรกิจให้เติบโตอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ผ่านกระบวนการตัดสินใจ
ทางธุรกิจอย่างรอบคอบ มีการกำ�หนดแผนกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว บริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุม
ในทุกด้าน พร้อมตอบสนองต่อภาวะวิกฤติิต่างๆ ยึดหลักการมีจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ มีการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี และมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่แจ้งเรื่อง รวมถึงให้ความสำ�คัญกับการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรให้มีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะด้าน ผ่านระบบพัฒนาขีดความสามารถ
ของพนักงาน (2) ด้านสังคม ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมให้สังคม ชุมชน มีการพัฒนาไปข้างหน้า
เกิดการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนผ่านการทำ�กิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการก๊าซธรรมชาติเพื่อเกษตรชุมชน
เป็ น การนำ � ก๊ า ซส่ ว นเกิ น จากกระบวนการผลิ ต นํ้ า มั น ดิ บ มาใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ ชุ ม ชนแทนการเผาทิ้ ง
การดำ�เนินโครงการเพาะฟักลูกปูคืนสู่ธรรมชาติร่วมกับประมงพื้นบ้าน เพื่ออนุรักษ์และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
ให้ชาวบ้าน เป็นต้น (3) ด้านสิ่งแวดล้อม ปตท.สผ. ให้ความสำ�คัญและร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ
ทั้งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้พลังงงานเชื้อเพลิง ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการ Marine Green
Logistics ที่ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงของเรือ เป็นต้น
			
2) บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำ�กัด
บริษัท เอนเนอร์ย่ีฯ ได้มีการน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการคิด
เพือ่ ก่อสร้างอาคารและบริหารจัดการองค์กร โดยมีนโยบายทีม่ งุ่ เน้นพัฒนาอาคารทีต่ งั้ ของบริษัทในกลุม่ ปตท. สนับสนุน
การดำ�เนินธุรกิจพลังงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด
จากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงนำ�ไปสู่การก่อสร้างอย่างเป็นรูปธรรมที่ผ่าน
กระบวนการคิดอย่างรอบคอบ ทั้งในเรื่องของการวางจุดยุทธศาสตร์ในการก่อสร้างที่คำ�นึงถึงการเดิน ทาง
ที่สะดวก มีบริการสาธารณะที่หลากหลายสามารถเดินทางได้สะดวก ในส่วนของการลงทุนก่อสร้างมีการใช้
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ดังนั้น แม้จะเป็นการลงทุนที่สูง แต่เมื่อคำ�นึงถึงผลประโยชน์ที่ได้จากการประหยัด
พลังงาน รวมถึงการยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ และไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ทำ�ให้คุ้มค่าต่อการ
ลงทุนในระยะยาว จึงนำ�ไปสู่การใช้นวัตกรรมแห่งอนาคต เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและนำ�พลังงานกลับมาใช้ใหม่
โดยได้รวบรวมเทคโนโลยีทุกด้านเพื่อการประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด อาทิ ระบบผลิตไฟฟ้า
ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ รีไซเคิลระบบประปาและสุขาภิบาล ระบบผลิตไฟฟ้าจากมอเตอร์ลิฟต์ ระบบโอโซนบำ�บัดนํ้า
สำ�หรับหอผึง่ นาํ้ เย็นกลับมาใช้รดนาํ้ ต้นไม้ นอกจากนี้ ยังได้มกี ารจัดทำ�แผนการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business
Continuity Plan : BCM) สำ�หรับรองรับกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉินต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว เพือ่ สร้างภูมคิ มุ้ กันทีด่ ีให้กบั องค์กร
2.3 การประยุกต์ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
(มหาชน)
บริษั ท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) ได้พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการดำ�เนินงานอย่างค่อยเป็นค่อยไป เป็นขั้นเป็นตอน ใช้องค์ความรู้สมัยใหม่ อยู่ร่วมกับ
Stakeholder อย่างพี่น้อง ไม่เอาเปรียบกัน บริหารธุรกิจโดยยึดหลักความรู้คู่คุณธรรม และมีการบริหารความเสี่ยง
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น และพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคม
การพัฒนาธุรกิจด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบริษั ทฯ นั้น คือการนำ�องค์กรสู่ความยั่งยืนและสามารถ
จะอยู่รอดได้จากภาวะวิกฤติิเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังสามารถนำ�มาปรับใช้
ทัง้ ต่อความคิด ตัวบุคคล ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สามารถสรุปแนวทางการนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดังนี้
		 แนวทางการบริหารธุรกิจ บริษัทฯ มีผู้บริหารเป็นต้นแบบที่ดีและนำ�องค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ โดยเฉพาะ
เรื่ อ งการให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ คุ ณ ธรรมและหลั ก บรรษั ท ภิ บ าลที่ ดี ที่ มุ  ง สร า งความสมดุ ล ระหว า ง “มู ล ค า ”
และ “คุณคา” ซึ่งเปนการยอมรับกําไรในระดับพอประมาณและมีเหตุมีผล ให้ความสำ�คัญกับ Stakeholders
ทุกกลุ่ม โดยเน้นการดำ�เนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความโปร่งใส เน้นความซื่อสัตย์สุจริตในการดำ�เนินงาน
เป็นสำ�คัญ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทฯ และเพิ่มมุมมองในด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
		 การบริหารจัดการองค์กรการบริหารจัดการความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency)
ให้เป็นภูมิคุ้มกัน ยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยงและหลักการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
มาประยุกต์ใช้ โดยกำ�หนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรทีค่ �ำ นึงถึงความยัง่ ยืน และได้กาํ หนดตัวชีว้ ดั
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมเข้าเป็นหนึ่งในเป้าหมายการวัดผลการดําเนินงานขององค์กรตามหลัก Balanced
Scorecard มีการถ่ายทอด (Cascade) วัฒนธรรมองค์กร เพือ่ ให้เกิดการสานต่อวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมการเรียนรู้
และสร้างนวัตกรรม
		 การพัฒนาบุคลากร สร้างความเป็น “คนบางจาก” มุ่งเน้นสร้างคนดี คนเก่ง และเป็นประโยชน์
ต่อผู้อื่น สนับสนุนให้พนักงานได้เข้าไปมีส่วนร่วมดำ�เนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ CSR และบ่มเพาะพนักงานทุกคน
ให้คำ�นึงถึงเรื่องคุณธรรมเป็นสำ�คัญ
		 การดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม มีการลงทุนในโครงการปรับปรุงระบบการกลั่นนํ้ามัน จัดจำ�หน่าย
พลังงานทดแทนหลากหลายรูปแบบ เพื่อลดการพึ่งพิงแหล่งพลังงานปิโตรเลียม ซึ่งบริษัทฯ ทำ�ด้วยใจอย่างจริงจัง
และมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย
นอกจากนี้ ยังได้ทำ� CSR-in-Process ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จะพัฒนาคุณภาพของนํ้ามันที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม
มีการลงทุนเพื่อลดสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทำ�ให้คุณภาพนํ้ามันของบริษัทฯ ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐ
กำ�หนดไว้ ด้านสังคม เปิดสถานีบริการนํ้ามันร่วมกับชุมชน มีการส่งเสริมการขายนํ้ามันโดยแถมไข่ไก่และมะนาว
เพือ่ ช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ยงั่ ยืน เป็นการส่งเสริมการพัฒนาทีส่ ง่ ผลต่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และมุ่งสู่เป้าหมายความสำ�เร็จ
ในระยะของแผนที่แบ่งไว้
		1) บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำ�กัด
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำ�กัด ได้ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำ�เนิน
ธุรกิจให้เติบโตควบคู่กับการใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีความมั่นคง ยั่งยืนเช่นเดียวกับธุรกิจ ผ่านการดำ�เนิน
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1.1) การบริหารธุรกิจทีค่ �ำ นึงถึงสิง่ แวดล้อม โดยได้จดั ทำ�ระบบบึงประดิษฐ์ที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด
ในกระบวนการบำ�บัดนํ้าใช้และนํ้าเสียภายในโรงงาน ทำ�ให้นํ้าใช้และนํ้าเสียมีคุณภาพดีขึ้น แล้วจึงนำ�นํ้ากลับไปใช้ซํ้า
หมุนเวียนภายในโรงงาน
1.2) สร้างภูมิคุ้มกันในการบริหารธุรกิจ โดยอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาและเพิ่มมูลค่ากลีเซอรีนดิบ (Crude Glycerin) ซึ่งเป็นส่วนกรดไขมันที่เหลือจาก
กระบวนการกลั่นนํ้ามันไบโอดีเซล มาผลิตให้เป็นกลีเซอรีนบริสุทธิ์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ส่งออกให้กับกลุ่มผู้ผลิตประเภท

ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ สบู่ หรือผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เป็นต้น
1.3) สร้างความยัง่ ยืนให้กบั สายการผลิตนํา้ มันปาล์ม ผ่านมาตรฐาน Roundtable on Sustainable
Palm Oil (RSPO) โดยบริษั ทฯ คัดเลือกสวนปาล์ม สนับสนุนเงินทุน องค์ความรู้เพื่อยกระดับสวนปาล์มให้ได้
ตามมาตรฐาน รวมถึงรับซื้อในราคาที่สูงขึ้น เพื่อให้สวนปาล์มสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน ไม่บุกรุกทำ�ลายพื้นที่ป่าและ
สามารถผลิตปาล์มที่มีคุณภาพให้กับบริษัทฯ
1.4) CSR in Process บริษัทฯ ได้มีการดำ�เนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสอดรับกับ
การดำ�เนินธุรกิจ มุ่งเน้นให้สังคมและสิ่งแวดล้อมสามารถพึ่งพาตนเองได้ อาทิ โครงการธนาคารนํ้ามันพืชใช้แล้วใน
โรงเรียน โดยการเข้าไปให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับผลเสียของการใช้นํ้ามันพืชซํ้า และสนับสนุนให้การจัดตั้งธนาคาร
นํ้ามันพืชใช้แล้วขึ้น บริษัทฯ จะรับซื้อนํ้ามันและนำ�เข้าสู่กระบวนการกลั่นเป็นไบโอดีเซลต่อไป
1.5) การปลู ก ฝั ง ให้ เ ป็ น คนตระกู ล ณ บางจาก และสร้ า งความเข้ ม แข็ ง จากภายใน
วัฒนธรรมคนบางจาก คือ การ “เป็นคนดี มีความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น” บริษั ทฯ เน้นการคัดสรรคนดีและ
ทำ�ประโยชน์ต่อผู้อื่นมาทำ�งาน ปลูกฝังการทำ�ความดี การเสียสละให้กับพนักงานทุกคนตั้งแต่เริ่มเข้ามาทำ�งาน
มีการกำ�หนดตัวชี้วัดรายบุคคลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยทุกคนต้องทำ�กิจกรรม CSR อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี
นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานทำ�ไคเซ็น (Kaizen) ของตนเองขึ้นประกวดภายในบริษั ทฯ เผยแพร่ความรู้
ที่ชนะเลิศ และคัดผลงานที่โดดเด่นประกวดในเวทีระดับประเทศของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพนักงานต่างบริษัทฯ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเดียวกัน
		2) บริษัท พรีเมี่ยม ออยล์ ปาล์ม จำ�กัด
บริษั ท พรีเมี่ยม ออยล์ ปาล์ม จำ�กัด ได้ขับเคลื่อนการนำ�ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยได้ปรับปรุงกระบวนการผลิต ตั้งแต่การใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์และพัฒนาดินเพื่อลดต้นทุน การติดบาร์โค้ด
เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของปาล์ม เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุดและต้นทุนตํ่าสุด โดยได้นำ�หลักคิดมาปรับใช้กับ
การดำ�เนินธุรกิจ
2.1) แนวทางการดำ�เนินธุรกิจ บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจตามความถนัด ความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญใน
การบริหารจัดการสวนปาล์ม โดยพัฒนาสายพันธุป์ าล์มให้มคี วามคงทน เหมาะสมกับภูมปิ ระเทศและภูมอิ ากาศ เพือ่ ให้
ได้ผลผลิตสูง และให้ความสำ�คัญกับบริหารธุรกิจบนฐานความรู้ โดยเน้นการวิจัย ทดลอง และพัฒนาเสริมสร้าง
องค์ความรู้ เพื่อช่วยลดต้นทุนการดำ�เนินธุรกิจ
2.2) การบริหารจัดการองค์กร บริหารงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล มีกระบวนการทำ�งานที่ชัดเจน นำ�เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ ให้ความสำ�คัญกับการวิเคราะห์
ความเสี่ยง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับการบริหารธุรกิจ คัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพ และเน้นเรื่องความซื่อสัตย์
ต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น และคู่ค้า โดยบริหารงานและทำ�ธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ stakeholder นอกจากนี้
ยังใช้ความอดทนและเพียรพยายามในการสร้างความเข้าใจและปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในชุมชน
2.3) การพัฒนาบุคลากร บริษั ทฯ ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาพนักงาน โดยการถ่ายทอด
ความรู้และเทคนิคการปฏิบัติงาน รวมทั้ง ส่งเสริมให้พนักงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อนำ�มาปรับใช้
ในการเพิ่มผลผลิตและพัฒนางานให้ดีขึ้น นอกจากนี้ สร้างเสริมคุณธรรมและค่านิยมเรื่องจิตสาธารณะ
ให้แก่พนักงานในการทำ�ประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม
2.4) การดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม เปิดพื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้สวนปาล์มทุ่งรังสิต
เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรื่องการฟื้นฟู แก้ไขปัญหาเรื่องดินและการปลูกปาล์ม รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการมี

งานทำ�และสร้างรายได้ให้กบั คนในท้องถิน่ ด้านสิง่ แวดล้อม พัฒนาคุณภาพสิง่ แวดล้อม เพือ่ รักษาสมดุลพืน้ ทีก่ ารเกษตร
2.4 การประยุกต์ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน) มีกระบวนการนำ�ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำ�เนิน
ธุรกิจ โดยวิธีการ “รวมพลังมุ่งสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายปรัชญา วิสัยทัศน์
และพันธกิจองค์กร ดังนี้
		ปรัชญา : “เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีความสุข”
		วิสัยทัศน์ : “เราให้บริการความสะดวกกับทุกชุมชน”
		 พันธกิจ : “มุ่งสร้างความผูกพันกับลูกค้า ด้วยสินค้าและบริการที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรม พร้อมทั้ง
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนและสังคม
		 โดยมีกระบวนการนำ�ใช้ใน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาทีมงานที่มีความสุข เนื่องจากเห็นว่าพนักงานเป็นทรัพยากร
ที่มีคุณค่ายิ่ง และเป็นหัวใจสำ�คัญที่เกื้อกูลให้การดำ�เนินธุรกิจประสบผลสำ�เร็จตามเป้าหมาย จึงดำ�เนินการพัฒนา
Competency ของพนักงานทุกระดับ จัดการความรูข้ ององค์กรอย่างเป็นระบบ สร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม (Innovation
Culture) เน้นให้บริษัทฯ เป็นองค์กรนวัตกรรม มุ่งเน้นการทำ�งานเป็นทีม และนำ�กลยุทธ์การจัดการ (Total Quality
Management-TQM) มาปรับใช้
ยกระดับความเป็นเลิศด้านกระบวนการ เน้นการทำ�งานที่มีประสิทธิภาพ ง่าย รวดเร็ว
มีคุณภาพ สร้างประโยชน์ร่วมระหว่างคู่ค้า ใช้หลักวิชาการในการจัดการ อาทิ TQM , PDCA ข้อมูลลูกค้า
ระบบ PDA มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม เน้นความปลอดภัยด้านอาหาร และส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ
และยังสนับสนุนคู่ค้าที่ ให้เติบโตไปด้วยกัน ด้วยการส่งเสริมและเกื้อกูลกัน นับว่าเป็นการยกระดับการจัดการ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ให้มีประสิทธิภาพ
สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและสังคม โดยมุ่งพัฒนาองค์กรทั้งมิติ ดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม และยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล เป็นเครื่องมือกำ�กับให้การดำ�เนินกิจกรรมตามปรัชญาขององค์กร
โดยคำ�นึงถึงมิติต่างๆ อาทิ มิติสิ่งแวดล้อม พัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดำ�เนินกลยุทธ์
7 Go Green ประหยัดพลังงาน รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก มิติสังคมและชุมชน สนับสนุนทุนการศึกษาเรียนฟรี
ให้เยาวชนที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อและมีงานทำ�  และมีสถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เปิดสอนระดับอุดมศึกษา จัดการเรียนการสอน ให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Work
Based Education) โดยนักศึกษาต้องฝึกเตรียมเข้าทำ�งานควบคู่กับการเรียนในทุกภาค ซึ่งบัณฑิตที่จบจากสถาบัน
มีโอกาสเข้าทำ�งานกับสถานประกอบการในกลุ่มบริษั ท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน) และสถานประกอบการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังดำ�เนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านโชห่วยและ
ผู้ที่สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
สร้างการเติบโตและผลกำ�ไรที่ยั่งยืน ไม่ได้มองกำ�ไรคือเป้าหมายสูงสุด แต่ยึดความสมดุลทุกมิติ
คือ ด้านสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และเครือข่าย มีการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสม พอดี ไม่เกินฐานะ เข้มแข็ง และ
แข่งขันได้ มีการบริหารความเสี่ยง มีภูมิคุ้มกัน มีเทคโนโลยีที่เหมาะสม สร้างนวัตกรรมโดยให้พนักงานเป็นนวัตกร
โดยเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาให้กับผู้เข้าร่วมกิจการ และร่วมกันพัฒนาให้เติบโต

ไปพร้อมกัน
		1) บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด ได้น้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ควบคู่
กับแนวทางของการบริหารจัดการ โดยบริษั ทฯ ได้เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ปัญหาของบริษั ทฯ และหากุศโลบาย
ที่จะปรับเปลี่ยนแนวคิด และทัศนคติของบุคลากรเป็นลำ�ดับแรก ด้วยการปลูกจิตสำ�นึกและทัศนคติผ่านการ
ทำ�กิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรม “Happy Workplace” (Happy 8) กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
และการเข้าร่วมโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก. ๙๙๙๙)
ซึ่งทุกกิจกรรมได้นำ�มาสู่การนำ�ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กร คือ ความพอประมาณ :
ขยายกิจการและเพิ่มสายการผลิต โดยใช้กำ�ไรสะสม ไม่กู้หนี้ ต้องการผลตอบแทนในระดับพอใจและยั่งยืน
และพนักงานมีเส้นทางความก้าวหน้าและได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมสมดุล ความมีเหตุผล : วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล
ต่ออุปสรรคและโอกาสในการทำ�งาน คัดเลือกคนดี มีภาวะผู้นำ�  เข้ามาเป็นพนักงานและมีการพัฒนาศักยภาพ
ต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้พนักงานบริหารจัดการจากฐานทรัพยากรที่มีเป็นอันดับแรก เพื่อความพอเพียงและพอดี
ทำ�งานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีภูมิคุ้มกัน : ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมกระบวนการจัดหาวัตถุดิบ
กระจายตลาดเพื่อลดความเสี่ยง มีระบบเงินทุนหมุนเวียนระยะยาว และประเมินความเสี่ยงล่วงหน้า เน้นวิธีคิด
ในการทำ�งาน “ใช้คนให้น้อย ใช้เงินให้น้อย และใช้เวลาให้น้อย สามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการทำ�งาน
ได้บนทรัพยากรที่มีอยู่” เน้นการพัฒนาภาวะผู้นำ�อย่างต่อเนื่องและสร้างคนให้สามารถทำ�งานทดแทนกันได้
ความรู้ : ใช้องค์ความรู้ หลักวิชาการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาวางแผนการทำ�งานและพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ในลักษณะ Training on the job สร้างความเข้าใจในการสื่อสารระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อลดความขัดแย้ง คุณธรรม : ให้พนักงานใช้สติปัญญา ความสามารถ
และความสัตย์สุจริต เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ทีมงานก็จะประชุมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทั้งนี้ มีกลุ่ม
ศสส. (ศรีนานาพร สร้างสุข สู่สังคม) ซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานในแต่ละแผนก จะมีการแลกเปลี่ยนปัญหา
และองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน และให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
2.5 การประยุกต์ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ เครือเบทาโกร
เครือเบทาโกรสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการบริหารจัดการและการ
พัฒนาองค์กร ยึดหลัก “ความสมดุลและความยั่งยืน” ในทุกกระบวนการดำ�เนินงาน บริหารงานอย่างมีคุณธรรม
และสร้างทัศนคติในการทำ�งานที่แสดงถึงความเพียรพยายาม มุ่งมั่นถึงการบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริม การเรียนรู้
และดำ�เนินงานอย่างค่อยเป็นค่อยไป ใช้ทรัพยากรและเวลาอย่างคุ้มค่า เน้นการพัฒนาตนเองและจัดการองค์
ความรู้ เพื่อให้เกิด “การเรียนรู้” และ “การมีภูมิคุ้มกัน” ใช้หลักการระเบิดจากข้างในให้ทุกคนเห็นคุณค่าของ
การพัฒนาตนเองและขยายแนวคิดไปสู่ส่วนอื่นๆ ของสังคม นอกจากนี้ มีการปรับปรุงการทำ�งานอย่างต่อเนื่อง
ตามหลักการ PDCA (Plan Do Check Act) หรือไคเซ็น (Kaizen)
เครือเบทาโกรมีรูปแบบการดำ�เนินงานคู่ขนานระหว่างการทำ�ธุรกิจและการพัฒนาชุมชน (Sustainable
Development) โดยยึดหลักจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ เพื่อก่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทุ ก คนตลอดห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน (Supply Chain) มี วิ สั ย ทั ศ น์
มุ่งผลิตและพัฒนาอาหารที่มีคุณ ภาพสูงและปลอดภัย เพื่อสร้างเสริมคุณ ภาพชีวิตที่ดีของประชากรโลก

ภายใต้แนวคิด “เพื่อคุณภาพชีวิต” ในด้านการพัฒนาชุมชน เครือเบทาโกรขยายการพัฒนาและความช่วยเหลือ
ไปสู่พันธมิตรทางการค้าและชุมชนใน 3 มิติหลัก คือ ด้านวิสาหกิจชุมชน ด้านการศึกษา และด้านการพัฒนา
ชุมชน เป็นการนำ�องค์ความรู้ของบริษัทฯ ไปช่วยชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยที่ไม่นำ�ประเด็นทางธุรกิจไปเกี่ยวข้อง
เพื่อนำ�ไปสู่การขยายผลการนำ�ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและประชาชนจนเกิดเป็นวิถีปฏิบัติ ประชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ สามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน
		1) ร้านธีรภัทร์อาหารและสุขภาพสัตว์
ร้านธีรภั ทร์อาหารและสุขภาพสัตว์ ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรการค้าย่อยของเครือเบทาโกร
ทำ�หน้าที่เป็น Agent ให้แก่เครือเบทาโกรกับเกษตรกรรายย่อย ดำ�เนินธุรกิจที่เน้นให้ลูกค้ามีความเข้มแข็ง พึ่งพา
ตนเองได้ ขณะเดียวกันช่วยเหลือลูกค้าทั้งด้านธุรกิจ รวมถึงการประกอบอาชีพและปัญหาพื้นฐาน เช่น รายได้
สุขภาพ เป็นต้น มีหัวใจสำ�คัญที่ ใช้ในการดำ�เนินงานคือ การช่วยชุมชนคู่ขนาน ไปกับการเติบโตทางธุรกิจ
โดยผลกำ�ไรของบริษั ทฯ คือ ความยั่งยืนของเกษตรกรและพันธมิตรทางการค้าในพื้นที่ นอกจากนี้ ส่งเสริม
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายการค้ากับเกษตรกรอยู่เสมอ
โดย (1) นำ�ใช้หลักปรัชญาฯ ในการดำ�เนินธุรกิจและทำ�งานเชิงรุก มุ่งมั่นทุ่มเทในการทำ�งาน ขยันหมั่นเพียร
ศึกษาหาความรู้เพื่อให้เกิดความรอบรู้ในเรื่องสินค้าอย่างถ่องแท้ จัดทำ�ฐานข้อมูลเพื่อวางแผนการธุรกิจในระยะยาว
(2) สร้างเครือข่าย Sub Agent ในระดับอำ�เภอและตำ�บลของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้แนวทางการสร้างเครือข่าย
แบบครอบครัว ขยายแนวคิดการดำ�เนินธุรกิจทีค่ วบคูไ่ ปกับการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรไปยังเครือข่ายทีส่ ร้างขึน้
โดยสร้างคนดี ให้เป็นคนเก่งและไม่ทำ�งานกับคนโลภ (3) ขับเคลื่อนการดำ�เนินธุรกิจที่มุ่งสู่ความยั่งยืน ลงพื้นที่
ให้คำ�ปรึกษากับเกษตรกรในทุกเรื่องตามที่เกษตรกรต้องการ เช่น การทำ�บัญชี การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
การดูแลสุขภาพ การเลี้ยงสัตว์ที่ถูกวิธี เป็นต้น (4) ติดตามและปรับปรุงการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง ติดตาม
ผลการดำ�เนินงานเพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของเครือข่ายการค้าและเกษตรกรอย่างละเอียด และร่วมกันกำ�หนด
แนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อปรับปรุงการดำ�เนินงานให้ดียิ่งขึ้น
		2) ตำ�บลช่องสาริกา อำ�เภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
เครือเบทาโกรขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนท้องถิ่น โดยใช้พื้น ที่ตำ�บล
ช่องสาริกา ซึ่งเครือเบทาโกรได้ตั้งโรงงานอยู่เป็น พื้น ที่ทดลองหรือ Social Lab เพื่อจัดทำ�เป็นตัวแบบการ
พัฒนาพื้นที่แบบองค์รวม (Holistic) โดยใช้พื้นที่เป็นฐานการพัฒนา (Area Based) และขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆ
ที่เป็น Supply Chain หรือพื้นที่ที่มีความสนใจ ซึ่งใช้หลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ในการพัฒนาพื้นที่
โดย (1) การระเบิ ด จากข้ า งในของชุ ม ชน กลุ่ ม /องค์ ก รชุ ม ชน/แกนนำ � ชุ ม ชน เป็ น ผู้ นำ � ในการ
สร้างกระบวนการพัฒนาพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ของเครือเบทาโกร ร่วมดำ�เนินการในบทบาทผู้ประสานการพัฒนา
(Facilitator) (2) พัฒนาพื้นที่แบบองค์รวม ผ่านแนวคิดประตู 5 บาน ได้แก่ ด้านอาชีพ สุขภาพ สังคม การศึกษา
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งชุมชนเริ่มดำ�เนินการในการพัฒนาอาชีพหลัก (เกษตรกรรม) ด้วยการส่งเสริมการทำ�เกษตร
ให้ถูกต้องตามหลักวิชา ทำ�ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลิตภาพที่สูงขึ้นและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาทำ�เกษตร
แบบผสมผสาน ต่อมาได้ขยายผลการดำ�เนินงานไปสู่ด้านอื่นๆ เช่น การพัฒนาศักยภาพ อสม. และการพัฒนา
ผู้สูงอายุในชุมชน การจัดตั้งธนาคารชุมชน การวางแผนจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนในชุมชนแบบมีส่วนร่วม
การนำ�ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิต เป็นต้น (3) ขยายผลการดำ�เนินงานให้เต็มพื้น ที่
โดยตั้งเป้าหมายให้เกิดการนำ�ใช้หลักปรัชญาฯ ของคนในชุมชน ร้อยละ 80 และสร้างกลไกการพัฒนาในพื้นที่

ให้เกิดการจัดการตนเองอย่างยั่งยืน หรือการจัดตั้ง “บริษัทชุมชน”
2.6 การประยุกต์ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ บริษัท โตชิบา ประเทศไทย จำ�กัด
บริษั ท โตชิบา ประเทศไทย จำ�กัด ได้มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหารธุรกิจ โดยผู้บริหารให้ความสำ�คัญกับการบริหารจัดการอย่างสมดุล และมุ่งสร้างค่านิยมวัฒนธรรม
องค์กรในการทำ�งานด้วยความเพียรและการใช้ชีวิตด้วยความมีเหตุผล ไม่ประมาท พึ่งพาตนเองได้ รวมทั้ง
ได้กำ�หนดมาตรฐานการทำ�งานที่ตั้งอยู่บนหลักคุณธรรม อาทิ การทำ�ตามกฎหมาย การดำ�เนินธุรกิจที่โปร่งใส
สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน บริษั ทฯ เน้นการเติบโตของกิจการ
อย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อสร้างพื้นฐานที่ดี ในการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน นำ�ข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ มาใช้
สนับสนุนการวางแผนทางธุรกิจและการปรับตัวที่เหมาะสมตามสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง ควบคู่กับการเติบโต
ด้วยนวัตกรรมเพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสามารถแข่งขันได้ในทางธุรกิจ
บริษั ทฯ ดำ�เนินการโดยให้ความสำ�คัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด มีการใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่ปกป้องสภาพแวดล้อม เน้นการพึ่งพาตนเองโดยใช้วัตถุดิบ
ส่วนใหญ่จากในประเทศ ขณะเดียวกันบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญในเรือ่ งการบริหารพัฒนาบุคลากรอย่างมาก โดยถือว่า
พนักงานเป็นหัวใจหลักของการทำ�งาน การสนับสนุนให้มีการจ้างแรงงานไทย โดยเฉพาะการสร้างงานให้กับคน
ในพื้นที่ใกล้เคียงสถานที่ตั้งโรงงาน ทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานดำ�เนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักคุณธรรม มีความเพียรและสู้ปัญหา ซึ่งได้กลายมาเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งในปัจจุบัน โดยพนักงาน
ทุกคนจะได้รับการปลูกฝัง ถ่ายทอดและบอกต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และเมื่อพึ่งพาตนเองได้ก็แบ่งปันให้คนอื่น
ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมที่ลงลึกอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ถือว่าเป็นหน้าที่พลเมือง เป็นสิ่งที่พนักงานต้องมีส่วนร่วม
ในการช่วยกันพัฒนาชุมชนและสังคมส่วนรวม
		1) บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล จำ�กัด (WD) (บางปะอิน)
			 บริษั ท เวสเทิร์น ดิจิตอล จำ�กัด (WD) (บางปะอิน) ได้รับคำ�เชิญชวนจาก บริษั ท โตชิบา
ประเทศไทย จำ�กัด ในการนำ�ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับภาคธุรกิจเอกชน จึงศึกษาเรียนรู้
สร้างความเข้าใจในแนวทางการประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง นำ�มาปรับใช้กับการบริหารจัดการองค์กร ผ่านการ
กำ�หนดค่านิยมองค์กร “คิดให้ไกล มุ่งมั่นให้เกิดความสำ�เร็จ ลงมือปฏิบัติด้วยความร่วมมือ” นโยบายผู้บริหาร
“สร้ า งความสมดุ ล ของความสุ ข พนั ก งานกั บ การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ” และแนวคิ ด Happy Workplace
ความสุข 8 ประการ “สุขภาพดี มีนํ้าใจงาม อยู่ในสังคมที่ดี รู้วิธีผ่อนคลาย ขวนขวายหาความรู้ มุ่งสู่ทางสงบ
ลบเรื่องเป็นหนี้ ครอบครัว WD มีแต่ความสุข” โดยดำ�เนินโครงการ/กิจกรรม ที่สอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ให้ความรู้และช่วยเหลือพนักงานวางแผนการใช้จ่าย จัดสภาพแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ส่งเสริม
ให้พนักงานสร้างประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมโดยรอบ ทำ�ให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร เกิดความ
ผ่อนคลาย มีความสุขในการทำ�งาน มีสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน เกิดแรงจูงใจมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพตนเองและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำ�งาน เกิดความรักและผูกพันกับองค์กร
การดำ�เนินธุรกิจโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ WD ประสบความสำ�เร็จ
จากการทีผ่ บู้ ริหารและพนักงานมีความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ/กิจกรรมทีด่ �ำ เนินการเกิดประโยชน์
กับพนักงานอย่างแท้จริง และมีการดำ�เนินงานอย่างต่อเนือ่ ง พร้อมทัง้ ประเมินผลความสำ�เร็จทุกๆ กิจกรรม ส่งผลให้บริษัทฯ
มีกำ�ลังการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เกิดนวัตกรรมที่สามารถแก้ไข และพัฒนาระบบการทำ�งานขององค์กรได้
อัตราการขาดงาน และการลาออกลดลง ประหยัดค่าใช้จา่ ยในการสรรหา/ฝึกอบรมพนักงานใหม่ องค์กรมีภาพลักษณ์

ที่ดี ส่งผลให้บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจอย่างมั่นคง ยั่งยืน
2.7 การนำ�ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ กลุ่มมิตรผล
ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี กลุ่มมิตรผลมุ่งมั่น พัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรม
ต่อเนือ่ งจากอ้อย ด้วยรูปแบบการดำ�เนินงานตามหลักมาตรฐานสากลทีค่ รอบคลุมตัง้ แต่ธรุ กิจนํา้ ตาล พลังงานหมุนเวียน
วัสดุทดแทนไม้และ Bio-Based โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผสานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำ�เนินธุรกิจอย่างบูรณาการ เพื่อสร้างคุณค่า
สร้างอนาคตให้กับสังคม
กลุ่มมิตรผล นำ�หลักธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจมาใช้ในการดำ�เนินธุรกิจ
โดยมุ่งเน้นการผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐานระดับโลกแก่ผู้บริโภค ด้วยการดำ�เนินงานอย่างเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอน
เริ่มต้นการผลิต จนถึงกระบวนการสุดท้ายในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถึงมือลูกค้า ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ
เลือกการดำ�เนินธุรกิจทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม นำ�การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนมาสร้างมูลค่าเพิม่ ทางธุรกิจ
(Value Creations) พร้อมการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกคนให้มคี วามรอบรูใ้ นงานทีท่ � 
ำ ซึง่ บุคลากรจะสามารถ
นำ�ความรู้ประสบการณ์และความชำ�นาญงานที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลผนึกรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสร้างพลังที่
แข็งแกร่งให้กบั องค์กร นอกจากนี้ กลุม่ มิตรผล ได้สร้างงานสร้างอาชีพให้เกษตรกรชาวไร่ออ้ ยผ่านการทำ�เกษตรกรรม
ยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการไร่อ้อยสมัยใหม่ (Mitr Phol Modern Farm) พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชุมชนด้วย
แนวคิด “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ” ผ่านการส่งเสริมการทำ�โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
สร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับชุมชน โดยตั้งเป้า 70 ศูนย์ ภายในปี 2560 รวมทั้งส่งเสริม
การจ้างงานคนพิการให้ทำ�งานในชุมชนผ่านโครงการชุมชนเข้มแข็งด้วยแรงผู้พิการ ถือเป็นการมอบโอกาส
ให้ผู้พิการมีส่วนช่วยพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
		1) บริษัท วิศวกรรมเคมี จำ�กัด
มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น พื้นฐานในการกำ�หนดทิศทางการ
บริหารธุรกิจและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับ ซึ่งในด้านการปรับแนวนโยบายการบริหาร
นั้น บริษัทฯ ได้มีการยึดหลัก “สมดุล มั่นคง ยั่งยืนและมีความสุข” คือ ไม่สุดโต่งในการแสวงหากำ�ไร มองถึงความ
มั่นคงและยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว ทุกการตัดสินใจต้องมีหลักวิชาการและมีเหตุผล เพื่อเลือกสิ่งที่ดีและเหมาะสม
กับธุรกิจ จะไม่มีการลงทุนเกินตัวหรือลงทุนในสิ่งที่เสี่ยง รวมถึงการเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
ที่อาจเกิดขึ้น จึงเกิดแนวทางในการค้น หาเอเยนต์เพื่อกระจายการขายสินค้าเพื่อลดความเสี่ยงจากสภาวะ
ทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังปรับในเรื่องของการบริหารงานบุคคล โดยเน้นสร้างให้เกิดความสุขในการ
ทำ�งาน ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ การดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงาน ในเรื่องสุขภาพ
ชีวิตหลังการเกษียณ ดูแลครอบครัวของพนักงาน สร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้น ผ่านการให้พนักงานร่วมกัน
ทำ�กิจกรรมเพื่อสังคม ในด้านสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษั ทฯ มีการคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่ครอบคลุมในหลายระดับมากขึ้น ทั้งคู่ค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษั ทฯ ได้กำ�หนดกิจกรรม
ในแผนกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การร่วมกับคู่ค้าในการคิดค้น
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่านํ้า เลือกผู้รับงานที่คำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อมมีการจัดทำ�ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Green Product มากขึ้น เพื่อให้เกิดการร่วมกันพัฒนาไปทั้งสายการผลิต เน้นการนำ�ความเชี่ยวชาญเฉพาะมา
ร่วมพัฒนาสังคม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรนํ้า การบำ�บัดนํ้าเสีย การปรับสภาพนํ้า
บริษั ทฯ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการบำ�บัดนํ้าเสีย จึงถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้

เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
		2) บริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จำ�กัด
บริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จำ�กัด ได้มีการน้อมนำ�แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ผ่านการชักชวนของกลุ่มมิตรผล และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ให้ความรู้และแนะนำ�เทคนิคต่างๆ ในการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้นำ�แนวทาง มอก. ๙๙๙๙ มาปรับใช้ในการดำ�เนิน
ธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาจากภายในให้เกิดความเข้มแข็งและให้ความสำ�คัญกับเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล โดย
2.1) บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดและวิสัยทัศน์ ที่มุ่งเน้นความยั่งยืนในการทำ�ธุรกิจ
กำ�ไรสูงสุดไม่ใช่คำ�ตอบในการดำ�เนินธุรกิจ กำ�ไรระยะยาวเป็นคำ�ตอบที่จะทำ�ให้บริษัทฯ อยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืน และ
มีความสุข ซึ่งนำ�ไปสู่การวางเป้าหมายทิศทางของบริษั ทฯ โดยการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่ คือ “เป็นผู้นำ�ด้าน
การขนส่งทางบกอย่างสมดุลและยั่งยืน” ให้ความสำ�คัญเรื่องความยั่งยืนและความสมดุลในการดำ�เนินธุรกิจ
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบรรลุภารกิจด้านการขนส่งอย่างปลอดภัยและทันเวลา
บริษัทฯ จึงได้มีการกำ�หนดพันธกิจที่มุ่งในเรื่องของความปลอดภัย ทันเวลา และรักษาสิ่งแวดล้อม
2.2) มุ่งเน้นการพัฒนาจากข้างใน ให้ความสำ�คัญกับพนักงานมากขึ้น บริษั ทฯ เริ่มเห็นความ
สำ�คัญของการพัฒนาจากข้างใน โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลที่มีส่วนสำ�คัญในการขับเคลื่อน จึงให้ความสำ�คัญ
กับพนักงานมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อเพิ่มความรู้และความสุขในการทำ�งานของพนักงาน รวมถึง
มีแผนการทำ� Happy Workplace และการอบรมเพื่อเตรียมพร้อมสำ�หรับวัยเกษียณให้กับพนักงาน พร้อมทั้งส่งเสริม
ให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการทำ� Kaizen
2.3) บริษัทฯ เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการ
พัฒนาอย่างสมดุล ซึ่งนำ�ไปสู่ความมั่นคง ยั่งยืนอย่างถาวร ไม่ใช่เพียงแค่ตนเองมั่นคงยั่งยืน แต่หมายถึงส่วนรวมด้วย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำ�คัญในเรื่องของความปลอดภัยในการขนส่ง มีการนำ�ใช้พลังงานไฟฟ้ากับรถขนส่ง
ขนาดเล็กและวางแผนในอนาคต โดยศึกษาการใช้พลังงานทางเลือกอืน่ ๆ ในการขนส่ง เพือ่ พัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม

3. แนวทางการประยุกต์ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน

จากข้อมูลการถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ 7 องค์กรธุรกิจ และเครือข่าย
(Supply Chain) องค์กรละ 1-2 แห่ง นำ�มาสังเคราะห์เป็นกระบวนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคธุรกิจเอกชน เพือ่ เป็นแนวทางให้ผสู้ นใจนำ�ไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมตามบริบทของแต่ละองค์กร สรุปได้ดงั นี้
3.1 ปรับกระบวนการความคิด (Mind Set) การน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในการดำ�เนินธุรกิจ ควรเริ่มด้วยการปรับกระบวนความคิด (Mind Set) ในการดำ�เนินธุรกิจที่นำ�ไปสู่
“ความสมดุล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมีความสุข” ที่คำ�นึงถึงหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
โดยอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ ความระมัดระวังในการนาํ วิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน และการดาํ เนินการ
ทุกขั้นตอน รวมทั้งยึดคุณธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ
3.2 สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักปรัชญาฯ และแนวทางการประยุกต์ ใช้ปรัชญาฯ
ในการดำ�เนินธุรกิจและการบริหารจัดการองค์กร ทั้งในระดับผู้บริหารและพนักงาน อาทิ แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก. ๙๙๙๙) ซึ่งเป็นแนวทางที่ยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากร การเคารพ
ผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารแบบองค์รวม และการบริหารเชิงระบบ มีแนวทางการบูรณาการเพื่อให้
เกิดประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร ทั้งการวางแผน การนำ�ไปปฏิบัติ การติดตามเฝ้าระวัง การวัดผลและการทบทวน

รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนา
3.3 ดำ�เนินกระบวนการประยุกต์ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กร ประกอบด้วย
		 1) การกำ�หนดอุ ด มการณ์ / ค่ า นิ ย ม/วั ฒ นธรรมขององค์ ก ร เพื่ อ เป็ น แนวทางในการสร้ า ง
กรอบความคิด ความเชื่อที่นำ�ไปสู่พฤติกรรม และแนวทางปฏิบัติร่วมกันของคนในองค์กร เช่น อุดมการณ์ :
ตั้งมั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ เชื่อมั่นในคุณค่าของคน และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
ค่านิยม : SPIRIT (Synergy Performance Excellence Integration Responsibility of Society Integrity &
Ethics Trust & Respect) หรือ Clean Green Peace (Clean มีความโปร่งใสในการทำ�งานมีมาตรฐาน ตรวจสอบ
ได้ทุกขั้นตอน Green ใส่ ใจต่อสิ่งแวดล้อม ใช้วัตถุดิบอย่างรู้คุณค่า รู้จักใช้พลังงานอย่างพอดีและพอเพียง
มีการปลูกฝังจิตสำ�นึกที่ดีต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม และ Peace พนักงานมีความสุขในการทำ�งาน รู้จักหน้าที่
ที่กระทำ�และรับผิดชอบต่องานที่ ได้รับมอบหมาย ทำ�งานด้วยความมีสติก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน) วัฒนธรรมองค์กร : การเป็นคนดี มีความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น หรือพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม หรือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน จริงใจเชื่อถือได้ สรรค์สร้างนวัตกรรม
ใส่ใจและรับผิดชอบต่อสังคม
		 2) กำ�หนดวิสัยทัศน์/นโยบายขององค์กร ที่มุ่งไปสู่ “ความสมดุล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และ
มีความสุข” กำ�หนดพันธกิจ แผนกลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการเพื่อการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายที่ครอบคลุมทุกมิติ
อาทิ ด้านการเงิน คือ การเติบโตทางรายได้ขององค์กร ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิง่ แวดล้อม อยูร่ ว่ มกับสังคมและชุมชนอย่างยัง่ ยืน ด้านพนักงาน คือ การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และสร้างองค์กร
ที่มีความสุข
		 3) แนวทางปฏิบัติในการดำ�เนินธุรกิจบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
			 3.1) เลือกทำ�ธุรกิจบนพื้นฐานศักยภาพและความเชี่ยวชาญ เพื่อให้องค์กรเติบโต อย่างมั่นคง
แข็งแรง โดยการประเมินศักยภาพขององค์กรและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม และทุม่ เทกับธุรกิจทีม่ คี วามถนัด
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และควรลดบทบาทในธุรกิจที่องค์กรไม่ถนัด เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยง
			
3.2) ยึดหลักจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อาทิ (1) การมีจิตสำ�นึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ (2) ยึดถือผลประโยชน์
ของประเทศชาติเหนือประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (3) ยืนหยัดทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม
และถูกกฎหมาย (4) ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ (5) ให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนอย่างครบถ้วนและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง (6) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส
และตรวจสอบได้ (7) ยึดมั่นในระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ (8) ยึดมั่นใน
หลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
			
3.3) ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด จัดการของเสียที่เกิดขึ้น
ไม่ ให้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามหลัก 3 R ได้แก่ Reduce (ลดการใช้ทรัพยากร และการเกิดของเสีย
ตลอดกระบวนการผลิต) Reuse/Recycle (นำ�กลับไปใช้ซํ้าในกระบวนการผลิต) และ Replenish (ฟื้น ฟู
หรือหาทางเลือกใหม่ที่ไม่ส่งผลกระทบหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเดิม)
		 3.4) การบริหารจัดการความเสีย่ ง นำ�หลักความมีเหตุผล ความพอประมาณมาใช้ในการดำ�เนินธุรกิจ
ทุกการตัดสินใจต้องมีหลักวิชาการและมีเหตุผล เพือ่ เลือกสิง่ ทีด่ แี ละเหมาะสมกับธุรกิจ มีการวิเคราะห์สถานการณ์ทาง
ธุรกิจ สิง่ แวดล้อม และสังคมอย่างต่อเนือ่ ง ยึดหลักความพอดี ไม่มากไม่นอ้ ยเกินไป ไม่ลงทุนเกินตัวหรือลงทุนในสิง่ ทีเ่ สีย่ ง

เตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น เน้นการดำ�เนินธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญอย่างเต็มศักยภาพ
โดยมีการประเมินความสามารถและทรัพยากรของตนเองอย่างสมํ่าเสมอ ไม่หวังผลประโยชน์ระยะสั้นที่อาจเป็นเหตุ
ให้เกิดความเสี่ยงทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังกำ�หนดมาตรการทางการเงิน และกลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจ อาทิ ติดตาม
ตรวจสอบสถานะทรัพย์สนิ ของบริษัทอย่างใกล้ชดิ รวมทัง้ การประเมินราคาทรัพย์สนิ ใหม่เพือ่ ลดผลกระทบการขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยน
		 3.5) การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มุ่งกำ�กับดูแลธุรกิจ
ให้บริหารงานอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีคณะกรรมการ
บริษั ทและผู้บริหารระดับสูง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อาจมีการจัดทำ�เป็นคู่มือแนวทางปฏิบัติ โดยมี
หลักสำ�คัญ 6 ประการ ได้แก่
				 (1) Accountability : ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำ�ของตนเอง สามารถ
ชี้แจงอธิบายการตัดสินใจนั้นได้
				 (2) Responsibility : ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพที่เพียงพอ
				 (3) Equitable Treatment : การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความ
เป็นธรรม และมีคำ�อธิบายได้
				 (4) Transparency : ความโปร่งใสในการดำ�เนินงานทีส่ ามารถตรวจสอบได้และมีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
				 (5) Vision to Create Long-Term Value : การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
องค์กรในระยะยาว
				 (6) Ethics : การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
			 3.6) มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-In-Process) ทำ�ธุรกิจ
ที่คำ�นึงถึง “มูลค่า” และ “คุณค่า” ไม่คำ�นึงถึงผลกำ�ไรเพียงอย่างเดียว แต่ดูแลเอาใจใส่สังคมและสิ่งแวดล้อม
ควบคู่กันไป เช่น เลือกใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน ดำ�เนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
เป็นธรรม ผลิตสินค้าคุณภาพ ให้การบริการที่ดีก่อน/หลังการขาย ดูแลพนักงาน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
และนอกกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-After-Process) หรือกิจกรรมเพื่อสังคมชุมชนที่ ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ซึ่งส่งผลให้สังคม ชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ เช่น การมอบทุน/อุปกรณ์การศึกษา การปลูกป่า
การอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ เป็นต้น ซึ่งการร่วมทำ�กิจกรรมดังกล่าว จะช่วยสร้างจิตสำ�นึกและความภาคภูมิใจให้
กับพนักงาน และทำ�ให้สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
		 4) แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการองค์กรบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
		 4.1) พัฒนาศักยภาพบุคลากร พนักงานเป็น ทรัพยากรที่มีค่าที่สุด การเลือกสรรต้อง
ผ่านกระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใส เป็นธรรม มุ่งคัดเลือกพนักงานที่มีทั้งความสามารถและคุณธรรมควบคู่กัน
หรือเลือกคนที่เก่งและดี รับฟังความคิดเห็นของพนักงานมาปรับปรุงองค์กรและตอบสนองความต้องการ
ของพนักงานได้อย่างตรงจุด ดูแลค่าจ้างและสวัสดิการที่เหมาะสม มีการจัดทำ�ทิศทางและแผนพัฒนาพนักงาน
ให้มีทั้งความสามารถและคุณธรรมควบคู่กันผ่านหลักสูตรฝึกอบรมที่ทันสมัย สร้างความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำ�ไประยุกต์ใช้ในการทำ�งานและการดำ�เนินวิถีประจำ�วัน จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพัน

ให้พนักงานมีความรักองค์กรและจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
		 4.2) กำ�หนดตัวชี้วัด (KPI) ทั้งในระดับองค์กร สายงาน ส่วนงาน จนถึงตัวชี้วัดรายบุคคล
เพื่อให้การดำ�เนินงานได้มาตรฐานตามที่กำ�หนด และผู้บริหารสามารถใช้ในการติดตามผลการดำ�เนินงานขององค์กร
เพื่อการปรับปรุงผลการดำ�เนินงานให้ดียิ่งขึ้น ในบางองค์กรได้ระบุให้การจัดทำ�ตัวชี้วัดรายบุคคลมีตัวชี้วัดที่สะท้อน
การทำ� CSR ของแต่ละบุคคลด้วย
		 4.3) สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ถ่ายทอด/แบ่งปันความรู้
ประสบการณ์ พัฒนาการทำ�งานอย่างต่อเนื่องตามหลักการ Plan (การวางแผน) Do (การนำ�ไปปฏิบัติ) Check
(การติดตาม เฝ้าระวัง การวัดผล และการทบทวน) Act (การปรับปรุง) และไคเซ็น (Kaizen) รวมทั้ง การจัดให้มีทุน
การศึกษาต่อให้กบั พนักงาน รวบรวมองค์ความรูไ้ ว้อย่างเป็นระบบ สร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก อาทิ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
		 4.4) สร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการอย่างยั่งยืน พัฒนา
งานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี สร้างฐานความรู้ เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมทั้งการสร้างสรรค์กระบวนการใหม่
(Process Innovation) การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ (Product Innovation) การสร้างสรรค์บริการ
รูปแบบใหม่ (Service Innovation) และการสร้างสรรค์ธุรกิจในรูปแบบใหม่ (Business Model Innovation)
ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยี ใหม่ๆ ที่สามารถประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลาย โดยการมีส่วนร่วมของพนักงาน อาทิ การส่งผลงานนวัตกรรม
เข้าประกวด ซึ่งจะช่วยให้พนักงานเข้าใจการพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
		 4.5) สร้างองค์กรที่มีความสุข (Happy Workplace) ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่
สุขภาพดี (Happy Body) มีนํ้าใจงาม (Happy Heart) รู้จักผ่อนคลาย (Happy Relax) แสวงหาความรู้ (Happy
Brain) ศรั ทธาต่อศาสนาและศีลธรรม (Happy Soul) จัดการรายรับรายจ่ายของตนเองได้ (Happy Money)
ครอบครัวดี (Happy Family) และสังคมดี (Happy Society) โดยความร่วมมือของคนในองค์กรที่มีความเชื่อว่า
ความสุขในองค์กรสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ และร่วมกันผลักดัน ร่วมจัดทำ�แนวทาง โครงการ กิจกรรมเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการสร้างความสุขผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวีดีทัศน์ เป็นต้น รวมทั้ง การติดตามประเมินผล สำ�รวจความสุขในด้านต่างๆ ว่าอยู่ในระดับใด
เพื่อนำ�ไปสู่การปรับปรุงพัฒนาต่อไป
		 5) ผลผลิต/ผลลัพธ์
			 5.1) องค์กรธุรกิจเติบโตอย่างสมดุล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมีความสุข ดำ�เนินธุรกิจ
ที่สอดคล้องกับศักยภาพขององค์กร มีการจัดการความเสี่ยงอย่างรัดกุม พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้และแบ่งปันให้กับสังคม มีนวัตกรรมด้านสินค้าและบริการ มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
มีบรรยากาศการทำ�งานที่ดี องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับ ทั้งในและต่างประเทศ
			 5.2) พนักงานในองค์กรมีทัศนคติที่ดี ในการทำ�งาน มีความสุขกาย สุขใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
รักมัน่ ในองค์กร มีความสามัคคี มุง่ มัน่ พัฒนาศักยภาพตนเอง และแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในการทำ�งาน เกิดความรักและ
ผูกพันกับองค์กร มีการนำ�ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำ�เนินชีวิตและการทำ�งาน ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพ
ในการทำ�งาน และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
			 5.3) เครือข่าย คู่ค้า และพันธมิตรในการดำ�เนินธุรกิจ มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการดำ�เนินธุรกิจ การบริหารจัดการองค์กร มีการสานสัมพันธ์ระหว่าง
เครือข่าย คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ส่งผลให้เกิดความเชื่อใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดนวัตกรรมการพัฒนา

ตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและสากล
			 5.4) ชุมชน สังคมมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรธุรกิจ
อยูร่ ว่ มกันได้อย่างมีความสุข เกือ้ กูลกัน ร่วมสร้างค่านิยมการช่วยเหลือและแบ่งปันกันในสังคม ทำ�ให้เกิดทุนทางสังคม
ร่วมกันระหว่างบริษัทและชุมชน
			 5.5) สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลอย่างยั่งยืน มีการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานสากล ทรัพยากรของประเทศถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้ง
สร้างจิตสำ�นึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างยั่งยืน
		 6) ปัจจัยความสำ�เร็จ
			 6.1) ผูน้ ำ�องค์กรต้องเป็นผูน้ ำ�การเปลีย่ นแปลง มีการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง ปรับเปลีย่ นกระบวนการ
ความคิด (Mind Set) การดำ�เนินธุรกิจบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ความสำ�คัญต่อความยั่งยืนของ
องค์กรธุรกิจ (Corporate Sustainability) แสวงหากำ�ไรระยะยาวไม่ใช่มองเพียงผลประกอบการระยะสั้นเท่านั้น
ยึดหลักคุณธรรม คำ�นึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
			 6.2) วิสัยทัศน์ขององค์กร ที่มุ่งสู่การพัฒนาที่สมดุล มั่นคง ยั่งยืน ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
ซึ่งจะส่งผลต่อแนวคิดของผู้บริหารและเป้าหมายที่ชัดเจนขององค์กร รวมไปถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน
			 6.3) ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจ
ของผู้บริหารระดับสูง พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อร่วมผลักดันสู่การปฏิบัติ
			 6.4) มีวฒ
ั นธรรมองค์กรทีเ่ ข้มแข็ง พนักงานมีศกั ยภาพ รักองค์กร มีความเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ
ทุ่มเทกำ�ลังกาย กำ�ลังใจ ให้ความร่วมมือในองค์กรขับเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกัน
			 6.5) ยึดความเป็นไทยในการบริหารจัดการ คือ มีความสุภาพอ่อนน้อม มีมติ รไมตรี โอบอ้อมอารี
ให้ความเคารพผู้อาวุโสกว่า ไม่ก้าวร้าว มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และกตัญญูรู้คุณ โดยมีผู้บริหารระดับสูง
เป็นแบบอย่างทีด่ ีในการประพฤติปฏิบตั ติ น และการทำ�งานเสมือนหนึง่ คนในครอบครัวเดียวกัน ทำ�ให้เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจ เพื่อประโยชน์ขององค์กร ทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือกันอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ
			 6.6) การสร้างความรู้ในการดำ�เนินธุรกิจให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนให้เกิด
การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง มีการนำ�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้
ในการจัดเก็บและแยกหมวดหมู่ของความรู้ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นและใช้งาน
มีการรวบรวมข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ไว้ในระบบการบริหารจัดการข้อมูล ที่ประกอบด้วยองค์ความรู้
ที่พนักงานสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง
			 6.7) การติดตามประเมินผลการดำ�เนินงาน อย่างสมํ่าเสมอ มีการกำ�หนดตัวชี้วัด อาทิ ตัวชี้วัด
ความสุขของพนักงาน เพื่อให้ทราบถึงสภาวการณ์ในการทำ�งานที่เกิดขึ้น เพื่อนำ�ไปสู่การกำ�หนดแนวทาง/กิจกรรม
หนุนเสริม ตัวชี้วัดการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อกระตุ้นให้คนในองค์กรร่วมทำ�กิจกรรมเพื่อสังคม อันเป็น
การปลูกฝังให้รู้จักการแบ่งปัน เสียสละ
			 6.8) การสื่อสารภายในองค์กร องค์กรที่มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย หรือช่องทาง
ที่ผู้บริหารสามารถสื่อสารกับคนในองค์กรได้โดยตรง จะทำ�ให้ทุกคนในองค์กรสามารถรับข้อมูลข่าวสาร
เกิดความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

4. การเชื่อมโยงการประยุกต์ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคธุรกิจเอกชน
ตามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ 7 องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่กับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

การดำ�เนินการตามวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals - SDGs)
เพื่อให้บรรลุทั้ง 17 เป้าหมาย 169 เป้าประสงค์ 240 ตัวชี้วัด เป็นเรื่องท้าทายของประเทศไทย กล่าวได้ว่า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสะท้อนหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีความสมดุล ทั้งในมิติเรื่องคน ชุมชน
สิ่งแวดล้อม และการใช้เทคโนโลยีช่วยบริหารจัดการ สามารถเป็นเครื่องชี้นำ�ในการดำ�เนินธุรกิจเพื่อตอบสนอง
เป้าหมายต่างๆ ของ SDGs และรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม
ทั้งในประเทศและระดับโลกได้ จะเห็นได้ว่า การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน
ตามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ 7 องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ และ Supply Chain นอกจากช่วยส่งเสริมให้
องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนแล้ว ยังช่วยให้ประเทศสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้อง
กับธุรกิจหลัก (Core Business) ของแต่ละองค์กรในมิติด้านความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Prosperity)
ที่เน้นความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การเข้าถึงพลังงาน การมีโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมที่ส่งเสริมการขยายเติบโต
อุตสาหกรรม และการพัฒนาเมืองที่มีความสมดุลและยั่งยืน ผลจากการนำ�ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยังช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในหลายเป้าหมายได้พร้อมๆ กัน ทั้งมิติด้านการพัฒนาคน (People)
มิติด้านสังคมโลกและสิ่งแวดล้อม (Planet) และ มิติด้านความยุติธรรมและสันติภาพ (Peace)  จำ�นวน 12 เป้าหมาย
มีรายละเอียด ดังนี้
4.1 มิติด้านความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Prosperity) :
		 เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคา
ที่ย่อมเยา โดยการดำ�เนินงานบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) Supply Chain บริษัท ปตท.สำ�รวจ
และผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) และกลุ่มมิตรผล มีส่วนช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ
สร้างหลักประกันการเข้าถึงพลังงานยุคใหม่ ที่มีราคาซื้อหาได้ ที่เชื่อถือได้ และมีความยั่งยืน แสวงหาแหล่ง
พลังงานสำ�รอง เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงพลังงานได้อย่างยั่งยืนและทั่วถึง รวมทั้ง บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น
จำ�กัด (มหาชน) สนับสนุนการผลิตปาล์มนํ้ามันเป็นสายการผลิตที่ ไปสู่การผลิตไบโอดีเซลซึ่งเป็นพลังงานสะอาด
และกลุ่มมิตรผลเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าชีวมวลจากชานอ้อย และผลิตเอทานอลจากผลพลอยได้กระบวนการผลิตนํ้าตาล
เพื่อนำ�ไปผสมกับนํ้ามันเบนซิน เป็นนํ้ามันแก๊สโซฮอลล์ ลดการนำ�เข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ
		 เป้ า หมายที่ 8 ส่ ง เสริ ม การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที่ ต่ อ เนื่ อ ง ครอบคลุ ม และยั่ ง ยื น
การจ้างงานเต็มที่ และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสำ�หรับทุกคน โดยการดำ�เนินงานของทุกองค์กรธุรกิจ
ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง พลังงาน อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ค้าปลีก และอาหาร รวมทั้ง Supply Chain และ
ชุมชน มีส่วนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในประเทศให้เจริญเติบโต เกิดการจ้างงานในชุมชน เช่น เกษตรกร ประชาชน
ในพื้นที่โดยรอบบริษัท สร้างงานที่มีคุณค่าทีช่ ่วยส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวติ ให้กับเกษตรกร ประชาชนในพื้นที่และ
ผู้ประกอบการรายย่อย มีการพัฒนาคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตด้วยกันอย่างยั่งยืน วัตถุดิบหลักทางการเกษตรต้องผ่านการ
จัดหาจากแหล่งผลิตที่มีความรับผิดชอบทางสังคม ปรับปรุงให้มีการใช้ทรัพยากรโลกในการบริโภคและการผลิตอย่าง

มีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างการเติบโตและผลกำ�ไรอย่างยั่งยืน
		 เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม โดยการดำ�เนินงานของบริษั ท เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์ จำ�กัด บริษั ท ไทยโตชิบา อุตสาหกรรม จำ�กัด บริษั ท ซีพี ออลล์ จำ�กัด และบริษั ท ศรีนานาพร
มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด ซึ่งได้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์สูงสุด ใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่สะอาด
เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยคำ � นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย และยั่ ง ยื น สนั บ สนุ น การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งและ
พัฒนานวัตกรรม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและความหลากหลายของสินค้าและบริการ
		 เป้าหมายที่ 11 ทำ�ให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษ ย์ มีความปลอดภัย ความต้านทานและ
ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุมและยั่งยืน การดำ�เนินงานของเอสซีจี ที่มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทั้งในด้านแนวคิดและกระบวนการผลิตในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง รวมทั้งสินค้า
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยทุกชิ้นส่วนผลิตภายในโรงงานภายใต้กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพสูง มีความ
คงทน ช่วยสร้างความสุขให้กับผู้อยู่อาศัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้บริโภคและช่วยรักษาสภาพแวดล้อม
สร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี
4.2 มิติด้านการพัฒนาคน (People) :
		 เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ โดยการดำ�เนินงานของเครือเบทาโกร
และ Supply Chain ซึ่งได้ช่วยสนับสนุนการสร้างหลักประกันว่า ประชาชนมีสิทธิเท่าเทียมในการเข้าถึง
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ทั้งสินค้าและบริการต่างๆ และสร้างภูมิคุ้นกันที่ดีที่ช่วยต้านทานและเสริมความยืดหยุ่น
ต่อการเปลี่ยนแปลงให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนยากจน ยากไร้และผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง
		 เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ปรับปรุงโภชนาการและสนับสนุน
การทำ�เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน โดยการดำ�เนินงานของเครือเบทาโกร บริษั ท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติง้ จำ�กัด และกลุม่ มิตรผล เป็นไปตามแนวทางการบริหารธุรกิจให้เป็นธุรกิจทีส่ ง่ มอบอาหารทีด่ ี
มีคุณภาพให้กับผู้บริโภค ส่งเสริมความปลอดภัยอาหารและสุขอนามัยผู้บริโภค และเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มุ่งเน้นสุขโภชนาการเพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดี
		 เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริม
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำ�หรับทุกคน โดยการดำ�เนินงานของบริษั ท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
ที่ ได้ให้ความสำ�คัญกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีความรู้และทักษะในการทำ�งาน โดยให้มี
การจัดฝึกอบรมเด็กและเยาวชน คนในชุมชน หรือพนักงานอย่า งต่ อเนื่องเพื่อพัฒนางาน และส่งเสริม
การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ประสบการณ์ เพือ่ สร้างวัฒนธรรมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทัง้ แนวทางการบริหารองค์กร
บนความยั่งยืนที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมรอบข้างอีกด้วย
4.3 มิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Planet) :
		 เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันให้มีนํ้าใช้ และมีการบริหารจัดการนํ้าและการสุขาภิบาล
อย่างยั่งยืนสำ�หรับทุกคน โดยการดำ�เนินงานของบริษั ท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษั ท
วิศวกรรมเคมี จำ�กัด ที่คำ�นึงถึงการลดปริมาณการใช้นํ้า และช่วยยกระดับคุณ ภาพนํ้า โดยลดมลพิษและ
ลดการปล่อยสารเคมีลงในแหล่งนํ้าสาธารณะ มีการบริหารจัดการนํ้าที่มีประสิทธิภาพ ที่ ใช้เทคโนโลยีสะอาด
ในกระบวนการบำ�บัดนํ้าใช้และนํ้าเสียภายในโรงงาน นำ�นํ้าเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการผลิต เข้าสู่กระบวนการ
บำ�บัดนํ้าเสียด้วยระบบบึงประดิษ ฐ์ที่ช่วยฟื้น ฟูคุณ ภาพนํ้า ทำ�ให้นํ้าใช้และนํ้าเสียมีคุณ ภาพดีขึ้นแล้วจึงนำ�นํ้า

กลับไปใช้ซํ้า รวมทั้งคิดค้นนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรนํ้าให้เกิดการบริหารจัดการนํ้าที่ยั่งยืน
		 เป้าหมาย 12 สร้างหลักประกันให้มแี บบแผนการบริโภคและการผลิตทีย่ งั่ ยืน การดำ�เนินงานของเอสซีจี
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) เครือเบทาโกร และ Supply Chain บริษัท พรีเมีย่ ม ออยล์ ปาล์ม จำ�กัด และกลุม่ มิตรผล
ได้มุ่งเน้นผลิตสินค้าและบริการที่ยั่งยืน ตั้งแต่กระบวนการการออกแบบ โดยการเลือกใช้วัสดุและพลังงานหมุนเวียน
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการผลิตทีท่ �ำ ให้เกิดของเสีย โดยพยายามแปรรูปของเสียหรือขยะเพือ่ นำ�กลับมาใช้
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
		 เป้าหมายที่ 13 ดำ�เนินการอย่างเร่งด่วนเพือ่ ต่อสูก้ บั สภาวะการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและผลกระทบ
โดยการดำ�เนินงานของ เอสซีจี บริษั ท ปตท.จำ�กัด (มหาชน) บริษั ท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำ�กัด และ
ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) เป็นไปตามแนวทางการบริหารธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างการทำ�ธุรกิจกับการไม่ทำ�ลายสภาพแวดล้อม โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมทั้งเตรียมมาตรการเพื่อรับมือกับวิกฤติิการณ์โลกร้อนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ผ่านกิจกรรม โครงการต่างๆ อาทิ อาคารประหยัดพลังงาน ลดการใช้วัสดุที่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อม
		 เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการป่าไม้
ที่ยั่งยืน การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของดินและฟื้นฟูสภาพดิน และหยุดยั้ง
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการดำ�เนินงานของเอสซีจี และบริษัท พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป จำ�กัด
มีส่วนช่วยปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศบนบก สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างยั่งยืน โดยการ
วางแนวทางและร่วมจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาให้ดิน นํ้า ป่า คงอยู่ รวมทั้ง
ร่วมปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ
4.4 มิติด้านความยุติธรรมและสันติภาพ (Peace) :
		 เป้าหมายที่ 16 สนับสนุนสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมที่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคน
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และทุกคนสามารถเข้าถึง
ในทุกระดับ โดยการดำ�เนินงานของทุกองค์กรธุรกิจ มีการกำ�หนดจรรยาบรรณธุรกิจให้ครอบคลุมนโยบาย
และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาล คำ�นึงถึงคุณธรรม และต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น โดยมีการเปิดช่องทางให้สามารถแจ้งเบาะแส กรณีมีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจหรือมีการทุจริต
รวมทั้งสนับสนุนเรื่องการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายเพื่อการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อส่งเสริมให้เกิด
ความสงบสุขของสังคมร่วมกัน ทั้งสังคมในองค์กรและชุมชนและสังคมรอบข้าง
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสามารถช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง จากภายในให้ กั บ
ภาคธุรกิจเอกชนได้ ซึ่งแนวการบริหารธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะทำ�ให้เกิดความสมดุล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารธุรกิจ ส่งเสริมให้ธุรกิจมีความสามารถในการปรับตัวในด้านเศรษฐกิจ
และสังคม เกิดความยั่งยืนของกิจการและความยั่งยืนของสังคม และสามารถช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนได้ในหลายมิติ ซึ่งภาคเอกชนเป็นภาคีการพัฒนาที่สำ�คัญในขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้
กล่าวได้ว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นผลลัพธ์ของการขับเคลื่อนการนำ�ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในประเด็นต่างๆ ซึ่งนำ�ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ที่เป็นผลลัพธ์ระยะยาวต่อไป

ส่วนที่

2

รายงานการถอดบทเรียน
ของแต่ละองค์กรธุรกิจ

เอสซีจี

 เอสซีจี ได้เริ่ มประเมิน
ควำมเชี่ยวชำญของตนเอง ลด
บทบำทในธุรกิจที่ไม่ถนัด และ
หันมำทุ่มเทเพิ่มประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น มี กำรบริ หำรควำม
เสี่ยงอย่ำงเคร่งครัด เสริมสร้ำง
ควำมรู้ และพัฒนำองค์ กรเพื่ อ
เป็ น องค์ ก รแห่ ง นวั ต กรรม
ตลอดจนบ ำเพ็ ญ กิ จ กรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
สิ่งแวดล้อม และประเทศ

 เอสซี จี น้อมนำแนว
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
มำประยุ กต์ ใช้ อย่ ำงต่ อเนื่ อง
และเชื่ อ มั่ น ว่ ำเป็ น ทำงออก
ให้กับเอสซีจีจนสำมำรถฝ่ำฟัน
วิ ก ฤติ ต่ ำ งๆ ดั ง เช่ น วิ ก ฤติ
เศรษฐกิจปี 2540

 เอสซีจี ดำเนินธุรกิจด้วย
หลักอุดมกำรณ์ 4 ประกำร คือ
ตั้งมั่นในควำมเป็นธรรม มุ่งมั่น
ในควำมเป็ น เลิ ศ เชื่ อมั่ นใน
คุ ณค่ ำของคน และถื อมั่ นใน
ควำมรั บผิ ดชอบต่อสังคม ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวทำงปรัชญำ
ของเศรษฐกิจของพอเพียง

จุดเริ่มต้น

เอสซีจี น้อมนำแนวทำงปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ โดยคำนึงถึงศักยภำพของ
ตนเองและสภำพแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภำยใต้หลักบรรษัทภิบำล
สู่กำรเติบโตอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน กำรดำเนินกำรที่สำคัญ
1. นโยบายและการกากั บดูแลกิ จการที่ ดี มี ควำมชั ดเจนสนั บสนุ นให้ ดำเนิ นธุรกิ จด้ วย
ควำมรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม
2. กลยุ ทธ์ การบริ หารความเสี่ ยงทั่ วทั้ งองค์ กร ด้ วยกำรประเมิ นควำมเสี่ ยง โอกำส
ควำมสำมำรถ และทรัพยำกรของตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ
3. การดูแลพนักงาน เป็นทรัพยำกรที่มีค่ำที่สุด และเป็นกลไกสำคัญในกำรขับเคลื่อนองค์กร
โดยคัดเลือกพนักงำนที่เป็นทั้งคนเก่งและดี มีกำรดูแลอย่ำงเป็นธรรม พัฒนำศักยภำพและ
เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดี
4. ทรัพยากรธรรมชาติ บริหำรจัดกำรอย่ำงคุ้มค่ำตำมหลัก 3R (Reduce, Reuse/Recycle,
Replenish) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
5. ห่วงโซ่อุปทาน ขยำยผลกำรดำเนินธุรกิจตำมแนวคิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนให้องค์กรอื่นๆ
นำไปปฏิบัติภำยใต้แนวคิด ‘ห่วงโซ่อุปทำนที่ยั่งยืน เอสซีจี’ (SCG Sustainable Supply
Chain) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียตลอดกระบวนกำรอยู่ร่วมกันได้อย่ำงเกื้อกูลและยั่งยืน
6. องค์ กรแห่งนวัตกรรม สร้ำงฐำนควำมรู้ภำยในองค์กร พัฒนำเทคโนโลยี และพนักงำน
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ช่วยสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงธุรกิจในระยะยำว

กระบวนการประยุกต์ใช้ปรัชญาฯ

ระดับบุคคล
พนักงำนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มั่ นใจในวั ฒนธรรมองค์ กร และ
นำไปปฏิบั ติได้ชัดเจน อีกทั้งยั ง
สำมำรถถ่ำยทอดให้กับผู้อื่น เป็น
กำรต่อยอดกำรเรียนรู้ และขยำย
เครือข่ำยควำมร่วมมือในอนำคต

ระดับองค์กร
สำมำรถบริหำรจัดกำรองค์กรและ
สร้ำงสรรค์นวัตกรรม เพื่อนำไปสู่
กำรพัฒนำอย่ำงสมดุ ลและยั่ งยื น
ในทุกมิติ ด้วยควำมร่วมมือร่วมใจ
ของผู้ บริ หำรและพนั กงำน
ทุกคนที่มุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนำองค์กร
อย่ ำงต่ อเนื่ องพร้ อมรั บต่ อควำม
เปลี่ยนแปลงต่ำงๆ

ระดับสังคม
สำมำรถน ำแนวทำงกำรพั ฒนำ
อย่ำงยั่งยืนและสมดุลไปใช้ในกำร
ดำเนินงำนของทุกภำคส่วน สังคม
มี ควำมเข้ มแข็ ง พึ่ งพำตนเองได้
อ ย่ ำ ง ยั่ ง ยื น ร ว ม ทั้ ง ดู แ ล
สิ่งแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่ต่อไป

ผลผลิต

ระดับบุคคล
พนักงำนเป็นคนเก่งและดี มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ รั กองค์ กร มี ควำม
รั บผิ ดชอบต่ อ ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ ว นเสี ย
ทุ กฝ่ ำย และมี ค วำมเสี ยสละเพื่ อ
ส่ วนรวม ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยได้ รั บ
ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน ชุมชนสำมำรถ
พึ่งพำตนเอง เติบโตได้ในระยะยำว

ระดับองค์กร
เติ บโตอย่ ำงมั่ นคง ขยำย
กำรลงทุ นออกสู่ อำเซี ยน และมี
ควำมน่ำเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับทั้งใน
ประเทศและสำกล เป็นองค์กรแห่ง
นวั ตกรรม มี สิ น ค้ ำ และบริ ก ำร
มู ล ค่ ำ เพิ่ ม สู ง และเป็ น มิ ตรต่ อ
สิ่งแวดล้อมที่สนองควำมต้ องกำร
ของผู้บริโภคได้อย่ำงยั่งยืน

ระดับสังคม
เป็ นสั งคมที่ เกื้ อกู ลซึ่ งกั นและกั น
ดู แลช่ วยเหลื อกั น ทั้ งในองค์ ก ร
ชุ ม ชน สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ประเทศ สร้ ำงควำมเจริ ญ และ
คุณภำพชีวิตที่ดีของสังคม นำควำม
เจริญเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนไป
พร้อมกัน

ผลลัพธ์

เอสซีจี

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปกป้ อง ฟื้ นฟู ระบบ
นิ เวศบนบก กา ร
จั ด การป่ า ไม้ อ ย่ า ง
ยั่งยืน

เสริ มภู มิ ต้ านทานและ
ขีดความสามารถในการ
ปรั บตั วขอ ง สภา พ
ภู มิ อ า ก า ศ แ ล ะ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น

สร้างหลักประกันให้ มี
รูปแบบการบริโภคและ
ผลิตที่ยั่งยืน

ท าให้ เมื องและการตั้ ง
ถิ่ น ฐานของมนุ ษ ย์ มี
ค ว า ม ค ร อ บ ค ลุ ม
ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน
และยั่งยืน

ส่ งเสริ มการเติ บโตทาง
เศรษฐกิ จที่ ต่ อเนื่ อง
ยั่ งยื น การผลิ ตมี ผลิ ต
ภาพ มีการจ้างงานเต็มที่

การประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

เอสซีจี

1. ข้อมูลของบริษัท
เอสซีจี ถือกำ�เนิดในปี 2456 โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ให้ประเทศไทย
ผลิตปูนซีเมนต์ใช้เอง เพือ่ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรภายในประเทศอย่างคุม้ ค่า และลดการพึง่ พาการนำ�เข้าจากต่างประเทศ
เนื่องจากเป็นสมัยที่ประเทศกำ�ลังพัฒนาสู่ความเจริญ มีการก่อสร้างสาธารณูปโภคจำ�นวนมาก จากนั้น ได้มีวิวัฒนาการ
อย่างต่อเนื่อง เกิดการสั่งสมองค์ความรู้ และพัฒนาสืบเนื่องกันมา เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ
ให้กับสังคมและเป็นองค์กรธุรกิจที่เติบโตควบคู่กับพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมากว่า 100 ปี
ปัจจุบัน เอสซีจี ประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เคมิคอลส์ และ
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง มีฐานการผลิตทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ทุกธุรกิจมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งสินค้า
และบริการ กระบวนการทำ�งาน และรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รักษาความเป็นผู้นำ�
ในประเทศ มุ่งสู่ความเป็นผู้นำ�ระดับภูมิภาค และพร้อมสำ�หรับการแข่งขันในระดับโลก
เอสซีจีมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นผู้นำ�ตลาดในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการดำ�เนินธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้างความ
เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้แก่ทุกชุมชนที่เข้าไปดำ�เนินงาน โดยมุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย
เอสซีจีมีบริษั ทในเครือฯ มากกว่า 300 บริษั ท มีพนักงานกว่า 53,000 คน ผลิตสินค้ากว่า 64,000 รายการ
จากฐานการผลิตทัง้ ในประเทศและภูมภิ าคอาเซียนเพือ่ จำ�หน่ายทัว่ โลก สินค้าและบริการของเอสซีจี ได้รบั การรับรองมาตรฐาน
และรางวัลสำ�คัญทั้งระดับประเทศและระดับโลก สร้างความมั่นใจในการแข่งขันในระดับสากลให้กับเอสซีจีได้เป็นอย่างดี
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2.

การนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ภายในองค์กร

เอสซีจมี อี ดุ มการณ์ในการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม โดยคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงาน
ทุกระดับ และมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำ�ตลาดในภูมิภาคที่ดำ�เนินธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่าง
ยั่งยืน สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นเลิศ มุ่งสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายใต้ การบริหารงานระดับสากล
ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เอสซีจีดำ�เนินธุรกิจด้วยอุดมการณ์ 4 ประการ คือ ตั้งมั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ เชื่อมั่นใน
คุณค่าของคน และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมที่เอสซีจียึดถือมาโดยตลอด ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย
อุดมการณ์ในแต่ละข้อให้ความสำ�คัญกับความพอประมาณในการดำ�เนินธุรกิจ ช่วยให้มีการตัดสินใจ อย่าง
รอบคอบ มีเหตุผล บริหารจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้องค์ความรู้ และการบริหารจัดการ
ที่โปร่งใสเป็นธรรม
หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเอสซีจีดำ�เนินธุรกิจประสบผลสำ�เร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถฝ่าฟันวิกฤติิปัญหา
ต่างๆ และเติบโตอย่างยั่งยืนจนถึงปัจจุบันนี้ เป็นผลมาจากการมีนโยบายที่ชัดเจน มีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีเพื่อ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และมีพนักงานที่มีวินัย ร่วมแรงร่วมใจกันน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง
การดำ�เนินธุรกิจของเอสซีจี เป็นไปในทำ�นองเดียวกับธุรกิจอื่นๆ ในประเทศ ที่อาศัยช่วงเวลาที่เศรษฐกิจของ
ประเทศขยายตัวสูง เร่งลงทุนขยายกิจการ ขยายธุรกิจสู่อุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่หลากหลาย จนมีกลุ่มธุรกิจถึง 10 กลุ่ม
ได้แก่ ปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง เซรามิก จัดจำ�หน่าย ปิโตรเคมี กระดาษ เหล็ก ยานยนต์ ไฟฟ้า และเครื่องจักรกล
ปรากฏผลกำ�ไรเฉลี่ย 4,400 ล้านบาทต่อปี โดยเฉพาะในปี 2539 มีกำ�ไรสุทธิ 6,800 ล้านบาท ขณะเดียวกัน
เอสซีจี ก็มีเงินกู้สุทธิสูงถึง 119,000 ล้านบาท
ในปี 2540 ประเทศไทยเกิดวิกฤติิทางเศรษฐกิจ ทำ�ให้รัฐบาลต้องประกาศอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของเอสซีจีและภาคธุรกิจโดยทั่วไปอย่างมาก ทำ�ให้
ยอดเงินกู้สุทธิของเอสซีจีเพิ่มขึ้นเป็น 246,700 ล้านบาท และมีผลขาดทุนกว่า 52,000 ล้านบาท ในปีนั้น
ความมุ่งมั่นในการน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ถูกทดสอบ เมื่อเอสซีจีต้องเผชิญ
กับปัญหาวิกฤติเิ ศรษฐกิจ ซึง่ เอสซีจีได้นอ้ มนำ�หลัก “ความพอประมาณ” คือ ประเมินความสามารถของตนเองว่าองค์กรมี
ความเชีย่ วชาญในด้านใดเพือ่ นำ�ไปสู่ “ความมีเหตุผล” หรือการลดบทบาทในธุรกิจทีอ่ งค์กรไม่ถนัด และหันมาทุม่ เทกับธุรกิจ
ทีอ่ งค์กรมีความถนัดให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ด้วยการปรับโครงสร้างจากเดิม 10 กลุม่ ธุรกิจ ให้เหลือเพียง 5 กลุม่ ธุรกิจ
และลดบทบาทในบริษัทร่วมทุนที่ไม่อยู่ในธุรกิจหลักของเอสซีจี และเร่งสร้าง “ภูมคิ มุ้ กัน” บริหารความเสีย่ งอย่างเคร่งครัด
และให้ความสำ�คัญกับการมุง่ พัฒนาพนักงานอย่างต่อเนือ่ ง โดยไม่มนี โยบายปลดพนักงาน รวมทัง้ เสริมสร้าง “ความรู”้
ควบคู่กับการพัฒนาระบบการบริหารองค์ความรู้ภายในองค์กร และต่อยอดไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
ยึดมั่นใน “คุณธรรม” ด้วยการบำ�เพ็ญกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
ด้วยพืน้ ฐานความเป็นไทยทีห่ ล่อหลอมชาวเอสซีจีให้เป็นเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ก่อให้เกิดเป็นความร่วม
มือร่วมใจในการทุ่มเทของพนักงานทุกระดับ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ อาทิ ค่านํ้า ค่าไฟ ลดต้นทุนการผลิต
และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งาน รวมทั้งคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลัก
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเสียสละไม่ขึ้นค่าจ้างประจำ�ปีของตนเอง ทำ�ให้เอสซีจีสามารถผ่านพ้นวิกฤติิ
เศรษฐกิจ และสามารถทำ�กำ�ไรสูงสุด นับตัง้ แต่กอ่ ตัง้ บริษัทฯ มา โดยในปี 2547 มีผลกำ�ไรสุทธิสงู ถึง 36,483 ล้านบาท
นอกจากนี้ ยังช่วยให้เอสซีจีเติบโตต่อไปอย่างเข้มแข็ง รอบคอบ ด้วยความมั่นใจ
เอสซีจีเชื่อมั่นว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำ�มาเป็นแนวทางในการดำ�เนินงานได้อย่างสมดุล
โดยคำ�นึงถึงศักยภาพของตนเองและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะนำ�เอสซีจีไปสู่ความมั่นคง แม้จะมี
ปัญหาอุปสรรคก็สามารถฝ่าฟันไปได้ และนำ�มาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันขององค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3. กระบวนการประยุกต์ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ
3.1 นโยบายและการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เป็นหนทางสู่ความสำ�เร็จของการดำ�เนินธุรกิจ
เอสซีจีดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ 4 ซึ่งถือ
ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้กรอบของจรรยาบรรณเอสซีจี บนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขที่มีความสมดุล เป็นผลมาจาก
การมีนโยบายที่ชัดเจน มีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และมีพนักงานที่มีวินัย ร่วมแรงร่วมใจ
กันน้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้เอสซีจีดำ�เนินธุรกิจตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้สำ�เร็จ คือ การร่วมกันปฏิบัติอย่างจริงจังตามอุดมการณ์ นอกจากนี้ ยังมี
คณะกรรมการบริษัทเป็นผูก้ �ำ หนดนโยบายด้านต่างๆ ตลอดจนริเริม่ ระบบการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate
Governance) โดยมีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้ภารกิจดำ�เนิน
ไปอย่างมีประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้ อยู่ในแนวทางที่ผู้ถือหุ้นเห็นชอบ ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็น
ไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
เอสซีจีเชื่อมั่นว่าการดำ�เนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน จึงกำ�หนด
นโยบาย แนวปฏิบัติ และคู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี รวมถึงทบทวนเนื้อหาของคู่มือนี้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
มาอย่างต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์ของ OECD Principles of Corporate Governance, DJSI Sustainability
Assessment, ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard), ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พร้อมทั้งกำ�กับดูแลธุรกิจให้บริหารงาน
อย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่าย ตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี
(SCG Code of Conduct) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การกำ�กับดูแลกิจการภายในประเทศและระดับสากลมาอย่างต่อเนื่อง
เอสซีจีให้ความสำ�คัญต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กรตามอุดมการณ์
4 ประการ ทำ�ให้เอสซีจีได้รับการรับรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption : CAC) ในปี 2556
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นอกจากนี้ ยังรณรงค์และเป็นตัวอย่างให้องค์กรอื่นๆ ในสังคม เล็งเห็นถึงความสำ�คัญ ซึ่งหากองค์กรมี
การกำ�กับดูแลทีด่ ตี ามหลักบรรษัทภิบาลก็จะส่งเสริมให้สามารถน้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2 กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรเพื่อการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ยึดหลักความพอดี ไม่มากไม่นอ้ ยเกินไป และไม่เบียดเบียนผูอ้ นื่ เน้นการดำ�เนินธุรกิจทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีการประเมินความเสี่ยงและโอกาส ความสามารถและทรัพยากรของตนเองอย่างสมํ่าเสมอ
ไม่หวังผลประโยชน์สงู สุดในระยะสัน้ ทีอ่ าจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสีย่ งทางธุรกิจ และมีการปรับทิศทางการดำ�เนินธุรกิจ
ที่อยู่บนหลักความพอประมาณ กล่าวคือ ปรับแผนการลงทุน มุ่งเน้นเฉพาะธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น โดยปรับ
โครงสร้างธุรกิจจากเดิม 10 กลุ่มธุรกิจ เหลือเพียง 5 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ เคมีภัณฑ์ กระดาษ ซิเมนต์ ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง และจัดจำ�หน่าย ลดบทบาทบริษัทร่วมทุนที่ไม่ได้อยู่ในธุรกิจหลักของเอสซีจีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้
กำ�หนดมาตรการทางการเงิน และกลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจอีกหลายประการ อาทิ ติดตามและตรวจสอบสถานะ
ทรัพย์สนิ ของบริษัทอย่างใกล้ชดิ เพือ่ การใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทัง้ การประเมินราคาทรัพย์สนิ ใหม่
เพื่อลดผลกระทบการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เพิ่มสัดส่วนการส่งออกทำ�ให้มีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศ และ
รักษาสภาพคล่องทางการเงินเพื่อให้สามารถเติบโตต่อไปในอนาคต
การดำ�เนินธุรกิจภายใต้หลักความพอประมาณ ทำ�ให้เอสซีจีผ่านพ้นวิกฤติิเศรษฐกิจไปได้ด้วยดี จากที่
ต้องขาดทุนถึง 52,551 ล้านบาท ปรากฏว่าหลังจากปี 2540 เอสซีจีมีกำ�ไรมากกว่า 30,000 ล้านบาทต่อปี โดยในปี
2547 มีกำ�ไรสุทธิสูงถึง 36,483 ล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในขณะที่เงินกู้สุทธิลดลงเหลือ 105,512 ล้านบาท
และมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

3.3 พนักงานเป็นกลไกสำ�คัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
การทีเ่ อสซีจีเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะคุณภาพของพนักงานเอสซีจี จึงถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากร
ที่มีค่าที่สุด การเลือกสรรต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใส เป็นธรรม เปิดโอกาสให้ทั้ง 2 ฝ่าย คือ องค์กรและ
ผู้สมัครได้มีโอกาสเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และมุ่งคัดเลือกพนักงานที่มีทั้งความสามารถและคุณธรรมควบคู่กัน หรือเลือก
คนที่เก่งและดี นอกจากนี้ ยังมุ่งดูแลพนักงานไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใด หรือปฏิบัติงานอยู่ในประเทศใดให้ได้รับการ
พัฒนา มีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานเท่าเทียมกัน สามารถหมุนเวียนไปปฏิบัติงานในประเทศอื่นๆ ได้ ตลอดจนดูแล
ค่าจ้างและสวัสดิการให้เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับองค์กรภายนอกอย่างสมํ่าเสมอ และยังใช้แนวคิดการบริหาร
ขีดความสามารถ (Competency – Based Management) เพือ่ ให้การจัดการทรัพยากรบุคคลมีความชัดเจน เป็นธรรม
ช่วยสนับสนุนกลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจขององค์กรมากขึ้น
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ด้านการฝึกอบรมพนักงาน มีการจัดทำ�ทิศทางและแผนพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล (Individual
Development Plan : IDP) ปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน
เพื่อส่งเสริมพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
ของกลุ่มสาขาวิชาชีพต่างๆ ในองค์กร และรวบรวมองค์ความรู้เหล่านั้นไว้ในระบบการบริหารความรู้ (Knowledge
Management System) ตลอดจนสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยระดับโลก เพื่อผลักดัน
ให้พนักงานมีความรู้ความสามารถระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม และส่งเสริมให้พนักงานนำ�ความรู้ไปถ่ายทอดสู่
ภายนอกองค์กรเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศอีกด้วย
นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง
และสุขภาพจิตแจ่มใส ตามแนวคิด Fit for Work, Fit for Life และสนับสนุนให้พนักงานจัดตั้งชมรมกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมความสนใจเฉพาะด้าน รวมทัง้ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความอบอุน่ ในครอบครัว เพือ่ สร้างความผูกพันให้พนักงาน
มีความรักองค์กรและจูงใจให้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนปลูกฝังการใช้ชวี ติ ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับพนักงานผ่านสื่อภายในต่างๆ ได้แก่ บทความในวารสารภายในสื่อ อินทราเน็ต (Intranet)
ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมพิเศษ อาทิ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม เพื่อการออมเงินระยะยาว
ไว้ใช้หลังเกษียณอายุ รวมทั้งให้ความรู้เรื่องการทำ�บัญชีรายรับรายจ่ายของครอบครัวสำ�หรับพนักงานในโรงงานต่างๆ
เพื่อลดปัญหาหนี้สิน และสนับสนุนให้พนักงานเก็บออมเงินไว้ใช้ในยามจำ�เป็น

3.4 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าตามหลัก 3R
เอสซีจี ให้ความสำ�คัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า โดยกำ�หนดนโยบาย Zero Waste
คือ พยายามใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดการเกิดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งจัดการ
ของเสียที่เกิดขึ้นไม่ให้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามหลัก 3R ได้แก่
1) Reduce เป็นการลดการใช้ทรัพยากร และการเกิดของเสียตลอดกระบวนการผลิต ควบคุม
กระบวนการให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ดำ�เนินงานด้วยระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality
Management-TQM) และการบำ�รุงรักษาทวีผล (Total Productivity Management-TPM)) รวมถึงการ
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จัดการที่เป็นเลิศ (Operational Excellence) เพื่อลดการเกิดของเสียจากแหล่งกำ�เนิด ตั้งแต่การวางแผน
คัดเลือกวัตถุดิบจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตที่ทำ�ให้เกิดของเสียน้อยที่สุด อาทิ เอสซีจี
แพคเกจจิ้ง พัฒนานวัตกรรม G Technology หรือเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์
Green Carton ก้าวหน้าไปอีกขั้น โดยสามารถลดการใช้กระดาษในการผลิตได้ถึง 125 กรัมต่อตารางเมตร และยังคง
ความแข็งแกร่งได้ดีเท่าเดิม
2) Reuse/Recycle เป็นการนำ�ของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิตที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ กลับไปใช้ซํ้า
ในกระบวนการผลิต หรือนำ�ไปผ่านกระบวนการเพือ่ นำ�มาใช้ในการผลิตใหม่อกี ครัง้ เพือ่ สนับสนุนให้เกิดการจัดการของเสีย
ภายในเอสซีจีให้ได้มากที่สุด และลดความเสี่ยงจากการส่งของเสียไปกำ�จัดภายนอก อาทิ ธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง ทีบ่ กุ เบิกการใช้ของเสียอุตสาหกรรมประเภทเหลวในหม้อเผาปูนซีเมนต์เป็นรายแรกในประเทศไทย โดยได้ตงั้
บริษัท เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำ�กัด ซึ่งใช้วิธีกำ�จัดกากอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ
และกฎหมายเพื่อนำ�มาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน ช่วยลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลที่มีปริมาณจำ�กัด
ตามธรรมชาติ นอกจากนั้นยังลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ของเสียจากกระบวนการ
ผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มมูลค่าของเสีย และลดปริมาณการกำ�จัดของเสียด้วยการฝังกลบให้เป็นศูนย์
3) Replenish การทำ�ให้ทรัพยากรมีใช้อย่างเพียงพอ ด้วยการฟื้นฟูหรือหาทางเลือกใหม่ที่จะไม่ส่งผลกระทบ
หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเดิม อาทิ การหาแหล่งพลังงานและวัตถุดิบทดแทน โดยเน้นแหล่งทรัพยากร
หมุนเวียนที่ไม่หมดไปและการหาทางเลือกอื่น เพื่อนำ�มาใช้ทดแทนวัตถุดิบที่มีความต้องการสูง รวมถึงการกำ�หนด
กรอบการดำ�เนินงานด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และแผนงานฟื้นฟูเหมืองให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

3.5 การดำ�เนินธุรกิจเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน
เอสซีจี ยึดถือแนวปฏิบตั กิ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ควบคูก่ บั อุดมการณ์ในการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม
ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล และขยายผลให้องค์กรธุรกิจต่างๆ ได้น�ำ แนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนไปปฏิบตั เิ พือ่ สร้างความ
ยัง่ ยืนให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียตลอดกระบวนการ ตัง้ แต่ตน้ นํา้ ไปจนถึงปลายนํา้ ให้มคี วามเข้มแข็ง รวมถึงตอบสนองความ
ต้องการทีแ่ ท้จริงของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ถือเป็นนโยบายสำ�คัญทีเ่ อสซีจดี �ำ เนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวคิด
“ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน เอสซีจี” (SCG Sustainable Supply Chain) รวมถึงชุมชนและสังคมต้องอยู่ร่วมกันได้อย่าง
เกือ้ กูลและยัง่ ยืน โดยเฉพาะชุมชนทีเ่ อสซีจเี ข้าไปดำ�เนินธุรกิจ มีการสำ�รวจความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกลุม่ ต่างๆ
อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นของแต่ละฝ่าย โดยมีการสำ�รวจภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นประจำ�ทุกปี
และจัดสำ�รวจความคิดเห็นของชุมชนรอบโรงงานต่อการดำ�เนินธุรกิจของเอสซีจีเป็นประจำ�ทุก 2 ปี รวมทั้งจัดทำ�การ
สำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อปรับปรุงการดำ�เนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทั้งต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
1) กระบวนการผลิตด้วยมาตรฐานระดับโลกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Manufacturing)
ปรับปรุงการดำ�เนินการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี มุ่งสู่ Operational Excellence ตามอุดมการณ์ “มุ่งมั่น
ในความเป็นเลิศ” ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจัดการ เช่น การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM)
การบำ�รุงรักษาทวีผล (TPM) ระบบ Integrated Business Excellence (IBE) เพือ่ เป็นองค์กรต้นแบบเทียบเท่ามาตรฐาน
ระดับสากล
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ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืนของ
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2) การยกระดับการจัดการของธุรกิจต้นนํา้ (Upstream Supply Chain) การยกระดับให้คธู่ รุ กิจ เป็นการสร้าง
คุณค่าที่ยั่งยืนสู่คู่ธุรกิจเพื่อให้คู่ธุรกิจมีศักยภาพในระดับมืออาชีพ แข่งขันได้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และพร้อมเติบโตไปกับ
เอสซีจี ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงวัตถุดิบ วัสดุหลักจากคู่ธุรกิจที่มีจำ�นวน
จำ�กัด และคู่ธุรกิจที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์และอาจทำ�ให้ธรุ กิจของเอสซีจตี ้องหยุดชะงัก เอสซีจีได้วางกลยุทธ์ในการพัฒนาโดยการกำ�หนดแนวปฏิบตั ิ
การตรวจประเมิน และการพัฒนายกระดับให้แก่คู่ธุรกิจที่มีความหลากหลายอย่างเหมาะสม บนพื้นฐานของ
จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ และหาแนวทางในการพัฒนาร่วมกัน เพื่อให้พร้อมแข่งขันได้อย่างสมดุลตามแนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ดังนี้
		 2.1) “จรรยาบรรณคูธ่ รุ กิจ เอสซีจ”ี สำ�หรับเป็นแนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้คธู่ รุ กิจใช้ด�ำ เนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
เคารพสิทธิเสรีภาพ ดูแลด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และข้อกำ�หนดต่างๆ อันเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล โดยเอสซีจจี ะให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และ
สนับสนุนคู่ธุรกิจเพื่อเติบโตไปด้วยกัน
		 2.2) การรับรองการดำ�เนินการด้านความปลอดภัย โดยพัฒนาการรับรองระบบความปลอดภัยคูธ่ รุ กิจขึน้
ในปี 2549 เพื่อยกระดับประสิทธิผลการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัย ป้องกันและลดอุบัติเหตุของคู่ธุรกิจ
ในกระบวนการผลิต โดยเอสซีจีทำ�หน้าที่เป็นผู้สนับสนุนทางวิชาการ ให้คำ�แนะนำ�และได้จัดทำ�ระบบการรับรองความ
ปลอดภัยคู่ธุรกิจขึ้น ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาครอบคลุมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย การบริหารจัดการ
ความปลอดภัย การจัดการและควบคุมความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ตลอดจนการมีส่วนร่วม
ด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน โดยมีทีมงานความปลอดภัยของทุกธุรกิจเป็นผู้ตรวจประเมินและให้การรับรอง
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		 2.3) การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เอสซีจีจะพิจารณาจัดหาสินค้าจากคู่ธุรกิจที่ได้ผ่านการรับรอง
ฉลากสีเขียว ซึ่งประกอบด้วย การปฏิบัติตามกฎหมาย การควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การจัดการพลังงาน การจัดการนํ้า การจัดการของเสีย และส่งเสริมการนำ�วัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยเอสซีจี
ทำ�หน้าที่ให้คำ�ปรึกษาแก่คู่ธุรกิจ และตรวจประเมินรับรองผลภายใต้โครงการ Greening the Supply Chain เพื่อให้
คู่ธุรกิจ มีความพร้อมด้านความรู้ บุคลากร โดยเฉพาะคู่ธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง
2.4) โครงการพัฒนาคูธ่ รุ กิจสูค่ วามยัง่ ยืน เอสซีจสี นับสนุนทีป่ รึกษาในการพัฒนาและสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยการนำ�หลักการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (QC Story) มาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาคู่ธุรกิจ และคัดเลือก
โครงการที่ส่งผลต่อธุรกิจโดยตรง เช่น การลดของเสีย การลดและการจัดการพลังงาน การแก้ปัญหาคุณภาพ
การเพิ่มผลผลิต และการพัฒนาระบบคลังสินค้าและโลจิสติกส์ เป็นต้น เอสซีจีมีแผนพัฒนาคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายผลการดำ�เนินงานของโครงการฯ พัฒนาคู่ธุรกิจต้นแบบไปยังคู่ธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญรายอื่นๆ
และสร้างกระบวนการให้คู่ธุรกิจสามารถขยายผลต่อได้ด้วยตนเอง
3) การสร้างคุณค่าเพิ่มสู่ผู้ผลิตและผู้บริโภคปลายนํ้า (Supply Chain - Downstream) การพัฒนา
สินค้าและบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added Product and Services : HVA) ด้วยกระบวนการวิจัย
และพัฒนาสินค้าและบริการที่มีความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มสูง มุ่งเน้นสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Research
and Development to Commercialization) เพื่อรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค และสังคม เช่น
สังคมผู้สูงวัย ความต้องการวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลอดภัย บรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองความสะดวกสบาย
และปลอดภัย เป็นต้น
การพัฒนาสินค้าและบริการทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ซึง่ ถือเป็นองค์กรไทยรายแรกทีก่ �ำ หนดฉลากสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประเภทการรับรองตนเองภายใต้ฉลาก SCG Eco Value ตั้งแต่ปี 2542 ควบคู่กับ
การพิจารณาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลกระทบตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
4) การส่งเสริมเผยแพร่แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากอุดมการณ์ “ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม”
เอสซีจีจึงมีแนวทางช่วยเหลือและสนับสนุนให้สังคมแข็งแรง แม้ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์โดยตรง นอกจากนี้
เอสซีจียังได้จัดกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจต่อชุมชนและสังคม อาทิ
		 4.1) โครงการสุขาเพื่อประชาชน เนื่องจากมีประชาชนจำ�นวนมากเดินทางมายังท้องสนามหลวง
เพื่อร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ
ณ พระทีน่ งั่ ดุสติ มหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง เพือ่ ความสะดวกของประชาชน เอสซีจจี งึ ได้รว่ มแรงร่วมใจเร่งลงมือ
ประกอบสุขาสำ�เร็จรูปแบบครบวงจร ประกอบด้วย ห้องนํ้าชาย-หญิง และห้องนํ้าสำ�หรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็กๆ
รวมทั้งหมด 4 จุด โดยจะเปิดให้บริการไปจนเสร็จพระราชพิธี
		 4.2) การสืบสานพระราชปณิธาน “การบริหารจัดการนํ้าอย่างยั่งยืน” ด้วยการสร้างฝายชะลอนํ้า
ในพื้นที่ป่ารอบโรงงานปูนซิเมนต์ไทย จังหวัดลำ�ปาง ภายใต้โครงการ “เอสซีจี รักษ์นํ้าเพื่ออนาคต” เมื่อปี 2550 และ
ขยายผลไปสู่อำ�เภออื่นๆ ในจังหวัดลำ�ปาง รวมถึงจังหวัดอื่นๆ อาทิ เชียงใหม่ แพร่ น่าน ระยอง กาญจนบุรี ราชบุรี
สระบุรี ขอนแก่น และนครศรีธรรมราช ปัจจุบนั มีเครือข่ายชุมชนในโครงการฯ กว่า 80 ชุมชน ใน 12 จังหวัดทุกภูมภิ าค
โดยมีเป้าหมายในการสร้างฝายชะลอนํ้าให้ครบ 70,000 ฝาย ในปี 2559 ภายใต้โครงการ “สืบสานพระราชปณิธาน
70,000 ฝายรวมพลังรักษ์นํ้าทั่วไทย” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยฝายชะลอนํ้าที่เอสซีจีดำ�เนินการร่วมกับชุมชนช่วยแก้ปัญหานํ้าแล้งและนํ้าท่วมได้เป็นอย่างดี ที่ผ่านมา ชุมชนที่
เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ได้รบั ผลกระทบจากภาวะนาํ้ แล้งและนํา้ ท่วม อีกทัง้ ความสมบูรณ์ของผืนป่า ทำ�ให้เกิดการต่อยอด
สู่อาชีพใหม่ๆ เช่น ประปาภูเขา วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ กลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มสมุนไพรล้างสารพิษ
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กลุม่ ผักอินทรีย์ เป็นต้น บางชุมชนสามารถพัฒนาเป็น “สถานีรกั ษ์นาํ้ ” ศูนย์เรียนรูเ้ พือ่ ถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั ชุมชนอืน่ ๆ
นอกจากนี้ เอสซีจี ได้ต่อยอดไปสู่การบริหารจัดการนํ้าเพื่อการเกษตร โดยนำ�แนวทางการสร้างบ่อพวงจากโครงการ
ปิดทองหลังพระ จังหวัดน่าน มาดำ�เนินการทีช่ มุ ชนบ้านสาแพะ อำ�เภอแจ้หม่ จังหวัดลำ�ปาง ให้ชมุ ชนทีอ่ ยูบ่ ริเวณสันเขาสามารถ
กักเก็บนาํ้ จากฝายชะลอนาํ้ มาทำ�การเกษตรในหมูบ่ า้ น อีกทัง้ ยังได้รว่ มกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนาํ้ และการเกษตร
(องค์การมหาชน) และมูลนิธอิ ทุ กพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ น้อมนำ�แนวพระราชดำ�ริและหลักการทรงงานของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่งเสริมให้ชุมชนบริหารจัดการนํ้าอย่างเหมาะสมตามภูมิสังคมด้วยตนเอง
และพัฒนาศักยภาพชุมชนแกนนำ�ให้เป็นพีเ่ ลีย้ งถ่ายทอดความสำ�เร็จแก่ชมุ ชนเครือข่าย รวมถึงพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้
ด้านการบริหารจัดการนํ้า ปัจจุบันมีพื้นที่ดำ�เนินงานอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ ตราด สระบุรี และนครศรีธรรมราช
		 4.3) Sustainable Development Symposium ภาคธุรกิจมีบทบาทสำ�คัญยิ่งที่จะทำ�ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีความคล่องตัว ขับเคลื่อนได้ดีและรวดเร็ว ขยายตัวได้ทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
แต่ปฏิเสธไม่ได้วา่ การเปลีย่ นแปลงของสังคมโลกในทุกมิตเิ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว และมีผลกระทบมาก แม้วา่ แต่ละธุรกิจ
จะพยายามมุง่ ทำ�ในส่วนทีต่ นเองรับผิดชอบให้ดที สี่ ดุ แต่ก็ไม่เพียงพอ ดังนัน้ ความร่วมมือกันจึงเป็นพลังแห่งการพัฒนา
แปรเปลี่ยนจากบริษัทที่ดีสู่บริษัทที่ยอดเยี่ยม ยั่งยืน นำ�ไปสู่การเป็นองค์กรธุรกิจที่ได้รับการยอมรับ และเป็นไปตาม
ความคาดหวังของสังคม เอสซีจจี งึ จัดเวทีความร่วมมือเพือ่ แบ่งปันองค์ความรู้ การทำ�กิจกรรมเพือ่ สังคม หรือการส่งต่อ
การปฏิบัติที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง
		 4.4) SCG Sharing the Dream โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในประเทศต่างๆ
ในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เมียนมาร์ สปป.ลาว และกัมพูชา ปัจจุบันเอสซีจี
มอบทุนการศึกษาให้กบั นักเรียนทัง้ ในประเทศไทยและภูมภิ าคอาเซียน รวมกว่า 5,000 ทุน โครงการแลกเปลีย่ นความรู้
กับชุมชนบ้านสามขา อำ�เภอแม่ทะ จังหวัดลำ�ปาง โดยให้ความรู้แก่ชาวบ้านบ้านสามขาให้รู้จักการทำ�บัญชีครัวเรือน
การตัง้ ร้านค้าชุมชน ให้ความรูด้ า้ นคอมพิวเตอร์แก่เยาวชน และริเริม่ โครงการฝายชะลอนํา้ ทีค่ นื ความชุม่ ชืน้ ให้กบั ป่าไม้
ในชุมชน
		 4.5) โครงการ One Cell One Product (OCOP) สนับสนุนให้พนักงานทั้งหมดที่ปฏิบัติงานในโรงงาน
เข้าไปร่วมกับชุมชนรอบโรงงานทัว่ ประเทศ เพือ่ ศึกษาความต้องการของชุมชนและช่วยพัฒนาชุมชนให้มคี วามเข้มแข็ง
โดยเอสซีจีสนับสนุนงบประมาณ ส่งผลให้พนักงานตระหนักและเห็นความสำ�คัญของการพัฒนาชุมชนว่าเป็นหน้าที่
ของทุกคน ไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบเท่านั้น

3.6 องค์กรแห่งนวัตกรรม
กำ�หนดนโยบายการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม เนื่องจากทิศทางการแข่งขันของธุรกิจ
เปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเน้นความได้เปรียบของต้นทุนการผลิตด้วยการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
โดยนำ�เข้าหรือซือ้ เทคโนโลยีเป็นหลัก มาเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจด้วยการสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิม่
โดยพัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาพนักงาน และสร้างฐานความรู้ภายในองค์กร เอสซีจีจึงจัดสรรงบลงทุนวิจัยและ
พัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 40 ล้านบาท ในปี 2547 เป็น 2,710 ล้านบาท ในปี 2557 และในปี 2559 ตั้งไว้
6,700 ล้านบาท เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทสี่ ามารถตอบสนองความต้องการและรูปแบบการใช้ชวี ติ
ของผู้บริโภค รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันจะทำ�ให้สินค้าและบริการมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ เอสซีจีได้ส่งเสริม
กิจกรรมการประกวด SCG Power of Innovation Award เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานจากทุกธุรกิจส่งผลงานนวัตกรรม
เข้าประกวด กิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีจากพนักงาน และช่วยให้พนักงานเข้าใจการพัฒนานวัตกรรม
อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ผลงานที่ชนะเลิศการประกวด อาทิ ปูนเอสซีจี ไฮบริด ปูนโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อม
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เม็ดพลาสติก PP–GAMMA สำ�หรับผลิตอุปกรณ์ปลอดเชือ้ ด้วยการฉายรังสี นวัตกรรมกล่องลูกฟูก G-Coat เพือ่ รองรับ
นโยบายด้านนวัตกรรม เอสซีจีได้จัดตั้งสำ�นักงานเทคโนโลยีเพื่อดูแลการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า
รวมทั้งพัฒนางานวิจัยต่างๆ ของเอสซีจี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางธุรกิจ
ให้กับองค์กรในระยะยาว

4.

ผลจากการน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ ใช้

4.1 มีการดำ�เนินธุรกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพขององค์กร
โดยเอสซีจีเน้นการประเมินเพื่อหาความพอประมาณของตนเองซึ่งถือเป็นเรื่องสำ�คัญอย่างยิ่ง ที่ต้อง
ตรวจสอบทุนทรัพย์ ทุนวัตถุดบิ และทุนบุคลากร พร้อมดำ�เนินการในขอบเขตทีส่ ามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เท่านั้น ผลที่ได้คือ หลังจากเอสซีจีปรับองค์กรให้มีขนาดเหมาะสม พอประมาณตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลับสามารถทำ�กำ�ไรได้สูงสุดกว่า ในขณะที่มีขนาดใหญ่แต่ควบคุมได้ไม่เต็มศักยภาพ
4.2 จัดการบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุม
		
องค์กรต้องสั่งสมความรู้เพื่อให้ก้าวทันสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา
และสร้างระบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวและ
การบริหารจัดการ และเตรียมคนให้พร้อมกับแผนงานระยะยาว การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน รวมทั้งการ
มีคุณธรรม จรรยาบรรณ การเป็นคนเก่งและดี ส่งผลให้เอสซีจีเติบโตอย่างมั่นคง สามารถสร้างความเชื่อมั่นและได้
รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
4.3 ด้วยความมุ่งมั่นดำ�เนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง
		
ส่งผลให้เอสซีจีได้รบั การยอมรับด้วยรางวัลหลากหลาย อันเป็นความภาคภูมใิ จทัง้ ต่อเอสซีจี และผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียที่ให้การสนับสนุนให้เกิดความสำ�เร็จร่วมกัน โดยได้รับการประเมินและจัดอันดับในดัชนีวัดผลประสิทธิผลการ
ดำ�เนินธุรกิจตามแนวทาง การพัฒนาอย่างยั่งยืนดาวน์โจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices –DJSI) อันดับ 1
ในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และเป็นสมาชิกต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 และได้รับรางวัลด้านความ
ยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.

ปัจจัยความสำ�เร็จ

5.1 พนักงานมีความสามารถ รักองค์กร มีความเสียสละ
		
การมีพนักงานที่มีความสามารถสูงและเป็นคนดี มีความรักองค์กร ร่วมแรงร่วมใจ ทุ่มเทกำ�ลังกาย
กำ�ลังใจจนสุดความสามารถ แม้กระทัง่ ผูบ้ ริหารระดับสูงยังเสียสละไม่ขนึ้ ค่าจ้างประจำ�ปีของตนเองในช่วงวิกฤติเิ ศรษฐกิจ
การปรับตัวตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความร่วมมือร่วมใจจากพนักงานในทุกระดับ ส่งผลให้บริษัทมีก�ำ ไร
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนสามารถผ่านพ้นวิกฤติิเศรษฐกิจมาได้และเติบโตได้จนถึงปัจจุบัน
5.2 บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
		
เอสซีจีดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งการดูแล
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ให้ได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม มุง่ เน้นการผลิตสินค้าและบริการทีม่ คี ณุ ภาพสูงในราคาทีเ่ ป็นธรรม
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ต่อผู้บริโภค รวมทั้งดูแลพนักงานให้ได้รับรายได้และสวัสดิการที่เหมาะสม ให้ความสำ�คัญกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน
และสังคม โดยเลือกใช้เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบโรงงาน
ดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยูข่ องชุมชนรอบโรงงานและบริเวณใกล้เคียง รวมทัง้ การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์อย่างต่อเนือ่ ง
5.3 ยึดความเป็นไทยในการบริหารจัดการ
		
คือ มีความสุภาพอ่อนน้อม มีมิตรไมตรี โอบอ้อมอารี ให้ความเคารพผู้อาวุโสกว่า ไม่ก้าวร้าว
มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และกตัญญูรู้คุณ โดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตน
และการทำ�งานเสมือนหนึง่ คนในครอบครัวเดียวกัน ทำ�ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจเพือ่ ประโยชน์ขององค์กรทุกคนพร้อมทีจ่ ะ
ช่วยเหลือกันอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะในความเป็นไทยของพนักงาน
เอสซีจีได้เป็นอย่างดี
5.4 การสร้างความรู้ในการดำ�เนินธุรกิจให้เท่าทันโลก
		
สนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เอสซีจีมีการนำ�ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดเก็บ และแยกหมวดหมู่ของความรู้ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
ในการสืบค้นและใช้งาน มีการรวบรวมข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ไว้ในระบบการบริหารจัดการข้อมูลของ
เอสซีจี ซึง่ ประกอบด้วย องค์ความรูม้ ากมายทีพ่ นักงานสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบตั งิ านและการพัฒนาตนเอง
5.5 เตรียมพร้อมกับการรับมือและบริหารจัดการในภาวะวิกฤติิ
		
บริษั ทฯ มีการจัดฝึกซ้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินแบบเสมือนจริง (Crisis Simulation) ให้กับ
ผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดอย่างสมํา่ เสมอ นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรฝึกอบรมเพือ่ รับมือในสถานการณ์วกิ ฤติสิ �ำ หรับ
ผู้บริหารที่ต้องสื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น นักลงทุน สื่อมวลชน NGOs ชุมชน และหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นต้น

6. ข้อพึงระวังในการดำ�เนินงาน
ในการดำ�เนินงาน เอสซีจี ให้ความสำ�คัญกับปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการดำ�เนินงาน ดังนี้
6.1 ความเสี่ยงจากการดำ�เนินธุรกิจ
ได้แก่ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในตลาดโลก ความเสี่ยงจากต้นทุน
พลังงาน ความเสี่ยงจากความต้องการสินค้าลดลง และความเสี่ยงจากสภาวการณ์แข่งขันในตลาดที่รุนแรงขึ้น เอสซีจี
ได้ก�ำ หนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสีย่ งดังกล่าว อาทิ ลดต้นทุนการผลิตและลดต้นทุนทางการเงิน เพิม่ การใช้เชือ้ เพลิง
ทดแทน การลงทุนในโครงการผลิตหรือใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาสินค้า
บริการ และกระบวนการทำ�งานที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งลดความเสี่ยง
จากการพึ่งพิงตลาดในประเทศเพียงแห่งเดียว โดยขยายฐานการส่งออกให้เพิ่มมากขึ้น
6.2 ความเสี่ยงทางการเงิน
		
ได้แก่ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน เอสซีจีจึงบริหารความเสี่ยงโดยเลือกใช้เงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ในอัตราส่วนที่มากกว่าเงินกู้ที่มี
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว และลดความเสี่ยงโดยใช้แหล่งเงินกู้ภายในประเทศในรูปหุ้นกู้มากขึ้น ส่งผลให้ยอดเงินกู้สกุล
ต่างประเทศของเอสซีจีลดลง
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7. ข้อเสนอแนะ
7.1 บริษัทฯ ควรแบ่งปันความรู้สู่สังคมเพื่อความยั่งยืน
		โดยสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรร่วมกับหน่วยงานภายนอก
อาทิ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
7.2 เตรียมพร้อมกับการรับมือและบริหารจัดการในภาวะวิกฤติิ
โดยเตรียมความพร้อมให้กับทั้งผู้บริหารและพนักงานให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
7.3 สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการอย่างยั่งยืน
เน้นการสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม เพือ่ สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ ให้ครอบคลุมสินค้าและบริการ กระบวนการ
ทำ�งาน รูปแบบธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยี ใหม่ๆ ที่สามารถประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายได้อย่างแท้จริง
7.4 ในการดำ�เนินธุรกิจควรยึดมั่นในคุณธรรมและแบ่งปันสังคมอย่างพอเพียง
		
เป้าหมายสูงสุดขององค์กร ไม่ใช่การทำ�กำ�ไรสูงสุดเท่านั้น แต่เป็นการดำ�เนินธุรกิจที่คำ�นึงถึงศักยภาพ
ของตนเองและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดำ�เนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและแบ่งปัน
สังคม ทำ�ให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
กล่าวโดยสรุป ตลอดระยะเวลาในการดำ�เนินธุรกิจกว่า 100 ปี เอสซีจี ได้เรียนรู้และเติบโตจากบทเรียน
ที่มีค่าหลายประการ ซึ่งช่วงหนึ่งของการดำ�เนินธุรกิจ เอสซีจีเคยยึดหลักสากล คือ พยายามขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ตามทีโ่ อกาสเอือ้ อำ�นวยโดยมุง่ ผลกำ�ไรสูงสุด ถึงแม้จะช่วยให้เอสซีจเี จริญเติบโตขึน้ ตามลำ�ดับ แต่กม็ คี วามเสีย่ งจากความ
ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น ต่อมาเมื่อประเทศไทยประสบกับวิกฤติิเศรษฐกิจในปี 2540 ทำ�ให้ได้รับผลกระทบอย่างหนัก
จากวิกฤติคิ รัง้ นี้ เอสซีจีได้บทเรียนทีม่ คี า่ และทำ�ให้เห็นถึงคุณานุปการในการน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ในการดำ�เนินธุรกิจว่าเป็นปรัชญาหรือหลักธรรม
ที่มีค่ายิ่ง ส่งผลให้เอสซีจีประสบกับความมั่นคง ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งต่อความไม่แน่นอนของปัจจัยต่างๆ
ปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้แผนดำ�เนินการทั้งหลายประสบความสำ�เร็จ ได้แก่ การมีพนักงานที่มีความสามารถสูงและ
เป็นคนดี มีความรักองค์กร ร่วมแรงร่วมใจ ทุม่ เทกำ�ลังกาย กำ�ลังใจ กำ�ลังสมองจนสุดความสามารถ แม้กระทัง่ ผูบ้ ริหาร
ระดับสูงยังเสียสละไม่ขึ้นค่าจ้างประจำ�ปีของตนเองเพื่อช่วยกันผลักดันให้เอสซีจีผ่านพ้นวิกฤติิมาได้ การปรับตัว
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความร่วมมือร่วมใจจากพนักงานในทุกระดับ ส่งผลให้บริษัทมีกำ�ไรเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว จาก 28,840 ล้านบาทในปี 2540 เป็น 57,151 ล้านบาท ในปี 2549 กำ�ไรสุทธิเพิ่มจากที่เคยขาดทุนถึง
52,551 ล้านบาท เป็นกำ�ไร 29,451 ล้านบาท และยอดเงินกู้สุทธิลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 246,700 ล้านบาท เหลือ
เพียง 105,512 ล้านบาท
เอสซีจีได้เรียนรู้ว่าขนาดของธุรกิจไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก ไม่ใช่หัวใจสำ�คัญของการดำ�เนินธุรกิจ ประเด็นสำ�คัญ
อยู่ที่การดำ�เนินการที่สอดคล้องกับศักยภาพขององค์กร ดังนั้น การประเมินเพื่อหาความพอประมาณของตนเอง
จึงเป็นเรื่องสำ�คัญอย่างยิ่ง ต้องตรวจสอบทุนทรัพย์ ทุนวัตถุดิบ และทุนบุคลากร พร้อมดำ�เนินการในขอบเขตที่
สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านัน้ ผลที่ได้คอื หลังจากเอสซีจปี รับองค์กรให้มขี นาดเหมาะสม พอประมาณ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลับสามารถทำ�กำ�ไรได้สงู สุดกว่าในขณะทีม่ ขี นาดใหญ่แต่ควบคุมได้ไม่เต็มศักยภาพ
เอสซีจี 14
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จากปั ญ หาการขาดแคลนน้ า มั น
ของประเทศในปี 2521 ปตท. จึ ง
ถูกจัดตังขึนเพื่อท้าหน้าที่เป็นกลไก
ของรัฐในการสร้างความมั่นคงทาง
พลังงาน อันเป็นรากฐานส้าคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศ
จากจุดเริ่มต้นที่คนไทยแทบไม่มีทุน
และความรู้เรื่ อ งธุร กิจ ปิ โ ตรเลีย ม
ปตท. ค่อยๆ ก่อร่า งสร้างองค์ก ร
และสั่ ง สมองค์ ค วามรู้ ม าอย่ า ง
ต่อ เนื่อ ง จนสามารถพั ฒ นาการ
บริห ารจั ดการและการปฏิบัติการ
ระบบที่มีเทคโนโลยีซับซ้อนได้ด้วย
ฝีมือ คนไทย ท้ า ให้ ป ระเทศเกิ ด
ภู มิ คุ้ ม กั น ทางพลั ง งาน สามารถ
พึ่งพาตนเองในการประกอบธุรกิจ
ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีได้อย่าง
ครบวงจร ปั จ จุ บั น ปตท. เป็ น
รั ฐ วิ ส า ห กิ จ ที่ จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย
ภายใต้การก้ากับดูแลของกระทรวง
พลังงาน และกระทรวงการคลัง

จุดเริ่มต้น

ผลผลิต

ส่วนเสียอย่างสมดุล
• ส่ ง เ สริ ม เ ครื อ ข่ า ยความ
ร่ ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นาที่
ยั่งยืน

• ขยายผลการประยุกต์ใช้
ปรัชญาฯ ไปยังผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียขององค์กร

คนเก่ง คนดี มีความรับผิดชอบ

• พ นั ก งา น ใช้ ค่ า นิ ย ม
SPIRIT ขององค์กรเป็น
ปตท. ใช้ค่านิยม SPIRIT เป็นแนวทางในการสร้างกรอบความคิด และความเชื่อ
แนวทางในการด้าเนินงาน
ที่จะนาไปสู่พฤติกรรม และแนวทางในการปฏิบัติให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
และด้
าเนินชีวิต
เป็น

ภายในที่เข้มแข็ง
• ป ฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้
ส่ ว น เ สี ย ทุ ก ก ลุ่ ม อ ย่ า ง
เท่าเทียม

ปตท. นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักคิดในการ
ดาเนินธุรกิจให้ยั่งยืน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์การเป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนา • จัดหาพลังงานให้เพียงพอ
และพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างสมดุล
เพื่ อ ต อ บ สน อ ง คว า ม
• สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ
ต้องการของประเทศ
• ด้าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
• ลงทุน โครงสร้ า งพื นฐาน
• สร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างเป็นขันเป็นตอน
• รักษาวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด
เพื่ อ ก า รเข้ า ถึ งแ ห ล่ ง
• มีระบบการประเมินความเสี่ยง และจัดท้าแผนการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
พลังงาน
• ยกระดับการด้าเนินธุรกิจไปสู่การท้าธุรกิจบนพืนฐานของ
• ดู แ ลต้ น ทุ น กา รจั ด ห า
องค์ความรู้ (Knowledge Base)
น้ามันและก๊าซให้ เป็ นไป
• ด้ า เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งโปร่ ง ใส
• ป้ อ ง กั น แ ก้ ไ ข แ ล ะ
เป็นธรรม
ลดผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
ตามกลไกตลาดที่สมดุล
• ก้าหนดนโยบายการก้ากั บ
จากการด้าเนินงาน
ดู แ ล กิ จ ก า ร ที่ ดี แ ล ะ
• พั ฒ นาชุ ม ชน สั ง คม และ • พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
จรรยาบรรณในการด้าเนิน
สิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์ และบริก ารที่
ธุรกิจ
• วิ เ คราะห์ แ ละตอบสนอง
• มี ร ะบ บ ก า ร ตร ว จส อ บ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กระบวนการประยุกต์ใช้ปรัชญาฯ

รัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจาปี 2016

Transparency
International อันดับที่ 22
จาก 50 อันดับทั่วโลก

CG Rating ระดับดีเลิศ
ปี 2552-2558

ดัชนีความยั่งยืน
ดาวโจนส์ (DJSI)
ปี 2012-2016

รางวัลแห่งความสาเร็จ

• สร้ า งความมั่ น คงทาง
พลั ง งานให้ กั บ ประเทศ
โดยจัดหาพลังงานให้มีใช้
อย่ า งเพี ย งพ อ ทั่ ว ถึ ง
เป็ น ธ รร ม ใ นรา คา ที่
เหมาะสม
• สร้างความสมดุลระหว่าง
การเป็ น องค์ ก รของรั ฐ
และบริษัทมหาชน
• เชื่อมโยงการท้าธุรกิจกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชน สิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์

 การน าองค์ ก รของ
ผู้บริหาร
 ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ข อ ง
ทุ ก คนในองค์ ก รที่ จ ะ
มุ่ ง ไ ป ใ น ทิ ศ ท า ง
เดียวกัน

ปัจจัยความสาเร็จ

ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ผ ลิ ต
แ ล ะ ก า ร บ ริ โ ภ ค ที่ ยั่ ง ยื น
ต่ อ สู้ กั บ การเปลี่ ย นแปลง
ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ แ ล ะ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น สร้างการ
เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ให้ กั บ
ประเทศ

บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)

1. ข้อมูลของบริษัท
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2521 โดยการรวม 2 หน่วยงานเข้าด้วยกัน
คือ องค์การก๊าซธรรมชาติแห่งประเทศไทยและองค์การเชือ้ เพลิง ในช่วงทีท่ วั่ โลกกำ�ลังเกิดภาวะขาดแคลนนาํ้ มัน ในวิกฤติกิ ารณ์
นาํ้ มันโลก ครัง้ ที่ 2 โดยมีภารกิจจัดหานํา้ มันเพือ่ สนองความต้องการใช้ภายในประเทศอย่างเร่งด่วน เป็นผลให้ประเทศไทย
สามารถพึ่งพาตนเองทางด้านพลังงานได้ในระดับหนึ่งและลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศได้เป็นจำ�นวนมาก
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย แปลงสภาพจดทะเบียนจัดตั้งเป็น บริษั ท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2544
ปัจจุบัน ปตท. เป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ภายใต้การกำ�กับดูแลของกระทรวงพลังงาน ที่มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทาง
ด้านพลังงานให้กับประเทศผ่านธุรกิจที่ดำ�เนินการเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษั ทในกลุ่ม ปตท. ภายใต้กลุ่ม
ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและ
บริหารความยั่งยืน ควบคู่กับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มอันจะนำ�ไปสู่การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

2. จุดเริ่มต้นของการนำ�ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในองค์กร
ณ จุดเริ่มต้นเมื่อ 38 ปีที่ผ่านมานั้น คนไทยแทบไม่มีทุนและความรู้เรื่องธุรกิจปิโตรเลียม ปตท.
จึงพยายามแสวงหาความรูแ้ ละประสบการณ์ตา่ งๆ เพือ่ สะสมองค์ความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง โดยนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการตลอดมา โดยมีการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ดังนี้
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ปี 2521 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขวิกฤติิพลังงานในช่วงวิกฤติิการณ์
นํ้ามันโลก ครั้งที่ 2 โดยต้องค้นคว้าหาความรู้และสร้างประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงและได้เริ่มดำ�เนิน
การวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นแรกของประเทศจากแหล่งเอราวัณ มายังจังหวัดระยองและเริ่มใช้ก๊าซธรรมชาติ
ในโรงไฟฟ้าบางปะกงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในปี 2525
ปี 2528 ลดการพึ่งพาการนำ�เข้าพลังงานจากต่างประเทศ โดยการสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เกิด
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเป็นก้าวสำ�คัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีที่จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ
ปี 2540 ในช่วงวิกฤติิเศรษฐกิจในประเทศ ปตท. ได้ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการบริษั ทในกลุ่ม
ปรับโครงสร้างทางการเงิน รวมทั้งกำ�หนดแนวทางการลงทุนใหม่ โดยใช้หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้
มีความพร้อมในการดำ�เนินธุรกิจภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ
ปี 2544 บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) หรือ ปตท. จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ โดยการแปลงสภาพจากการปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย ตามนโยบายของรัฐบาลเพือ่ ลดภาระการลงทุนของภาครัฐ และเพิม่ ความคล่องตัวในการบริหารธุรกิจ
ปี 2547 สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อให้ ปตท. ก้าวสู่การเป็นบริษั ทพลังงานไทย
ข้ามชาติชั้นนำ�  ภายใต้กลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจที่มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม
ปี 2554 กำ�หนดทิศทางกลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจของกลุม่ ปตท. TAGNOC (Technologically Advanced and
Green National Oil Company) เพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีพลังงานใหม่ๆ (Knowledge
Based Business) แทนการพึ่งพาวัตถุดิบจากทรัพยากรธรรมชาติเพียงอย่างเดียว (Resource-Based Business)
ปัจจุบัน ปตท. มีเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรแห่งความภูมิใจ ที่มุ่งเน้นการดำ�เนินธุรกิจอย่างโปร่งใส หรือ
“PTT is Pride and Treasure of Thailand” โดยได้กำ�หนดยุทธศาสตร์ด้านการมีส่วนร่วม (Inclusiveness)
และยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน (Sustainability) เพื่อให้เกิดความสมดุลของการดำ�เนินงานในฐานะที่เป็น
บริษัทพลังงานแห่งชาติและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
อย่างเท่าเทียมกัน

เหตุการณ์สำ�คัญ
ในการดำ�เนินธุรกิจ
ของ ปตท.
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3. การประยุกต์ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการองค์กร
และการบริหารธุรกิจ

คนดี

คนเก่ง

3.1 นโยบายขององค์กร/บทบาทของผู้นำ�
ปตท. มีวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษั ทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำ�  (Thai Premier Multinational
Energy Company) ดำ�เนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจรในฐานะเป็นบริษั ทพลังงานแห่งชาติ
โดยมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล ดังนี้
		 ประเทศ สร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวโดยการจัดหาพลังงานในปริมาณที่เพียงพอ
มีคุณภาพได้มาตรฐาน และราคาเป็นธรรมเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
		 ผู้ถือหุ้น ดำ�เนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี และมีการขยายธุรกิจ
ให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
		 คู่ค้า ดำ�เนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ ในการดำ�เนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
		 สังคมชุมชน เป็นองค์กรที่ดีของสังคมดำ�เนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานสากล และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน
		 ลูกค้า สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้าโดยผ่านการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มี
คุณภาพในระดับมาตรฐานสากลด้วยราคาเป็นธรรม
		 พนักงาน สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ การทำ�งานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนือ่ ง ให้ความมัน่ ใจ
ในคุณภาพชีวิตการทำ�งานของพนักงานทัดเทียมบริษัทชั้นนำ� เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร
ในการสร้างค่านิยมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรนั้น ปตท. ส่งเสริมความเป็นคนเก่งและคนดี โดยมี SPIRIT
เป็นค่านิยมองค์กร เพื่อให้พนักงานยึดถือและปฏิบัติ
มุ่งมั่นในการทำ�งานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายของบริษัท
Synergy
Performance Excellence ตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย ทำ�เต็มกำ�ลังความสามารถ เพื่อทำ�ให้ได้ผลดีกว่า
ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพิม่ ขีดความสามารถ ความเชีย่ วชาญ เพือ่ ให้เกิดนวัตกรรมด้วยรากฐาน
Integration
ความรู้เรื่องสินค้า บริการ การดำ�เนินงาน และระบบงานต่างๆ
Responsibility for Society เติบโตอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับ
ความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
มีความเชื่อมั่นและสนับสนุนการทำ�งานอย่างซื่อสัตย์ด้วยการบริหาร
Integrity & Ethics
จัดการอย่างโปร่งใส และการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
มุ่งสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และ
Trust & Respect
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
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ผู้บริหารมีความมุ่งหวังให้ ปตท. ในฐานะบริษั ทพลังงานแห่งชาติเป็นความภาคภูมิใจและสมบัติของชาติ
(Pride and Treasure of Thailand) มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดถือหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ และมีกลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจที่มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการมุ่งสู่
องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization - HPO) การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Corporate
Governance - CG) และความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) ควบคู่ไปกับการปฏิบัติ
ตามค่านิยม SPIRIT ขององค์กร และการสร้างความเชือ่ มัน่ ต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียผ่านการดำ�เนินงานทีเ่ ป็นเลิศ โปร่งใส
และมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องอันจะนำ�ไปสู่การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยแท้จริง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปตท. ได้กำ�หนดนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืน กลุ่ม ปตท. เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้
บริษั ทในกลุ่ม ปตท. บริหารจัดการความยั่งยืนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ครอบคลุมมาตรฐานและแนวทาง
การดำ�เนินงานต่างๆ ในระดับสากลและในประเทศ โดยมีความมุ่งมั่นในการดำ�เนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนา
อย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผ่านการดำ�เนินงานที่เป็นเลิศ โปร่งใส และมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายการดำ�เนินงาน ดังนี้
ข้อ 1 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องของประเทศที่ดำ�เนินงาน และเคารพแนวปฏิบัติ
ในระดับสากล
ข้อ 2 คำ�นึงถึงการรักษาความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย ในการดำ�เนินงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
ข้อ 3 สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. ให้แก่คู่ค้า และลูกค้า
ตลอดจนส่งเสริมการนำ�แนวปฏิบัติอย่างยั่งยืนไปประยุกต์ใช้เพื่อลดผลกระทบจากการดำ�เนินงาน
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ข้อ 4 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์
ที่ยั่งยืนต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
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ข้อ 5 ยึดหลักการเป็น พลเมืองที่ดีของสังคมและอาศัยความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจพลังงานของกลุ่ม
ปตท. เพื่อมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน อันจะนำ�ไปสู่ความยั่งยืนของส่วนรวม
ข้อ 6 เปิดเผยนโยบาย แนวทางการบริหารจัดการ และผลการดำ�เนินงานอย่างโปร่งใส ตลอดจน
เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างพฤติกรรมที่นำ�ไปสู่วัฒนธรรมการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่ม ปตท. ทุกคน มีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย
และกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนที่กำ�หนด
3.2 การนำ�หลักปรัชญาฯ บูรณาการกับการบริหารจัดการองค์กร และการบริหารธุรกิจ
ปตท. มีการประกาศนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืน กลุ่ม ปตท. ซึ่งได้บูรณาการ
แนวทาง มาตรฐานและการดำ�เนินงานที่เป็นสากล รวมถึงน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
โดยบริหารจัดการผ่านคณะกรรมการบริหารความร่วมมือการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน กลุ่ม ปตท. (Sustainability
Alignment Committee) และส่งเสริมให้บริษัทในกลุ่ม ปตท. ดำ�เนินการตามกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืน
กลุ่ม ปตท. ทั้งนี้ การบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากมีการบริหาร
จัดการผ่านนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. แล้วนั้น ก็ ได้มีการผนวกหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานประจำ�วันของการดำ�เนินธุรกิจด้วย
ปตท. มีการขยายธุรกิจโดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริหารจัดการทรัพยากร
อย่างเป็นรูปธรรม ดำ�เนินธุรกิจตั้งแต่ต้น นํ้าจนถึงปลายนํ้า ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและ
ก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ ธุรกิจสำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจถ่านหิน กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม
ขั้นปลาย ได้แก่ ธุรกิจนํ้ามัน ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจการกลั่น และธุรกิจปิโตรเคมี และกลุ่มธุรกิจ
โครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน ที่ดำ�เนินธุรกิจเพื่อบริหารจัดการสิน ทรัพย์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ของกลุ่ม ปตท. ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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ในการดำ�เนินธุรกิจโดยยึดหลักของความพอดี ปตท. มีการเติบโตอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รักษาสมดุล
ระหว่างการดำ�เนินธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ และการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างเท่าเทียมกัน มีการขยายธุรกิจโดยพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน
ที่จะไม่เบียดเบียนธุรกิจของตนเองและผู้อื่น ไม่ลงทุนเกินตัวเพื่อลดความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยไม่ก่อให้เกิดภาระต่อภาครัฐ พร้อมกันนี้ยังให้ความสำ�คัญกับผลกำ�ไรอย่างเหมาะสมโดยไม่หวังผลระยะสั้น
ที่เป็นความเสี่ยงต่อธุรกิจในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจและบริษั ทจดทะเบียน มีการรักษาเสถียรภาพของอัตราส่วน
ทางการเงินต่างๆ เช่น อัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระดอกเบี้ย อัตราส่วนหนี้สินต่อกำ�ไรและอัตราส่วน
หนี้สินสุทธิต่อทุน โดยควบคุมหนี้สินสุทธิ/กำ�ไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม ค่าตัดจำ�หน่าย ≤ 1 และ
หนี้สินสุทธิ/ส่วนของทุน ≤ 2

อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ
ปตท. มีการวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างต่อเนื่อง ตัดสินใจทางธุรกิจ
อย่างรอบคอบโดยมีการกำ�หนดเกณฑ์ที่ ใช้ในการพิจารณาการลงทุนในแต่ละโครงการเพื่อพิจารณาผลกระทบ
ทั้งแง่บวกและแง่ลบ เพื่อบริหารจัดการทั้งที่เป็นการพิจารณาความสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ
ความคุ้มค่าในการลงทุน และการพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสของการลงทุน นอกจากนั้น ยังให้ความสำ�คัญกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับฟังความคิดเห็น รวมถึงคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลโครงการเพื่อให้เกิดผลกระทบ
น้อยที่สุด ตลอดจนมีการดูแลอย่างต่อเนื่องหลังเสร็จสิ้นโครงการ
นอกจากนี้ ปตท. ได้ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง และได้รับการรับรองระบบ
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (มอก.22301) โดยการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น มีการพิจารณาความเสี่ยง
ทั้งด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านธุรกิจ ด้านการปฏิบัติงาน
และด้านการเงิน โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นผู้กำ�หนดนโยบายและแนวทางการดำ�เนินงาน
ซึ่งที่ผ่านมา ปตท. สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์มหาอุทกภัย ปี 2554 ที่ ปตท. มีพันธกิจในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
ไม่ ให้เกิดการขาดแคลนนํ้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ โดยการปฏิบัติตามแผนการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) ช่วยเหลือพนักงาน ชุมชุนและผู้มีส่วนได้เสียที่ประสบภัย
และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อพนักงานและทรัพย์สนิ ของ ปตท. โดยมีการตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
ในพื้นที่ต่างๆ และมีการตรวจสอบระดับความรุนแรงของเหตุการณ์พร้อมกำ�หนดมาตรการเพื่อดำ�เนินการในแต่ละ
ระดับความรุนแรง และจากเหตุการณ์นี้เองพนักงาน ปตท. ได้รวมตัวกันเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในนาม PTT
Group Seal นอกจากนีย้ งั ก่อให้เกิดนวัตกรรมต่างๆ เช่น ระบบ Virtual Conference ที่ใช้เพือ่ การประชุมและตรวจสอบ
สถานะนํ้าท่วมในพื้นที่ต่างๆ การสร้างเครื่องผลิต EM แท่งและเครื่องยิง EM เพื่อใช้แก้ปัญหานํ้าเน่าเสีย และใช้ระบบ
GIS เพื่อแสดงสถานะของสถานีบริการนํ้ามันและ NGV เพื่อให้สามารถขนส่งเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติไปยังลูกค้า
ได้อย่างต่อเนื่อง
ในด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ปตท. ได้กำ�หนดนโยบายด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และจัดทำ�คู่มือการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจเพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ มีการกำ�กับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีคุณธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ
มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีหลักสำ�คัญ 6 ประการ ได้แก่
Accountability :
ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ
และการกระทำ�ของตนเอง สามารถ
ชี้แจงอธิบายการตัดสินใจนั้นได้

Responsibility :
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพที่เพียงพอ

Equitable Treatment :
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็น
ธรรม และมีคำ�อธิบายได้

Transparency :
ความโปร่งใสในการดำ�เนินงานที่
สามารถตรวจสอบได้ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

Vision to Create
Long-term Value :
การมีวิสัยทัศน์ ในการสร้างมูลค่า
เพิ่มให้แก่องค์กรในระยะยาว

Ethics :
การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการดำ�เนินธุรกิจ

นอกจากนโยบายการกำ�กับกิจการที่ดีแล้ว ปตท. ได้กำ�หนดมาตรฐานทางจริยธรรม โดยให้คณะกรรมการ
ปตท. ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้การบริหารและการปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ชัดเจน และ
เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ดังนี้
ต้องยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
ต้องมีจิตสำ�นึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
ต้องยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
ต้องยืนหยัดทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
ต้องให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
ต้องให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
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ต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
ต้องยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ต้องยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
จากการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้ ปตท. ได้รับการประเมินอยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ”
(Excellent) จากการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (CG Rating) ตั้งแต่ปี 2552 – ปัจจุบัน
ในโครงการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ที่ได้พิจารณาข้อมูลที่ ปตท. เปิดเผยต่อสาธารณะ
และข้อมูลที่นักลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ เช่น รายงานประจำ�ปี (56-2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (56-1)
เว็บไซต์ของบริษั ท ข้อมูลอื่นๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า ปตท. มุ่งมั่นในการดำ�เนินธุรกิจ
อย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
สำ�หรับค่านิยมร่วม SPIRIT สำ�หรับพนักงานทุกคนที่จะช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวกับอุปสรรค
ต่างๆ ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันโดยในปี 2559 นี้ ปตท. ได้เน้นยํ้า
การดำ�เนินงานตามค่านิยมในด้าน R (Responsibility) I (Integrity) และ T (Trust) โดยมีผู้บริหารระดับสูง
เป็นผู้สนับสนุนการดำ�เนินงานตามค่านิยมในแต่ละด้านดังนี้
ค่านิยม R สนับสนุนโดยประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายและประธานชมรม
พลังไทยใจอาสา มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของพนักงานกลุ่ม ปตท.
ที่มีจิตอาสาในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ
ค่านิยม I สนับสนุนโดยประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น มุ่งเน้นการ
ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ ก ารกำ � กั บ กิ จ การที่ ดี มี ค วามโปร่ ง ใสและมี ธ รรมาภิ บ าล เพื่ อให้ พ นั ก งานมี จิ ต สำ � นึ ก
มีความซื่อสัตย์และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ
ค่านิยม T สนับสนุนโดยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจนํ้ามัน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กร สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในสังคมต่อบทบาทและภารกิจของ ปตท. โดยคำ�นึงถึง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเกิดความเชื่อถือและความไว้วางใจใน ปตท.
ในด้านการพัฒนาพนักงาน ปตท. ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความชำ�นาญ และ
ความสามารถ เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและสามารถนำ�ความรู้ที่ ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนกลยุทธ์และ
พัฒนาองค์กร พร้อมทั้งสร้างองค์ความรู้ให้อยู่กับองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาพนักงานรายบุคคล
ผ่านการอบรม การปฏิบัติงาน และการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม นอกจากนี้ ปตท. ได้จัดตั้งสถาบันพัฒนา
ผู้นำ�และการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PTT Leadership and Learning Institute : PLLI) เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้
ในรูป แบบต่า งๆ ดำ � เนิน การพัฒนาพนักงาน ตั้งแต่ วันแรกที่ ไ ด้ร่วมงานกับ ปตท. จนถึง ระดับผู้ บริหาร
ผ่านหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็น หลักสูตรหลัก และหลักสูตรตามสายอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริม

บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) 24

ให้เกิดการสร้างนวัตกรรม ผนวกกับความสามารถหลักขององค์กร และภูมิปัญญาของไทย เพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงและนำ�ไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปตท. (PTT Technology & Innovation Committee : TIC) เพื่อกำ�หนดนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมนวัตกรรม
ในองค์กร ซึ่งที่ผ่านมาผลงานนวัตกรรมที่พนักงานคิดค้นขึ้นนั้น สามารถใช้ได้จริงในบริษั ทและออกจำ�หน่าย
ในเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย และนอกเหนือจากการพัฒนาพนักงานตามสายอาชีพแล้ว ปตท. มีการส่งเสริมให้พนักงาน
มีคุณธรรมผ่านหลักสูตรการอบรมด้านคุณธรรม ศาสนา การสร้างแรงจูงใจ และการมีความซื่อสัตย์ในการ
ทำ�งาน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมในด้านต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย
จากความรู้และประสบการณ์ที่ ปตท. สั่งสมมากว่า 38 ปีนั้น ปตท. มุ่งเน้นการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ผ่านการดำ�เนินธุรกิจบนพื้นฐานองค์ความรู้ จึงได้มีการรวบรวมองค์ความรู้ของทั้ง ปตท. และ
บริษัทในกลุ่ม ผ่านระบบ Bright ที่เป็นระบบ Intranet ภายในที่ใช้จัดเก็บองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ของ ปตท. อย่างเป็นรูปธรรม และเปิดโอกาสให้พนักงานนำ�ความรู้ที่ ได้ไปพัฒนาตนเองให้เกิดความเชี่ยวชาญ
เสริมสร้างนวัตกรรมให้กับ ปตท. โดยมีคณะกรรมการจัดการความรู้ กลุ่ม ปตท. เป็นผู้ผลักดันการจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างองค์ความรู้และส่งผลให้เกิดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม ปตท.

4. ผลจากการประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ท่ามกลางความท้าทายของอุตสาหกรรมนํ้ามันและก๊าซ ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ราคานํ้ามันที่ตกตํ่า
และความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ปตท. ได้ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน เสริมสร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร โดยยึดหลักการประเมินที่สำ�คัญ
ทั้งการรักษาสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย สร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างเพียงพอ ทั่วถึงทุกพื้นที่
ในราคาที่เป็นธรรม บนพื้นฐานของการดำ�เนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยคำ�นึงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และแม้จะผ่านวิกฤติิการณ์ต่างๆ หลายครั้ง ปตท. เชื่อมั่น
ว่าด้วยความมุ่งมั่นและความผูกพันกับองค์กร บุคลากรของ ปตท. ทุกระดับจะร่วมมือกันอย่างเต็มกำ�ลัง
ความสามารถเช่น ที่ผ่านมา และน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเพื่อนำ�พาองค์กรให้
บรรลุเป้าหมายและเป็นองค์กรที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงดังจะเห็นได้จาก ปตท. ได้รับการคัดเลือกให้ติดอยู่ ใน
ดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) อย่างต่อเนื่อง โดยในการ
ประกาศรายชื่อล่าสุดประจำ�ปี 2016 นั้น นับเป็นการได้รับการจัดลำ�ดับในดัชนี DJSI ติดต่อกันถึง 5 ปีซ้อน
ในกลุ่มอุตสาหกรรมนํ้ามันและก๊าซ ประเภท Oil & Gas Upstream & Integrated (กลุ่มธุรกิจนํ้ามัน และก๊าซ : ธุรกิจ
ขั้นต้น และธุรกิจครบวงจร)
ในระดั บ ปั จ เจก พนั ก งานนำ � ค่ า นิ ย ม SPIRIT ขององค์ ก รมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการดำ � รงชี วิ ตโดย
เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กร พร้อมทั้งได้รับความรู้ และการสนับสนุนจาก ปตท.
ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำ�รงชีวิต โดยยึดแนวทางความพอประมาณ มีการสนับสนุนให้เกิดการออมเงิน
ผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ และให้คำ�แนะนำ�ในการบริหารจัดการเงินในวัยเกษียณ สนับสนุน
ให้หลักความมีเหตุมีผลในการพิจารณาสิ่งต่างๆ ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว พร้อมทั้งการมีภูมิคุ้มกัน โดยการบริหาร
จัดการความเสีย่ งและมีกระบวนการคิดและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ โดยมีพนื้ ฐานความรูแ้ ละคุณธรรมทีอ่ งค์กรสนับสนุน
ให้เกิดขึ้น ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะทำ�ให้เกิดการพัฒนาตนเองของพนักงานและนำ�องค์กรไปสู่ความยั่งยืนต่อไป
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5.

การพัฒนา ต่อยอด และการขยายผลสู่คู่ค้า/ชุมชน

ปตท. ได้นอ้ มนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำ�เนินธุรกิจมาโดยตลอด และเพือ่ ให้เกิด
การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยแท้จริง ปตท. จึงได้ขยายผลการดำ�เนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ขององค์กร โดยมีตัวอย่างการดำ�เนินงาน ดังนี้
5.1 โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตำ�บล วิถีพอเพียง
		ปตท. ในฐานะทีเ่ ป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ มีเจตนารมณ์ทชี่ ดั เจนในการดำ�เนินธุรกิจให้เติบโตควบคูไ่ ปกับการ
ดูแลกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยในปี 2537 ปตท. เริ่มดำ�เนินโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ
1 ล้านไร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ
84 พรรษา ในปี 2554 และได้มีการติดตามดูแลผืนป่าร่วมกับชุมชนรอบพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
และในปี 2550-2554 ปตท. ตระหนักว่าการดำ�รงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จะส่งผลให้ทุกคน
เปลีย่ นความคิด ปรับพฤติกรรมตนเอง และนำ�ไปสูก่ ารมีความสุขอย่างแท้จริง จึงได้รว่ มมือกับภาคีเครือข่ายดำ�เนินโครงการรักษ์ปา่
สร้างคน 84 ตำ�บล วิถพี อเพียง โดยมี 87 ตำ�บลใน 58 จังหวัดเข้าร่วมโครงการ (มากกว่าเป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้) แบ่งเป็นภาคเหนือ
23 ตำ�บล ภาคกลาง 22 ตำ�บล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 ตำ�บล และภาคใต้ 20 ตำ�บล โดยมีแนวคิดหลัก ดังต่อไปนี้
รักษ์ป่า สื่อสองนัยสำ�คัญ คือ โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตำ�บล วิถีพอเพียง ที่มีที่มาจากโครงการปลูกป่าถาวร
เฉลิมพระเกียรติ 1 ล้านไร่ อีกนัยหนึง่ ป่าเป็นตัวแทนของทรัพยากรสำ�คัญ ได้แก่ ดิน นํา้ ป่า สร้างคน คือการมุง่ พัฒนาคนให้รู้
ศักยภาพตน ศักยภาพชุมชน สามารถพึง่ ตนเองได้ มีองค์ความรู้ สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล พร้อมทัง้ แสวงหาความรู้
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ นำ�ไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่สามารถพึ่งพาตนเอง และพัฒนาชุมชน
ให้มีความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป วิถีพอเพียง คือ ทุกตำ�บล
ที่เข้าร่วมโครงการได้น้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติจนเกิดเป็น “ตำ�บลวิถีพอเพียง”
ที่สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ของชุมชนและเป็นต้นแบบที่จะขยายผลไปสู่ตำ�บลอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมในวงกว้างได้
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หลักการดำ�เนินงาน
น้อมนำ�พระราชดำ�ริ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวปฏิบัติ
ดำ�เนินงานด้วยการคำ�นึงถึงความต้องการของชุมชนเป็นหลัก
เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เน้นการสร้างความรู้ให้เกิดในชุมชนอย่างแท้จริง
สรุปเป็นองค์ความรู้ของชุมชนร่วมกับกลุ่ม ปตท. และภาคีเครือข่าย
เป้าหมายสู่ชุมชนวิถีพอเพียง
ปตท. และภาคีเครือข่ายร่วมกันดำ�เนินงานโดยกำ�หนดเป้าหมาย 8 เป้าหมายในการสร้างความรูใ้ ห้แก่ชมุ ชน ดังนี้

ในปี 2552 โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตำ�บล วิถีพอเพียงได้รับการยกย่องในระดับสากล ให้ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภทโครงการพัฒนาชุมชนแห่งปี จากการจัดอันดับของ Platts Global Energy
Award 2009 จากผู้เข้าร่วมประกวด 30 ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าความตั้งใจและการดำ�เนินงานของทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องนั้นไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนแล้ว ยังนำ�ความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศไทย และแสดง
ถึงการยอมรับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสากลอีกด้วย
จากโครงการรั ก ษ์ ป่ า สร้ า งคน 84 ตำ � บล วิ ถี พ อเพี ย งที่ ไ ด้ ก่ อให้ เ กิ ด ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ แ ละชุ ม ชน
ต้นแบบในการดำ�เนินงานด้านต่างๆ ภายใต้วิถีพอเพียงผนวกกับ ปตท. ยังนำ�ความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่อง
การจัดการพลังงานเผยแพร่ ให้ชุมชนได้ทราบและต่อยอดการดำ�เนินงานผ่านโครงการพัฒนาพลังงานชุมชน
เพื่อขยายผลองค์ความรู้ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนในที่สุด โดยตัวอย่างที่ได้ดำ�เนินงานผ่านชุมชนต้นแบบ
พลังงาน ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร ตำ�บลท่ามะนาว อำ�เภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี ต้นแบบของการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนในระดับชุมชน โดย ปตท. ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ดำ�เนินการตั้งแต่
การศึกษาวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากมูลสุกร และออกแบบรายละเอียดระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพ จนถึง
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การตรวจสอบระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำ�การติดตาม
และประเมินผลการดำ�เนินโครงการ เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบในการดำ�เนินงานสำ�หรับชุมชนในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
ซึ่งปัจจุบันดำ�เนินการแล้วเสร็จตั้งแต่การก่อสร้างบ่อหมักก๊าซชีวภาพ ก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันก๊าซ เดินท่อส่งก๊าซ
ไปยัง 130 ครัวเรือนในชุมชน ซึ่งเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2557 และได้ส่งเสริมให้ชุมชนบริหารงาน
ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนด้านพลังงานทดแทน พร้อมทั้งต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกากตะกอนที่เกิดในระบบผลิต
ก๊าซชีวภาพ เช่น การขอใบรับรองการอัดเม็ด นอกจากนี้ยังได้พัฒนาคู่มือและรวบรวมองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวและ
ได้ขอใบรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER) กับองค์กรก๊าซเรือนกระจก (TGO) อีกด้วย

ปตท. กับแนวทางการดำ�เนินงานพัฒนาชุมชน

5.2 โครงการบริหารความปลอดภัยในการขนส่ง
		ปตท. เล็งเห็นความสำ�คัญของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง
ที่จะก่อให้เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจซึ่งจะกระทบต่อความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ จึงได้ดำ�เนินโครงการ
PTT Group Logistic Master Plan (GLM) เพื่อบริหารจัดการการขนส่งที่มุ่งเน้นการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่เกิดจากการขนส่ง และส่งเสริมให้ผู้รับจ้างขนส่งได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมซึ่งเป็นความเสี่ยง
ทีเ่ กิดจากการทำ�งานของผูข้ นส่ง นอกจากนี้ ยังได้ด�ำ เนินโครงการการบริหารความปลอดภัยในการขนส่ง (Road Safety
Management) โดยมีหลักการบริหารจัดการ ดังนี้
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1) การจัดการองค์กร
2) การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
3) การจัดการพนักงานขับรถ
4) การจัดการรถขนส่งและอุปกรณ์ประกอบ
5) การบริหารจัดการเส้นทาง
การส่งเสริมให้ผู้รับจ้างขนส่งดำ�เนินการตามหลักการบริหารความปลอดภัยดังกล่าว ปตท. ผนวก
การดำ�เนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่การกำ�หนดนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน ขั้นตอน
และตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงและ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงการกำ�หนดเส้น ทางการเดินรถและการประเมินความเสี่ยง
ในแต่ละเส้น ทาง มีระบบการจัดทำ�แผนตอบสนองเหตุฉุกเฉิน มีการคัดเลือกพนักงานขับรถที่มีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายและ ปตท. กำ�หนด มีการให้ความรู้แก่พนักงานขับรถเพื่อให้มีความเข้าใจการดำ�เนินงานเพื่อป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุและการฝ่าฝืน มีแผนการซ่อมบำ�รุงรถและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง มีข้อกำ�หนดการกำ�หนดหน้าที่
ความรับผิดชอบและวางแผนเพื่อตอบสนองเหตุฉุกเฉิน มีระบบการตรวจสอบติดตามการเดินรถ และมี
ระบบรายงานการสอบสวนและวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น ทั้งนี้ หากบริษั ทผู้รับจ้างขนส่ง
ไม่สามารถดำ�เนินการตามหลักการบริหารจัดการที่กำ�หนดได้ ปตท. จะให้ความรู้และคำ�แนะนำ�ในการดำ�เนิน
การเพื่อให้เกิดการดำ�เนินการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถจัดส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคมรวมถึงได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าเพิ่มขึ้น

ROAD SAFETY MANAGEMENT
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6.

ปัจจัยความสำ�เร็จ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการขยายผล
การสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการนำ�ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในวงกว้าง โดยเฉพาะในภาคธุรกิจเอกชน

ปัจจัยความสำ�เร็จในการนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในภาคธุรกิจนั้น คือ ความร่วมมือ
ของทุกคนในองค์กรที่จะมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน สนับสนุนการดำ�เนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนที่แท้จริง
ปัญหาและอุปสรรค คือ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง เนื่องจากเริ่มแรก
การน้อมนำ�หลักปรัชญาฯ ไปประยุกต์ใช้มุ่งส่งเสริมในภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก และระดับบุคคลยังไม่มีความรู้
ความเข้าใจว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะนำ�มาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรในทุกภาคส่วนทำ�ให้การส่งเสริม
ให้นำ�ไปปฏิบัติจึงเป็นไปได้ช้า
ข้อเสนอแนะในการขยายผล การสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการนำ�ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ คือ
การสร้างความรู้ความเข้าใจว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใช้ได้กับทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ในการนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละบุคคลหรือองค์กร
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สังคม

แนวทางการ
ดาเนินธุรกิจ

- สร้ างความเป็ น “คนบางจาก”
คื อ “เป็ น คนดี คนเก่ ง และ
เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น”
การพัฒนา
- สนั บสนุ นให้ พนั กงานเข้ าร่ วม
บุคลากร
กิจกรรม CSR
- บ่ ม เพาะพนั ก งานทุ ก คนให้
ค านึ ง ถึ ง เรื่ อ งคุ ณ ธรรมเป็ น
สาคัญ

- ให้ ความสาคั ญ Stakeholders
ทุกกลุ่ม
- ดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
เน้นความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทฯ
- เพิ่มมุมมองในด้านความปลอดภัย
ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

คุณค่า

บริษัท
บางจากฯ

ยั่งยืนและสมดุล

ธุรกิจ

มูลค่า

- กาหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ และ
ค่านิ ยมที่ คานึ งถึ งความยั่ งยื น
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ

การดูแล
สิ่งแวดล้อม
และสังคม

CSR-in-Process
- ด้ านสิ่ งแวดล้ อม : พั ฒนา
คุณภาพ ของน้ามันที่เป็นมิตร
ต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม ลดมลภาวะ
ทางอากาศ
- ด้ านสั งคม: ส่ งเสริ มการขาย
น้ามั นโดยแถมไข่ไก่ และมะนาว
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

พนักงานเข้าใจระบบธุรกิจที่มี
ความรั บ ผิด ชอบต่ อสั งคม มี
ความใส่ ใ จต่ อ สั ง คมชุ ม ชน
รอบข้ า ง และสิ่ ง แวดล้ อ ม
รวมทั้งมีจิตสานึกสาธารณะ
ร่วมกัน

บริ ษั ท มี ก าไรที่ เ ป็ น ธรรม
และเติบโตอย่างต่อเนื่อง มี
การ จ่ า ยเ งิ น ปั นผ ลสู งขึ้ น
ต่อเนื่องทุกปี

ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

ผลผลิต
ป ร ะ เ ท ศ ส า ม า ร ถ พึ่ ง พ า
ตนเองด้ า นพลั ง งาน และ

ผลผลิต

การบริหาร
- ทา Core Competency ให้
จัดการ
เป็นภูมิคุ้มกัน
องค์กร

สิ่งแวดล้อม
คุณค่า

ผลประกอบการ
สิ่งแวดล้อมและสังคม

ความพอเพียง+ครอบครัวบางจาก
ผสมผสาน“มูลค่า กับ“คุณค่า”

กระบวนการประยุกต์ใช้ปรัชญาฯ

ผู้บริหารเป็นต้นแบบที่ดีและเป็นผู้นาองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ โดยเฉพาะเรื่องการให้ความสาคัญกับคุณธรรมและหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
ความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์การ มีการถ่ายทอด (Cascade) เพื่อให้เกิดการสานต่อวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม
การทาด้วยใจอย่างจริงจังและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย

ปัจจัยความสาเร็จ

มีความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

วัฒนธรรมพนักงาน : เป็นคนดี

วัฒนธรรมธุรกิจ : พั ฒ นา
นวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืน ไปกับ
สิ่งแวดล้อมและสังคม

: มุ่ งสู่ กลุ่ มบริ ษั ท
นวั ตกรรมสี เขี ยวชั้ นน าในเอเชี ยที่ มี
บรรษัทภิบาลที่ดี และดาเนินธุรกิจด้วย
แนวทางแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน

วิสั ย ทั ศ น์

บริษัท บางจากฯ ดาเนินธุรกิจ
ด้ วยวั ฒนธรรม “พั ฒนาธุ รกิ จอย่ าง
ยั่ ง ยื น ไปกั บสิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คม
มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพราะทุ ก คนที่
บางจากฯ เรียนรู้จากความจริงว่า ไม่ มี
สิ่ งใดอยู่ ได้ โดยล าพั ง ทุ กสิ่ งในโลกนี้
ต้ องพึ งพิ งอาศั ยกั น จึ งจะอยู่ ได้ อย่ าง
ยั่งยืนและเป็นสุข

บริษัท บางจากฯ

มีความสัมพันธ์อันดี
เกิดความเชื่อมั่นและความ
ไว้ วางใจกั บผู้ ถื อหุ้ นและ
สังคม

พึ่งตนเองได้จากการมีแหล่ง
ตลาดขายสินค้าเกษตร เพิ่ม
รายได้ แ ละมี ชี วิ ต ความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ชุมชนและสั งคม
มีความเข้ มแข็ง สามารถ

โลกร้อน

ลดผลกระทบการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ
ภู มิ อ ากาศและ ลดภาวะ

ผลลัพธ์
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การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ล ด ก า ร ป ล่ อ ย ก๊ า ซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ และใช้
พลั ง งานที่ ส่ งผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้ อ มให้ น้ อ ยที่ สุ ด เพื่ อ
ช่วยลดภาวะโลกร้อน

สร้างความมั่นคงทางพลังงาน
ให้กับประเทศ โดยขยายการ
ลงทุ นไปยั งธุ รกิ จต้ นน้ าและ
ปลายน้า

ยกระดับคุ ณภาพน้ า โดยลด
มลพิ ษ และลดการปล่ อ ย
สารเคมี แ ละวั ส ดุ อั น ตราย
ลดสั ด ส่ ว นน้ าเสี ย ที่ ไ ม่ ผ่ า น
กระบวนการลงครึ่งหนึ่ง และ
เพิ่มการนากลับมาใช้ใหม่

การประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด (มหาชน)

จุดเริ่มต้นของการนำ�ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2527 โดยมีความมุ่งหมายเป็นบริษัทไทย
ที่มั่นคงในการดําเนินธุรกิจปิโตรเลียมสอดคล้องกับประโยชน์ส่วนรวม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นของสังคมไทยด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ดังกล่าว ในฐานะบริษั ทพลังงานของคนไทยได้พัฒนาธุรกิจ
ให้มีความมั่นคง สร้างมูลค่าหรือกําไรในระดับที่เหมาะสม มีกระบวนการผลิตที่ ใส่ ใจต่อการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมลงทุนในเทคโนโลยีสะอาดเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม และเป็นประโยชน์มีคุณค่าต่อสังคม
อย่างต่อเนื่อง และได้นําการบริหารจัดการด้าน Corporate Social Responsibility : CSR มากําหนดเป็นกลยุทธ์ใน
การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
(ต่อมามีการเปลี่ยนแปลง ชื่อบริษัท จาก “บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) เปลี่ยนเป็นชื่อใหม่เป็น
“บริษั ท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)”จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2560 เมื่อวัน ที่
5 เมษายน 2560 ที่อนุมัติให้แก้ไข โดยได้รับอนุมัติการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2560 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการปรับภาพลักษณ์ขององค์กรและสร้างความชัดเจน
ในการดำ�เนินธุรกิจโดยมุ่งสู่กลุ่มบริษัทนวัตกรรมสีเขียวชั้นนำ�ในเอเชีย)
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
บริษัท บางจากฯ เป็นบริษัทพลังงานไทยที่ดำ�เนินงานเคียงคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยดำ�เนิน
กิจการหลักด้วยการประกอบธุรกิจโรงกลัน่ นาํ้ มันปิโตรเลียมตัง้ แต่การจัดหานาํ้ มันดิบทัง้ จากแหล่งต่างประเทศ และจาก
แหล่งนํ้ามันดิบภายในประเทศ เข้ามากลั่นเป็นนํ้ามันสำ�เร็จรูปที่ได้มาตรฐาน มีกำ�ลังการผลิตสูงสุด 120,000 บาร์เรล
ต่อวัน และจำ�หน่ายผ่านเครือข่ายสถานีบริการนํ้ามันบางจากกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงได้ขยายกิจการสู่ธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่เป็นพลังงานสะอาดจากธรรมชาติ ธุรกิจพลังงานชีวภาพชีวมวลรวมทั้งธุรกิจสำ�รวจ
และผลิตนํ้ามันปิโตรเลียมและธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านนวัตกรรม ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายที่จะสร้างความมั่นคงให้พลังงาน
ของชาติ และขยายการลงทุนสู่ธุรกิจใหม่เพื่อสร้างความต่อเนื่องและความยั่งยืนแก่กิจการ
วิสัยทัศน์ : มุง่ สูก่ ลุม่ บริษัทนวัตกรรมสีเขียวชัน้ นำ�ในเอเชีย ทีม่ บี รรษัทภิบาลทีด่ แี ละดำ�เนินธุรกิจด้วยแนวทาง
แบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน
พันธกิจ : สร้างสรรค์นวัตกรรมสีเขียวที่ก้าวลํ้าและเข้าถึงได้ทุกคน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้
กับลูกค้า พร้อมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ ได้รับการไว้วางใจและสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งเสริม
การพัฒนาของสังคมอย่างยั่งยืน
เรามุ่งเน้นการดำ�เนินธุรกิจด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน ขยายการเติบโตทั้งในและต่างประเทศ
ยึดหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และพัฒนาวัฒนธรรมแห่งการเรียนรูส้ คู่ วามเป็นเลิศ ในบรรยากาศการทำ�งานทีม่ คี วามสุข
ค่านิยม :

วัฒนธรรมธุรกิจ : พัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
วัฒนธรรมพนักงาน : เป็นคนดี มีความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
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การน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่องค์กร
การดำ�เนินธุรกิจของบริษัท บางจากฯ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งยึดมั่นบริหารกิจการให้มีความมั่นคงควบคู่กับความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จนกระทั่งปี พ.ศ. 2540 เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจขึ้น หรือที่เรียกกันว่า “วิกฤติ
เศรษฐกิจต้มยำ�กุ้ง” ที่ ได้ส่งผลกระทบต่อหลายองค์กรธุรกิจในประเทศไทย ไม่เว้นแม้กระทั่ง บริษั ท บางจากฯ
วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น บริษั ท บางจากฯ ได้เริ่มตระหนักและน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาปรับใช้ภายในองค์กร เพื่อสร้างความยั่งยืน โดยคำ�นึงถึง
ความมีเหตุมีผล ดำ�เนินกิจการด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และมีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยง หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงได้ถกู น้อมนำ�มาใช้ทวั่ ทัง้ องค์กร ทัง้ การบริหารกิจการและวิถคี ดิ วิถกี ารดำ�เนินชีวติ ของพนักงาน
ทำ�ให้บริษัท บางจากฯ สามารถฟืน้ ตัวได้อย่างรวดเร็ว ภายหลังทีม่ กี ารปรับโครงสร้างหนีแ้ ละมีการลงทุนปรับปรุงธุรกิจ
โรงกลั่นนํ้ามันบางจาก ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยระดับสากล
อย่างไรก็ตาม รูปแบบการบริหารจัดการของบริษั ท บางจากฯ ไม่ได้มุ่งหวังกำ�ไรสูงสุดเพียงอย่างเดียว
แต่ยังให้ความสำ�คัญและใส่ ใจในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย โดยมีการสื่อสารให้ผู้ถือหุ้นเกิดความเข้าใจ
ว่าการลงทุนกับบริษัทฯ ยังเป็นการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป กล่าวคือ ในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ
จะพัฒนาคุณภาพของนํ้ามันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการลงทุนเพื่อลดสารเคมีท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ทำ�ให้คุณภาพนํ้ามันของบริษัทฯ ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐกำ�หนดไว้ ส่วนในด้านสังคม มีการส่งเสริมการขายนํ้ามัน
โดยนำ�สินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนมาเป็นสินค้าส่งเสริมการขาย เช่น สนับสนุนไข่ไก่ มะนาว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนและเมืองเข้าด้วยกัน ทำ�ให้ผู้ถือหุ้นเกิดความเชื่อมั่น และลูกค้าที่ใช้บริการมีความผูกพัน
กับสถานีบริการนํ้ามันบางจาก
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บริษั ท บางจากฯ ได้น้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา
30 ปี มาใช้อย่างจริงจัง โดยมีแนวทางว่าการพัฒนาควรจะกาวไปขางหนาโดยตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลาง
และความไมประมาท คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดี ตลอดจนใชความรูความ
รอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทํา หรือที่เรียกวา “หลักการสามหวง
สองเงื่อนไข” ที่ตรงกับความมุงมั่นตั้งแตกอตั้งบริษัท และวัฒนธรรมองคกรของบางจากฯ และนำ�มาประยุกตใชใน
การบริหารจัดการองคกรของบริษั ท บางจากฯ อยางเปนรูปธรรมไดอยางกลมกลืนกับหลักการแสวงหากําไรของ
บริษัทฯ ที่มุงสรางความสมดุลระหวาง “มูลคา” และ “คุณคา” ซึ่งเปนการยอมรับกําไรในระดับพอประมาณ และมี
เหตุมีผล โดยนอกจากจะไม่เอารัดเอาเปรียบคูคาและสรางผลกระทบตอชุมชนและสังคมแลว ยังมุงสรางประโยชน
ตอชุมชน และเปนองคกรที่มีคุณคาต่อสังคมด้วยมีแนวคิดในการบริหารจัดการ คือ การเติบโตของธุรกิจควบคู่กับการ
บริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน คู่กับหลักบรรษัทภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง
และหลักการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
พร้อมกันนี้ได้กาํ หนดตัวชีว้ ดั ด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมเพิม่ เติมเข้าเป็นหนึง่ ในเป้าหมายการวัดผลการดาํ เนินงาน
ขององค์กรตามหลัก Balanced Scorecard นอกเหนือจากตัวชี้วัดด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการ
และด้านบุคลากร ทําให้บริษั ทฯ สามารถถ่ายทอดเป้าหมายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติการในส่วน
และสายงานต่างๆ ของบริษัทฯ นับเป็นมิตหิ นึง่ ของกระบวนการทางธุรกิจของบริษัท บางจากฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ บริษัท บางจากฯ ได้นำ�หลักความพอประมาณมาส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน โดยประสาน
เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจเพือ่ ให้การสร้างประโยชน์เป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง (CSR-in-Process) อาทิ การพัฒนาธุรกิจ
ปั๊มชุมชน โดยบริษัท บางจากฯ ได้เสนอให้กลุ่มสหกรณ์การเกษตรซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้และโอกาสทางสังคมน้อย
มาดำ�เนินกิจการสถานีบริการนาํ้ มัน ด้วยการใช้ประโยชน์จากสถานทีข่ องสหกรณ์การเกษตรเป็นทีต่ งั้ โดยทีบ่ ริษัท บางจากฯ
นำ�ธุรกิจและความรูด้ า้ นการบริหารจัดการไปให้ และมีตลาดคือสมาชิกภายในชุมชนซึง่ เป็นผูบ้ ริโภคนํา้ มันอยูแ่ ล้ว กำ�ไร
จากการดำ�เนินธุรกิจก็จะปันผลกลับไปสู่สมาชิกที่เข้ามาใช้บริการ เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน อีกทั้งยัง
เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อประโยชน์ต่อกิจการอื่น
รวมทั้งการเข้าไปช่วยในการกำ�หนดมาตรฐานการผลิตและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ชุมชนได้มีโอกาส
นำ�สินค้ามาจำ�หน่ายในตลาด เป็นการสร้างงานภายในชุมชน ทำ�ให้ไม่ต้องมีการย้ายถิ่นฐานมาหางานทำ�ในเมือง
ซึ่งช่วยลดปัญหาสังคมได้อีกทางหนึ่ง รวมทั้งในคราวที่เกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด บริษัท
บางจากฯ ก็ได้รับซื้อสินค้าเกษตร เช่น มะนาว มะขาม มาเป็นของสมนาคุณ เพื่อช่วยเกษตรกรในภาวะราคาตกตํ่า
นอกจากนี้ บริษัท บางจากฯ ยังเป็นผู้นำ�ด้านพลังงานทดแทนด้วยการริเริ่มการผลิตและส่งเสริมการจำ�หน่าย
นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ และนํ้ามันไบโอดีเซล ที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงจากพืชนํ้ามันที่ผลิตได้ภายในประเทศทั้งเอทานอล
และไบโอดีเซล ให้เป็นทีแ่ พร่หลาย ซึง่ เป็นการช่วยลดการนำ�เข้านาํ้ มันจากต่างประเทศ และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
แก้ปัญหาราคาพืชผลตกตํ่า รวมทั้งช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน ทั้งยังมีส่วนช่วยให้ประเทศสามารถ
พึ่งพาตนเองด้านพลังงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย
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แนวทางการประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำ�เนินธุรกิจ
1. แนวทางการดำ�เนินธุรกิจ ในการบริหารธุรกิจและการทำ�การตลาดของบริษัท บางจากฯ ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะให้ความสำ�คัญกับ Stakeholders ทุกกลุ่มทั้งกลุ่มลูกค้า นักลงทุน และเจ้าหนี้
ยึดมั่นในกรอบและกระบวนการตัดสินใจลงทุน ยึดหลักการวางแผนธุรกิจที่เป็นระบบ มีเหตุมีผลอย่างรอบคอบ
โดยเน้นการดำ�เนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความโปร่งใส โดยสื่อสารข้อมูลให้กับ Stakeholders ทุกกลุ่ม
อย่างเท่าเทียมกัน และเน้นความซื่อสัตย์สุจริตในการดำ�เนินงานเป็นสำ�คัญ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทฯ
และให้ความสำ�คัญกับการจัดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน โดยเพิ่มมุมมองในด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม เพราะตระหนักดีว่ากิจการของบริษัทฯ เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีชุมชนอาศัยอยู่รายรอบ
2. การบริหารจัดการ แนวคิดหลักในการทำ�ธุรกิจของบริษัท บางจากฯ จะทำ�ใน Core Competency
เพื่อให้เป็นภูมิคุ้มกัน มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างมูลค่ากับคุณค่า คือ ดูแลทั้งผู้ถือหุ้น ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
เริ่มจากการกำ�หนดวิสัยทัศน์พันธกิจ และค่านิยมที่คำ�นึงถึงความยั่งยืน ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติตามกระบวนการวางแผน
เชิงกลยุทธ์โดยการบูรณาการ และทำ�ให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันผ่านตัวชีว้ ดั (KPI) ทัง้ ในระดับองค์กร สายงาน
ส่วนงาน จนถึงตัวชี้วัดรายบุคคลที่เป็นระบบ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะมีการติดตามผลการดำ�เนินงานขององค์กร
เป็นประจำ�เพื่อการปรับปรุงผลดำ�เนินงานให้ดียิ่งขึ้น โดยหัวใจของระบบการนำ�องค์กรอย่างยั่งยืนซึ่งการจัดทำ�ตัวชี้วัด
ในระดับบุคคล บริษัท บางจากฯ ได้กำ�หนดให้มีตัวชี้วัดที่สะท้อนการทำ� CSR ของแต่ละบุคคลด้วย

“

แต่เดิมเราก็คิดเหมือนกันว่าการทำ�ความดีต้องมี
KPI ด้วยหรือ ซึง่ ในความจริง ถ้าเราต้องการปลูกฝัง
วัฒนธรรมอะไรก็ตาม เราก็ตอ้ งมีเครือ่ งมือชีว้ ดั
คุณฉวีวรรณ เกียรติโชคชัยกุล ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท บางจากฯ ให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม คุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (CG) พร้อมด้วยการจัดการธุรกิจที่ทันรับมือต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
สร้างบรรยากาศกระตุ้นความคิดริเริ่มให้เกิดการสร้างนวัตกรรมทำ�ให้เกิดความคล่องตัว รวมทั้งการจัดโครงสร้าง
องค์กร วิเคราะห์สถานการณ์ จัดทำ�คู่มือการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้มีนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ส่งเสริมระบบการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร มีการเตรียมพร้อมแผนรับมือต่อภาวะวิกฤติตา่ งๆ มีระบบการตรวจสอบ
และควบคุมภายในที่เข้มแข็งและสร้างการมีส่วนร่วมและช่องทางการแจ้งเบาะแสสำ�หรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
มุ่งเน้นการใช้สารสนเทศในการปฏิบัติงาน มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่โปร่งใส เปิดเผยและตรวจสอบได้ จัดทำ�
ระบบการรายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
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ตลอดจนการประยุกต์ใช้หลักความรู้ต่างๆ ในการวางแผน และบริหารจัดการองค์กรโดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะกิจการและวัฒนธรรมขององค์กรเป็นสำ�คัญ พร้อมตระหนักถึงการพัฒนา
พลังงานทดแทน เช่น นวัตกรรมไบโอดีเซลและแก๊สโซฮอล์และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยเข้ากับความรู้
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีการผสานแนวทางการบริหารจัดการเข้ากับภูมิสังคมในรูปแบบการพัฒนาธุรกิจชุมชน เช่น
การตั้งสถานีบริการนํ้ามันร่วมกับชุมชน และการพัฒนาสินค้าพื้นเมืองร่วมกับชุมชน

3. การพัฒนาองค์กรและบุคลากร สิ่งที่สำ�คัญในการพัฒนาองค์กรของบริษั ท บางจากฯ คือ
วัฒนธรรมองค์กรหรือค่านิยมร่วมที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จขององค์กรธุรกิจ โดยยึดถือคำ�ว่า “ยั่งยืน” “สิ่งแวดล้อม”
และ “สังคม” คือการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม เพราะฉะนั้นการที่จะทำ�ธุรกิจอะไรก็ตาม
บริษัทฯ จะไม่ยึดเงินเป็นหลัก แต่สิ่งที่ทางบริษัท บางจากฯ ต้องการคือเรื่องของความยั่งยืน และมองว่าการทำ�กำ�ไร
เป็นหน้าที่หนึ่งเท่านั้น
นอกจากนี้ยังให้ความสำ�คัญกับคน หรือที่เรียกว่า วัฒนธรรมพนักงาน คือ “ความเป็นคนดี” “มีความรู้” และ
“เป็นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ นื่ ” ให้พงึ่ พาตนเอง ไม่ฟมุ่ เฟือย มีนาํ้ ใจ บริษัท บางจากฯ จึงให้ความสำ�คัญกับการคัดสรรบุคลากร
ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมพนักงาน และพัฒนาความเป็น “คนเก่ง” โดยกำ�หนดเป้าหมายการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดการปรับปรุงผลการดำ�เนินงานและบรรลุเป้าหมาย
บริษัท บางจากฯ ใช้การจัดการความรู้ผ่านระบบ KM การสอนงาน กิจกรรม QCC และโครงการ Cascade
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม ในขณะที่ให้ความสำ�คัญกับการสร้างความผูกพันของบุคลากร ซึ่งผู้บริหาร
ระดับสูงจะเข้าร่วมกิจกรรมกับพนักงานอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งได้ริเริ่มโครงการ Employee Engagement - “B”
Voice เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพนักงานมาปรับปรุงองค์กร ตอบสนองความต้องการของพนักงานอย่างตรงจุด
มีนโยบายความมัน่ คง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิง่ แวดล้อมและพลังงาน (SHEE) การพัฒนาบุคลากรให้มศี กั ยภาพ
ในการปฏิบตั งิ านและส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ (Life-Long  Learning) มุง่ สูอ่ งค์กรแห่งการเรียนรูด้ ว้ ยการ
บริหารองค์ความรูข้ ององค์กร (Knowledge Management) พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มคี วามพร้อมในการแข่งขันด้วย
Competency-Based Management ส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน (Employee Engagement) สนับสนุน
ให้พนักงานได้เข้าไปมีส่วนร่วมดำ�เนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ แบ่งปัน และการถ่ายทอดความรู้สู่สังคม
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นอกจากนี้ บริษัท บางจากฯ จะสอนพนักงานทุกคนเสมอว่าการดำ�เนินธุรกิจจะต้องคำ�นึงถึงเรื่องคุณธรรม
เป็นสำ�คัญ โดยเฉพาะตัวผูบ้ ริหารเองก็ตอ้ งทำ�ตัวเป็นแบบอย่างทีด่ ีให้กบั พนักงาน ซึง่ ถ้าปฏิบตั ติ ามวัฒนธรรมเหล่านัน้ ได้
ก็จะทำ�ให้การดำ�เนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. การดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม
บริษั ท บางจากฯ มีนโยบายให้ความสำ�คัญด้าน
สิง่ แวดล้อมและสังคมด้วยวัฒนธรรมองค์กร ทีว่ า่ “พัฒนา
นวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืน ไปกับสิ่งแวดล้อมและ
สังคม” และเป็นบริษัททีท่ �ำ ธุรกิจโดยคำ�นึงถึง “มูลค่า”
และ “คุณค่า” ไม่ค�ำ นึงถึงผลกำ�ไรเพียงอย่างเดียว แต่
ดูแลเอาใจใส่สังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป
บริษั ท บางจากฯ มีการลงทุนในโครงการ
ปรับปรุงระบบการกลั่นนํ้ามัน จัดจำ�หน่ายพลังงาน
ทดแทนหลากหลายรู ป แบบเพื่ อ ลดการพึ่ ง พิ ง
แหล่งพลังงานปิโตรเลียม เช่น การเปิดหน่วยผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันพืชใช้แล้ว เปิดสถานีบริการนํ้ามันร่วม
กับชุมชน หรือปั๊มชุมชนกว่า 600 แห่ง นอกจากนี้ ยังได้ประสานการทำ�  CSR เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจ
เพื่อให้การสร้างประโยชน์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง (CSR-in-Process) ซึ่ง CSR สไตล์ไทยกับบางจาก ของ
บริษั ท บางจากฯ เป็นการทำ�  CSR ของบริษั ท บางจากฯ เชื่อมเป็นเนื้อเดียวกับธุรกิจ ทำ�จริงและต่อเนื่องโดย
ไม่จำ�เป็นต้องใช้เงินเป็นหลัก
โดยบริษัท บางจากฯ นำ�หลักความพอประมาณมาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน
ตัวอย่างเช่น ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท บางจากฯ จะพัฒนาคุณภาพของนํ้ามันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการลงทุน
เพื่อลดสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทำ�ให้คุณภาพนํ้ามันของบริษั ทฯ ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐกำ�หนดไว้
อาทิ มีผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะทางอากาศ ด้านสังคม การพัฒนาธุรกิจปั๊มชุมชน โดยบริษัท บางจากฯ
ได้เสนอให้กลุ่มสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้และโอกาสทางสังคมน้อย มาดำ�เนินกิจการสถานีบริการ
นํ้ามัน ด้วยการใช้ประโยชน์จากสถานที่ของสหกรณ์การเกษตรเป็นที่ตั้ง
ส่วนบริษัท บางจากฯ เพียงแต่นำ�ธุรกิจและความรู้ด้านการบริหารจัดการไปให้ และมีตลาดคือสมาชิกภายใน
ชุมชนซึ่งเป็นผู้บริโภคนํ้ามันอยู่แล้ว กำ�ไรจากการดำ�เนินธุรกิจก็จะปันผลกลับไปสู่สมาชิกที่เข้ามาใช้บริการ เป็นการ
สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชมุ ชน อีกทัง้ ยังเป็นการเรียนรูเ้ กีย่ วกับการบริหารจัดการธุรกิจเพือ่ ประโยชน์ตอ่ กิจการอืน่ เป็น
เวลา 20 ปีกว่าแล้ว ที่บริษัท บางจากฯ ได้พัฒนาธุรกิจปั๊มชุมชนให้ขยายมากกว่า 600 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งหลายแห่ง
สามารถพัฒนาจากปั๊มขนาดเล็ก เป็นปั๊มขนาดมาตรฐานเปิดจำ�หน่ายนํ้ามันบริการให้กับประชาชนทั่วไป เอื้อประโยชน์
แก่สมาชิกสหกรณ์กว่า 3 ล้านครัวเรือนหรือราว 12 ล้านคน
นอกจากนี้ บริษัท บางจากฯ ยังได้คดั สรรผลิตภัณฑ์จากชุมชนในชนบทมาเป็นของสมนาคุณผูใ้ ช้นาํ้ มันทีส่ ถานี
บริการนาํ้ มันบางจาก โดย บริษัท บางจากฯ ได้เข้าไปช่วยในการกำ�หนดมาตรฐานการผลิตและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
เพื่อให้ชุมชนได้มีโอกาสนำ�สินค้ามาจำ�หน่ายในตลาด เป็นการสร้างงานภายในชุมชน ทำ�ให้ไม่ต้องมีการย้ายถิ่นฐาน
มาหางานทำ�ในเมือง ช่วยลดปัญหาสังคมได้อีกทางหนึ่ง รวมทั้งในคราวที่เกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาสินค้าเกษตร
ล้นตลาด บริษัท บางจากฯ ก็ได้รับซื้อสินค้าเกษตร เช่น มะนาว มะขามมาเป็นของสมนาคุณ เพื่อช่วยเกษตรกร
ในภาวะราคาตกตํ่าด้วย
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การพัฒนา ต่อยอด และการขยายผล
บริษัท บางจากฯ สนับสนุนให้คู่ธุรกิจเครือข่ายได้ยึดหลักคิด ค่านิยม และวัฒนธรรมของบริษัท บางจากฯ
แต่ต้องนำ�ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่ง จัดทำ�  Road Map ของตัวเองที่จะนำ�ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำ�เนินธุรกิจ โดยบริษั ท บางจากฯ ได้กำ�หนดเป้าหมายในการขยายสู่คู่ธุรกิจ
เครือข่าย จำ�นวน 5 แห่ง ทั้งนี้ บริษัท บางจากฯ มุ่งหวังว่า บริษัททั้ง 5 แห่งจะเป็นบริษัทเครือข่ายที่ได้หลักคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงจากบริษัท บางจากฯ โดยคิดในเชิงระบบ มีความพอประมาณ มีเหตุผล เช่น การตัดสินใจ
การลงทุน การมีภมู คิ มุ้ กัน อาทิ Risk Management ปรับเป็น Business Model โดยใช้เครือ่ งมือการบริหารงานสมัยใหม่
มาสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร ในการดำ�เนินงานตาม Deployment plan ซึ่ง KPI ในปีที่ 1 คือ กระบวนการ
(Process) KPI ในปีที่ 2 คือ ผลสำ�เร็จ (Achievement) ผลสัมฤทธิ์ของการขยายผลการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มคู่ธุรกิจเครือข่ายของบริษัท บางจากฯ มีรายละเอียดดังนี้
1) บริษัท บางจากไบโอฟูลเอล จำ�กัด ได้ผลิตไบโอดีเซล B100 เป็นการพึ่งพาตนเอง สร้างความมั่นคงด้าน
พลังงาน ลดการนำ�เข้านํ้ามันจากต่างประเทศ ลดการขาดดุลการค้า ประหยัดเงินตราต่างประเทศ ดีต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
2) บริษั ท บางจากกรีนเนท จำ�กัด ได้ส่งเสริมการใช้พื้นที่ว่างของปั๊มปลูกผักปลอดสารพิษ จำ�หน่าย
และเป็นการสร้างรายได้ให้พนักงาน ขณะนี้มีป๊ัมที่มีโครงการปลูกผัก อาทิ ปั๊มบางจาก สาขาวัชรพลกรุงเทพฯ
สาขาจังหวัดประจวบฯ
3) สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ได้ส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องทฤษฎีใหม่แก่สมาชิก การทำ�
เกษตรแบบไร่-นา-สวนผสมให้ได้ผลผลิตที่หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงด้านราคา สร้างรายได้ที่มั่นคง เกษตรกรมี
ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
4) บริษัท พรีเมี่ยม ออยล์ ปาล์ม จำ�กัด ได้ปรับปรุงกระบวนการผลิต ตั้งแต่การใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์และ
พัฒนาดินเพือ่ ลดต้นทุน การติดบาร์โค้ดเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของปาล์ม เพือ่ ให้ได้ผลผลิตสูงสุด ต้นทุนตํา่ สุด และ
5) บริษั ท บางจากโซล่าเอนเนอร์ยี่ จำ�กัด ได้คิดค้นพลังงานทดแทนจากเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม สร้างความมัน่ คงให้กบั ประเทศ สามารถพึง่ พาตนเองด้านพลังงานทดแทนรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ
เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ผลการดำ�เนินการจากการประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัท บางจากฯ สามารถฝ่าวิกฤติขององค์กรจากการขาดทุนสะสม
รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ขององค์กร ด้วยการนำ�ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำ�เนินธุรกิจ ส่งผลให้บริษั ทมี
กำ�ไรที่เป็นธรรมและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีการจ่ายเงินปันผลสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปีซึ่งสร้างผลตอบแทน
และความพึงพอใจแก่ผู้ถือหุ้น พนักงานของบริษัทเข้าใจระบบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความใส่ใจต่อสังคม
ชุมชนรอบข้างและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีจิตสำ�นึกสาธารณะร่วมกัน
2. รักษาความสัมพันธ์อันดี สร้างความเชื่อมั่นใน
ความปลอดภัยและความไว้วางใจ เป็นประโยชน์และเป็นมิตร
ให้กับผู้ถือหุ้น ชุมชนและคนในสังคม ส่งผลให้จำ�นวนผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมชุมชนเพิ่มขึ้น และมีผลประเมินความพึงพอใจ
ของชุมชนอยู่ในระดับสูง

3. รางวัลและการจัดอันดับองค์กร จากการรักษาความสัมพันธ์
อันดีการสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและความไว้วางใจ ส่งผลให้
จำ�นวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนเพิ่มขึ้น และมีผลประเมินความพึงพอใจ
ของชุ ม ชนอยู่ ใ นระดั บ สู ง ได้ รั บ รางวั ล และการจั ด อั น ดั บ องค์ ก รที่ มี
การปฏิบัติท่ีดี ในด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รางวัลที่
มอบให้แก่ผู้นำ�องค์กร ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อาทิ CSR Award SET
(Hall of Fame) CSR-DIW Continuous Award, Recognition Award Best
of Asia, CNBC CSR Award ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี อาทิ  Board of
the Year (Hall of Fame), Top CG report, Best Investor Relation เป็นต้น
		
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
และสังคม ช่วยสร้างรายได้เพิม่ ให้กบั ชุมชนและเกษตรกร
คนส่วนใหญ่ของประเทศ เพือ่ สร้างโอกาสให้คนเหล่านัน้
มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน และส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ตัวอย่างเช่น การทำ�
ปัม๊ สหกรณ์ชมุ ชนช่วยเหลือเกษตรกรและการสนับสนุน
สินค้าชุมชนมาเป็นของสมนาคุณในปัม๊ ซึง่ ก่อให้เกิดการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเพิม่ รายได้สสู่ งั คมอย่างต่อเนือ่ ง
ทำ�ให้ชมุ ชนและสังคมมีความเข้มแข็ง สามารถพึง่ ตนเองได้
จากการมีแหล่งตลาดขายสินค้าเกษตร เพิ่มรายได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้ง ประเทศสามารถพึ่งพาตนเอง
ด้านพลังงาน ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย
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ปัจจัยความสำ�เร็จ
1. ผู้บริหารเป็นต้นแบบที่ดีและนำ�องค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ บริษัท บางจากฯ มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์
ที่กว้างไกลและเป็นต้นแบบที่ดีในการนำ�องค์กร เพื่อสร้างความผูกพันของบุคลากร ผู้นำ�ระดับสูงจะเข้าร่วมกิจกรรม
กับพนักงานอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งได้ริเริ่มโครงการ Employee Engagement - “B” Voice เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของพนักงานมาปรับปรุงองค์กร ตอบสนองความต้องการของพนักงานอย่างตรงจุด รวมทั้งการส่งเสริมเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และการให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม คุณธรรม โปร่งใส
และตรวจสอบได้ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (CG)
2. ความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กรของบริษั ท บางจากฯ ที่เน้นการพัฒนา
ธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม เพราะฉะนั้นการที่จะทำ�ธุรกิจอะไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่ยึดเงินเป็นหลัก
แต่สิ่งที่ทางบริษั ทฯ ต้องการคือเรื่องของความยั่งยืน และมองว่าการทำ�กำ�ไรเป็นหน้าที่หนึ่งเท่านั้น นอกจากนี้ยัง
ให้ความสำ�คัญกับคน หรือที่เรียกว่า วัฒนธรรมพนักงาน คือ “ความเป็นคนดี” “มีความรู้” และ “เป็นประโยชน์
ต่อผู้อื่น” โดยบริษั ทฯ จะสอนพนักงานทุกคนเสมอว่าการดำ�เนินธุรกิจจะต้องคำ�นึงถึงเรื่องคุณธรรมเป็นสำ�คัญ
โดยเฉพาะตัวผู้บริหารเองก็ต้องทำ�ตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงาน
ซึ่งถ้าปฏิบัติตามวัฒนธรรมเหล่านั้นได้ ส่งผลให้การดำ�เนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการถ่ายทอด
(Cascade) เพื่อให้เกิดการสานต่อวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม สร้างบรรยากาศกระตุ้น
ความคิดริเริ่มให้เกิดการสร้างนวัตกรรมทำ�ให้เกิดความคล่องตัว ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
3. การทำ�ด้วยใจอย่างจริงจังและตั้งใจ บริษัท บางจากฯ ยึดหลักการทำ�งานที่ “ให้ความสำ�คัญกับ
การพัฒนาธุรกิจบนพื้นฐานความเป็นจริง ตามกำ�ลังความสามารถขององค์กรและพื้นฐานภูมิสังคมของประเทศ
ไม่แสวงหากำ�ไรสูงสุดท่ามกลางความเดือดร้อนของประชาชน” มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย โดยเริ่ม
จากการกำ�หนดวิสัยทัศน์พันธกิจ และค่านิยมที่คำ�นึงถึงความยั่งยืน และน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชมาปรับใช้ภายในองค์กร ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติตามกระบวนการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ที่นําการบริหารจัดการด้าน CSR มากําหนดเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยการ
บูรณาการและทำ�ให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันผ่านตัวชี้วัด (KPI) ทั้งในระดับองค์กร สายงาน ส่วนงาน จนถึง
ตัวชี้วัดรายบุคคลที่เป็นระบบ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะมีการติดตามผลการดำ�เนินงานขององค์กรเป็นประจำ�เพื่อการ
ปรับปรุงผลดำ�เนินงานให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้บริษัท บางจากฯ รอดพ้นจากวิกฤติทางเศรษฐกิจปี 2540 มาได้
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ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
1. ท่ามกลางกระแสทุนนิยม และความซับซ้อนทางสังคมในหลายมิติ การยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการบริหารธุรกิจ ผู้นำ�องค์กรจากรุ่นสู่รุ่นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ ไม่หลงกับการเติบโตของธุรกิจ
อย่างเดียว โดยลืมนึกถึงความยั่งยืนอย่างแท้จริง
2. ความไม่พอเพียง ขยายธุรกิจโดยไม่คำ�นึงถึงศักยภาพของคนในองค์กร มีหนี้ต่อทุนมากเกินไป ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ตนเองจะได้รับโดยไม่คำ�นึงถึงสถานะการที่แท้จริง จนภูมิคุ้มกันอ่อนแอ จะเป็น
อุปสรรคต่อการนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
3. หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ควรนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
เพื่อนำ�ไปปฏิบัติจริงทั้งส่วนตัวและที่ทำ�งาน
4. หน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ผลักดันหรือขับเคลื่อนการนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ทุกภาคส่วน สื่อสารผิดพลาด ทำ�ให้เกิดการเข้าใจผิดว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำ�ให้ไม่เติบโตทั้งที่การนำ�
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้พิสูจน์มาแล้วจากการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าบริษัทที่มีอายุ 100 ปี
มีหลักการดำ�เนินงานเหมือนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถทนทานต่อความยากลำ�บาก พนักงาน
ทำ�งานอย่างมีความสุข
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บริษัท ซีพี ออลล์
จำ�กัด (มหาชน)
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เครื่องหมายการค้า 7-Eleven

บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
ทา MOU ร่วมกับ สศช. และ
มพพ. เพื่อนาใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรโดย
ดาเนินการแบบองค์รวม ตาม
ศักยภาพ และความเหมาะสม
ของแต่ละองคาพยพที่ต่างกัน
และสอดแทรกในกลยุทธ์การ
ดาเนินธุรกิจตามนโยบายและ
ทิศทางขององค์กร
โดยมีกระบวนการนาใช้
ใน 4 ประเด็นหลัก

จุดเริ่ม

1.สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาทีมงาน
ที่มีความสุข
- พัฒนา Competency
- จัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
- สร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม
- ทางานเป็นทีมภายใต้ ระบบ TQM

รวมพลังมุ่งสู่การบริหารคุณภาพทั่วทังองค์กร

2.ยกระดับความเป็นเลิศด้านกระบวนการ
- ทางานมีประสิทธิภาพ ง่าย รวดเร็ว มีคุณภาพ สร้าง
ประโยชน์ให้ลูกค้า ด้วยระบบ TQM , PDCA , PDA
- บริหารความเสี่ยง เน้นความปลอดภัยด้านอาหาร
ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ
- บริษัทคู่ค้าที่เติบโตไปด้วยกัน ด้วยการส่งเสริม
และเกื้อกูลกัน
- ยกระดับการจัดการตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
ให้มีประสิทธิภาพ

เศรษฐกิจ
พอเพียง

4.สร้างการเติบโตและผลกาไรที่ยั่งยืน
3. สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและสังคม
- ไม่ได้มองกาไรคือเป้าหมายสูงสุด แต่ยึดความ
- มุ่งพัฒนาองค์กรทุกมิติ ดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้
ความสมดุลทุกมิติ เจริญเติบโตอย่างเหมาะสม
ส่วนเสียทุกกลุ่ม และยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล
พอดี เข้มแข็ง และแข่งขันได้
- มิติสิ่งแวดล้อม 7 Go Green ประหยัดพลังงาน
- มีการบริหารความเสี่ยง มีภูมิคุ้มกัน
ลดใช้ถุงพลาสติก
- มีเทคโนโลยีที่เหมาะสม สร้างนวัตกรรมโดยให้
- มิติสังคมและชุมชน สนับสนุนทุนการศึกษาเรียนฟรี
พนักงานเป็นนวัตกร
ให้แก่เยาวชน
- เน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่
- ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ
ได้สั่งสมมา ให้กับผู้เข้าร่วมกิจการ และร่วมกัน
ค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านโชห่วยและผู้ที่สนใจโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย
ปรัชญาของ พัฒนาให้เติบโตไปพร้อมกัน

ด้วยนวัตกรรม พร้อมทังสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนและสังคม

ด้วยทีมงานที่มีความสุข”
วิสัยทัศน์ :“เราให้บริการความสะดวกกับทุกชุมชน”
พันธกิจ : “มุ่งสร้างความผูกพันกับลูกค้า ด้วยสินค้าและบริการที่เปี่ยม

ปรัชญา :“เราปรารถนารอยยิมจากลูกค้า

กระบวนการประยุกต์ใช้ปรัชญาฯ
ชุมชน สังคม
> มีสินค้าและบริการไว้
ตอบสนองต่ อความ
ต้องการเสมอ
> เยาวชนได้รั บการ
ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้
และมีงานทา
องค์กรธุรกิจ
> สร้ างสรรค์ คิดค้ น
พัฒนาสินค้าและบริการ
ใหม่ๆ
> ได้รับรางวัล จากหลาย
สถาบั น อาทิ รางวั ล
ชนะเลิศอันดับ 1 ในกลุ่ม
ผู้ ด าเนิ นธุ รกิ จค้ าปลี ก
ของเมืองไทย รางวั ล
CEO ยอดเยี่ยม” และ
“CFO ยอดเยี่ยม
ลูกค้า
> สามารถสนองความ
ต้องการ โดยให้ ร้านค้ า
ปรั บปรุ งสิ นค้ าและ
บริการได้
พนักงานในองค์กร
> มีทัศนคติที่ดี สุขกาย
สุ ข ใจ คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี
ทางานมีประสิทธิภาพ
> มีงานที่มั่นคง
ผู้นามีวิสัยทัศน์ เห็นความสาคัญ
เชื่อมั่นในการนาใช้ปรัชญาฯ
การบูรณาการธุรกิจแบบองค์รวม
รอบคอบ รอบด้าน เสมือนเป็น
ฟันเฟืองขับเคลื่อนองค์กร มีการ
พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง
ความรู้อย่างต่อเนื่อง สร้างและ
พัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยความสาเร็จ

และยั่งยืน พัฒนานวัตกรรม
ด้านสินค้าและบริการ และ
สามารถสร้างบุคคลากรทาง
ธุรกิจที่มีคุณภาพ

> ธุรกิจ เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ของประเทศ มีการจ้างงานทัง
ทางตรงและทางอ้อม
>เศรษฐกิจฐานรากเติบโต
สินค้าจากชุมชน ท้องถิ่น
SMEs มีตลาดรองรับ

>เป็นตลาดแรงงานที่สาคัญ

ประเทศ
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ผลลัพธ์

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นองค์กรนวัตกรรม
เพิ่มความหลากหลายของสินค้า
และบริการ

สร้างการเติบโตและผลกาไรอย่างยั่งยืน
สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และมีการจ้างงาน

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนให้
มีความรู้และทักษะในการทางาน
อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
เพื่อสร้างวัฒนธรรม ความเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้

ส่งมอบอาหารที่ดี มีคุณภาพ ให้กับ
ผู้บริโภคอย่างสะดวก รวดเร็ว และ
ยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน
ให้ดีขึน โดยการสร้างงาน สร้างอาชีพ
สร้างรายได้

การประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

1. ข้อมูลของบริษัท
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึง่ ก่อตัง้ ขึน้ ในปี 2531 เพือ่ ดำ�เนินธุรกิจค้าปลีกประเภท
ร้านสะดวกซือ้ ที่ได้รบั สิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียว (Exclusive Right) จาก 7-Eleven Inc. ในการประกอบธุรกิจภายใต้เครือ่ งหมายการค้า
“7-Eleven” ในประเทศไทย ภายใต้สัญญา Area License Agreement ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2531 โดยบริษัทฯ
เปิดสาขาแรกที่ซอยพัฒน์พงษ์ในปี 2532 และดำ�เนินการเปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นโดยต่อเนื่อง จนกระทั่งปัจจุบัน  
(ณ ตุลาคม 2559) มีร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ รวม 9,498 สาขา เป็นร้านในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 4,236 สาขา
(คิดเป็นร้อยละ 45) และร้านในต่างจังหวัด 5,262 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 55) โดยแยกเป็นร้านของบริษัท 4,270 สาขา
(คิดเป็นร้อยละ 45) ร้านแฟรนไชส์ 5,228 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 55) และร้านค้าที่ได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต 683 สาขา
(คิดเป็นร้อยละ 7) ทัง้ นี้ เป็นร้านในทำ�เลปกติ 8,191 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 86) และ
ร้านในสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. 1,307 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 14)
ปัจจุบันมีลูกค้าเข้าร้าน 7-Eleven เฉลี่ยวันละ 11.6 ล้านคน และบริษัทฯ
มีแผนจะขยายสาขาเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 600 สาขา สู่เป้าหมาย 10,000 สาขา
ในปี 2561 บริษัทฯ มุ่งเน้นกลยุทธ์การเป็นร้านอิ่มสะดวกของคนไทย โดยให้ความ
สำ�คัญกับอาหารพร้อมทานที่สดใหม่ มีความหลากหลาย สะอาด ปลอดภัย มีการ
พัฒนาสินค้า ร่วมกับคู่ค้าตลอดเวลาเพื่อพัฒนาสินค้าที่หลากหลายและมีจำ�หน่าย
เฉพาะที่ร้าน 7-Eleven รวมถึงการมีอาหารตามเทศกาลจำ�หน่ายตลอดทั้งปี
พร้อมมีบริการที่เป็นนวัตกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนยุคใหม่ เช่น บัตรเติมเงิน
(7-Card) บริการจ่ายชำ�ระเงินบิลต่างๆ และบริการจองสินค้าใน 24 Catalog
และ Shopat 24
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2.

ธุรกิจเครือข่าย

เพือ่ ให้สามารถอำ�นวยประโยชน์และความสะดวกแก่ลกู ค้าผูใ้ ช้บริการได้อย่างสูงสุด บริษัทจึงมีเครือข่ายธุรกิจทีห่ ลากหลาย
ประกอบด้วย
บริษัท ซีพีแรม จำ�กัด (CPRAM) เป็นผู้ผลิตและจำ�หน่ายอาหารสำ�เร็จรูปพร้อมรับประทานผ่านกรรมวิธี
แช่เยือกแข็งที่คงคุณภาพและความใหม่สดตามกฎระเบียบข้อบังคับของอุตสาหกรรมอาหารระดับนานาชาติ
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำ�กัด (CS) เป็นจุดให้บริการรับชำ�ระเงินค่าสินค้าและบริการทุกประเภท
ตลอด 24 ชั่วโมง
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำ�กัด (CPR) จำ�หน่ายสินค้าอุปกรณ์และเครื่องอำ�นวยความสะดวกต่างๆ
รวมถึงการบำ�รุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์ให้กับร้านสะดวกซื้อ
บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำ�กัด (TSC) ให้บริการการชำ�ระเงินด้วยสมาร์ทเพิร์ส  
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (GOSOFT) ให้การสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำ�กัด (MAM) ให้บริการด้านการส่งเสริมการขายและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
เป็นศูนย์รวมการบริการสื่อสารระดับมืออาชีพแบบ One Stop Service
บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด (DM) ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Integrated Third
Party Logistics Provider - 3PL) เพื่อร่วมพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถในการบริหารระบบ Supply Chain
และการจัดการกระบวนการโลจิสติกส์ในระดับสากล
บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำ�กัด (24 Shopping) ดำ�เนินธุรกิจค้าขายในระบบออนไลน์ ช้อปปิ้งตลอด
24 ชั่วโมง เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่
บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) (Makro) ศูนย์จำ�หน่ายสินค้าแบบชำ�ระเงินสดและบริการตนเอง
ในระบบสมาชิกที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อย กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหาร โรงแรม ร้านอาหาร
และจัดเลี้ยง
บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำ�กัด (SPW) สร้างโอกาสการเรียนรู้และการศึกษาให้แก่เยาวชน โดย
		
1) วิทยาลัยเทคโนโลยีปญ
ั ญาภิวฒ
ั น์ ให้การศึกษาระดับอาชีวศึกษา ทีเ่ น้นการเรียนภาคทฤษฎีควบคูไ่ ปกับ
การปฏิบัติ เพื่อสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านค้าปลีกโดยตรง
		 2) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางที่เน้นการศึกษาและวิจัยด้านธุรกิจ
ค้าปลีก เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติงานได้จริง
บริษัท ปัญญธารา จำ�กัด (PTR) จัดฝึกอบรมและสัมมนาแบบครบวงจร ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ
ผู้รับการฝึกอบรมด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์จริงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในธุรกิจค้าปลีก
บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำ�กัด (ATN) ให้บริการศูนย์การเรียนรู้ในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
ของกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ และบุคลากรภายนอก เช่น แฟรนไชส์ซี่ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายช่องทางธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท ดังนี้
24-Catalog Order ช่องทางการสั่งซื้อสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางวารสารแคตตาล็อก
บุ๊คสไมล์ (BookSmile) เป็นแหล่งรวมสื่อบันเทิงที่ทันเหตุการณ์และทันสมัย 24 ชั่วโมง
เอ็กซ์ต้า พลัส (Exta Plus) จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริม เวชสำ�อาง อุปกรณ์การเเพทย์
และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
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คัดสรร (Kudsan) เป็นช่องทางการจำ�หน่ายสินค้าทีค่ ดั สรรพิเศษทัง้ เบเกอรีอ่ บสด กาแฟสดและเครือ่ งดืม่
นานาชนิด พร้อมบริการ Snack Box ในทุกโอกาส
เบลินี (Bellinee’s) เป็นร้านเบเกอรีแ่ ละกาแฟพรีเมีย่ ม รวมทัง้ เบเกอรีอ่ บสดผลิตจากวัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ทั้งในและต่างประเทศ และเค้กหลากหลายสไตล์

3. นโยบายและทิศทางองค์กร
บริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตและผลกำ�ไรอย่างยัง่ ยืน สร้างสรรค์สนิ ค้าและบริการทีเ่ พิม่ คุณค่าให้
กับลูกค้าและสังคม ผ่านกระบวนการทำ�งานที่เน้นคุณภาพและความคล่องตัวให้กับองค์กร รวมทั้งสนับสนุนวัฒนธรรม
การเรียนรูแ้ ละพัฒนาพนักงาน โดย “รวมพลังมุง่ สูก่ ารบริหารคุณภาพทัว่ ทัง้ องค์กร” ด้วยปรัชญา วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ
องค์กร ดังนี้
ปรัชญา : “เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีความสุข”
วิสัยทัศน์ : “เราให้บริการความสะดวกกับทุกชุมชน”
พันธกิจ : “มุง่ สร้างความผูกพันกับลูกค้า ด้วยสินค้าและบริการทีเ่ ปีย่ มด้วยนวัตกรรม พร้อมทัง้ สร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีกับชุมชนและสังคม

4. การนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ภายในองค์กร
นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์
เป็นผูน้ �ำ แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำ�เนินธุรกิจมาอย่างต่อเนือ่ ง อาทิ
ในด้านการลงทุน บริษัทจะประเมินตัวเองก่อนเสมอว่ามีความสามารถลงทุนเท่าใด และจะ
ลงทุนอย่างไรทีจ่ ะไม่ท�ำ ให้มภี าระมากจนเกินกำ�ลัง เพราะหากเศรษฐกิจหรือธุรกิจมีปญั หา
ก็จะไม่สง่ ผลถึงผูถ้ อื หุน้ และธนาคารผูใ้ ห้กเู้ งินทีจ่ ะเกิดความเดือดร้อนและส่งผลกระทบไปถึง
ผูฝ้ ากเงินและสังคม อีกทัง้ ยังได้น�ำ ปรัชญาฯ ไปเผยแพร่ให้แก่พนักงานและบริษัททีร่ ว่ มธุรกิจ
(Supply Chain) อีกด้วย
ในการน้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลือ่ นองค์กรและ
การดำ�เนินชีวติ ประจำ�วันนัน้ นายธนินท์ฯ กล่าวว่า “ตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจมากนักในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แต่มนั่ ใจว่าเป็นปรัชญาทีด่ แี น่ คือ “ความพอเพียง” ต่อมา ผมสามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึง้ เนือ่ งจากได้มโี อกาสฟัง พลเอกเปรม
ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรษุ กล่าวเกีย่ วกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
จึงตระหนักดีว่า เศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับทุกระดับ ทุกบุคคล ทุกบริษัท รวมทั้งประเทศชาติ”
การนำ�ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ถูกส่งต่อมายัง
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน) โดย นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการ
บริหาร ได้กล่าวว่า “บริษัทตระหนักถึงการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ จึงมุ่ง
ดูแลเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่ให้ความเชื่อมั่นในองค์กรเสมอมา ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และสังคม ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจาก
สังคม และเติบโตอย่างน่าพอใจตลอดมา”
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บริษัทได้เข้าลงนามในบันทึกความตกลงร่วม (MOU) กับ สศช. มพพ. และผู้นำ�ธุรกิจขนาดใหญ่อีก 6 บริษัท
ประกอบด้วย (1) เอสซีจี (2) บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) (3) บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำ�กัด (4) เครือเบทาโกร
(5) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) และ (6) กลุ่มมิตรผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรและเครือข่ายธุรกิจและคู่ค้า

5. แนวการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ตลอดระยะเวลาดำ�เนินธุรกิจที่ผ่านมากกว่า 29 ปี
บริษั ทมีความมุ่งมั่นที่จะให้องค์กรและสังคมได้มีการพัฒนา
และเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า
“เราให้ความสะดวกกับทุกชุมชน” และพันธกิจที่จะ “มุ่งสร้าง
ความผูกพันกับลูกค้าด้วยสินค้าและบริการทีเ่ ปีย่ มด้วยนวัตกรรม
พร้อมทั้งสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนและสังคม” บริษัทได้
กำ�หนดโครงสร้างองค์กรขึน้ รองรับการขับเคลือ่ นและผลักดัน
นโยบายและประเด็นความยั่งยืนที่สำ�คัญๆ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้จริงอย่างมีประสิทธิผลในทุกกระบวนการทุกหน่วยงาน
ตลอดห่วงโซ่คุณภาพ ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่สำ�คัญ ด้วยความเชื่อว่า “สังคมยั่งยืน องค์กรก็ยั่งยืน” ด้วย
กรอบความยัง่ ยืน 7 หลักการ 11 ประเด็น สอดรับกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีเป้าหมายปลายทางมุ่งให้เกิดเป็น
ความสมดุล ความสุขที่ยั่งยืนในทุกภาคส่วนนั่นเอง
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6. กระบวนการนำ�ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การนำ�ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทไม่ได้แยกการพิจารณาออกเป็น 3 ห่วง
2 เงือ่ นไข แต่พจิ ารณา “พร้อมกันไปเป็นองค์รวม” ตามความสำ�คัญ ศักยภาพ และความเหมาะสมของแต่ละองคาพยพ
ที่แตกต่างกัน โดยการสอดแทรกการดำ�เนินกลยุทธ์ทางธุรกิจตามนโยบายและทิศทางขององค์กร ผ่านกระบวนการ
ในการนำ�ใช้ใน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
6.1 สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนา
ทีมงานที่มีความสุข หลักการบริหารธุรกิจกลุ่มซีพี ออลล์
คือ พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง และเป็นหัวใจสำ�คัญ
ทีเ่ กือ้ กูลให้การดำ�เนินธุรกิจประสบผลสำ�เร็จตามเป้าหมาย บริษัทฯ
จึงให้ความสำ�คัญกับการดูแลเอาใจใส่พนักงานเสมือนเป็นคนใน
ครอบครัวเดียวกัน สร้างสิง่ แวดล้อมในสถานทีท่ �ำ งานให้เอือ้ ต่อ
พนักงานในการพัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข
ในที่ทำ�งาน มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ที่เรียกว่า Harmony
คือ การผสมส่วนเหมือน ผสานส่วนต่าง เหมือนการนำ�เครื่อง
ดนตรีต่างชนิดกันมาร่วมบรรเลงให้ได้ดนตรีที่ไพเราะ มีความ
ประสานสอดคล้องกัน ดังนั้น พนักงานทุกคนของบริษัทจึงได้
รับการปลูกฝังให้เคารพในความสำ�คัญของทุกหน้าทีย่ อมรับการทำ�งานร่วมกันเป็นทีมและร่วมมือเป็นนํา้ หนึง่ ใจเดียวกัน
ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ระบบ Total
Quality Management (TQM) โดยการส่งเสริมรากฐานองค์กรให้มั่นคงและแข็งแรง ด้วยกิจกรรมที่สำ�คัญๆ เช่น
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		 การพัฒนา Competency ของพนักงานทุกระดับและทุกงาน มีค่าจ้างและสวัสดิการที่เป็นธรรม อาทิ
โครงการพัฒนาผู้นำ�ยุคใหม่
		 การจัดการความรู้ขององค์กรอย่างเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
		 การสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้ ถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ Best Practice
		 การสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม (Innovation Culture) เน้นให้บริษั ทเป็นองค์กรนวัตกรรม
ทั้ง 4 รูปแบบ คือ การสร้างสรรค์กระบวนการใหม่ (Process Innovation) การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่
(Product Innovation) การสร้างสรรค์บริการรูปแบบใหม่ (Service Innovation) และการสร้างสรรค์ธุรกิจในรูป
แบบใหม่ (Business Model Innovation)
6.2 ยกระดับความเป็นเลิศด้านกระบวนการ เน้นกระบวนการทำ�งานที่มีประสิทธิภาพ ง่าย รวดเร็ว
มีคุณภาพ สร้างประโยชน์ร่วมระหว่างคู่ค้า โดยใช้กลยุทธ์การจัดการหลายอย่าง อาทิ TQM PDCA (Plan-Do
Check-Act) ข้อมูลลูกค้าระบบ PDA (Personal Digital Assistants) มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม
ทุกมิติ โดยจัดตั้งทีมบริหารความเสี่ยง การบูรณาการข้อมูลทั้งภายในและภายนอก เน้นความปลอดภัยด้าน
อาหารตามมาตรฐานสากล อาทิ HACCP GMP BRC GAP AQL ISO 9001: 2000 ISO 14001 มอก.18001
ด้วยความรับผิดชอบและเคารพในสิทธิและความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ในฐานะร้านอิ่มสะดวกของทุกชุมชน บริษัทฯ
มีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานความปลอดภัย ด้วยระบบการประกันคุณภาพ (Quality
Assurance) ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางของห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจและพึงพอใจในอาหารที่อร่อย
สด สะอาด ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภคในราคาที่เป็นธรรม
พร้อมไปกับการสนับสนุนคู่ค้าที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs ให้เติบโตไปด้วยกัน
ด้วยการส่งเสริมและเกื้อกูลกันทุกด้าน ตั้งแต่การปรับปรุงรสชาติ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ
ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยยึดหลักการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมและเสมอภาค การเสริมสร้าง
ศักยภาพการผลิต ยกระดับมาตรฐานโรงงานของคู่ค้า และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตสินค้า
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงมาจำ�หน่ายให้แก่ผบู้ ริโภคผ่านช่องทางร้าน 7-Eleven ซึง่ เป็นการยกระดับการจัดการตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
(Value Chain) ให้มีประสิทธิภาพ
6.3 สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและสังคม บริษัทฯ เน้นการผสานประโยชน์สุขของทุกภาคส่วน โดยมุ่ง
พัฒนาองค์กรทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการดูแลเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น
พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล
เป็นเครื่องกำ�กับการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม โดยการจัดทำ�คูม่ ือ
จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำ�งาน คู่มือนโยบายหลักการกำ�กับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น ขณะเดียวกันได้คำ�นึงถึงผลกระทบทางลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการแก้ไขผลกระทบอย่างรอบด้าน
เพื่อนำ�ไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก และเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเชื่อมั่นว่าหากพนักงาน
ทุกคนในองค์กรมีทัศนคติที่ดี มีความสุขในการทำ�งาน ก็พร้อมที่จะแบ่งปันความสุขไปสู่ลูกค้าและผู้ใช้บริการร้าน
7-Eleven ตามปรัชญาขององค์กร “เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีความสุข” โดยมุ่งบริการด้วยใจรัก
และคำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้าในมิติต่างๆ ดังนี้
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1) มิตสิ งิ่ แวดล้อม บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญ
กับความยั่งยืนทางพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มาโดยตลอด ด้วยการดำ�เนินกลยุทธ์ “7 Go Green”
อย่างมีประสิทธิภาพ ที่มุ่งนำ�พาองค์กรก้าวสู่ความเป็น
ผู้นำ�ธุรกิจค้าปลีกที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
และใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า โดยมุ่งปลูกฝังปณิธาณ
สีเขียวลงในใจพนักงาน ได้แก่
		 การพัฒนา 7-Eleven สาขาธาราสแควร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ให้เป็นร้านต้นแบบประหยัดพลังงาน
		 การเข้าร่วมโครงการองค์กรนำ�ร่องภาคบริการที่เข้าร่วมการ
คำ�นวณคาร์บอนฟุตพริน้ ท์องค์กร และต่อยอดด้วยการชดเชยคาร์บอนจากองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
		 ศูนย์กระจายสินค้ามหาชัย (Distribution Center : DC) เป็นต้นแบบ
ศูนย์กระจายสินค้าที่อนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

		 รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่องในโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุง” ทั้งภายในและภายนอกร้าน
เพื่อปลูกจิตสำ�นึกและสร้างพฤติกรรมใหม่ให้คนไทยลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดขยะถุงพลาสติกและลดภาวะโลกร้อน
		 สนับสนุนจุดยืนของประเทศไทยในการร่วมลดอุณหภูมิเฉลี่ยโลกไม่ ให้สูงเกิน 2 องศาเซลเซียส
และลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20 - 25 ภายในปี 2573
		 รณรงค์การใช้หลอดประหยัดไฟ LED กับร้านสาขาทัว่ ประเทศ และออกแบบการติดตัง้ หลอดไฟทีร่ า้ น
สาขาให้ลดจำ�นวนการใช้หลอดไฟลง
2) มิติสังคมและชุมชน บริษัทฯ มีความตระหนักดีถึงการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยกำ�หนดเป็นพันธกิจที่ชัดเจนคือ มุ่งสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสังคมและชุมชน มีกระบวนการจัดการอย่างเป็นระบบ
นำ�ความต้องการและความคาดหวังจากสังคมและชุมชนมาวิเคราะห์ วางแผน และกำ�หนดเป็นแนวทางในการดำ�เนินงาน
ที่เป็นรูปธรรม ในการดูแล รักษา พึ่งพา และผูกพันอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย ด้วยปรารถนาที่จะเพิ่มการยอมรับและ
ชื่นชมจากชุมชน ตลอดจนสร้างรอยยิ้มจริงใจประดับสังคมไทย โดยนำ�สมรรถนะที่แข็งแกร่งขององค์กร (Corporate
Core Competency) มายกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม เช่น
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2.1) ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชน
อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม ได้แก่
		
การเปิ ดโอกาสให้ ค นในชุ ม ชน
ทั่วประเทศได้ศึกษาพัฒนาไปสู่มืออาชีพทางธุรกิจ
ค้าปลีกและได้มีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจ สนับสนุน
ทุนการศึกษาเรียนฟรีให้เยาวชนที่ด้อยโอกาสและ
ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อและ
มีงานทำ� นอกจากนี้ ได้มสี ถาบันการจัดการปัญญาภิวฒั น์
(PIM) เปิดสอนระดับอุดมศึกษา จัดการเรียนการ
สอนในลักษณะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
(Work-Based Education) นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทุกคน ต้องฝึกเตรียมเข้าทำ�งานควบคู่กับการเรียน
ในทุ ก ภาคการศึ ก ษา โดยได้ รั บ ค่ า ตอบแทน
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งบัณฑิต
ทีจ่ บจากสถาบันมีโอกาสเข้าทำ�งานกับสถานประกอบการ
ในกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน) และ
สถานประกอบการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก
		
ส่งเสริมรักการอ่าน การเขียน และ
การเรียนรูผ้ า่ นโครงการต่างๆ อาทิ โครงการรักการอ่าน
กล้าวรรณกรรม 7-Eleven ถอดรหัส นักวาดการ์ตนู
ในฝัน หนังสือเล่มแรก ค่ายเยาวชนรักษ์สหกรณ์ พัฒนาครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนา และการประกวดหนังสือดีเด่น
รางวัลเซเว่น บุ๊คอวอร์ด ฯลฯ
		 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาด้านจิตใจ ผ่านกิจกรรมยกวัดมาไว้ที่ 7-Eleven
ทุกวันศุกร์ ณ อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11 และมีกิจกรรมธรรมะสัญจรสู่เยาวชน
		 การเสริมสร้างสติปัญญาของเด็กและเยาวชน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ด้วยการสนับสนุนให้เยาวชนเล่น
กีฬาหมากล้อม หรือโกะ ซึ่งเป็นกีฬาที่ฝึกสติและใช้ความคิด เป็นการฝึกฝนทางปัญญา (Mind Sport)
2.2) การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม บริษั ทฯ ได้ดำ�เนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ให้กับผู้ประกอบการร้านโชห่วยและผู้สนใจธุรกิจค้าปลีกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มานานกว่า
9 ปี ภายใต้โครงการ “ทำ�โชห่วยให้รวยอย่างยั่งยืน” การสนับสนุนการอบรมการทำ�  “ร้านกาแฟ อย่างยั่งยืน”
แก่ผู้ประกอบการร้านกาแฟ และเครือข่ายร้าน 7-Eleven ที่มีสาขาทั่วประเทศ สนับสนุนช่องทางการจำ�หน่ายสินค้า
ของผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs และสินค้าการเกษตร โดยบริษั ทเป็น พี่เลี้ยง
แบ่งปันประสบการณ์ด้านการดูแลและปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของผู้บริโภค
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่ต้องการยกระดับ SMEs ให้เป็นวาระแห่งชาติ เนื่องจาก SMEs เป็นฐานราก
ที่สำ�คัญของเศรษฐกิจของประเทศ หากได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ ย่อมจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศให้เติบโตตามเป้าหมาย ด้วยการส่งเสริมผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นนํ้าถึงปลายนํ้าให้มีกิจการที่มีความมั่นคง
เข้มแข็ง และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีสู่สังคม ซึ่งประโยชน์ทั้งหมดย่อมตกแก่ผู้บริโภคที่จะมีทางเลือก
ในการบริโภคมากขึ้น
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6.4 สร้างการเติบโตและผลกำ�ไรที่ยั่งยืน ธุรกิจของบริษั ทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสม
พอดีไม่เกินฐานะ มีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ การเงินมีความมั่นคงพึ่งตนเองได้ สามารถควบคุมต้นทุนการผลิต
(Cost Control) อย่างดี มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเข้มงวด มีภูมิคุ้มกัน มีเทคโนโลยีที่เหมาะสม สร้างนวัตกรรม
โดยพนักงาน ในการขยายธุรกิจของบริษัทจะเน้นการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์ที่ได้สงั่ สมมาให้กบั ผูเ้ ข้าร่วม
กิจการ เป็นที่ปรึกษาและร่วมกันพัฒนาให้เติบโตไปพร้อมกัน การให้ความรู้กับผู้ร่วมกิจการจึงเป็นสิ่งสำ�คัญอย่างยิ่ง
ในการทำ�ธุรกิจให้ประสบความสำ�เร็จ มีการประเมินตนเองถึงความสามารถในการลงทุนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ
และภาระ นอกจากนี้ ดำ�เนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้
มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและมีธรรมาภิบาล
ในการผสานการดำ�เนินงานตามค่านิยมร่วมของบริษั ทกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงก่อ
ให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันในทุกภาคส่วน บริษัทไม่ได้มองกำ�ไรเป็นเป้าหมายสูงสุด แต่ยึดความความสมดุลทุกมิติ
ทั้งด้านสังคม ชุมชน และเครือข่ายให้ได้รับการดูแลเกื้อกูลและแบ่งปันด้วยคุณธรรม รวมทั้งการจัดให้มีกิจกรรม
ช่วยเหลือสังคมในชุมชนและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกจิตสำ�นึก สร้างความตระหนัก
และการจัดการทีเ่ หมาะสม เพือ่ มุง่ ให้มคี วามยัง่ ยืนแบบฟืน้ ฟูได้ เช่น การรณรงค์ลดการใช้ถงุ พลาสติก การใช้ถงุ พลาสติก
ที่สามารถย่อยสลายได้ด้วยแสงอาทิตย์ และการนำ�ใช้นวัตกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้างอาคาร
เป็นต้น

7. การขยายเครือข่าย Supply Chain ร่วมขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
บริษัทฯ ได้ด�ำ เนินการขับเคลือ่ นและขยายผลการนำ�ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูเ่ ครือข่าย Supply Chain
ตั้งแต่ ปี 2556 ร่วมกับบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำ�กัด บริษัท ซีพีแรม จำ�กัด บริษัท ศรีภา กล้วยอบเล็บมือนาง จำ�กัด
ที่ร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร อำ�เภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ในการแปรรูปกล้วยเล็บมือนางอบ บริษัท
ศรีนานาพร จำ�กัด ร่วมสร้างความเข้มแข็งโดยฝึกอาชีพให้กับคนพิการ และบริษัท สวนผึ้งหวาน จำ�กัด ร่วมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนผู้ปลูกมะขามหวาน ในอำ�เภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการรับซื้อมะขามหวาน
เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วยการจ้างแรงงานในเขตสะพานสูง กรุงเทพฯ ซึ่งได้มีการขยายผลตามขั้นตอน ดังนี้
7.1 จุดประกาย สร้างความเข้าใจและเชิญชวนให้บริษัทเครือข่ายร่วมนำ�ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในธุรกิจ โดยการจัดประชุมบรรยายภาพรวมของหลักการและแนวปรัชญาฯ ตลอดจนประสบการณ์ขององค์กร
ต่างๆ ที่เคยนำ�  ใช้ปรัชญาฯ ให้แก่บริษัท ซีพี แรม จำ�กัด บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำ�กัด และ บริษัทศรีภากล้วยอบ
เล็บมือนาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 และ บริษัทศรีนานาพร จำ�กัด และ บริษัทสวนผึ้งหวาน จำ�กัด เมื่อวันที่
7 พฤษภาคม 2556
7.2 สร้างความมั่นใจ โดยการถ่ายทอดและสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำ�ใช้ปรัชญาฯ ให้กับบริษัท
ที่เข้าร่วมขยายผล ผ่านตัวแบบการนำ�ใช้ปรัชญาฯ ของบริษัทเอง และการศึกษาดูงานกิจกรรมต้นแบบอื่นๆ ที่นำ�ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7.3 การตรวจสอบตนเอง โดยเครือข่ายธุรกิจที่เข้าร่วมขยายผล จะทำ�การทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์
พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ขององค์กรของตน เทียบเคียงกับแนวทางการดำ�เนินงานที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทำ�การเติมเต็มส่วนงานและกิจกรรมให้สมบูรณ์
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7.4 กำ�หนดแนวดำ�เนินการและตัวชี้วัด ภายหลังการทบทวนกลยุทธ์ขององค์กรแล้ว จะเป็นขั้นตอน
ของการระดมความคิดเห็นของผู้บริหารและพนักงานในองค์กร และร่วมกันจัดทำ�แนวทางการดำ�เนินงานให้สอดคล้อง
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตัวชี้วัดความสำ�เร็จของแต่ละงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
7.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร คณะทำ�งานที่ ได้รับมอบหมายดำ�เนินการติดตามความ
ก้าวหน้าและประเมินผลการทำ�งานตามตัวชีว้ ดั เพือ่ ค้นหาปัญหาอุปสรรค และปัจจัยของความสำ�เร็จ แล้วนำ�มาปรับปรุง
แก้ไขในแผนกลยุทธ์ด้วยกระบวนการ PDCA

8. ผลที่ ได้รับจากการน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ ใช้
ด้วยการน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำ�เนินธุรกิจภายใต้ปรัชญา วิสัยทัศน์
และพันธกิจ ผสานไปกับ 7 หลักการและ 11 ประเด็นตามกรอบความยั่งยืน บริษัทได้ก้าวสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม
ที่ปลูกฝังการใฝ่เรียนรู้ให้กับพนักงานทุกระดับ มีการดำ�เนินธุรกิจด้วยธรรมาภิบาล และเกื้อกูลต่อคู่ค้าสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยสรุป ดังนี้
8.1 บุคลากรของบริษัทมีคุณภาพ โดยที่
บริษั ทได้ให้ความสำ�คัญกับพนักงานซึ่งเป็นกลไกที่สำ�คัญ
ในการดำ�เนินธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนและสร้างบรรยากาศ
การใฝ่เรียนรูใ้ ห้กบั พนักงานในทุกระดับ มีการอบรมเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการทำ�งาน การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และ
สร้างการมีส่วนร่วมและกระตุ้นความคิดในการทำ�งาน การ
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้า
รับการศึกษาแบบ Work Based Learning ทีส่ ามารถประกอบ
อาชีพได้เมื่อจบการศึกษา มีการจัดสวัสดิการที่เป็นธรรม
มีสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีในหมู่พนักงาน มีการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตและทำ�งานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ส่งผลให้พนักงานมีทัศนคติ
ที่ดี มีความสุขทั้งกายและใจทั้งในและนอกเวลาทำ�งาน มีขวัญกำ�ลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดี ก่อให้เกิดการทำ�งานที่มี
ประสิทธิภาพ พนักงานสามารถรับข้อมูลและถ่ายทอดความต้องการของลูกค้าเพื่อนำ�มาปรับปรุงสินค้าและบริการให้
ถูกต้องตรงกับความต้องการลูกค้าในแต่ละพื้นที่ ซึ่งทำ�ให้ธุรกิจเกิดความยั่งยืน
8.2 ธุรกิจอยูร่ ว่ มกันอย่างเกือ้ กูลและยัง่ ยืน บริษัทได้น�ำ สมรรถนะทีแ่ ข็งแกร่งขององค์กรในด้านความรู้
และเทคนิคต่างๆ ในการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการทั้งแฟรนไชส์ ผู้ประกอบ
การรายย่อย และร้านค้าโชว์ห่วย รวมทั้งมีการสื่อสารความเข้าใจที่ดีระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้เกิดการ
แลกเปลีย่ นองค์ความรูร้ ว่ มกัน รับทราบปัญหา ค้นหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาไปด้วยกัน ทำ�ให้บริษัทคูค่ า้ ได้รบั ประโยชน์
จากกระบวนการคิดและพัฒนาทีม่ คี ุณภาพมากขึน้ ลูกค้าได้รบั การบริการที่ดี ธุรกิจจึงเติบโตอย่างแข็งแกร่งไปด้วยกัน
และอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
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8.3 ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจ โดยที่บริษัทมีสินค้าและบริการที่หลากหลาย และให้ความ
สำ�คัญในการควบคุมคุณภาพสินค้าเพือ่ การบริโภคทีท่ �ำ การผลิตสูงสุด ตัง้ แต่ขนั้ การจัดหาวัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี ควบคุม
การผลิตที่สะอาดและมีคุณภาพ มีกระบวนการคัดกรองสิ่งแปลกปลอม และคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่จะนำ�เข้ามาจำ�หน่าย
ตลอดจนกระบวนการเก็บและขนส่งสินค้าให้มีความใหม่สดและมีคุณภาพตามมาตรฐานจนถึงผู้บริโภค ซึ่งเป็นการ
แสดงถึงความใส่ใจต่อผู้บริโภค ผลที่ได้รับกลับมา คือ ลูกค้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความเชื่อมั่นใน
สินค้าและบริการของบริษัท
8.4 สังคมได้รบั การถ่ายทอดองค์ความรูต้ า่ งๆ อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากการถ่ายทอดองค์ความรูด้ า้ น
ธุรกิจให้แก่เครือข่ายและบริษัทคูค่ า้ แล้ว ลูกค้าผูใ้ ช้บริการ สังคมและชุมชนยังได้รบั การถ่ายทอดการเรียนรูใ้ นด้านศีลธรรม
จริยธรรมที่บริษัทสนับสนุน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการยกวัดมาไว้ที่เซเว่น หรือกิจกรรมการร่วมพัฒนาเยาวชน
ให้รักการอ่านผ่านการประกวดวรรณกรรม การส่งเสริมพัฒนาปัญญาด้วยการเล่นเกม เป็นต้น
8.5 บริษัทประสบความสำ�เร็จและภาคภูมิใจ จากความมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารงานของผู้บริหาร
และการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกระดับ ในการผลักดันดำ�เนินธุรกิจตามแนวปรัชญาและวิสัยทัศน์ของบริษั ท
ที่ผนวกร่วมไปกับการน้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกรอบการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ได้นำ�สู่ความสำ�เร็จ
และภาคภูมิใจที่ได้รับการยอมรับจากหลายสถาบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ
		 องค์กรริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่นสูงสุดของเมืองไทย (The World’s Most Innovative
Companies 2015) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยเป็นอันดับ 3 ของทวีปเอเซียแปซิฟิก และอันดับที่ 17 ของโลก
ในฐานะองค์กรริเริ่มและพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และมูลค่าเพิ่มให้กับการดำ�เนินธุรกิจตลอดเวลามาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นบริษัทไทยแห่งเดียวที่ติดอันดับดังกล่าว จากการจัดอันดับของนิตยสาร ฟอร์บส์ สหรัฐอเมริกา
		 รางวัล “สุดยอดแบรนด์องค์กรไทย 2558” (Thailand’s Top Corporate Brands 2015) ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 5 ในกลุ่มธุรกิจบริการ จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		 ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 50 บริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกประจำ�ปี 2558 (Asia’s Fab 50 Companies 2015) เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน จากนิตยสาร ฟอร์บส์ เอเชีย
		 อาคาร ซีพี ออลล์ อะคาเดมี่ เป็นอาคารประหยัดพลังงาน ระดับทองคำ� จากมูลนิธิอาคารเขียวไทย
ตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม
		 บริษัท ซีพีแรม จำ�กัด ซึ่ง
เป็นบริษัทในกลุ่ม ซีพี ออลล์ ได้รับรางวัล
Deming Prize 2015 ซึ่งถือเป็น 1 ใน 2
รางวัลระดับโลก ด้านการบริหารจัดการอย่างมี
คุณภาพทัว่ ทัง้ องค์กร (TQM) จัดโดย สมาคม
นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรของประเทศญีป่ นุ่
		 รางวัล “CEO ยอดเยี่ยม”
และ “CFO ยอดเยี่ยม” ประเภทธุรกิจบริการ
โครงการ “SAA Awards for Listed Companies”
จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
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9. ปัจจัยความสำ�เร็จในการนำ�ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9.1 ผู้นำ�มีวิสัยทัศน์ ผู้บริหารเห็นความสำ�คัญและเชื่อมั่นในการนำ�ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
องค์กร ทีจ่ ะทำ�ให้ธรุ กิจเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน ด้วยการเป็นแบบอย่างการนำ�ใช้ปรัชญาฯ มีความเข้าใจและวางแผนธุรกิจ
อย่างรอบด้าน ด้วยการผสานศาสตร์บริหารคนแบบตะวันออกกับศาสตร์บริหารงานธุรกิจแบบตะวันตก ให้ความสำ�คัญ
กับการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมทุกกิจกรรม และการพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกระดับ ทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ รวมทั้งการคำ�นึงถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยไม่ยึดผลประโยชน์หรือกำ�ไรเพียงอย่างเดียว ทำ�ให้องค์กร
มีแนวทางและเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถนำ�พาองค์กรเดินไปข้างหน้าในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้ธุรกิจได้รับความ
ไว้วางใจจากสังคม ชุมชน และมีการเติบโตอย่างน่าพอใจ จนประสบผลสำ�เร็จและได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง
9.2 การบูรณาการธุรกิจแบบองค์รวม โดยนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้แบบองค์รวม
ในกรอบการดำ�เนินงาน 4 ด้าน คือ การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาทีมงานที่มีความสุข การยกระดับ
ความเป็นเลิศด้านกระบวนการ การสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและสังคม และการสร้างการเติบโตและผลกำ�ไรที่ยั่งยืน
โดยนำ�หลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน พร้อมด้วยเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม ไปกำ�กับแทรกไว้
ในการปฏิบัติแต่ละกลยุทธ์ ทำ�ให้เกิดการพิจารณาอย่างรอบคอบ รอบด้าน และเป็นระบบ และเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อน
ธุรกิจไปสู่ความเป็นองค์กรที่มีความมั่นคง เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
9.3 พนักงาน โดยที่ผู้บริหารให้ความสำ�คัญกับพนักงานทุกคน โดยถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด
และเป็นหัวใจสำ�คัญที่เกื้อกูลให้องค์กรมีความแข็งแกร่ง พนักงานขององค์กรทุกระดับได้รับการดูแลเอาใจใส่เสมือน
เป็นครอบครัวเดียวกัน มีการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ ให้เป็นคนเก่ง คนดี
มีความสุขในการทำ�งาน มีทัศนคติที่ดี รักและภูมิใจในองค์กร ทำ�ให้พนักงานมีความร่วมมือร่วมใจในการทำ�งาน
การแก้ไขปัญหา และการขับเคลือ่ นองค์กรไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ส่งผลให้ธรุ กิจประสบ
ความสำ�เร็จตามเป้าหมายอย่างมั่นคงและยั่งยืน
9.4 การสร้างและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนือ่ ง บริษัทมีความมุง่ มัน่ เป็นองค์กรนวัตกรรม มีแนวคิด
สร้างสรรค์ และให้ความสำ�คัญกับการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งในรูปแบบของนวัตกรรม
ภายในองค์กร และความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับคู่ค้า เช่น การส่งเสริมให้ SMEs สร้างสรรค์และนำ�เสนอผลงาน
นวัตกรรมให้กบั ประเทศ ส่งผลให้องค์กรค้นพบวิธกี ารทำ�งานแบบใหม่ทดี่ กี ว่าเดิม เกิดการค้นพบสินค้าและบริการใหม่
ตามความต้องการของตลาด รวมถึงวิธีการดำ�เนินธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าและตลาด
อยู่ตลอดเวลา ช่วยสร้างคุณค่าเพิ่มขึ้นให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภค และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่งผลดีต่อองค์กร สังคม และ
เศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น นวัตกรรมจึงเป็น “หัวใจหลัก” ที่ทำ�ให้องค์กรประสบความสำ�เร็จ และมีการเติบโตอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน
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10.

ปัญหาและอุปสรรคในการดำ�เนินงาน

บริษั ทได้ดำ�เนินธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีคุณธรรมและ
จริยธรรม รวมถึงให้ความสำ�คัญในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสูงและต่อเนื่อง โดยไม่ได้
มุง่ ผลกำ�ไรสูงสุดเป็นเป้าหมายหลักในการดำ�เนินธุรกิจ แต่เนือ่ งจากการทีเ่ ป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ทมี่ อี งคาพยพและ
ปัจจัยเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวข้องมากมาย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท อาทิ
10.1 การดำ�เนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อ นอกจากการจะต้องมีสินค้าเพื่อสนองรับความต้องการของ
ผู้บริโภคที่หลากหลาย มีความใหม่ สด สะอาดอยู่ตลอดเวลาแล้ว การอำ�นวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าผู้บริโภคได้
อย่างทั่วถึงเท่าเทียม คือ ต้องมีร้านสาขากระจายให้บริการทั่วถึงในทุกชุมชนทุกที่เพื่อใกล้ผู้บริโภคมากที่สุด
ทั้งในชุมชนเมือง ตำ�บล หมู่บ้านทั่วประเทศ และในข้อเท็จจริงยังคงมีพื้นที่ที่มีความต้องการบริการของร้านสะดวกซื้อ
ที่ไม่เพียงพอทัว่ ถึงอยูอ่ กี มาก การขยายร้านสาขาของบริษัทอย่างต่อเนือ่ งด้วยประสงค์เพือ่ กระจายรับต่อความต้องการ
ทีย่ งั ไม่เพียงพอและไม่ทวั่ ถึงนี้ ตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริษัททีม่ งุ่ ให้บริการความสะดวกและมีสมั พันธภาพทีด่ กี บั
ชุมชนและสังคม ด้วยการสร้างความผูกพันกับลูกค้าด้วยสินค้าที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรม หลายครั้งจึงถูกมองด้วยความ
เข้าใจอย่างฉาบฉวยเบี่ยงเบนในลักษณะเป็นการเอาเปรียบหรือทำ�ลายธุรกิจเล็กๆ ในพื้นที่
10.2 บริษัทยึดมั่นและดำ�เนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานการสร้างทรัพยากรกำ�ลังคน ด้วยปรัชญา
การบริหารแบบตะวันออกซึง่ สอดคล้องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ให้ความสำ�คัญอย่างมากกับความ
มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ความสุขของพนักงานทัง้ ในชีวติ การทำ�งานและภายนอกทีท่ �ำ งาน ควบคูไ่ ปกับการพัฒนากำ�ลังคน
ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจ ทำ�งานอย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้วยศาสตร์
ด้านเศรษฐกิจและธุรกิจแบบตะวันตก อย่างไรก็ตาม บริษั ทมีทรัพยากรกำ�ลังคนเป็นจำ�นวนมากกว่า 1 แสนคน
ทั้งที่อยู่ในส่วนกลางและกระจายให้บริการอยู่ตามร้านสาขาทั่วประเทศ เพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าผู้บริโภค
จำ�นวนกว่า 10 ล้านคนในแต่ละวัน ด้วยความเป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ดังกล่าว จึงไม่อาจกล่าวว่าพนักงานระดับ
ปฏิบัติการทั้งหมดได้ถูกหล่อหลอมและซึมซับแนวการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงถึงรากฐาน
ที่เป็นการระเบิดออกจากข้างใน
10.3 บริษัทมิ ได้มุ่งการแสวงหากำ�ไรสูงสุดในทางธุรกิจ หากแต่ยึดโยงอยู่กับแนวการพัฒนาที่มุ่งสู่
ความยั่งยืน เติบโตอย่างพอเพียง แต่ในการดำ�เนินธุรกิจในโลกความเป็นจริงที่ยังมีการแข่งขัน ยังมีความต้องการ
ให้มีการขยายร้านสาขาเพื่อรองรับความต้องการในการเข้าถึงบริการด้านความสะดวกในการซื้อสินค้าและบริการ
อยู่อีกมากดังกล่าวแล้ว ประกอบกับความร่วมมือในการพัฒนาสินค้าและบริการต่างๆ ร่วมกับเครือข่ายทางธุรกิจ
เพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่ดีกว่าให้แก่ผู้บริโภค พร้อมไปกับการร่วมเจริญเติบโตอย่างพอเพียงไปด้วยกัน
ยังเป็นแนวการดำ�เนินธุรกิจที่มีความจำ�เป็นและดำ�เนินต่อไป ดังนั้นการประเมินความสอดคล้องของการดำ�เนิน
ธุรกิจขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ กับความกลมกลืนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการพิจารณา
จากหลักการและเงื่อนไขเพียงกว้างๆ ที่ขาดการอธิบายความในรายละเอียดอย่างพอเพียง จึงกระทำ�ได้ยากและ
อาจให้ผลที่บิดเบือนไป
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11. ข้อเสนอแนะ
การประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยทราบการ
ดำ�เนินงานของบริษั ทที่ ให้ความรับผิดชอบโดยคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน รวมถึงสังคมชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม การดำ�เนินกิจกรรมที่ตอบแทนสู่สังคมและการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ เช่น การให้ทุนการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องมากกว่า 20,000 รายในแต่ละปี การประชาสัมพันธ์ข้อมูลและการสื่อสารความเข้าใจถึงภาพลักษณ์ที่ดีของ
บริษัทฯ อย่างพอเพียง ทัว่ ถึง สมํา่ เสมอและต่อเนือ่ ง เป็นสิง่ ทีม่ คี วามสำ�คัญและสมควรต้องเร่งดำ�เนินการให้เกิดขึน้ และ
มีมากขึ้นโดยเร็วผ่านสื่อต่างๆ ทั้งที่เป็นสื่อกระแสหลัก สื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์โดยตรง
ผ่านร้าน 7-Eleven ซึ่งปัจจุบันมีจำ�นวนเกือบ 10,000 สาขาทั่วประเทศ
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เครือเบทาโกร

นโยบายอาหารปลอดภัย
“มุ่งผลิตและพัฒนาอาหาร
ที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย
เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชากรโลก”

“เพื่อคุณภาพชีวิต”

ภายใต้แนวคิด

ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ อ ย่ า ง พ อ เ พี ย ง
โดยสอดแทรก หลั ก ปรั ชญาของ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง
ในทุกกระบวนการดาเนินงาน

จุดเริ่มต้น

สิ่งแวดล้อม

ความรู้คู่คุณธรรม

สัตว์

ขั้นสูง

ทั่วไป
เบทาโกร
มาตรฐานคุณภาพ

Betagro Quality Management

คานึงถึงผู้บริโภคอย่างมีจริยธรรม

คน

ไปสู่สุขภาพหนึ่งเดียว (One Health)

กระบวนการประยุกต์ใช้ปรัชญาฯ

ระดับบุคคล พนักงานและคน
ใ น ชุ ม ช น ส า ม า ร ถ น า ใ ช้
หลั กปรั ชญาฯ ได้ เ ป็ น รู ป ธรรม
มีการเกื้อกูลกัน และมีความสุข

องค์ ก รธุ ร กิ จ เครื อ เบทาโกร
มีผลิ ตภาพในการผลิต เพิ่ มขึ้ น
มี ผ ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร ดี ขึ้ น
พนักงานมีความสุข

ชุ ม ช นแ ละ สั งคม ลู ก ค้ า มี
สุขภาพที่ดี ยกระดับ คู่ค้า และ
SMEs ใน Supply Chain
ชุมชนสามารถจัดการทรัพยากร
ที่ยั่งยืน สร้า งกลไกการพัฒนา
พื้นที่ด้วยตนเอง

ผลผลิต

ระดับบุคคล
พนั ก งานและคนในชุ ม ชนมี
ความสุข มี คุณภาพชีวิตดีขึ้น
และนาหลักปรัชญาฯ ไปใช้ใน
วิถีชีวิต

องค์ ก รธุ ร กิ จ เครื อ เบทาโกร
มี ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ด้ า น สั ง ค ม
ไ ด้ รั บ ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อ
มีความสามารถในการแข่งขัน
และ Supply chain เข้มแข็ง
เกิ ด ความสา มารถในกา ร
เรียนรู้และพัฒนา

ชุมชนและสังคม
เกิ ด ความเข้ ม แข็ ง พึ่ ง พา
ตนเองได้ แ ละมี ตั ว แบบการ
พั ฒ นา (ช่ อ งสาริ ก าโมเดล)
เพื่ อ ขยายผลไปสู่ พื้ น ที่ อื่ น ๆ
ต่อไป

ผลลัพธ์

ปัจจัยความสาเร็จ
1.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มุ่งมั่นตั้งใจ และ
มีนโยบายดี
2.มี ที ม งานที่ เ ข้ ม แข็ ง ร่ ว มผลั ก ดั น
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ
3.เริ่ ม ต้ น จากหน่ ว ยเล็ ก ๆ เรี ย นรู้
พัฒนา และขยายผล
4.ร่วมกับภาคการศึกษา และเครือข่าย
5.มี การท างานเชิง รุ กและการปรั บ ใช้
แนวคิด”เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา”
6.ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานอย่ า ง
ต่อเนื่อง

การเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ยั่งยืน
การบริ โ ภคและการผลิ ต
ที่ยั่งยืน

ยุ ติ ความหิ วโหย บรรลุ ความ
มั่นคงด้านอาหาร

ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เครือเบทาโกร

การประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เครือเบทาโกร

1. ข้อมูลของบริษัท
เครือเบทาโกรก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2510 สำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เบทาโกรทาวเวอร์ (นอร์ธปาร์ค)
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ดำ�เนินธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายอาหารสัตว์และปศุสัตว์ ต่อมาได้ขยายตัวครอบคลุม
อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารแบบครบวงจรที่เน้นคุณ ภาพและความปลอดภัยของผู้บริโ ภคเป็น หลัก
มีบริษั ทในเครือทั้งสิ้น 35 บริษั ท ปัจจุบันมี ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ เป็นประธานกรรมการ และคุณวนัส
แต้ไพสิฐพงษ์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เครือเบทาโกรสร้างฐานการผลิตด้านปศุสัตว์แห่งแรกที่ อำ�เภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และได้ขยายฐาน
การผลิตเต็มรูปแบบไปยังจังหวัดลพบุรีเพื่อรองรับขอบข่ายธุรกิจครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การเลี้ยง และการพัฒนา
สายพันธุ์ ซึ่งครอบคลุมทั้งสุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ การทำ�ฟาร์มพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ การผลิตและจำ�หน่ายเวชภัณฑ์สำ�หรับสัตว์
ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือกับเกษตรกรในโครงการประกันราคาไก่เนือ้ และไก่ไข่ โครงการจ้างเลีย้ งสุกรขุน การผลิต
และจำ�หน่ายสุกรขุน เนื้อสุกร เนื้อไก่ ไข่ไก่ และผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ เพื่อจำ�หน่ายในประเทศและส่งออก ปัจจุบัน
นอกจากจะเป็นหนึง่ ในผูน้ �ำ ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร และอาหารครบวงจรของประเทศไทยแล้ว เครือเบทาโกรยังได้
รับความเชือ่ ถือในมาตรฐานด้านคุณภาพ และความปลอดภัย โดยได้รบั รางวัลดีเด่นด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และมาตรฐาน
การผลิตมากมาย ทัง้ ระดับประเทศและระดับสากล ครอบคลุมตัง้ แต่ธรุ กิจอาหารสัตว์ ปศุสตั ว์ ผลิตภัณฑ์ส�ำ หรับสุขภาพสัตว์
ไปจนถึงผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อการส่งออกและจำ�หน่ายในประเทศ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการ
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ที่หลากหลายของผู้บริโ ภค ภายใต้แนวคิด “เพื่อคุณ ภาพชีวิต” โดยมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งผลิตและพัฒนาอาหาร
ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง และปลอดภั ย จากฐานอุ ต สาหกรรมการเกษตรที่ ทั น สมั ย เพื่ อ สร้ า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
ของประชากรโลก

2. ยึดหลัก “ความสมดุลและความยั่งยืน” ในการดำ�เนินธุรกิจ
เครือเบทาโกรยึดหลักจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ เพื่อก่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิง่ แวดล้อม และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกคนตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain) โดยมีแนวความคิดในการดำ�เนินการที่ให้
ความสำ�คัญ และมุง่ เน้นกระบวนการทำ�งานอย่างเป็นระบบทัว่ ทัง้ องค์กร อันประกอบไปด้วยความถูกต้องและสอดคล้อง
ตามกฎหมายและข้อกำ�หนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เชื่อมั่นได้ในผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้
เครือเบทาโกรได้แสดงออกถึงการใส่ ใจในคุณภาพสินค้าและสุขภาพของผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่
เห็นได้ชัดคือ การไม่ใส่สารเร่งเนื้อแดง (Beta Agonist : เป็นสารสื่อประสาท ที่ส่งผลต่อกล้ามเนื้อ) ในการผลิตหมู
ซึ่งสารเร่งเนื้อแดงเป็นสารที่มีอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค แต่ช่วยให้หมูมีปริมาณเนื้อแดงมาก ไขมันน้อย
ดังนั้น การไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดงจึงทำ�ให้ขายหมูไม่ได้ราคาซึ่งเกิดขึ้นอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง และต่อมากรมปศุสัตว์ห้ามใช้
สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงหมู หลังจากนั้นเครือเบทาโกรได้พัฒนามาเป็นนโยบายด้านอาหารปลอดภัย และมีการทำ� 
e-Traceability มีระบบ BQM (Betagro Quality Management) ตามมาเป็นลำ�ดับ ซึ่งเห็นได้ถึงการมีความมุ่งมั่น
และมั่นคงในการดำ�เนินธุรกิจที่คำ�นึงถึงผู้บริโภคอย่างมีจริยธรรมมาอย่างต่อเนื่อง
ในด้านธุรกิจ เครือเบทาโกรมีการเติบโตในแนวตั้ง (Vertical Integration) มาเป็นลำ�ดับ จนในปี 2523
มีการร่วมทุนครั้งแรกกับบริษั ทจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อทำ�ธุรกิจไก่สดแช่แข็งส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก
ซึ่งไม่ประสบความสำ�เร็จเนื่องจากการผลิตเนื้อไก่สดจะต้องพึ่งตลาดในประเทศบางส่วน แต่ผู้บริโภคขณะนั้น
มีความเชื่อว่าไก่แช่เย็นเป็นไก่ไม่สด และนิยมไก่อุ่น (ที่จับแล้วเนื้ออุ่นไม่เย็น) มากกว่า ประกอบกับต้นทุนไก่ที่ผลิต
เพื่อการส่งออกและต้นทุนในการดำ�เนินโรงงานแปรรูปและผลิตไก่สดขนาดใหญ่สูงกว่าโรงงานของท้องถิ่นมาก
ทำ�ให้ธรุ กิจประสบกับการขาดทุน จึงสรุปบทเรียนจากความผิดพลาดนี้ได้วา่ “ก่อนลงทุนต้องทำ�การศึกษาตลาดให้เข้าใจ
อย่างถ่องแท้ก่อน และให้เป็นกระบวนการสำ�คัญที่ต้องทำ�ก่อนการลงทุนทุกครั้ง” ซึ่งต่อมาได้แก้ไขจนดีขึ้น
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จากการเรียนรูแ้ ละพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง การขยายธุรกิจได้ด�ำ เนินต่อไป โดยหลังจากนัน้ ได้รว่ มทุนกับ หลายบริษัท
เช่น บริษัท อายิโนะโมโตะ บริษัท มิตซูบิชิ บริษัท ซูมิโตโม บริษัท ไดนิปปอน เป็นต้น ซึ่งการร่วมทุนกับบริษัท
ต่างประเทศนี้ ทำ�ให้เครือเบทาโกรได้เรียนรู้ในหลายๆ สิ่ง อาทิ การวางแผนและทำ�งานอย่างเป็นระบบ การสื่อสาร
เชิงแนวคิด (Concept) การปรับปรุงผลิตภาพแบบไคเซ็น (Kaizen) รวมถึงการมีระบบการบริหารข้อมูลที่โปร่งใส
ในการดำ�เนินธุรกิจด้านเกษตรมีผู้เกี่ยวข้องมากมาย ตลอดทั้ง Supply Chain โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่
และการทำ�เกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming) ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มีฐานะดีขึ้นเป็นลำ�ดับหลังจากเข้าร่วม
โครงการประกันราคาไก่เนื้อ ไก่ไข่ และโครงการสุกรจ้างเลี้ยงกับเบทาโกร ทั้งนี้ เครือเบทาโกรยังได้รับความเชื่อถือ
ในมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย โดยได้รับรางวัลดีเด่นด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิต
มากมายทั้งระดับประเทศและระดับสากล ที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
ต่ อ มาในปี 2540 ประเทศไทยเผชิ ญ กั บ วิ ก ฤติิ เ ศรษฐกิ จ และในปี 2546 มี ไ ข้ ห วั ด นกระบาด
ทั่วประเทศ แต่ผู้บริหารของเครือเบทาโกรมองว่าทั้งสองเหตุการณ์เป็นวิกฤติิของอุตสาหกรรมที่ทุกบริษั ท
ที่อยู่ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันล้วนแต่ได้รับผลกระทบดังกล่าวเช่นเดียวกัน ซึ่งน่าห่วงน้อยกว่าวิกฤติิ
ที่เกิดขึ้นกับบริษั ทเดียว และเมื่อผ่านพ้นวิกฤติิก็จะเกิด ‘การเรียนรู้’ และ ‘มีภูมิคุ้มกัน’ ที่จะช่วยให้หลีกเลี่ยง
วิกฤติิในอนาคตได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดในการบริหารที่ ไ ม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและมุ่งพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง จนในปี 2547 ได้มีการทำ�งานที่คำ�นึงถึงสังคมและชุมชนมากขึ้น โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
กับโรงงานของเครือเบทาโกร คือ พื้นที่ตำ�บลช่องสาริกา อำ�เภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ผู้บริหารจึงได้หารือกับ
ทีมงานของเครือเบทาโกร โดยเริ่มต้นจากการเชิญสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หรือ PDA (The Population &
Community Development Association) โดยคุณมีชัย วีระไวทยะ มาช่วยในช่วง 4 ปีแรก การช่วยเหลือส่วนมาก
จะเป็นในด้านการส่งเสริมและให้การสนับสนุน เช่น การก่อตั้งธนาคารชุมชน การสอนให้ทำ�บัญชีครัวเรือน
การสร้างรายได้เพิ่มในครัวเรือน และต่อมาเครือเบทาโกรได้ตั้งสำ�นักกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSC (Corporate Social
Contribution) และพัฒนาโมเดล Holistic Area Based ที่เป็นการทำ�งานที่ยึดพื้นที่เป็นตัวตรงและทำ�ในทุกมิติ
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา และสุขภาพ และพัฒนาชุมชนตำ�บลช่องสาริกาเป็นต้นแบบ
และเป็น Social Lab สำ�หรับศึกษาเรียนรู้และขยายผลไปพัฒนาชุมชนอื่นๆ ต่อไป

3. น้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้ในการดำ�เนินงาน
ในปี 2556 เครือเบทาโกรและผู้บริหารระดับสูงใน 6 องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ
(MOU) กับ สศช. และ มพพ. เพือ่ ร่วมเป็นพันธมิตรขับเคลือ่ นการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในองค์กร
และการขยายผลสู่ Supply Chain อีก 5 แห่ง ซึง่ เครือเบทาโกร ได้เลือกทีจ่ ะขับเคลือ่ นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูช่ มุ ชน
ท้องถิ่นและพันธมิตรทางการค้า (Supply chain) จำ�นวน 5 แห่ง ได้แก่
1) ตำ�บลช่องสาริกา อำ�เภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
2) ร้านธีรภัทร์อาหารและสุขภาพสัตว์ จังหวัดเพชรบูรณ์
3) บ้านดอนกลาง ตำ�บลช่องเม็ก อำ�เภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
4) อำ�เภอบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ
5) ตำ�บลขุนน่าน อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
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โดยเครือเบทาโกรได้ให้ความสำ�คัญกับ Supply Chain อย่างเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก
หรือชุมชนที่มีการขายผลผลิตให้กับเครือเบทาโกร จะได้รับการพัฒนาการผลิตที่อยู่บนพื้นฐานองค์ความรู้
และสอดแทรกการนำ�ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
เครือเบทาโกรยึดมัน่ ในการผลิตอาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพและปลอดภัยให้กบั ผูบ้ ริโภค โดยผูบ้ ริหารได้เน้นยาํ้ และปฏิบตั ติ น
ให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคนในองค์กร ถึงการบริหารงานที่มีคุณธรรมและสร้างทัศนคติในการทำ�งานที่แสดงถึง
ความเพียรพยายาม โดยการทำ�งานที่มุ่งมั่นถึงการบรรลุเป้าหมาย ร่วมกันเรียนรู้ และดำ�เนินงานอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ใช้ทรัพยากรและเวลาให้คุ้มค่า สร้างการมีส่วนร่วมจากพนักงาน โดยปรับปรุงการทำ�งานอย่างต่อเนื่องตามหลักการ
PDCA (Plan - Do - Check - Act) จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรทีท่ กุ คนนำ�ไปปฏิบตั ทิ งั้ การทำ�งานในสายการผลิต
การบริหารองค์กร ซึง่ ในการบริหารงานดังกล่าว ใช้หลักการระเบิดจากข้างในให้ทกุ คนเห็นคุณค่าของการพัฒนาตนเอง
และขยายแนวคิดไปสูส่ ว่ นอืน่ ๆ ของสังคม และ Supply Chain จากการดำ�เนินนโยบายอาหารปลอดภัยมาอย่างต่อเนือ่ ง
ในขั้นต่อไปคือ การไปสู่สุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับ สุขภาพของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
มีความเกีย่ วเนือ่ งกัน และมองเป็นสุขภาพเดียวกัน โดยปัญหาของสุขภาพคนจะแก้เฉพาะทีค่ นอย่างเดียวไม่ได้ เพราะต้นเหตุ
อาจมาจากสุขภาพของสัตว์ และสิ่งแวดล้อม เครือเบทาโกรได้เริ่มนำ�แนวคิดดังกล่าวมาใช้ใน Supply Chain ก่อน
ด้วยการเลี้ยงสัตว์ในระบบที่ปลอดยาปฏิชีวนะเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค และไม่เกิดปัญหาการดื้อยาในคน
จากการบริโภคเนือ้ สัตว์ การเลีย้ งสัตว์แบบปลอดยาปฏิชวี นะจะทำ�ตลอดช่วงอายุของสัตว์เริม่ ตัง้ แต่ชว่ งอนุบาลจนถึงแปรรูป
เป็นเนื้อ (ไก่ใช้ระยะเวลา 42 วัน และสุกรใช้ระยะเวลา 4 เดือน) ในการเลี้ยงสุกรสามารถทำ�สำ�เร็จแล้วถึงร้อยละ 50
ของการเลี้ยงทั้งหมด แม้ว่าการเลี้ยงสัตว์ในระบบปลอดยาปฏิชีวนะส่งผลให้ธุรกิจในเครือและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การจำ�หน่ายยาสัตว์ได้รับผลกระทบบ้าง ทำ�ให้จะต้องปรับทิศทางธุรกิจไปพัฒนายาประเภทออแกนิคมากขึ้น
นอกจากนั้น การพัฒนาองค์กรของเครือเบทาโกร ยังเน้นการพัฒนาตนเองและการจัดการองค์ความรู้ต่างๆ
ได้แก่ (1) ใช้แนวคิด TQM ในการดำ�เนินงาน เพื่อให้คิดและทำ�งานอย่างเป็นระบบ (2) การจัดการองค์ความรู้
โดยสร้างเครือข่ายความรู้ในองค์กร ผ่านเครื่องมือ TPM : Total Productivity Management เพื่อการพัฒนาความรู้
ด้านการปรับปรุงงานและมีการนำ�องค์ความรู้ของเครือเบทาโกรไปช่วยชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม (3) มีความซื่อสัตย์
จริงใจ โปร่งใส ใส่ใจในทุกรายละเอียดของกระบวนการบริหารจัดการเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ในคุณภาพสินค้าและบริการ
(4) กล้าคิดกล้าทำ�ในสิ่งใหม่ๆ สร้างสรรค์นวัตกรรม และปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ
(5) ประเมินและวิเคราะห์ตนเองเพือ่ ให้รศู้ กั ยภาพของตนเอง ขยายธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามทรัพยากรและศักยภาพ
ไม่กอ่ หนีท้ เี่ กินตัว หลีกเลีย่ งการก่อหนีส้ นิ ที่ไม่สมเหตุผล (6) มีการวางแผนทางธุรกิจทีร่ อบคอบ ตัง้ เป้าหมายโดยใช้ขอ้ มูล
ที่ถูกต้อง ทำ�ให้สามารถเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้คุ้มค่าที่สุด เช่น การลดปัญหาคอขวดในกระบวนการผลิต
(Bottle Neck) ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ในฐานการผลิตเดิมให้มคี วามสามารถมากขึน้ แทนการสร้างโรงงาน
ใหม่ซึ่งใช้เวลานานและลงทุนมากหรือเน้นลดการสูญเปล่าในกระบวนการผลิต เป็นต้น และ (7) นำ�หลักการบริหาร
ความเสี่ยงมาใช้ เพื่อระวังไม่ให้กิจกรรมที่ทำ�มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
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4. กระบวนการนำ�ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กระบวนการนำ�ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือเบทาโกรได้ทำ�ผ่านนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน
(Sustainability Development) ที่มุ่งเน้นการช่วย SMEs ชุมชน และมหาวิทยาลัย (เพื่อนำ�ศักยภาพไปช่วย SMEs
และชุมชน) โดยใช้องค์ความรูข้ องเครือเบทาโกรไปช่วยผ่านผูเ้ ชีย่ วชาญในเครือเบทาโกร ซึง่ ผูบ้ ริหารเชือ่ ว่า การไปช่วย
ภายนอกเป็นการพัฒนาบุคลากรรูปแบบหนึ่ง เพราะก่อนไปช่วยคนอื่นได้ เราจะต้องเก่งก่อน โดยมีกระบวนการ ดังนี้
4.1 สนับสนุนให้รวบรวมความรู้ใน Supply Chain ที่ประกอบด้วยองค์ความรู้ที่ ใช้ในการ
ดำ�เนินงาน ตลอดจนความรู้พื้นฐานที่สำ�คัญในอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนความรู้ด้านการบริหารจัดการทั่วไป
และการเพิ่มผลผลิต และมาจัดเป็นรูปแบบที่เรียกว่า Service Menu (หรือ Total Solution) โดยจัดทำ�เป็น
หลักสูตร และกำ�หนดผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ Service Menu เพื่อพร้อมให้บริการด้านความรู้แก่พันธมิตรทางการค้า
และ SMEs โดยจะมีหน่วย CRM (Customer Relation Management) ทำ�หน้าที่สร้างสัมพันธภาพและประสาน
ให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญของเครือเบทาโกรหรือภาคี เข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม
ซึ่งรายการให้บริการ (Service Menu) มีตั้งแต่การออกแบบระบบฟาร์มไปจนถึงการทำ�การตลาด และประชาสัมพันธ์
เพื่อเพิ่มยอดขาย
4.2 ส่งเสริมการน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น
โดยจัดตั้งสำ�นักกิจกรรมเพื่อสังคมขึ้นมารับผิดชอบภารกิจดังกล่าว (ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ประมาณ 50 คน) เพื่อทำ�งาน
พัฒนาชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ ใกล้เคียงบริษั ท
ในเครือหรือเป็นชุมชนในพื้นที่อื่นๆ ที่มีความสนใจ โดยสนับสนุนการพัฒนาแบบองค์รวม (Holistic) หรือเป็นการ
ให้การสนับสนุนหลายๆ เรื่องในพื้นที่เดียว ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม
ให้ กั บ พื้ น ที่ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ซึ่ งได้ ดำ � เนิ น การแห่ ง แรกเมื่ อ ปี 2557 ที่ ตำ � บลช่ อ งสาริ ก า อำ � เภอพั ฒ นานิ ค ม
จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็น พื้น ที่ตั้งของเครือเบทาโกร และมีแนวคิดที่จะใช้พื้น ที่ตำ�บลช่องสาริกาเป็นต้นแบบ
และ Social Lab สำ�หรับเป็นพื้นที่นำ�ร่องสู่การจัดทำ�โมเดลการพัฒนาพื้นที่อื่นๆ ต่อไป ปัจจุบันได้ขยายไปสู่
พื้นที่อื่นๆ เช่น บ้านดอนกลาง ตำ�บลช่องเม็ก อำ�เภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อำ�เภอบางกระเจ้า จังหวัด
สมุทรปราการ ตำ�บลขุนน่าน อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เป็นต้น ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของสำ�นักกิจกรรมเพื่อสังคม
จะประจำ�อยู่ในพื้นที่อย่างน้อยแห่งละ 1 คน เพื่อประสานงานและทำ�หน้าที่เป็น Facilitator ให้กับชุมชนท้องถิ่น
ในการประสานการพัฒนาตามความต้องการของชุมชนอย่างเป็นองค์รวม
4.3 เครือเบทาโกรส่งทีมงานทำ�หน้าที่เป็น Facilitator เข้ า ไปพู ด คุ ย กั บ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
เพื่อสอบถามปัญหาและความต้องการในการพัฒนาตนเองของชุมชน ซึ่งการเข้าไปทำ�งานในพื้นที่ระยะแรก จะเป็น
การเข้าไปช่วยยกระดับการประกอบอาชีพหลักของพื้นที่นั้นๆ หรือใช้แนวคิดประตู 5 บานในการเข้าหาชุมชน ได้แก่
(1) การสนับสนุนอาชีพ (2) การสร้างเสริมสุขภาพ (3) การพัฒนาสังคม (4) การพัฒนาการศึกษา และ (5) การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องตามบริบทและสภาพภูมิสังคม เมื่อประตูบานแรกเปิดรับ เครือเบทาโกรจะนำ�ไปสู่
การระดมสมองและสร้างการมีส่วนในการร่วมคิดร่วมทำ�ในการพัฒนาประเด็นอื่นๆ ต่อไปในชุมชนท้องถิ่น
แบบองค์รวม โดยมีขั้นตอนการดำ�เนินงาน 7 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การเตรียมทีมงาน (2) สร้างความสนิทสนม
(3) วิเคราะห์และเข้าใจปัญหา (4) วางแผนและการจัดการขั้นพื้นฐาน (5) ลงมือทำ�และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
(PDCA) (6) ถอดบทเรียนเป็นชุมชนต้นแบบ (7) ขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆ นอกจากนี้การดำ�เนินงานของเครือเบทาโกร
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ยังรวมชุมชนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่การดำ�เนินธุรกิจ เช่น อำ�เภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น ซึ่งเป็น
พืน้ ทีด่ �ำ เนินงานของสำ�นักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ (สำ�นักงาน กปร.)
โดยเป็นการสร้างความร่วมมือกับเครือเบทาโกร เพื่อสร้างการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นองค์รวม

5.

ผลที่เกิดจากการประยุกต์ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5.1 ผู้บริหารองค์กรมีความสุข รู้สึกอิ่มเอมใจที่ทำ�เพื่อสังคม โดยน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์นำ�ใช้ในการบริหารจัดการและดำ�เนินงานด้วยความเต็มใจและมีความสุข โดยมีความเชื่อว่า
การบริหารจัดการที่ดี จะสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในองค์กรได้
5.2 มีภาพลักษณ์ที่ดี ด้ า นคุ ณ ภาพและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ และเชื่ อ ถื อ
ของประชาชนทั่วไป อันเนื่องมาจากการดำ�เนินงานที่เน้นคุณภาพเป็นหลัก (Quality is the Best Priority)
การดำ�เนินงานไม่จำ�เป็นต้องได้กำ�ไรอย่างสูงสุดเสมอไป แต่ผู้บริโภคต้องได้บริโภคอาหารปลอดภัย มีคุณภาพ
ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ส่งผลกระทบในทางบวกต่อบริษัทฯ
5.3 มีพันธมิตรทางการค้า (Supply Chain Network) เข้มแข็ง จากการที่เครือเบทาโกรมีนโยบาย
เน้นให้ความช่วยเหลือพันธมิตรทางการค้าด้วยการทำ�หน้าทีเ่ ป็น Facilitators โดยไม่น�ำ เรือ่ งผลประโยชน์เข้าไปเกีย่ วข้อง
ส่งผลต่อความสัมพันธ์กับบริษั ทคู่ค้า ทำ�ให้พันธมิตรทางการค้าเกิดความเชื่อใจ มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
และสามารถให้ความช่วยเหลือพันธมิตรทางการค้ารายย่อยอื่นๆ ต่อไป
5.4 ประชาชนมีความสุข ประชาชนในพื้นที่ที่ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมที่อยู่บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้ซมึ ซับแนวคิดและหลักปฏิบตั จิ นเกิดเป็นความศรัทธา และมีการประยุกต์ใช้ จนเกิดเป็นวิถปี ฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรม
ส่งผลให้สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะด้านรายได้ เครือเบทาโกรได้สอดแทรกแนวทาง
การประกอบอาชีพทีส่ ร้างรายได้แก่ประชาชนในพืน้ ทีท่ เี่ ห็นผลสำ�เร็จอย่างเป็นรูปธรรม เช่น เลีย้ งไก่ไข่ เป็ดไข่ สามารถ
สร้างรายได้ทุกวัน เลี้ยงไก่เนื้อ สามารถสร้างรายได้ทุกสัปดาห์ ปลูกผักบุ้ง มะนาว และผักกาด สามารถสร้างรายได้
ทุกเดือน เป็นต้น
5.5 ชุมชนเข้มแข็ง พึง่ พาตนเองได้ มีการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน โดยเครือเบทาโกรมีนโยบายให้ความช่วยเหลือ
ชุมชนในระดับพื้นที่ด้วยรูปแบบที่เรียกว่า Exit Strategy ซึ่งเป็นกลไกการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีกระบวนการ
คิดอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนการดำ�เนินงานโดยชุมชนเพื่อชุมชน เมื่อเครือเบทาโกรถอนความช่วยเหลือ ชุมชน
จะยังคงสามารถดำ�เนินงานด้วยตนเองได้ต่อไปอย่างยั่งยืน
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6. ปัจจัยสนับสนุนความสำ�เร็จ
6.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค ซึ่งในการนำ�
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรนั้น ต้องอาศัยเวลาอย่างมากในการสร้าง
ความเข้ าใจต่ อ ผู้ บ ริ ห ารและผู้ ถื อ หุ้ น อย่ า งไรก็ ต าม ตั้ ง แต่ ปี 2540 เป็ น ต้ น มา คุ ณ วนั ส แต้ ไ พสิ ฐ พงษ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือเบทาโกร สามารถสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกระบวนการ
ดำ�เนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย Core Value ในการดำ�เนินธุรกิจของเครือเบทาโกร คือ การดำ�เนินธุรกิจ
อย่างพอเพียง
6.2 ทีมงานเข้มแข็ง ผู้นำ�ชุมชนเข้มแข็ง โดยรูปแบบการดำ�เนินงานที่เครือเบทาโกรนำ�ไปปรับใช้
ในระดับพื้น ที่นั้น มีทีมงานของเครือเบทาโกรเป็นกลไกสำ�คัญในการลงไปฝังตัวอยู่กับชาวบ้าน ซึ่งทีมงาน
ของเครือเบทาโกรที่ทำ�งานในระดับพื้นที่นั้น มีความกระตือรือล้น มีความตั้งใจจริง และมีความเข้าใจในบริบท
ของพื้นที่เป็นอย่างดี ประกอบกับผู้นำ�ชุมชนที่เครือเบทาโกรลงไปทำ�งานร่วมด้วย มีจิตสาธารณะและมีความ
ตั้งใจทำ�งานเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายการดำ�เนินงานที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐ
และภาคประชาสังคม
6.3 นโยบายดี นโยบายการดำ � เนิ น งานของเครื อ เบทาโกร คื อ ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี คุ ณ ธรรม
ทั้ ง กั บ ลู ก ค้ า และพั น ธมิ ต รทางการค้ า (Supply Chain และ Contact Farming) เน้ น การให้ ก ารดู แ ล
และให้ความช่วยเหลือมากกว่าขายผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ความช่วยเหลือด้านองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับปศุสัตว์ที่เลี้ยง
ตลอดจนความรูด้ า้ นการบริหารงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ สำ�หรับกลุม่ ลูกค้า เครือเบทาโกรคำ�นึงถึง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Food Safety) ควบคู่ไปกับการทำ�ผลกำ�ไร ซึ่งเป็นผลกำ�ไรที่เหมาะสม และคำ�นึงถึงสุขภาพที่ดี
ของประชาชนผู้บริโภค ให้ลูกค้าบริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาด ปลอดสารเคมีตกค้าง ปลอดยาปฏิชีวินะตกค้าง
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6.4 มีเครือข่ายการทำ�งานและต่อยอดการดำ�เนินงานในพื้นที่ โดยมีเจ้าภาพในการดำ�เนินงาน
ในระดับพื้นที่ และบูรณาการภารกิจร่วมกับเจ้าภาพในพื้นที่ เช่น ตำ�บลช่องสาริกา จังหวัดลพบุรี เครือเบทาโกร
ดำ�เนินกิจกรรมเชือ่ มโยงกับ อบต.ช่องสาริกา ตำ�บลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำ�เนินกิจกรรมเชือ่ มโยงกับสำ�นักงาน
กปร. กรมชลประทาน และกระทรวงเกษตรฯ จังหวัดน่าน ดำ�เนินกิจกรรมเชื่อมโยงกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ เป็นต้น
นอกจากนี้ เครือเบทาโกรยังใช้กลยุทธ์ชักชวนให้หน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน เป็นกลไก
ช่วยขับเคลื่อนการดำ�เนินงานอีกด้วย
6.5 รูปแบบ/ กระบวนการดำ�เนินงานเหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เครือเบทาโกร
นำ�รูปแบบ Holistic Area Based Approach มาใช้ในการทำ�งานร่วมกับชุมชน ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีความยืดหยุ่น
สามารถนำ�ไปปรับใช้ได้ในทุกองค์กรและทุกมิติการพัฒนา มีการทำ�งานแบบ Area Based โดยมีกลยุทธ์
การดำ�เนินงานแตกต่างกันตามศักยภาพของพื้นที่ ด้วยการแบ่งพื้นที่ดำ�เนินงานออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ พื้นที่
ระดับ A เป็นพื้นที่เข้มแข็ง ผู้นำ�ชุมชน/แกนนำ�ชุมชนเข้มแข็ง เครือเบทาโกรจะให้ความช่วยเหลือในการปรับ
กระบวนการคิดให้เป็นระบบมากขึ้น และส่งเสริมให้เกิดกลไกการดำ�เนินงานในพื้นที่ รวมทั้งใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่
จากหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่มาประยุกต์ใช้ พื้นที่ระดับ B เป็นพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งปานกลาง เน้นการจัดการระบบ
องค์ความรู้ โดยถอดบทเรียนและองค์ความรู้ของการดำ�เนินงานที่ประสบความสำ�เร็จของพื้นที่ระดับ A ไปต่อยอด
ขยายผลในพื้น ที่อย่างเป็นรูปธรรม พื้น ที่ระดับ C เป็น พื้น ที่ที่ทั้งผู้บริหารและผู้นำ�ชุมชนขาดความคิดริเริ่ม
ยังไม่มแี นวคิดการรวมตัวกันเพือ่ ส่วนรวมเท่าทีค่ วร เครือเบทาโกรจะเข้าไปสร้างความรูส้ กึ การมีสว่ นร่วมในชุมชนก่อน
โดยส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนใช้ทรัพยากรร่วมกัน พื้นที่ระดับ D เป็นพื้นที่ที่ประชาชนในชุมชนไม่เปิด
รับความคิดใดๆ ทั้งสิ้น จะต้องใช้วิธีการพูดคุยเพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้สึกไว้วางใจและเชื่อใจ นอกจากนี้
ยังใช้กลยุทธ์ในการดึงดูดความสนใจของประชาชนให้เข้าร่วมด้วยประเด็นใกล้ตัว เช่น ด้านอาชีพ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม
และสังคม เป็นต้น เน้นการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานของประชาชนให้ดีขึ้นก่อน แล้วจึงขยายการพัฒนาด้านอื่น รวมทั้ง
การส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระยะต่อไป
6.6 มีการดำ�เนินงานเชิงรุกและแนวทางการดำ�เนินงานแนวใหม่ โดยเครือเบทาโกรกำ�หนดรูปแบบ
การดำ�เนินงานเพื่อสังคม (CSR) ที่แตกต่างจากบริษั ทเอกชนอื่นๆ คือ เน้นการทำ�งานเพื่อสังคมอย่างแท้จริง
โดยกำ�หนดหน่วยงานรับผิดชอบการดำ�เนินงานเพื่อสังคมโดยเฉพาะ เรียกว่า “สำ�นักกิจกรรมเพื่อสังคม (CSC)”
ทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น Facilitator หรื อ ผู้ ป ระสานขอความช่ ว ยเหลื อในทุ ก ด้ า นจากภาคี ก ารพั ฒ นาให้ แ ก่ ชุ ม ชน
และมีหน่วยงาน C-RM (Customer Relation Management) สำ�หรับประสานความช่วยเหลือกับพันธมิตรการค้า
ที่ส่งเสริมให้เกิดพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ได้เปลี่ยนแปลงการให้รางวัลพันธมิตรทางการค้าที่มียอดจำ�หน่ายสูง
ในรูปของ Upper Service Sale มาเป็นการช่วยเหลือด้านที่ปรึกษาสำ�หรับการเพิ่มผลผลิต และยกระดับองค์กรให้แก่
พันธมิตรทางการค้าและพันธมิตรทางการค้ารายย่อยแทนการให้รางวัล เช่น การท่องเที่ยว โปรโมชั่นพิเศษ เป็นต้น
6.7 ปลูกฝังแนวคิดแนวใหม่ เครือเบทาโกรประยุกต์แนวคิด “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาปรับใช้ และยังผนวกแนวคิด “การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
จะส่งเสริมให้บริษั ทมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น” มาใช้ ซึ่งเชื่อว่า “ยิ่งช่วย ยิ่งเก่ง” โดยมีการดำ�เนินงานคู่ขนาน
เน้นการให้ความช่วยเหลือชุมชน วิสาหกิจชุมชนและพัฒนาการศึกษา รูปแบบการให้ความช่วยเหลือเป็นการ
ให้ความช่วยเหลือองค์ความรู้ในทุกด้านที่ชุมชนต้องการ ในรูปของ Facilitator แม้ว่าจะเป็นประเด็นที่อยู่นอกเหนือ
ความชำ�นาญของเครือเบทาโกร ทำ�ให้ต้องค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม ตลอดจนประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญ
ในเรือ่ งนัน้ ๆ มาให้ความช่วยเหลือชุมชน ส่งผลให้เครือเบทาโกรมีการพัฒนาองค์ความรูเ้ รือ่ งต่างๆ เพิม่ ขึน้ ขณะเดียวกัน
มีการปลูกฝังแนวคิดว่า “การให้ (ความรู้) ไม่ทำ�ให้บริษัทยากจนลง”
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6.8 ติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานอย่างต่อเนือ่ ง โดยสำ�นักกิจกรรมเพือ่ สังคมของเครือเบทาโกร
มีหน้าที่รายงานผลการดำ�เนินงานต่อคุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ (CEO) ทุกเดือน รายงานผลการดำ�เนินงาน
ต่อกรรมการบริหารของเครือเบทาโกรทุกไตรมาส และในบางพื้น ที่ เช่น เจ้าหน้าที่ของเครือเบทาโกร
และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำ�บลช่องสาริกา มีหน้าที่ต้องรายงานผลการดำ�เนินงานต่อปลัดอำ�เภอ เพื่อนำ�เสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบด้วย เป็นต้น

7.

ปัญหาอุปสรรค

7.1 เครือเบทาโกรเป็นองค์กรธุรกิจมีหน้าที่สร้างผลประกอบที่ดี และผลตอบแทนสู ง
ส่วนการทำ�งานเพือ่ สังคมจะมีเป้าหมายในทางตรงข้ามกัน ดังนัน้ ผูบ้ ริหารของเครือเบทาโกรจะต้องใช้ความพยายามมาก
ที่จะดำ�เนินงานสร้างผลกำ�ไรทางธุรกิจ และงานด้านสังคมควบคู่กันไป เพื่อพิสูจน์ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจความสำ�คัญ
ของการทำ�งานเพื่อสังคม
7.2 ชุมชนไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของเครือเบทาโกร โดยคิดว่าเข้ามาในชุมชนเพื่อหาผลประโยชน์
จึงไม่ให้ความร่วมมือในช่วงแรก ขณะเดียวกัน ชุมชนไม่เข้าใจแนวทางการดำ�เนินงานของเครือเบทาโกร ที่ต้องการ
พัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ โดยคิดว่าเครือเบทาโกรต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
โดยเฉพาะในเรื่องงบประมาณ
7.3 การทีด่ �ำ เนินนโยบายบางอย่างของเครือเบทาโกรทีเ่ ร็วเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ใน Supply Chain บ้าง เช่น เรื่องการลดการใช้ยาในการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งต้องทำ�ความเข้าใจหรือทดลองดำ�เนินการ
ในสเกลเล็กๆ ก่อน เมื่อผลชัดเจนแล้วจึงขยายผล ซึ่งทำ�ให้มีเวลาพอในการปรับทิศทางและมีการวางแผนรองรับ
ผลกระทบไว้ล่วงหน้า
7.4 การดำ�เนินงานต้องใช้ระยะเวลานานจึงจะเห็นผลลัพธ์ และไม่ใช่ทุกองค์กรที่มีการนำ�รูปแบบ
การดำ�เนินงานแบบ Holistic Area Based Approach ไปปรับใช้จะประสบความสำ�เร็จ

8. การต่อยอดการดำ�เนินงานในอนาคต
เครือเบทาโกรมีแนวคิดในการต่อยอดการนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำ�เนินธุรกิจ ดังนี้
8.1 บูรณาการดำ�เนินงานในรูปแบบ One Health ซึ่งเป็นแนวคิดระดับโลกในการดำ�เนินงาน
ที่ตระหนักถึงคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมอย่างเชื่อมโยง ซึ่งในปัจจุบันการดำ�เนินงานของทั้ง 3 มิติข้างต้น
ยังมีการดำ�เนินงานแบบแยกส่วนอยู่
8.2 ยกระดับการผลิตและขีดความสามารถของผลผลิต (Productivity Improvement)
อย่างต่อเนื่อง
8.3 เชื่อมโยงการดำ�เนินงานกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้ง อปท. ภาคเอกชน หรือภาครัฐ
ที่มีบทบาทภารกิจครอบคลุมระดับพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงงานของเครือเบทาโกรกับกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน
เป็นการสร้างพันธมิตรในการดำ�เนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน
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กล่ า วโดยสรุ ป เครื อ เบทาโกรดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยใส่ ใจคุณ ภาพสินค้า
ควบคู่ไปกับสุขภาพผู้บริโภค ทำ�ให้เครือเบทาโกร ได้รับ
ความเชื่อถือในมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย
โดยคุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ของเครือเบทาโกรได้ริเริ่มแนวทางการดำ�เนินงานแนวใหม่
เข้ามาในองค์กร ผ่านการกำ�หนดนโยบายให้ความช่วยเหลือ
พันธมิตรทางการค้า (Supply Chain) ไม่นำ�เรื่องธุรกิจ
มาเกี่ยวข้อง เช่น สร้างรูปแบบ (Model) การนำ�องค์ความรู้
ไปช่ ว ยกลุ่ ม พั น ธมิ ต รทางการค้ า เป็ น ต้ น นอกจากนี้
ยังขยายความช่วยเหลือไปสู่พันธมิตรทางการค้ารายย่อย
(SMEs) และชุมชน โดยนำ�รูปแบบการดำ�เนินงานการพัฒนา
อย่างเป็นองค์รวมที่ยึดพื้น ที่เป็นตัวตั้ง (Holistic Area
Based Approach) มาประยุกต์ใช้ในการสอดแทรกหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในกระบวนการบริ ห าร
จัดการและการพัฒนา ซึ่งเน้นการตอบสนองความต้องการ
อย่างแท้จริงของชุมชน และใส่ ใจการแก้ปัญหาพื้นฐาน
ของชาวบ้านก่อน ให้ชาวบ้านมีความปลอดภัยและเข้มแข็ง
ในประเด็นพื้นฐานของการดำ�รงชีวิต เช่น อาชีพ สุขภาพ
สวัสดิการ แล้วจึงขยายผลการนำ�ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ชุมชน โดยเน้นการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้
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บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำ�กัด

 จากพื นฐานธุ ร กิ จ ครอบครั ว
รุ่ น แรกเน้ น คุ ณ ธรรมในการ
ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ผู้ บ ริ ห า ร
รุ่ น ปั จ จุ บั น ส า น ต่ อ น า
“หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง” มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
การบริ ห ารกิ จ การ ให้ มี ก าร
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน

 บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม
จากัด ด าเนิน ธุ ร กิจ ผลิ ต และ
จาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้
เ ค รื่ อ ง ห ม า ย ก า ร ค้ า
“TOSHIBA” มาตังแต่ปี 2512
สินค้ามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
จ า ก ผู้ บ ริ โ ภ ค ทั ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ

จุดเริ่มต้น

สนใจผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทั งหมด มุ่ ง พั ฒ นา
เท คโน โลยี เ พื่ อผลิ ต สิ นค้ า ให้ มี คุ ณ ภ า พ
ตอบสนองความต้องการของผู้บ ริโภค เข้า ใจ
ศั ก ยภาพของตนเอง ใช้ ท รั พ ยากรอย่ า ง
มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ คานึง ถึง ผลกระทบต่อ สั ง คม
และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ทังในและนอกองค์กรให้มีศักยภาพ

สร้างภูมิคุ้มกัน บริหารความเสี่ยง วางแผนทาง
ธุ ร กิจ โดยมี ข้ อมู ล สนั บ สนุน เพื่ อการปรับ ตั ว
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ดาเนิน ธุรกิจที่โปร่งใส
มีคุณธรรม เติบโตอย่างมีขันมีตอน ยั่งยืน

ผู้บ ริ ห าร/พนัก งานเรี ย นรู้ ต่ อเนื่ อง นาใช้ห ลั ก
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ และการ
สร้ า งค่า นิ ย มวั ฒ นธรรมองค์ ก รในการท างาน
รวมทังปลูกฝังการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับพนักงาน

กระบวนการประยุกต์ใช้ปรัชญาฯ

พนั ก งานได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
มีประสิทธิภาพ มีส่วนสาคัญในการผลิตสินค้า
ที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเอง มีภูมิคุ้มกัน
ในชีวิต มีทัศนคติที่ดีในการทางานกับชุมชน
และสังคมภายนอก

บุคคล

ผลประกอบการของธุ ร กิ จ มี ก าไร มี ร ะบบ
บริหารจั ดการความเสี่ ยงที่ ดี มี ภูมิคุ้มกั นต่อ
การเปลี่ยนแปลง มีองค์ความรู้และเทคโนโลยี
เพื่ อ พั ฒ นาสิ น ค้ า ให้ มี คุ ณ ภาพ แข่ งขัน ทาง
ธุรกิจได้

องค์กร

ทรัพยากรของประเทศถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม แรงงานได้รับ
การพั ฒ นาศั ก ยภาพ ชุ มชนได้รับ ประโยชน์
การจ้างงาน

สังคม

ผลผลิต

o
o
o
o
o
o

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากร ใช้เทคโนโลยี
และกระบวนการอุตสาหกรรม
สะอาดและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

ผู้บริหารเป็นต้นแบบที่ดี มีธรรมาภิบาล
เติบโตอย่างเป็นขันตอน
มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี
มีนวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์เสมอ
เน้นความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่การทาธุรกิจ
พนักงานมุ่งมั่นทางาน สู้ปัญหา พึ่งพาตนเอง

ปัจจัยสาเร็จ

มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร พั ฒ น า
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
สามารถอยู่ ร่ ว มกั บ ชุ ม ชน
อย่างพึ่งพา
 เกิ ด การน าใช้ ปรั ช ญาของ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ใ น
ภาคธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ อ ย่ า ง
เ ป็ น รู ป ธ ร ร ม ส นั บ ส นุ น
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

ผลลัพธ์

บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จากัด

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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1. ข้อมูลของบริษัท
บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำ�กัด เป็นหนึง่ บริษัทในเครือไทยโตชิบา กรุป๊ จำ�กัด ดำ�เนินการผลิตและจำ�หน่าย
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน พัดลม ตู้เย็น มอเตอร์ ปั๊มนํ้า ไมโครเวฟ หม้อหุงข้าว กระทะไฟฟ้า เตาไฟฟ้า ทีวี และ
เครื่องล้างจาน ก่อตั้งโดย ดร.กร สุริยสัตย์ และ ท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์ ในนามของบริษัท อุตสาหกรรมไฟฟ้าไทย
จำ�กัด โดยร่วมทุนกับ บริษัท โตเกียว ชิบาอูระ อิเล็กทรอนิกส์ จำ�กัด ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้เครื่องหมายการค้า
“TOSHIBA” เริ่มดำ�เนินการเมื่อปี 2512 และได้ขยายกิจการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
เรื่องการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ โดยสามารถ
สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกระบวนการผลิตจะเป็นการใช้วัตถุดิบ
ที่มีอยู่ในประเทศ เพื่อลดปัญหาการขาดดุลทางการค้า ในขณะเดียวกันก็ยังส่งเสริมการจ้างงานในประเทศมากขึ้น
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษั ท ไทยโตชิบาฯ ได้ให้ความสำ�คัญอย่างมากกับการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์
และเทคโนโลยี ควบคูก่ บั การพัฒนาระบบการบริหารบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรให้มปี ระสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับความก้าวหน้าของกิจการ
บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำ�กัด เป็นอีกหนึง่ ธุรกิจทีด่ �ำ เนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป และมีล�ำ ดับขัน้ ตอน
ของการพัฒนาทีช่ ดั เจน แม้วา่ จะเกิดภาวะวิกฤติเิ ศรษฐกิจในประเทศไทยอย่างรุนแรงในบางช่วง หากแต่ยงั สามารถรักษา
การเจริญเติบโตของธุรกิจต่อไปได้ รวมทัง้ มีการจ้างงานอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ เป็นผลมาจากการวางรากฐานทีด่ ีให้กบั พนักงาน
ให้ตั้งอยู่ด้วยความไม่ประมาท รู้จักประหยัด ไม่ใช้สิ่งของฟุ่มเฟือยและดำ�รงชีวิตอย่างเรียบง่ายพอเพียง
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2. เหตุจงู ใจ แรงบันดาลใจทีเ่ ป็นปัจจัยให้องค์กรนำ�ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ท่ามกลางการแข่งขัน ทางธุรกิจและกระแสเศรษฐกิจที่สุดแสนจะพลิกผันและอยู่ ในภาวะที่หนักหน่วง
ที่นับวันจะยิ่งรุนแรงมากขึ้น ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  จึงต้องแสวงหาและพัฒนากลยุทธ์
ตลอดจนมาตรการทางการค้าแบบสุดยอด เพื่อช่วงชิงความเป็นหนึ่งในการจำ�หน่ายสินค้าของตนเองในตลาด ทั้งใน
ประเทศและตลาดโลกได้ ซึง่ นอกจากการให้ความสำ�คัญต่อการผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพและเป็นทีต่ อ้ งการของตลาดแล้ว
ในแง่ของการบริการหลังการขายดูเหมือนจะมีความจำ�เป็นอีกประการหนึ่งที่ต้องเดินควบคู่ไปกับการจำ�หน่ายสินค้า
เพือ่ รักษาความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด นอกจากนี้ กลยุทธ์การขายทีล่ ว้ นแล้วแต่พลิกตำ�ราการตลาด เพือ่ เสนอตัวเป็น
สินค้าในใจลูกค้าตลอดกาล จนถึงการชิงไหวชิงพริบในด้านการเป็นเจ้าแห่งนวัตกรรมที่ให้ความสำ�คัญกับความทันสมัย
และเทคโนโลยีทกี่ ้าวไกล โดยปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวถึงนี้ ล้วนเป็นตัวบ่งชี้ทแี่ สดงให้เห็นว่าการแข่งขันทางธุรกิจเครื่องใช้
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นั้น มีความรุนแรงและดุเดือดเพียงใด ยังไม่รวมถึงการแข่งขันกับธุรกิจภายนอกประเทศที่มี
กำ�ลังการผลิตสูงแต่ต้นทุนตํ่าอย่างจีน ที่กำ�ลังขยายการผลิตสินค้าประเภทนี้ไปยังตลาดทั่วโลก
ผู้ประกอบการที่ชาญฉลาดที่ต้องการดำ�เนินธุรกิจให้อยู่รอด มีผลกำ�ไรที่พอเหมาะและดำ�เนินธุรกิจ
ไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงเลือกที่จะพัฒนาธุรกิจของตนเองโดยเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ในขณะเดียวกัน
ก็ได้ให้ความสำ�คัญกับการบริหารธุรกิจโดยใช้แนวทางการบริหารที่เข้าใจศักยภาพตนเอง-พนักงาน เข้าใจฐานลูกค้า
ของตนเอง ใส่ ใจกับสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึง การดูแลต่อพนักงานและชุมชนรอบข้างเป็นอย่างสูง
โดยหวังว่าท้ายทีส่ ดุ แล้ว คนเหล่านีจ้ ะกลายมาเป็นลูกค้าและผูป้ กป้องธุรกิจของตนเองหากเกิดภาวะวิกฤติแิ บบใดแบบหนึง่
ในอนาคต ในขณะเดียวกันก็ต้องมีมาตรฐานและคุณธรรมในการดำ�เนินธุรกิจตามหลักการระเบียบกฎหมายของ
ประเทศต่างๆ ที่มีฐานการผลิตขององค์กรตั้งอยู่ รวมถึงหลักการสากลที่ได้กำ�หนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการยอมรับ
ในกระบวนการผลิตที่ถูกต้องและเป็นธรรม
การดำ�เนินการทั้งหมดนี้ “บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำ�กัด” ได้ดำ�เนินการตามกระบวนการข้างต้น
อย่างครบถ้วน โดยนำ� “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกต์ใช้ในมิตขิ อง “การบริหารธุรกิจโดยใช้แนวทาง
การบริหารที่เข้าใจศักยภาพตนเอง-พนักงาน เข้าใจฐานลูกค้าของตนเองและใส่ ใจกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น” นั้นเอง
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3. การประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร
จัดการองค์กร และการบริหารธุรกิจ
บริษั ท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำ�กัด มีนโยบายและยึดแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นเรื่องความประหยัด ความพอเพียง พอประมาณ ซึ่งจะมีป้ายข้อความที่เป็นคติพจน์
หรือ Motto ติดไว้ในสถานที่ทำ�งาน อาทิ ใจสู้ พากเพียร ประหยัด เพื่อกระตุ้นให้พนักงานทุกคนนำ�ไปปฏิบัติ
วิสัยทัศน์เพื่อสังคม นำ�ไปสู่การดำ�เนินธุรกิจที่มีคุณภาพ
บริษัทฯ ได้เน้นกระบวนการดำ�เนินงาน การผลิตและการบริหารทีม่ งุ่ นำ�สิง่ ทีด่ มี าสูช่ วี ติ ประชาชน สะท้อนให้เห็น
ว่าการทำ�งานของบริษัทที่แท้จริงไม่เพียงแต่สนใจคุณภาพสินค้าที่มีต่อลูกค้าเท่านั้น หากแต่ยังสนใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พนักงานทุกคนในบริษัท โดยเฉพาะในเรื่องของการดำ�เนินชีวิตภายใต้หลักคุณธรรม ได้แก่ ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ชุมชนและสังคมส่วนรวม ซึ่งพนักงานทุกคนจะได้รับการปลูกฝัง
ถ่ายทอดและบอกต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยถือว่าเป็นเรื่องจำ�เป็นและสำ�คัญที่ถือ
เป็นคุณค่าของพนักงานบริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำ�กัด ทีม่ จี ติ สำ�นึกทีด่ ตี อ่ ตนเองและสังคม เป็นการสร้างเมล็ดพันธุ์
คนดีมีนํ้าใจให้กับสังคมไทย สมดั่งเจตนารมณ์ขององค์กรที่ว่า “นำ�สิ่งที่ดีสู่ชีวิต” (Bring Good Things to Life)
วิสัยทัศน์สะท้อนการปฏิบัติที่ให้คุณค่ากับคนในสังคม
จากวิสัยทัศน์ที่มองภาพการนำ�สิ่งที่ดี ให้กับทุกคนในสังคม บริษั ทจึงได้นำ�มากำ�หนดเป็นคุณค่าการทำ�งาน
ของหน่วยงาน โดยเน้นการทำ�งานในบริบทที่สำ�คัญ 3 ส่วน คือ ด้านลูกค้าที่ให้ความสำ�คัญในการเป็นผู้ผลิตมืออาชีพ
และเป็นเลิศเพื่อการแข่งขันภายในประเทศและทั่วโลก (Global Prof. Excellent Manufacturer) ในด้าน
พนักงานได้ให้ความสำ�คัญกับคุณค่าทางจิตใจและความใจสู้ในการทำ�งานและการดำ�เนินชีวิต เช่น ความประหยัด
และพากเพียร (Fight Spirit) และท้ายสุดคือ ด้านสังคมที่ให้ความสำ�คัญต่อการเกื้อกูลสังคมและเชิดชูความเป็นธรรม
(Contribute to Our Society and Honor Justice) ซึ่งทั้งหมดแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมจากการดำ�เนินงาน
กิจกรรมและโครงการต่างๆ จำ�นวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้
ในการบริหารกิจการร่วมกับการปลูกฝังให้กับพนักงานให้มีชีวิตแบบเรียบง่ายพอเพียง ซึ่งยังประโยชน์แก่องค์กร
และพนักงานอย่างยิ่ง
การบริหารธุรกิจ/การบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1) การบริหารธุรกิจ
บริษั ท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำ�กัด ได้นำ�หลักความมีเหตุมีผลมาใช้ในการบริหารธุรกิจ โดยให้ความ
สำ�คัญกับการตัดสินใจของผู้บริหารที่ต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองสถานการณ์ในอนาคตได้อย่างแม่นยำ�  รวมทั้ง
ความสามารถในการบริหารได้อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ และจากพื้นฐานในส่วนนี้ ทำ�ให้เกิดกระบวนการ
บริหารที่เป็นระบบและเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนการทำ�งานซึ่งกันและกัน
โดยในด้านการบริหารกิจการนั้น บริษั ทดำ�เนินธุรกิจโดยเน้นความไม่ประมาท จึงได้พยายามกำ�หนดมาตรฐาน
การทำ�งานที่สำ�คัญๆ หลายเรื่องควบคู่กันไป เช่น การทำ�ตามกฎหมาย ข้อบังคับ สัญญาของประเทศต่างๆ
การพัฒนาบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายของบริษัทที่ชัดเจนมีคุณภาพ บริหารงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส
นำ�ข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ มาใช้สนับสนุนและวางแผนทางธุรกิจและการปรับตัวที่เหมาะสมตามสถานการณ์โลก
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการให้ความสำ�คัญกับการเจริญเติบโตอย่างมีขั้น มีตอนเพื่อสร้างพื้นฐานที่ดี
ในการเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต
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2) การบริหารจัดการองค์กร
ในด้ า นการพั ฒ นาด้ า นบุ ค ลากร บริ ษั ท ฯ ถื อ ว่ า คน (พนั ก งาน) เป็ น หั วใจหลั ก ของการทำ � งาน
จึงให้ความสำ�คัญในลำ�ดับต้นๆ กับสายงานพัฒนามนุษ ย์อย่างต่อเนื่อง อาทิ การกำ�หนดนโยบายสนับสนุนให้มี
การจ้างแรงงานไทย โดยเฉพาะการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและพื้นที่ ใกล้เคียง
ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของโรงงาน การรักษาระดับค่าจ้างและสวัสดิการให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำ�หนด
การส่งเสริมพนักงานให้มีการพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถในการทำ�งานอย่างต่อเนื่องด้วยการส่งพนักงาน
ไปเข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงานและการฝึกงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ โดยมุ่งหวังว่าเมื่อพนักงาน
มีความรู้และความสามารถ ตลอดจนมีทักษะและความชำ�นาญในการทำ�งานที่ดีพอแล้ว จะสามารถผลิตสินค้า
ที่มีคุณภาพให้กับคนในสังคมได้ สมดั่งเจตนารมณ์ของการนำ�สิ่งที่ดีสู่ชีวิต
      ในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษั ท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำ�กัด ที่ผ่านมา พนักงานทุกคนได้รับ
การปลูกฝังค่านิยมทีส่ �ำ คัญ คือ การรักษาคำ�มัน่ สัญญาในการดูแลคุณภาพชีวติ ของคนในสังคมให้ดขี นึ้ ไม่เพียงแต่สงั คมไทย
เท่านั้น หากแต่แพร่ขยายสู่สังคมโลกต่อไปไม่หยุดยั้ง ปณิธานสำ�คัญที่พนักงานได้รับการปลูกฝังจากบริษัทมีดังนี้
		 2.1) ด้านความพึงพอใจของลูกค้า เป็นการดำ�เนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการและเงื่อนไขการซื้อ
ของลูกค้า โดยให้ความสำ�คัญกับข้อกฎหมาย กฎระเบียบและสัญญาต่างๆ ที่แต่ละประเทศกำ�หนด
		 2.2) 	ด้านการผลิตและเทคโนโลยี มีการปรับปรุงเทคโนโลยีและการพัฒนาสินค้าอยูต่ ลอดเวลา โดยคำ�นึง
ถึงคุณภาพของสินค้าและความปลอดภัยในการใช้สินค้า โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด
		 2.3) 	ด้านการรับประกันคุณภาพ ให้ความสำ�คัญกับข้อผูกพันว่าด้วยการรับประกันคุณภาพและความ
ปลอดภัยจากการใช้สินค้า เพื่อรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้า
		 2.4) การตลาดและการขาย จัดนโยบายด้านการส่งเสริมการตลาดและการขายทีส่ อดคล้องและเหมาะสม
กับสัญญาและข้อกฎหมายของแต่ละประเทศ เพื่อให้ดำ�เนินธุรกิจไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม        
		 2.5) ด้านการจัดซื้อ ดำ�เนินการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี โดยอาศัยหลักการสร้างความเชื่อมั่นและ
ความเข้าใจในการทำ�ธุรกิจร่วมกัน
		 2.6) 	ด้านสิง่ แวดล้อม กระตุน้ ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องทัง้ หมดใส่ใจและคำ�นึงถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับสิง่ แวดล้อม
โดยสร้างความตระหนักร่วมกันว่าโลกเป็นทรัพย์สนิ ที่ไม่สามารถหาสิง่ ใดมาแทนที่ได้ และถือเป็นภาระหน้าทีข่ องทุกคน
ที่ต้องร่วมกันรักษาโลกใบนี้ให้คงสภาพที่ดีที่สุดถึงอนุชนรุ่นหลังสืบไป โดยบริษัทเองมีนโยบายและการปฏิบัติที่ชัดเจน
ในการผลิตสินค้าที่ดีเยี่ยมภายใต้กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่ปกป้องสภาพแวดล้อม
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นอกจากนี้ บริษัทยังดำ�เนินการผลิตภายใต้หลักการใช้ประโยชน์
อย่างคุม้ ค่าและสูงสุด เช่น การสร้างระบบบำ�บัดนํา้ เสีย โดยนำ�นํา้ ที่ได้
รับการบำ�บัดแล้วกลับมาใช้เป็นนํ้าชักโครกในสุขา การนำ�ความร้อน
ทีป่ ล่อยทิง้ มาใช้ประโยชน์ในการอบโฟม รวมทัง้ การกำ�หนดนโยบาย
และหลักปฏิบัติที่คำ�นึงถึงการประหยัดพลังงานต่างๆ เช่น การใช้
โซล่าเซลในการผลิตนํ้าร้อน การใช้เครื่องปรับอากาศที่ประหยัด
พลังงาน การใช้ก๊าช LPG แทนนํ้ามันเบนซิน-นํ้ามันเตา การรณรงค์
ให้ประหยัดพลังงาน
		 2.7) 	ปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎระเบียบ กฎหมาย
ข้อตกลงทางธุรกิจของแต่ละประเทศ ภูมิภาคและความเป็นสากล
เช่น มาตรฐานการควบคุมการส่งออก กฎหมายว่าด้วยการค้าและการ
แข่งขันทางการค้า เพื่อการแข่งขันอย่างเสรี ให้ความสำ�คัญกับการ
ดำ�เนินธุรกิจที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เช่น ประมูลการผลิตสินค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่จ่ายค่าตอบแทน
พิเศษหรือเงินอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งงานหรือโครงการ มีจรรยาบรรณด้านวิศวกรรมด้วยการผลิตสินค้าจากช่างที่เป็น
มืออาชีพ เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา จัดทำ�บัญชีอย่างเหมาะสมและส่งมอบในเวลาที่กำ�หนดโดยไม่มีการแต่ง
รายงานการเงินที่ไม่ถูกต้อง ดำ�เนินการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรด้วยความซื่อสัตย์บนพื้นฐานของความเป็นจริงและ
ไม่ใช้การโฆษณาเพือ่ การโจมตีหรือทำ�ลายคูแ่ ข่งการค้า รวมทัง้ ไม่อา้ งอิงถึงการเมืองและศาสนาทีน่ �ำ ไปสูค่ วามเข้าใจผิด
หรือเป็นการดูหมิ่นเชื้อชาติ ศาสนา เพศ เป็นต้น
		 2.8) ให้ความสำ�คัญด้านสิทธิบุคคล โดยยอมรับว่าบุคคลทุกคนมีความแตกต่างกันและต้องเคารพ
ในความต่างนัน้ รวมทัง้ มีการจ้างงานผูพ้ กิ ารจำ�นวนมาก ได้ท�ำ งานเช่นเดียวกับพนักงานปกติ เพือ่ ให้ผพู้ กิ ารได้มโี อกาส
อยู่ร่วมกับบุคคลทั่วไปในสังคม
		 2.9) ให้ความสำ�คัญกับชุมชนด้วยการช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นและ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการชุมชนสัมพันธ์ ที่ดำ�เนินการร่วมกับชุมชนข้างเคียงในการพัฒนาพื้นที่ เช่น
การสร้างสาธารณูปโภค สาธารณประโยชน์ รวมทั้งการสนับสนุนและส่งเสริมระบบการเมืองและการปกครอง
แบบประชาธิป ไตยด้วยการไม่จ่ายเงินแก่พรรคการเมืองหรือสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
เพื่อสร้างสิทธิพิเศษทางการค้า
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		 2.10) ให้ ค วามสำ�คั ญ กั บ การคั ด เลื อ กพนั ก งานที่ มี ค วามรู้ แ ละความสามารถเหมาะสม
กับตำ�แหน่งงาน โดยยึดความสามารถของบุคคลและความเป็นธรรมในการคัดเลือก รวมทั้งในการประเมินผล
การปฏิบัติงานจะคำ�นึงถึงวิธีการและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและแน่นอนในการขึ้นค่าจ้างให้แก่พนักงาน
		 2.11) ส่งเสริมให้พนักงานดำ�เนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการอบรมส่งเสริม
การดำ�เนินชีวิตด้วยความพอเพียง ส่งเสริมการออมด้วยการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในหน่วยงาน
3) การดำ�เนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
นอกจากการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ ห ลั ก กฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ และระเบี ย บของแต่ ล ะประเทศ
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรมที่อยู่ ในสายการดำ�เนินงานของ บริษั ท ไทยโตชิบา
อุตสาหกรรม จำ�กัด แล้ว บริษั ทยังมีความชัดเจนในด้านการดำ�เนินการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีการ
ประกาศใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยดำ�เนินการภายใต้หลักการพื้นฐานหลายอย่าง ได้แก่ ความสัมพันธ์กับ
ชุมชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การควบคุมการส่งออก การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
การห้ามบริจาคเงินที่ไม่ถูกต้อง การบริจาค การสนับสนุนทางการเมือง การติดต่อกับหน่วยงานราชการ กิจกรรมด้าน
เทคโนโลยี กิจกรรมการตลาดและการขาย การจัดซื้อและจัดหา การสื่อสารองค์กร กรรมสิทธิ์และการเปิดเผยข้อมูล
การคุ้มครองสิทธิทางปัญญา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการรักษาสภาพแวดล้อมการทำ�งานและความปลอดภัย
จากการทำ�งาน

4. การทำ�กิจกรรมเพื่อสังคม
กิจกรรมเพื่อสังคมสำ�หรับกลุ่มบริษั ท โตชิบา ประเทศไทย ถือว่าเป็น หน้าที่พลเมือง เป็นส่วนหนึ่ง
ของการทำ�งาน เป็นสิ่งที่พนักงานต้องมีส่วนร่วมช่วยกันทำ� เพราะบริษัทฯ คิดเสมอว่าการพัฒนาประเทศเป็นเรื่องของ
ทุกคนไม่ใช่เฉพาะเรื่องของรัฐบาล ซึ่งแนวทางการทำ�กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ คือ การคิดสร้างสรรค์โครงการ
และ “ลงมือทำ�” ด้วยมือของคนของบริษัทเองเพื่อให้เกิดผลสำ�เร็จที่ดีที่สุด สำ�หรับ “ผู้ให้” และ “ผู้รับ” ไม่มีการว่าจ้าง
หน่วยงานหรือบริษัท Organizer ใดมาช่วยทำ�  เพราะคิดว่าการจะได้ “ใจ” ได้จิตสำ�นึก ต้องมาจาก “การทำ�ด้วยมือ
ของเราเอง” และงานที่ทำ�ด้วยใจมักจะประสบความสำ�เร็จ และสร้างความประทับใจให้กับ “ผู้รับ” มากกว่า
ซึ่งหลักสำ�คัญในการทำ�กิจกรรมเพื่อสังคม คือ
การทำ�กิจกรรมเพื่อสังคมไม่ใช่ Green Marketing ต้องไม่วัดผลเพียงเป็นตัวเลข เพราะจะทำ�ให้ดูเหมือน
ไม่ประสบความสำ�เร็จ ดูไม่คุ้มค่า และจะทำ�ให้เลิกทำ�ในที่สุด กิจกรรมเพื่อสังคมผลที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลา
และยากถ้าใช้จำ�นวนเป็นตัววัดการวัดผล ต้องมาจากประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริง กิจกรรมต้องทำ�จากใจ และจิตสำ�นึก
ของการทำ�หน้าที่พลเมืองที่ดี
การทำ�กิจกรรมเพื่อสังคมไม่ ใช่การสร้างภาพพจน์ ถ้าเราเอางบประมาณส่วนใหญ่ของกิจกรรมไปลงที่
การโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ เหลือเงินจำ�นวนน้อยที่จะทำ�กิจกรรมจริง กิจกรรมจะไม่ประสบความสำ�เร็จ
การสร้างใจของทั้ง “คนให้” และ “คนรับ” ก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะ “ไม่จริงใจ”
ต้องเลือกแนวทางที่จะทำ�ที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมดีที่สุดและที่เรามีความสามารถ และมี ใจ
ที่จะทำ�ให้เกิดประโยชน์ได้จริงที่สุดอย่างต่อเนื่อง เพราะเราไม่สามารถทำ�ทุกอย่างได้ และส่วนใหญ่การทำ�ให้
เกิดผลจริง ต้องใช้เวลานาน
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ต้องทำ�ด้วยมือของเรา มือของพนักงาน ของผู้บริหาร ของลูกค้า ไม่ใช่จ้างคนอื่นทำ� งานจะออกมาดีและพิเศษ
เพราะทำ�ด้วยใจ
ต้องทำ�อย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์ และต้องมีการบริหารจัดการ ติดตามผลงานประเมินผล ไม่ ใช่ทำ�
แล้วเลิกทำ�เหมือนๆ กันทุกปีทำ�แบบ Routine ถ้าเช่นนั้นแล้วงาน จะไม่ประสบผลสำ�เร็จ จะไม่ได้คุณภาพที่ดี
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงก็จะน้อย สุดท้ายคนทำ�ก็ไม่มีใจจะทำ�ต่อไป ตัวอย่างทำ�กิจกรรมเพื่อสังคมที่ดำ�เนินการมาอย่าง
ต่อเนื่อง อาทิ
4.1 โครงการทุนการศึกษา
กลุ่มบริษั ท โตชิบา ประเทศไทย ตระหนักถึงความสำ�คัญด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน จึงได้
จัดตั้งโครงการทุนการศึกษา “เรารักโรงเรียนกับโตชิบา” ขึ้นตั้งแต่ปี 2532 และดำ�เนินกิจกรรมการมอบทุนฯ
มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ้น โดยได้มอบทุนการศึกษา
ใน  2 โครงการ คือ
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		 1) ทุนอุปกรณ์การศึกษา โดยมอบโทรทัศน์แก่โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
ในแต่ละปีจะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีความขาดแคลน หรือโรงเรียนที่มีแผนการประหยัดไฟ
การรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
		 2) ทุนการศึกษา ประจำ�ปีแก่นักเรียนอาชีวะ และนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งเงินทุนการศึกษา
ที่มอบให้เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่า โดยมีหลักการพิจารณาแตกต่างกันในแต่ละปี เช่น ทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริม
การหารายได้ หรือทุนการศึกษา “เปิดวิชาแห่งการให้” เป็นต้น
4.2 โครงการ “เรารักโรงเรียน (Eco-Schools) กับโตชิบา”
กลุ่มบริษั ท โตชิบา ประเทศไทย ดำ�เนินโครงการมอบผลิตภัณฑ์ เพื่อการศึกษาให้เป็นสื่อการเรียน
การสอนแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนและอยู่ ในถิ่นทุรกันดารอย่างต่อเนื่องตลอด 27 ปี วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
ด้านการศึกษา มอบสื่อการเรียนการสอนด้วยเครื่องฉายโปรเจกเตอร์ส่งเสริมให้โรงเรียนเห็นความสำ�คัญของ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและนำ�วิธีการและประโยชน์ที่ ได้รับจากการรณรงค์พื้นที่สีเขียวไปเผยแพร่และเป็นต้นแบบให้กับ
โรงเรียนอื่นๆ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีโครงการพื้นที่สีเขียวอย่างน้อยอัตราร้อยละ 30 ของพื้นที่
หรือมีการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี

5. ผลจากการประยุกต์ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลประกอบการแข็งแกร่ง
คู่แข่งขันถือว่าบริษัทฯ เป็นผู้นำ�ตลาดบริษัทหนึ่ง
บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดและมีความสามารถในการแข่งขันในตลาด จนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าให้เป็น
หนึ่งในผู้นำ�ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศและต่างประเทศ
คู่ค้ามีความพึงพอใจในสินค้าและบริการอยู่ในระดับสูง
ความสามารถในการฝ่าฟันวิกฤติิ
บริษั ทฯ สามารถผ่านพ้นวิกฤติิเศรษฐกิจด้วยดีตลอดมา ด้วยการวางรากฐานและการปลูกฝังพนักงาน
ให้มีใจสู้ พากเพียร ประหยัดซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีในการฝ่าฝันอุปสรรคต่างๆ มาโดยตลอด
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ประโยชน์ส่วนรวม
สาธารณชนทั่วไปรับทราบว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนได้รับคะแนน
ในการทำ� CSR ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย
องค์กรภายนอกต่างๆ ประเมินบริษัทฯ ให้มีการรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี
พนักงาน
พนักงานไม่ถอดใจเมื่อเผชิญกับความยากลำ�บากในงานที่ได้รับมอบหมาย
พนักงานไม่ลาหยุดงานโดยไม่จำ�เป็น เพราะมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
พนักงานพยายามทำ�ดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด
พนักงานพยายามทำ�งานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
พนักงานร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้งานสำ�เร็จลุล่วง
พนักงานทำ�งานที่เริ่มต้นไว้จนเสร็จสิ้น
พนักงานพยายามร่วมช่วยแก้ไขปัญหาของบริษัทฯ อย่างดีที่สุด จนสำ�เร็จลุล่วงด้วยดี
พนักงานมีความคิดริเริ่มในการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องด้วยนวัตกรรม
พนักงานมีเป้าหมายในการทำ�งาน

6. การพัฒนา ต่อยอด และการขยายผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้บริหารของบริษัทฯ มีนโยบายขยายผลองค์ความรู้ต่างๆ สู่คู่ค้า โดยการจัดอบรมให้นักธุรกิจในกลุ่มเครื่องใช้
ไฟฟ้า ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกปีอย่างต่อเนื่อง ประจวบกับได้มีข้อตกลงความร่วมมือที่จะขยายผล
การนำ�ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับองค์กรธุรกิจอีก 6 แห่ง สศช. และ มพพ. บริษัทฯ จึงเชิญชวนร้านค้า
ที่ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า (ขายทุกยี่ห้อ) ซึ่งเป็นเพียงธุรกิจเล็กๆ มีพนักงาน 10-20 คน ในจังหวัดเชียงรายและ
จังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ ร้านทวียนต์ เชียงราย และร้านวงศ์อนันต์ สมุทรสงคราม ให้มกี ารนำ�ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
ภายในองค์กร โดยไปสอนและแนะนำ�ให้รู้จักหลักคิด แนวปฏิบัติ และวิธีการต่างๆ โดยเน้นการสอนหลักการ
ที่จะสร้างร้านค้าให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยการนำ�หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ไปเป็นแนวคิดแนวปฏิบัติ
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ไม่เน้นการขยายร้านหรือสาขา แต่จะทำ�ธุรกิจที่ร้านเดิมให้ดีที่สุด โดยให้ชุมชนยอมรับ ในด้านของพนักงาน
ได้มีการแนะนำ�ให้มีการปรับปรุงความเป็นอยู่ ให้ดีขึ้น กินดีอยู่ดี สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และสามารถ
ช่วยเหลือสังคมได้ในโอกาสต่อไป นอกจากนี้ ยังได้ขยายแนวคิดการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปยังองค์กรธุรกิจอื่นๆ ที่เป็นเครือข่าย ได้แก่ บริษั ท เอ็นอีซี อินฟรอนเทียไทย บริษั ท โตชิบาไลท์ติ้ง จำ�กัด
บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำ�กัด และบริษัท เอ็นอีซี่ แพลทฟอมส์ไทย จำ�กัด

7. ปัจจัยความสำ�เร็จ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ความกล้าทำ�ในสิ่งที่ตนเองเชื่อและศรั ทธา การปรับใช้วัฒนธรรมการบริหารองค์กรแบบญี่ปุ่น ซึ่งเป็น
หลักการบริหารที่สร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ การบริหารหน่วยธุรกิจในหลายๆ ด้าน โดยไม่ทำ�จนเกินตัว เช่น
การปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ซงึ่ เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งทำ�ตลอดเวลา แต่จะต้องทำ�ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาคน โดยยึดถือพนักงาน
เป็นหัวใจหลักของการทำ�งาน แม้วา่ การพัฒนาอาจไม่เร็วดัง่ คาด แต่เชือ่ ว่าหากพนักงานมีความเก่ง และใช้ความเก่งนัน้
กับบริษัทฯ ความหลากหลายและความลํ้าเลิศของสินค้าก็จะทำ�ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค
ปัจจุบันการแข่งขันทางการค้าสูง แข่งขันกันด้วยปริมาณ จึงเป็นอุปสรรค บริษั ทฯ จะต้องเพิ่มยอดขาย
โดยไม่ลดคุณภาพสินค้าและบริการ

8. ข้อเสนอแนะ
หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีพื้นฐาน
ในการประยุกต์ใช้ต่อไป โดยเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ ในโรงเรียน สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนควร
มีกฎหมาย กฎระเบียบ ที่ส่งเสริมหรือสอดคล้องกับการปฏิบัติ เช่น โครงการที่สนับสนุนให้ประชาชนใช้ชีวิต
อย่างพอประมาณ เป็นต้น
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กลุ่มมิตรผล
กลุ่มมิตรผล 85

กลุ่ ม มิ ต รผลดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ
อุ ต สาหกรรมอ้ อ ยนํ้ า ตาลและ
ชีวพลังงาน มา 60 ปี ด้วยการ
ดำ�เนินงานบนฐานคติ “ร่วมอยู่...
ร่ ว มเจริ ญ ” ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น
การดำ�เนินธุรกิจด้วยการน้อมนำ�
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เข้าไปประยุกต์ใช้ในการดำ�เนินธุรกิจ
จุดเริ่มต้นการเป็นต้นแบบของ
น้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุ ก ต์ ใช้ ใ นภาคเอกชน
คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธาน
กรรมการกลุ่มมิตรผล ร่วมมือกับ
สศช. และ มพพ. เมือ่ ปี 2556 ลงนาม
บันทึกความร่วมมือกับภาคเอกชน
6 องค์กร และได้มีการขยายผลไป
ยัง Supply Chain ของกลุม่ มิตรผล
ด้วยความร่วมมือดังกล่าว เพือ่ สร้าง
ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืนให้เกิด
ขึ้นอย่างแท้จริง

พัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนา
ชุมชน นำ�ส่วนที่เหลือจากกระบวนการผลิต
นํา้ ตาลมาพัฒนาต่อยอดสูอ่ ตุ สาหกรรมพลังงาน
หมุนเวียน และธุรกิจอืน่ ๆ รวมทัง้ พัฒนาอาชีพ
การปลูกอ้อยให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนในชุมชน
ท้องถิ่น พร้อมกับการสร้างคุณค่าร่วมให้กับ
สังคมผ่านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

กระบวนการประยุกต์ใช้ปรัชญาฯ

มีการสร้างองค์กรคนดี คนเก่ง มีคณ
ุ ธรรม
และมีความสุข ด้วยการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรผ่านหลักสูตรต่างๆ ทัง้ รายบุคคล
และรายกลุ่ม รวมทั้งสร้างเสริมบุคลากร
ให้มีพฤติกรรมสอดคล้องในวัฒนธรรม
กลุ่มมิตรผล

ระดับบุคคล

กลุม่ มิตรผลให้ความสำ�คัญต่อการบริหาร
ความเสี่ยงในทุกมิติ เพื่อสร้างมูลค่า
เพิ่ม ความมั่นคงและประโยชน์สูงสุด
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำ�เนิน
ธุรกิจ รวมทั้งสอดคล้องตามหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ระดับองค์กร

ด้านสิง่ แวดล้อม เกิดแนวคิดการจัดการ
ธุรกิจโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ผสาน
การสร้างมูลค่าเพิม่ (Value Creations)
ด้านสังคม เกิดการพัฒนาเกษตรกร
และชุมชนอย่างยั่งยืน และสร้างคุณค่า
ร่วมผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ

ระดับสังคม

- ใช้ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน เกิด
ประโยชน์สุขต่อส่วนรวม โดยนำ�ส่วนที่
เหลือจากชานอ้อยมาต่อยอดธุรกิจทำ�
พลังงานทดแทนไฟฟ้าชีวมวลเอทานอล
วัสดุทดแทนไม้ ปุ๋ยอินทรีย์ ฯลฯ

- วัฒนธรรมองค์กรเปลี่ยนจากมุ่งทำ�
กำ�ไรสูงสุด เป็นมุง่ สูค่ วามสมดุล คำ�นึงถึง
การแบ่งปัน

- กลุ่มมิตรผล มีกระบวนการบริหาร
งานตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชาวไร่อ้อยและชุมชน นำ�เทคโนโลยี
เครือ่ งมือทีท่ นั สมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต
สู่การจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะการนำ�ของเสียจากกระบวนการ
ผลิตไปพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ
และสังคมอย่างยัง่ ยืน นอกจากนีย้ งั เกือ้ กูล
พัฒนาสังคมผ่านการสร้างความสัมพันธ์
อันดีต่อชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนและ
มีความสุข
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การประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มมิตรผล

1. ข้อมูลของบริษัท
กลุ่ ม มิ ต รผลถื อ กำ � เนิ ด ครั้ ง แรกในปี 2489 ที่ ตำ � บลกรั บ ใหญ่ อำ � เภอบ้ า นโป่ ง จั ง หวั ด ราชบุ รี
โดยเริ่มจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนขนาดเล็ก ที่ผลิตนํ้าเชื่อมเข้มข้นส่งขายให้โรงงานผลิตนํ้าตาลทรายสู่การพัฒนา
เป็นอุตสาหกรรมโรงงาน ที่สามารถผลิตนํ้าตาลทรายได้เอง ในปี 2499 และต่อมาได้ขยายกิจการโรงงานเพื่อรองรับ
ความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง จนกลายเป็นผู้ผลิตและส่งออกนํ้าตาลอันดับหนึ่งของประเทศไทย
ปัจจุบันกลุ่มมิตรผลมีโรงงานนํ้าตาลทั้งหมด 6 แห่ง ในจังหวัดสุพรรณบุรี สิงห์บุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ และเลย
มีกำ�ลังการหีบอ้อย 20 ล้านตันอ้อยต่อปี
กลุ่มธุรกิจนํ้าตาล
ผู้ผลิตนํ้าตาลอันดับ 1 ในประเทศไทยและผู้ส่งออกนํ้าตาลรายใหญ่อันดับ 4 ของโลก
กลุม่ มิตรผลใส่ใจในทุกขัน้ ตอนการผลิต เพือ่ ให้มนั่ ใจในคุณภาพของทุกเกล็ดนาํ้ ตาล ตัง้ แต่การส่งเสริมให้ชาวไร่
ลดการใช้สารเคมี การป้องกันโรคแมลงด้วยวิธที างธรรมชาติและการตัดอ้อยสด เพือ่ คงคุณภาพและคุณค่าของนาํ้ ตาลในอ้อย
จนถึงกระบวนการนำ�อ้อยเข้าหีบและการผลิตที่สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักอนามัยและได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล
กลุ่มมิตรผลคิดค้นผลิตภัณฑ์นํ้าเชื่อมบริสุทธิ์จากอ้อยเป็นรายแรกในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์นํ้าเชื่อมถือเป็น
ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ลูกค้า กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะในเรื่องการลดต้นทุน
ด้านพลังงานและการเสริมรสชาติที่หอมละมุนให้แก่อาหารและเครื่องดื่ม
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ไฟฟ้าชีวมวล เพิม่ ความสว่างไสว สร้างโอกาสใหม่ให้โลกสะอาด
ธุรกิจไฟฟ้าชีวมวล หนึง่ ในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนของกลุม่ มิตรผล
ที่พัฒนาขึ้นด้วยการนำ�ชานอ้อยจากกระบวนการผลิตนํ้าตาลและ
ชีวมวลทางการเกษตรมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไอนํ้าและกระแส
ไฟฟ้า เพื่อนำ�กลับมาใช้ในกระบวนการผลิตนํ้าตาลและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องอื่นๆ ของกลุ่มมิตรผล
นอกจากนี้ ยังจำ�หน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับชุมชนและประเทศ
เอทานอล พลังงานหมุนเวียนสะอาดทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ธุรกิจเอทานอล อีกหนึ่งพลังงานสะอาดที่นำ�นํ้าอ้อยและโมลาส
ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตนํ้าตาลและพืชพลังงานอื่นๆ
มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลบริสุทธิ์ที่ 99.5% เพื่อนำ�ไปผสม
กับนํ้ามันเบนซิน เป็นนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ E10 E20 และ E85 ปัจจุบันเป็น
ผู้ผลิตเอทานอลรายใหญ่ในเอเชีย
ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้...มากคุณค่า
กลุ่มธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ นำ�เศษไม้ยางพาราที่หมดอายุ
การให้นํ้ายางแล้ว มาผลิตเป็นวัสดุทดแทนไม้หลากหลายประเภท
ด้วยเทคโนโลยี และระบบการจัดการที่ทันสมัย ให้ประสิทธิภาพสูง
ทั้งยังใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อลดมลภาวะ
ด้านกลิน่ ด้วยระบบการผลิตทีส่ ามารถลดฟอร์มลั ดีไฮด์ ทำ�ให้สามารถ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ประเภท Super E-Zero ทีเ่ ป็นมิตรต่อผูบ้ ริโภคได้
ศูนย์นวัตกรรมและการวิจัย
กลุ่ ม มิ ต รผลตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ในการพั ฒ นาธุ ร กิ จ อย่ า ง
ต่อเนื่องและยั่งยืน จึงได้ก่อตั้งบริษั ท มิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและ
นํ้าตาล จำ�กัด ในปี 2540 เพื่อค้นคว้าหาแนวทางในการพัฒนา
ผลผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการไร่อ้อย โดยกลุ่มงานวิจัยฯ
ให้ความสำ�คัญกับการถ่ายทอดความรูแ้ ละการพัฒนาเทคโนโลยีทสี่ ามารถ
นำ�ไปปรับใช้ในแต่ละชุมชน โดยเชื่อว่าวิธีดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้และนำ�ไปสู่การทำ�ไร่อ้อยอย่างยั่งยืนในที่สุด
จวบจนวันนี้ ทีก่ ลุม่ มิตรผลได้พฒ
ั นาธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง จากอุตสาหกรรม
นํ้าตาลคุณภาพสูงสู่การเป็นฐานการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่มั่นคง และยังเห็นโอกาสอีกมากมายในการพัฒนาธุรกิจ
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับอ้อย จึงได้ยกระดับ หน่วยงานวิจัยให้เป็น “ศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผล” มีกระบวนการ
ทำ�งานที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่กับงานวิจัยมากขึ้น โดยหวังว่าการดำ�เนินงาน
ในลักษณะดังกล่าวจะนำ�ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งแก่กลุ่มธุรกิจของมิตรผล และสังคมในภาพรวม
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2. จุดเริ่มต้นการประยุกต์ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคธุรกิจ
กลุ่มมิตรผลดำ�เนินธุรกิจอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลกว่า 60 ปี มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจ
มากมาย คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล ต้องการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้
เกิดขึ้นอย่างแท้จริงต่อกลุ่มมิตรผล จึงได้ร่วมมือกับ สศช. และ มพพ. เมื่อปี 2556 ลงนามบันทึกความร่วมมือ
ในการน้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในแต่ละองค์กร  
กลุ่มมิตรผลได้นำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วน ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน
Supply Chain ทั้งระดับปัจเจกบุคคลซึ่งเป็นพนักงาน คู่ค้า ชาวไร่อ้อย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้ร่วมกับ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำ�มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม
(มอก.๙๙๙๙ เล่ม 1-2556) มาขับเคลื่อนในภาคอุตสาหกรรม ผ่านการอบรมผู้บริหารและพนักงานกลุ่มมิตรผล
จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ MASCI เป็นผู้อบรมให้ ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานกลุ่มมิตรผล จากกลุ่มธุรกิจ
นํ้าตาล ทั้ง 6 แห่ง และโรงงานเอทานอล มิตรผล ไบโอฟูเอล (กาฬสินธุ์) ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
ของกลุ่มมิตรผล ร่วมกันเข้าอบรมและนำ�ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการ
ดำ�เนินธุรกิจ ซึ่งในกระบวนการจะมีการให้ฝึกวิเคราะห์ ทบทวน วางแผน บริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ กลุ่มมิตรผลได้ส่งเสริมให้คู่ค้านำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยนำ�ร่อง
บริษัทคู่ค้า 2 ราย คือ บริษัท วิศวกรรมเคมี จำ�กัด และบริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จำ�กัด ผ่านการอบรม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก.๙๙๙๙ เล่ม 1-2556)
โดยมีผู้บริหารและพนักงานของทั้ง 2 บริษั ทเข้าร่วมอบรม และปัจจุบันได้ต่อยอดนำ�องค์ความรู้ที่ ได้รับ ไปปรับ
การดำ�เนินธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริง
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3. ลำ�ดับความสำ�คัญของการดำ�เนินการ
ปี 2556 สร้างความเข้าใจผู้บริหารภายในองค์กรกลุ่มมิตรผล โดยการนำ�วิทยากรมาให้ความรู้แลกเปลี่ยน
ปี 2557 ลงนาม MOU ร่วมกับ สศช. และ 6 องค์กรเอกชนชั้นนำ�  ในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เริ่มดำ�เนินการโรงงานนํ้าตาลมิตรผล ภูเวียง
ปี 2558 ดำ � เนิ น การอบรม มอก.๙๙๙๙ เล่ ม 1-2556   ให้ กั บ บริ ษั ท วิ ศ วกรรมเคมี จำ � กั ด
บริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จำ�กัด และโรงงานเอทานอล กาฬสินธุ์
ปี 2559 ดำ�เนินการอบรม มอก.๙๙๙๙ เล่ม 1-2556 ให้กับโรงงานนํ้าตาลมิตรผลทั้ง 6 แห่ง
นอกจากนี้ ยังได้นำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร เข้ามาประยุกต์ใช้กับทางกลุ่มครัวเรือนอาสา
ซึง่ กลุม่ มิตรผลได้มฝี า่ ยพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน เพือ่ พัฒนาชาวไร่ออ้ ยรายเล็กให้มคี วามอยูด่ มี สี ขุ ลดรายจ่ายและสร้าง
รายได้ให้เกิดความมัน่ คงในตนเองและครอบครัว รวมทัง้ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ซึง่ การดำ�เนินงานได้ผสานหลักคิดและ
วิถีพอเพียงควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ที่ปัจจุบันมีการดำ�เนินงาน 21 พื้นที่ใน  
8 จังหวัด
พัฒนาคน พัฒนาธุรกิจ ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
เพราะมิตรผลเชื่อว่า “คน” คือ ทรัพยากรที่สำ�คัญและมีคุณค่าต่อองค์กร กลุ่มมิตรผลจึงมุ่งเน้นในการค้นหา
พัฒนาและรักษาบุคลากรอันเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการนำ�พาองค์กรสู่ความสำ�เร็จ โดยมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนในการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม อีกทั้งยังสร้างโอกาสที่ท้าทายให้พนักงานทุกระดับให้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาองค์กร ในปี 2556 กลุ่มมิตรผลจึงได้ริเริ่มดำ�เนินการส่งเสริม Mitr Phol Culture วัฒนธรรมองค์กรทั้ง
5 ตัว อันได้แก่
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Excellence)
ซื่อสัตย์ ขยัน และอดทน (Integrity)
จริงใจเชื่อถือได้ (Trustworthiness)
สรรค์สร้างนวัตกรรม (Innovation)
ใส่ใจและรับผิดชอบต่อสังคม (Care &
Accountability)
การขับเคลื่อนวัฒนธรรมในการทำ�งาน
ดังกล่าว เป็นการหล่อหลอมให้ “คนมิตรผล”
ได้รบั การปลูกฝังวัฒนธรรมการทำ�งานทีส่ อดคล้อง
ในทิศทางเดียวกัน ทำ�ให้รวู้ า่ เรือ่ งใดควรต้องบริหาร
จัดการอย่างไรในแต่ละสถานการณ์ ซึง่ คุณลักษณะ
ของคนมิตรผล สอดคล้องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการทีเ่ ป็นคนดีมคี ณ
ุ ธรรม ซือ่ สัตย์สจุ ริต อดทน มีความเพียร
มีสติปัญญา มีความรู้ มีเหตุผล รู้จักพอประมาณตนเอง และสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี คุณลักษณะดังกล่าว
จะช่วยให้การขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน
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นอกจากนี้ กลุม่ มิตรผลยังได้ก�ำ หนดแนวทางเพือ่ ให้ผบู้ ริหารและพนักงานยึดถือเป็นหลักในการปฏิบตั งิ าน ดังนี้
1) สร้างสรรค์วิถีการดำ�เนินงานที่เป็นต้นแบบของการพัฒนาธุรกิจภายใต้กรอบปรัชญาและจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจขององค์กร รวมทั้งมีความสอดคล้องกับกฎข้อบังคับของกฎหมาย
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งกระบวนการจัดการเพื่อผลิตจำ�หน่าย สินค้า
และบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3) สร้างโอกาสในการพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณ ภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ผ่านกิจกรรม
ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเหมาะสม
4) เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของปัจเจกบุคคลและปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บนพื้นฐานของความชอบธรรมและเท่าเทียมกัน
5) มุง่ มัน่ พัฒนาบุคลากรให้เป็นผูม้ คี วามรูแ้ ละความสามารถในการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ เป็นผูท้ ี่ใส่ใจในการพัฒนา
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กลุ่มมิตรผลดำ�เนินธุรกิจภายใต้หลักปรัชญาที่มุ่งมั่นต่อความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้วางกรอบ
โครงสร้างและระบบวิธีการจัดการธุรกิจที่โปร่งใส มีจรรยาบรรณ ตั้งอยู่บนความเป็นธรรมและคำ�นึงถึงประโยชน์
ของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน ผู้บริโภค และพนักงานในทุกกลุ่มธุรกิจ และยังให้ความสำ�คัญ
กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ผ่านแนวคิดการจัดการแบบ
“มิตรผลต่อยอดคุณค่า เพือ่ อนาคตทีย่ งั่ ยืนของสังคมไทย (Value Creation)” ซึง่ นำ�ส่วนทีเ่ หลือจากกระบวนการผลิต
นํ้าตาลมาพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจอื่นๆ ซึ่งเป็นหนทางนำ�ไปสู่ความยั่งยืน
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4. ประโยชน์จากการประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แม้ในช่วงที่เกิดวิกฤติิเศรษฐกิจ กลุ่มมิตรผลจะได้รับผลกระทบอย่างหนัก แต่ก็ยังสามารถดำ�เนินธุรกิจต่อ
ไปได้ เนื่องจากใช้หลักในการบริหารที่เป็นหลักการเดียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ พอประมาณ
มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน มีความรู้ และคุณธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่กลุ่มมิตรผลทำ�มาตลอด ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือ
การขยายโรงงานจึงต้องมีการทำ�  SWOT เพื่อประเมินความพร้อมในทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ชาวไร่อ้อยปลูก
อ้อยในปริมาณที่เพิ่มขึ้นต้องมีตลาดรองรับที่แน่นอน บุคลากรเพียงพอในการบริหารจัดการ ความสามารถของคู่แข่ง
มีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ การเข้าร่วมโครงการอบรมการดำ�เนินธุรกิจตามแนวทาง มอก.๙๙๙๙ เล่ม 1-2556
จัดโดย สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ทำ�ให้กลุม่ มิตรผลเกิดการเปลีย่ นวัฒนธรรม
ขององค์กร จากการมุ่งทำ�กำ�ไรสูงสุด (Maximization) ตามกระแสของทุนนิยมมาสู่ความสมดุล (Balance) คำ�นึงถึง
การแบ่งปัน (Share) การเติบโต (Growth) ขององค์กรไปพร้อมกับ Stakeholder ซึง่ ทำ�ให้ทงั้ องค์กรธุรกิจ Stakeholder
และ Supply Chain อยู่ได้อย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกัน กระบวนการพัฒนาได้เปลี่ยนเป็นการพัฒนาที่เน้น Learning
and Development คือ การเรียนรู้จากการกระทำ�และการฝึกให้คิดเป็น รวมถึงให้ความสำ�คัญกับการพัฒนา
ที่ลงลึกจนถึงระดับปัจเจกบุคคล ซึ่งไม่ใช่แค่ Training Learning แต่ต้องพิจารณาถึงความสุขในชีวิตด้วย
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5.

ปัจจัยความสำ�เร็จ

จากการที่กลุ่มมิตรผลได้ดำ�เนินงานร่วมกับเกษตรชาวไร่อ้อยบนพื้นฐานแนวคิด “ร่วมอยู่ร่วมเจริญ”
กับเกษตรกรและชุมชนเพื่อความยั่งยืนกว่า 60 ปี ผ่านการสร้างงานสร้างอาชีพให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย และชาวบ้าน
ในชุมชนเกิดความมั่งคั่งและยั่งยืน
กลุ่มมิตรผลได้ให้ความสำ�คัญในเรื่องประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) ต่อเกษตรกรไร่อ้อย จึงริเริ่ม
โครงการเพื่อพัฒนาผลผลิตและเพิ่มพูนผลกำ�ไรให้กับชาวไร่อ้อย โดยมีการบริหารจัดการไร่อ้อยสมัยใหม่ (Mitr Phol
Modern Farm) การทำ�มาตรฐาน BONSUCRO เพื่อการทำ�ไร่อ้อยอย่างยั่งยืน และมีโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวไร่อ้อยและชุมชน ครอบคลุมมิติทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะ จิตใจ และ
สิ่งแวดล้อม พร้อมผลักดันให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการด้วยการพัฒนาและพึ่งพาตนเอง
อย่างเข้มแข็งและยัง่ ยืน พร้อมส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลีย่ นผลิตภัณฑ์ชมุ ชน รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานผูพ้ กิ าร
ให้สามารถพึ่งพาตนเองและเกิดความภาคภูมิใจในการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน
ด้วยมิตรภาพที่สืบสานต่อกันมาอย่างยาวนาน และหลังจากการประกาศความร่วมมือกับ 7 องค์กรธุรกิจ
ขนาดใหญ่ มพพ. และ สศช. ทำ�ให้กลุ่มมิตรผลมีคำ�มั่นสัญญา (Commitment) ที่จะนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างจริงจัง ตามข้อตกลงที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นองค์กรต้นแบบ ทำ�ให้
กลุม่ มิตรผลต้องหาความรูใ้ นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทำ�ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เจาะลึกถึงแนวความคิด
แล้วนำ�มาตีโจทย์ทางธุรกิจ เกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างจริงจัง จนกระทั่งรู้ซึ้งและเชื่อมั่นว่าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงนำ�มาปรับใช้ในองค์กรธุรกิจได้ จึงเริ่มนำ�มาใช้ โดยมีการทบทวนการบริหารจัดการองค์กรอยู่เสมอ
เพื่อยืนยันความคิดในการดำ�เนินธุรกิจในอนาคตในแนวทางที่มุ่งความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
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5.

ปัจจัยความสำ�เร็จ (ต่อ)

โดยคิดเสมอว่า ธุรกิจจะเติบโตเพียงลำ�พังไม่ได้ แต่ต้องไปตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ เป็นเหตุผลที่ ได้มีการขยายผลต่อ
ไปยังห่วงโซ่ธุรกิจและเครือข่ายธุรกิจ ทั้งกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย Supplier และ Contractor ทางด้านขนส่ง
การขยายผลออกไปจะเป็นการพัฒนาสังคมควบคู่กับการเติบโตของธุรกิจ จะทำ�ให้เกิดชุมชนสังคมแข็งแรง
ไปพร้อมๆ กับความแข็งแกร่งของกลุ่มมิตรผล เพราะฉะนั้น จึงได้นำ�สิ่งที่กลุ่มมิตรผลได้เรียนรู้ ได้พัฒนาถ่ายทอด
ต่อไปยังเครือข่ายตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ
นอกจากนั้น กลุ่มมิตรผลยังดำ�เนินธุรกิจที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนช่วยให้
ไม่ต้องไปเบียดเบียนแหล่งนํ้าในชุมชน การดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มมิตรผลไม่ได้มองแค่ตัวธุรกิจ แต่มองไกล
ทั้งสังคมในระดับชุมชน ระดับประเทศชาติ และสิ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อโลกใบนี้ด้วย รวมทั้งมีแผนในการ
ขยายผลสู่บริษัทในเครือของกลุ่มมิตรผล โดยนำ�ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
การอบรมพนักงาน นำ�เข้าสู่หลักสูตรและโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรระดับจัดการ จัดทำ�ระบบและวิธีการติดตาม
ประเมินผลและให้คำ�แนะนำ�  รวมทั้งระบบและวิธีการรายงานผล ค้นหาและพัฒนาวิทยากรภายใน เพื่อร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจ ทั้งภายในและภายนอก จัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่
การเรียนรู้สู่วงกว้าง โดยสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน และเปิดให้ประชาชนศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

6.

ข้อเสนอแนะ

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคธุรกิจของกลุ่มมิตรผลจะสำ�เร็จไม่ได้เลย หากขาด
ความเข้าใจและการน้อมนำ�ไปใช้จากทุกภาคส่วน ทั้งระดับปัจเจกบุคคล และระดับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในหลายคน
อาจเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบในเชิงภาคเกษตร หรือรู้จักแค่ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ซึ่งแท้จริงแล้ว
หากทุกคนในองค์กรมีความรู้และความเข้าใจอันดี จะสามารถนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้
ในทุกส่วนของการดำ�เนินชีวิตและดำ�เนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนและมีความสุข
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ากัด

สซีจี

ลลัพธ์

ฯ มีการเติบโต
ทั้ ง ในด้ า นของ
รายได้ มั่ น คง
น สั ง ค ม แ ล ะ
มีการคานึงถึง
ปพร้ อ มๆ กั บ
บริษัทฯ
แห่งการ
ยเหลือกันใน
ยั่งยืน ทั้ง
มชน

มสาเร็จ

สัยทัศน์
มีคุณภาพ
รที่รวดเร็ว
มาตรฐาน

องบริษัทอยู่ใน
รม

ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิ จ ที่ ต่ อ เนื่ อ ง
ยั่ ง ยื น การผลิ ต มี ผ ลิ ต
ภาพ มี ก ารจ้ า งงาน
เต็มที่
สร้างหลักประกันให้
มีรูปแบบการบริโภค
และผลิตที่ยั่งยืน

ปกป้อง ฟื้นฟู
ระบบนิเวศบนบก
การจัดการป่ า ไม้อย่ า ง
ยั่งยืน

บริษัท พาเลท เมกเกอร์
กรุ๊ป จำ�กัด
เครือข่ายของ เอสซีจี

เมื่ อ เอสซี จี เชิ ญ ชวนให้
บริ ษั ท ฯ เข้ า ร่ ว มโครงการ
พั ฒ นาคู่ ธุ ร กิ จ สู่ ค วามยั่ ง ยื น
จึ ง เ ป็ น เ ห ตุ ผ ล ส า คั ญ ที่
คุ ณ พิ ชิ ต เ จี ย ม เ จ ริ ญ
กรรมการผู้ จั ด การบริ ษั ท ฯ
ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ

บริ ษั ท พาเลท เมกเกอร์
กรุ๊ป จากัด ยึดค่านิยมองค์กร
3 ประการ ได้แ ก่ (1) ความ
โ ป ร่ ง ใ ส ( 2 ) ใ ส่ ใ จ ต่ อ
สิ่ ง แวดล้ อ ม (3) พนั ก งานมี
ความสุ ข ในการท างานซึ่ ง
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ น ว ท า ง
การทางานของเอสซีจี

จุดเริ่มต้น

Step 1

สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่
สอดคล้ อ งกั บ ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดย
ก า ห น ด วิ สั ย ทั ศ น์ คื อ
“เป็ นผู้ น าในธุ รกิ จการผลิ ต
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ไ ม้ แ ละด าเนิ น
ธุ รกิ จอย่ างเป็ นมิ ตรต่ อ
สิ่ ง แวดล้ อม” และค่ า นิ ย ม
องค์กร 3 ประการ
ติ ด ต า ม ส ถ า น ก า ร ณ์
เพื่อ ป้ องกั นความเสี่ ยงและ
ใช้ ข ้ อ มู ล อย่ า ง รอ บคอ บ
เ พื ่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ใ ช้ แ ล ะ
วิ เ ค ร า ะห์ ข ้ อ มู ล อ ย่ า ง มี
ศัก ยภาพ
 ก าหนดตั ว ชี้ วั ด (KPI)
ของแต่ละแผนก เพื่อให้การ
ดาเนินงานของพนักงานได้
มาตรฐานตามที่กาหนดไว้

Step 2

เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี ก าร
พัฒนาศั กยภาพพนั กงาน
อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง อ า ทิ
สนั บ สนุ น พนั ก งานที่ มี
แนวโน้มจะได้ เลื่ อนระดั บ
เป็ นหั วหน้ า งาน ได้ เรี ยน
ต่ อ ปริ ญ ญาตรี ในสาขาที่
เกี่ ยวข้ อ งกั บการท างาน
ปีละ 2 คน
ส ร้ า ง ค ว า ม สุ ข แ ล ะ
พัฒนาการทางาน ส่งเสริม
ให้พนักงานพึ่งพาตนเองได้
โดยส่งเสริมให้พนักงานทา
กิจกรรมปลูกพืชผักเพื่อลด
ค่าใช้จ่าย และทากิจกรรม
เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

Step 3

ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ ต า ม
แนวทางการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ในการ
ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ มี ก า ร
กระจายความเสี่ยงในการ
ท า ธุ ร กิ จ โด ย ก า ห น ด
นโยบายให้ฝ่ ายการตลาด
รั บ ค าสั่ ง ซื้ อ จากลู ก ค้ า ถึ ง
8 กลุ่ม ธุรกิจ ทาให้ บริษัท
มี ย อ ด ข า ย ที่ มี ค ว า ม
สม่าเสมอมากยิ่งขึ้น

จากความสนใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของคุณพิชิต เจียมเจริญ ผู้บริหาร
บริษัทฯ จึงได้น้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ ที่สาคัญ ดังนี้

กระบวนการประยุ
กต์ใช้ปรักชต์ญาฯ
กระบวนการนามาประยุ
ใช้

ระดับบุคคล ผู้บริหาร และ
พนั กงานมี ความสุ ขในการ
ท างาน มี การน้ อมน าหลั ก
ปรั ชญาขอ งเศร ษฐ กิ จ
พอเพี ยงมาปรั บใช้ ในการ
ดาเนินชีวิตและการทางาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระดับองค์กร เป็นองค์กรที่
เติ บ โตอย่ า งมั่ ง คง สมดุ ล
และยั่งยืน พร้อมรับต่อการ
เปลี่ ยนแปลง รวมทั้ ง เป็ น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
แบ่งปันให้กับสังคม องค์กร
มีภาพลักษณ์ที่ดี

ร ะ ดั บ สั ง ค ม เ กิ ด
ความสั มพั น ธ์ ที่ ดี กั บสั ง คม
แ ล ะ ชุ ม ช น โ ด ย ร อ บ
สิ่ ง แวดล้ อ มได้ รั บการดู แ ล
อย่างสมดุล ยั่งยืน

ผลผลิต

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์
ให้บริการที่มีคุณภาพ
เน้นการบริการที่รวดเร็ว
มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่กาหนดไว้
สถานที่ตั้งของบริษัทอยู่ใน
เขตอุตสาหกรรม

ปัจจัยความสาเร็จ

 บริษัทฯ มีการเติบโต
อย่ า งสมดุ ล ทั้ ง ในด้ า นของ
เศรษฐกิ จ ที่ มี ร ายได้ มั่ น คง
ยั่ ง ยื น ด้ า น สั ง ค ม แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม ที่มีการคานึงถึง
และพั ฒ นาไปพร้ อ มๆ กั บ
การเติบโตของบริษัทฯ
 เ กิ ด สั ง ค ม แ ห่ ง ก า ร
แบ่ งปั นและช่ วยเหลือ กัน ใน
ทุ ก ร ะ ดั บ อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น
ทั้ ง ระดั บองค์ก รชุ ม ชน และ
สังคม

ผลลัพธ์

เครือข่ายของ เอสซีจี

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริษัท พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป จากัด

ปกป้อง ฟื้นฟู
ระบบนิเวศบนบก
การจัด การป่าไม้อย่างยั่ง ยืน

สร้างหลักประกัน
ให้มีรูปแบบการบริโภค
และผลิตที่ยั่งยืน

ส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ยั่งยืน
การผลิตมีผลิตภาพ
มีการจ้างงานเต็มที่

การประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บริษัท พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป จำ�กัด

1. ข้อมูลของบริษัท
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2545
ด้วยทุนจดทะเบียน จำ�นวน 4,500,000 บาท
ภายใต้ชอื่ “ห้างหุน้ ส่วน พาเลท เมกเกอร์ กรุป๊ ”
มีนายพิชติ เจียมเจริญ เป็นกรรมการผูจ้ ดั การและ
นางสาวสุภาพ ติยวัฒนาโรจน์ เป็นรองกรรมการ
ผู้จัดการ มีพนักงาน จำ�นวน 10 คน ปัจจุบัน
เปลี่ยนจากห้างหุ้นส่วนเป็น บริษั ท พาเลท
เมกเกอร์ กรุ๊ป จำ�กัด ด้วยทุนจดทะเบียน
จำ�นวน 16,000,000 บาท มีการก่อสร้างโรงงาน
แห่งที่ 2 บนพืน้ ที่ 40 ไร่ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 11/1 หมู่ 8
ตำ�บลต้นตาล อำ�เภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ปัจจุบันมีพนักงาน จำ�นวน 160 คน
ผลิตภัณฑ์ของบริษั ทฯ คือ ไม้พาเลทเพื่อการส่งออกไปต่างประเทศเป็นหลักและผลิตตามความต้องการ
ของลูกค้าสำ�หรับใช้ภายในประเทศ กระบวนการทำ�งานของบริษัทฯ ยึดหลักความโปร่งใส มีมาตรฐาน ตรวจสอบได้
ทุกขั้นตอน ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ใช้วัตถุดิบอย่างรู้คุณค่า ใช้พลังงานอย่างพอดีและพอเพียง ปลูกฝังจิตสำ�นึกที่ดี
ต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม พนักงานมีความสุขในการทำ�งาน รู้จักหน้าที่ ทำ�งานด้วยความมีสติ ก่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญด้านคุณภาพสินค้า
เป็นหลักควบคูก่ บั การผลิตทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
เพือ่ ให้บริษัทดำ�เนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐาน บริษัทฯ
จึงได้รบั การรับรองต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ ใบรับรอง
มาตรฐานการผลิตวัสดุบรรจุภณั ฑ์ไม้ตามข้อกำ�หนด
International Plant Protection ConventionIPPC มาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
Codex GMP
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำ�หนด วิสัยทัศน์ คือ “เป็นผู้นำ�ในธุรกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์ไม้และดำ�เนินธุรกิจอย่างเป็น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อม” รวมทัง้ กำ�หนด พันธกิจ คือ “เป็นบริษัทฯ ผลิตบรรจุภณั ฑ์ไม้เพือ่ การส่งออกคุณภาพสูง ราคาสมเหตุสมผล
ภายใต้มาตรฐานการจัดการคุณภาพ (ISO 9001) และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 )”

มาตรฐานการผลิตวัสดุ มาตรฐานการจัดการ
บรรจุภัณฑ์ ไม้ตาม
คุณภาพ ISO 9001
ข้อกำ�หนด IPPC

มาตรฐานการจัดการสิ่ง
แวดล้อม ISO 14001

มาตรฐานการจัดการ
ความปลอดภัยของ
อาหาร Codex GMP

ได้รับการรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3
ระบบสีเขียว จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
และกำ�ลังดำ�เนินการพัฒนายกระดับเป็นระดับ 4
วัฒนธรรมสีเขียวในปีนี้
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2. จุดเริม่ ต้นของการนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ภายในองค์กร
บริษั ท พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป จำ�กัด มีแนวทางในการทำ�ธุรกิจที่ยึดค่านิยมองค์กร 3 ประการ ได้แก่
(1) มีความโปร่งใสในการทำ�งาน มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน (Clean) (2) ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
ใช้วัตถุดิบอย่างรู้คุณค่า รู้จักใช้พลังงานอย่างพอดีและพอเพียง มีการปลูกฝังจิตสำ�นึกที่ดีต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม
(Green) และ (3) พนักงานมีความสุขในการทำ�งาน รู้จักหน้าที่และทำ�งานด้วยความมีสติ ก่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน (Peace) ซึง่ สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลือ่ นการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สูค่ ธู่ รุ กิจด้วยการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ดังนัน้ เมือ่ เอสซีจเี ข้ามาเชิญชวนให้คธู่ รุ กิจเข้าร่วมโครงการ จึงเป็นเหตุผลสำ�คัญที่
คุณพิชิต เจียมเจริญ กรรมการผู้จัดการบริษัท พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป จำ�กัด ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาคู่ธุรกิจ
สู่ความยั่งยืนกับเอสซีจีในทันที

3. กระบวนการทำ�งานร่วมกับเอสซีจี
หลังจากที่ บริษัท พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป จำ�กัด ซึ่งเป็นคู่ธุรกิจที่มีความพร้อมในการน้อมนำ�หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจจึงเข้าร่วมส่งเสริมการปฏิบัติตาม “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ” และ
เข้าร่วม “โครงการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement)” ซึ่งเป็นระบบการจัดซื้อสินค้าและการ
จัดจ้างที่พิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำ�คัญ มีเกณฑ์ประเมิน 5 ด้าน ได้แก่ (1) มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
(2) ระบบจัดการวัตถุดิบ (3) ระบบการผลิตที่มีการตรวจสอบการสูญเสียในกระบวนการ มีการลดผลกระทบด้าน
สิง่ แวดล้อมต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (4) ระยะเวลาการประกันปกป้องเนือ้ ไม้จากมอดและแมลงทำ�ลายด้วยสารเคมีทมี่ ผี ลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อมน้อย และ  (5) การจัดการของเสียต่างๆ และเข้าร่วม “โครงการพัฒนาคูธ่ รุ กิจสูค่ วามยัง่ ยืน” โดย เอสซีจี
จัดทีมพี่เลี้ยงสร้างกระบวนการเรียนรู้และเป็นที่ปรึกษาให้คู่ธุรกิจคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
เพื่อลดความเสี่ยงสร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้องค์กรพร้อมที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน
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4. กระบวนการประยุกต์ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ
จากความสนใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ คุณพิชิตฯ ที่มีมากกว่าสิบปี โดยได้ไปศึกษาดูงาน
ที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นศูนย์สาธิตการดำ�เนินเกษตร
ทฤษฎีใหม่แห่งแรกของประเทศ ประกอบกับได้รับการชักชวนจาก เอสซีจี จึงได้น้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ที่เข้มข้นขึ้น ดังนี้

หัวใจของเศรษฐกิจพอเพียง
คือ คำ�ว่า “พอ” ต้องหาตัวเองให้เจอว่า
คำ�ว่า “พอของตัวเองคืออะไร”
นายพิชิต   เจียมเจริญ

4.1 ติดตามสถานการณ์เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งและใช้ขอ้ มูลอย่างรอบคอบ ก่อนการก่อตัง้ บริษัทฯ
คุณพิชิตฯ เป็นมนุษ ย์เงินเดือนเหมือนคนอื่นทั่วไป คือ ทำ�งานในบริษั ทหลายแห่ง ทำ�ให้มีประสบการณ์และ
องค์ความรู้ในการจัดการโกดังสินค้าและการขนส่ง จึงคิดว่าจะหาแนวทางในการทำ�ธุรกิจของตนเอง และได้นำ�
ประสบการณ์จากการทำ�งานในบริษัทต่างๆ มาวิเคราะห์ โดยเฉพาะความต้องการใช้ไม้พาเลทสำ�หรับขนส่งสินค้า
ซึ่งเป็นสิ่งที่เข้ามาทดแทนการใช้แรงงานคนและมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นในการขนย้ายสินค้า จึงลาออกจาก
งานประจำ�  มาเริ่มดำ�เนินธุรกิจของตนเองแบบค่อยเป็นค่อยไป เริ่มจากการซื้อมา-ขายไป การจ้างผู้อื่นผลิต ต่อมา
ได้ดำ�เนินการผลิตเอง ในการดำ�เนินธุรกิจได้ติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านการตลาด ทั้งในประเทศ
และตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบ ปัจจุบัน
ได้ตงั้ เป้าหมายการเติบโตของบริษัทฯ ทีเ่ ชือ่ มโยงกับมูลค่าการส่งออกของประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงการกำ�หนดตำ�แหน่ง
บริษัทของตนเองในตลาด ผ่านการใช้และวิเคราะห์ข้อมูลที่มีศักยภาพ
4.2 สร้างวัฒนธรรมในการดำ�เนินธุรกิจที่ให้ความสำ�คัญกับความยัง่ ยืนของสังคมโดยรวมและ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย อันนำ�มาสูก่ ารกำ�หนดวิสยั ทัศน์ คือ “เป็นผูน้ �ำ ในธุรกิจการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ไม้และดำ�เนินธุรกิจอย่าง
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” และค่านิยมขององค์กร (Clean Green Peace) คือ Clean มีความโปร่งใสในการทำ�งานมี
มาตรฐาน ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน Green ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ใช้วัตถุดิบอย่างรูค้ ุณค่า รู้จกั ใช้พลังงานอย่างพอดีและ
พอเพียง มีการปลูกฝังจิตสำ�นึกที่ดีต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม และ Peace พนักงานมีความสุขในการทำ�งาน รู้จักหน้าที่
ที่กระทำ�และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทำ�งานด้วยความมีสติ ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง คุณพิชิตฯ ในฐานะผู้นำ�ขององค์กรได้
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานในบริษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งได้นำ�
หลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการดำ�เนินธุรกิจโดยไม่เคยมีการจ่ายเงินสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ และการซื้อวัตถุดิบ
การผลิต คือ ไม้ จะซื้อไม้ที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ถึงแม้จะมีต้นทุนที่สูงกว่าก็ตาม พร้อมกับควบคุมให้ผลิตไม้พาเลทให้
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ได้มาตรฐาน IPPC เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงคุณธรรมในการดำ�เนินธุรกิจและคุณภาพการผลิต
ที่คำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมในภาพรวม
4.3 พัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนพนักงานที่มีแนวโน้มจะได้เลื่อนระดับ
เป็นหัวหน้างานได้เรียนต่อปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการทำ�งานปีละ 2 คน โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ให้ทั้งหมดอย่างไม่มีสัญญาผูกมัด ทำ�ให้บุคลากรในตำ�แหน่งหัวหน้างาน มีสมรรถนะมีกำ�ลังใจ และมีความสามารถ
ตรงตามตำ�แหน่ง การทำ�งานจึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.4 สร้างความสุขและพัฒนาการทำ�งาน ส่งเสริมให้พนักงานพึ่งพาตนเองได้ โดยส่งเสริมให้มี
กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกข้าวปลอดสารพิษ ปลูกดอกดาวเรือง เพื่อให้พนักงานสามารถลดรายจ่ายและสร้าง
อาชีพเสริมให้กับครอบครัวพนักงาน  นอกจากนี้ กำ�หนดนโยบายให้พนักงานทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท
อาทิ การปลูกผัก ปลูกข้าว กิจกรรมพัฒนาชุมชน เช่น การสร้างถนน ปลูกป่าชายเลนและปะการัง การคัดแยกขยะ
เป็นต้น เพื่อให้รู้จักความเสียสละ ตอบแทนสังคม ชุมชน การทำ�งานเพื่อส่วนรวม เป็นการสร้างความสามัคคีให้กับ
ทั้งพนักงานและชุมชนโดยรอบ
4.5 กำ�หนดตัวชี้วัด (KPI) ของแต่ละแผนก เพื่อให้การดำ�เนินงานของพนักงานได้มาตรฐานตามที่
กำ�หนดไว้ และให้มีผลต่อการจ่ายโบนัสประจำ�ปี โดยเอสซีจีได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยพัฒนากระบวนการทำ�งานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน้ ตามความต้องการของบริษัทฯ รวมทัง้ การสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า ตลอดจน
สร้างบรรยากาศภายในโรงงานให้มีมาตรฐาน เน้นยํ้าถึงการสร้างความสุขในการทำ�งาน คำ�นึงถึงสุขอนามัย
ของพนักงาน และเปิดรับความเห็นจากกระบวนการตรวจสอบ และกระบวนการผลิตของลูกค้าเข้ามาปรับปรุง
การดำ�เนินงาน มุ่งเน้นการทำ�ธุรกิจบริการที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทันกับความต้องการของลูกค้า ทำ�ให้ลูกค้า
ได้รับความพึงพอใจและมีความสุขกับการทำ�งานร่วมกับบริษัท
4.6 การกระจายความเสี่ยงและการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจ ในช่วงก่อนปี 2551 บริษัทมีการ
ดำ�เนินธุรกิจที่ยังไม่มีการบริหารความเสี่ยงจากคำ�สั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน แต่เมื่อ
เกิดวิกฤติิเศรษฐกิจขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2551 ทำ�ให้บริษั ทได้รับผลกระทบอย่างหนักจากคำ�สั่งซื้อ
ลดลงเป็นจำ�นวนมาก จึงได้ปรับตัวให้มีการบริหารความเสี่ยง ด้วยการรับผลิตไม้พาเลทให้กับบริษั ทในกลุ่มธุรกิจ
ที่หลากหลาย ซึ่งในปัจจุบันมีนโยบายให้ฝ่ายการตลาด กระจายความเสี่ยงโดยรับคำ�สั่งซื้อจากลูกค้าถึง 8 กลุ่มธุรกิจ
ทำ�ให้บริษัทฯ มียอดขายทีม่ คี วามสมํา่ เสมอมากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้คคู่ า้ กระจายความเสีย่ งด้วยการแนะนำ�
ไม่ให้ซอื้ ไม้พาเลทจากบริษัท พาเลท เมกเกอร์ กรุป๊ จำ�กัด เพียงแห่งเดียว ซึง่ เป็นการดำ�เนินธุรกิจทีค่ �ำ นึงถึงความเสีย่ ง
ของคู่ค้าด้วย ทั้งนี้ บริษั ทฯ ได้สร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยการวางแผนให้ใช้เครื่องจักรแทนคนงาน
มากขึน้ เนือ่ งจากการลดลงของแรงงานเมียนมาร์ทมี่ แี นวโน้มจะกลับไปทำ�งานในประเทศของตนเอง ซึง่ เป็นผลมาจาก
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเมียนมาร์ที่มีมากขึ้นเป็นลำ�ดับ

5.

กิจกรรมที่เป็นรูปธรรม

บริษัทฯ ได้น้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความสุขในการทำ�งาน และการดำ�เนินชีวิตที่มีความเชื่อมโยงกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำ�เนิน
กิจกรรม ดังนี้
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5.1 ทำ�กิจกรรมการพัฒนาร่วมกับชุมชน โดยบริษัทจะมีทีมงานสื่อสารเข้าไปร่วมพูดคุยกับชุมชนที่
บริษัทตั้งอยู่มีการส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการ
ของชุมชน ทำ�ให้เกิดการทำ�งานร่วมกันในการพัฒนาชุมชน อาทิ การขุดท่อระบายนํ้า และสร้างถนนในชุมชน การร่วม
วางแผนให้ชมุ ชนเย็บผ้าเช็ดเครือ่ งจักรและทำ�ไม้กวาดมาขายให้กบั บริษัทฯ เพือ่ สร้างรายได้เสริมให้กบั คนในพืน้ ทีต่ อ่ ไป
5.2 กิจกรรมปลูกต้นไม้ในแปลงเกษตรของบริษัท โดยบริษั ทฯ ได้แบ่งพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ให้
เป็นพื้นที่ในการปลูกข้าว และปลูกผัก ผลไม้ เพื่อการบริโภค โดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถปลูกพืช
และเลือกปลูกพืชชนิดต่างๆ ตามความสมัครใจ ผลผลิตที่ได้พนักงานจะนำ�ไปบริโภคในครัวเรือน เป็นการส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้ในการลดรายจ่ายของครัวเรือนและผลผลิตอีกส่วนหนึ่งจะนำ�ไปแจกจ่ายให้กับชุมชนและโรงเรียน
ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมการปลูกป่าที่อำ�เภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เมื่อปี 2557
และมีการติดตามการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

5.3 การมอบทุนการศึกษา บริษัทได้มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนใกล้เคียงและมอบทุนการศึกษาให้
กับบุตรหลานของพนักงาน ด้วยการให้เขียนเรียงความเรื่อง “พ่อแม่ทำ�งานหนักอย่างไร” ซึ่งเป็นการให้เยาวชนเกิด
การเรียนรู้และเห็นคุณค่าในการทำ�งานหนักของผู้ปกครอง เพื่อการเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
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6. ผลจากการน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ ใช้
6.1 บริษัทเติบโตแบบสมดุลและยั่งยืน บริษัทฯ มีการดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งการดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าเป้าหมายแต่ละกลุ่ม มุ่งเน้นการผลิตสินค้าและบริการ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงในราคาทีเ่ ป็นธรรมต่อลูกค้า ปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ และพันธมิตรทางธุรกิจทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน รวมทัง้ ดูแล
พนักงานให้ได้รับรายได้และสวัสดิการที่ดีให้ความสำ�คัญกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม ด้วยการเลือกใช้เทคโนโลยี
และกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบโรงงาน ดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของ
ชุมชนรอบโรงงานและบริเวณใกล้เคียง มีการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ อาทิ การสร้างถนน การปลูกป่าชายเลนและ
ปะการัง การคัดแยกขยะ
6.2 พนักงานมีความสุขในการทำ�งาน การดำ�เนินธุรกิจขององค์กรจะให้ความสำ�คัญกับพนักงานโดย
เปรียบเสมือนคนในครอบครัว เน้นสร้างความสุขในการทำ�งานส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเอง และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้กับพนักงาน เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว ข้าวปลอดสารพิษ ดอกดาวเรือง เป็นต้น เพื่อลดรายจ่ายและสร้างอาชีพ
เสริมให้กับครอบครัวพนักงาน รวมทั้งผู้บริหารยังให้ความสำ�คัญกับการปลูกฝังการใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานอย่างสมํ่าเสมอและเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้พนักงานดำ�เนินชีวิตอย่างมี
เหตุผล มีความพอเพียงและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
6.3 บริษัทเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันให้กับสังคม บริษั ทฯ เชื่อมั่นว่าจุดมุ่งหมายหนึ่ง
ของความพอเพียง คือ การแบ่งปันโอกาสให้ผู้อื่นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันอย่างสมดุล จึงมุ่งมั่นส่งเสริมกิจกรรมเพื่อ
สังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เน้นการให้โอกาสเพื่อให้ผู้รับสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยถือเป็นภารกิจหนึ่ง
ที่ต้องดำ�เนินการควบคู่ไปกับการดำ�เนินธุรกิจ และขยายผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาฯ ในการบริหารจัดการองค์กร
สูค่ คู่ า้ ชุมชน โดยเฉพาะการพัฒนาคน ถือเป็นการสร้างภูมคิ มุ้ กันทัง้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การส่งเสริม
ให้พนักงานมีการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ถือว่าเป็นปัจจัยสำ�คัญเพือ่ ทำ�ให้บริษัทมีการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน บริษัทจึงมีการ
มอบทุนการศึกษาให้กับพนักงานระดับหัวหน้างานโดยให้ทุนเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ปีละ 2 ทุน รวมทั้งบุตรหลาน
ของพนักงานด้วยเพื่อสร้างขวัญกำ�ลังใจให้กับพนักงานบริษัท นอกจากนี้ ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน
โรงเรียนประถมศึกษาที่อยู่บริเวณใกล้เคียงทุกปี และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนในทุกช่วงวัยให้พร้อมทั้ง
ด้านสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และพลานามัยที่สมบูรณ์ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมให้เป็นพลเมืองดีของสังคม
6.4 ธุรกิจที่คำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำ�คัญ บริษั ทฯ ดำ�เนินธุรกิจที่มุ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้
เทคโนโลยีทปี่ อ้ งกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุม้ ค่า รณรงค์ให้เกิดการตืน่ ตัว
ร่วมกันรักษาสิง่ แวดล้อมอย่างสมํา่ เสมอ ตลอดจนพัฒนาสินค้าและบริการทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม จากการดำ�เนินงาน
ที่คำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องทำ�ให้บริษั ทฯ ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และอยูร่ ะหว่างดำ�เนินการปรับเป็นระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียวในปี 2556
นอกจากนี้ บริษั ทฯ ยังได้เข้าร่วมส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี โครงการจัดหาที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และโครงการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนกับเอสซีจีและดำ�เนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
เช่น กิจกรรมปลูกต้นไม้ในพืน้ ทีโ่ รงงาน กิจกรรมผักสวนครัวรัว้ กินได้กบั ชุมชน การปลูกข้าวปลอดสารพิษ ปลูกป่าชายเลน
และการคัดแยกขยะ เป็นต้น
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7. ปัจจัยความสำ�เร็จในการนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาขับเคลื่อนในบริษัท
7.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้ บริษั ท พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป จำ�กัด สามารถนำ�
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม มาจากผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่จะ
นำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยมีแนวคิดการบริหารงานใน 3 ด้านหลัก คือ
ความโปร่งใส ไม่คอร์รัปชั่น (Clean) ทำ�ธุรกิจอย่างถูกกฎหมายโดยเลือกซื้อไม้สำ�หรับนำ�มาผลิตไม้พาเลทจาก
แหล่งที่มาที่ถูกต้อง มี ใบรับรองอนุญาต (Green) และพนักงานต้องทำ�งานอย่างมีความสุข (Peace) ส่งเสริม
ให้พนักงานรู้จักการพึ่งพาตนเอง มีการปลูกพืชผักสวนครัว ข้าว ข้าวโพด เพื่อให้พนักงานนำ�กลับไปเป็นอาหาร
เพื่อลดรายจ่ายในครอบครัว ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับพนักงาน รวมทั้งผู้บริหารยังจัดอบรม
ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รู้จักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ประหยัดอดออม ไม่ดื่มสุรา ไม่เล่นการพนัน
ซึ่งมีผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำ�เนินชีวิตให้กับพนักงาน

7.2 ให้บริการที่มีคุณภาพ บริษัทเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อทำ�ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการ
ซื้อสินค้า ด้วยการรักษากลุ่มลูกค้าเก่า (Retained Customer) ให้อยู่กับบริษัทอย่างต่อเนื่องยาวนาน รวมทั้งขยาย
กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เพื่อรองรับสินค้าให้กว้างขวางมากขึ้น มีการกำ�หนดตัวชี้วัด (KPI) ในการทำ�งานของพนักงานเพื่อ
ให้พนักงานทำ�งานได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำ�หนด ทั้งนี้ จากการที่บริษัทฯ มีคู่แข่งทำ�ธุรกิจไม้พาเลทกว่า 800 ราย
ทำ�ให้บริษัทจำ�เป็นต้องสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆ โดยให้ความสำ�คัญกับการบริการที่มีคุณภาพมากกว่า
มองว่าตนเองเป็นเพียงบริษัททีผ่ ลิตไม้พาเลทเท่านัน้ ดังนัน้ จึงมีการอบรมพนักงานอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้สามารถทำ�งาน
ได้ตามมาตรฐานที่กำ�หนดไว้ เน้นการให้บริการที่รวดเร็วใช้ระยะเวลาในการผลิตไม้พาเลทน้อยกว่าบริษัทคู่แข่ง และ
สามารถผลิตไม้พาเลทที่มีรูปแบบที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง  
7.3 สถานทีต่ งั้ ของบริษทั อยู่ในเขตอุตสาหกรรม เนือ่ งจากสถานทีต่ งั้ ของบริษัทตัง้ อยู่ในเขตอุตสาหกรรม
ทำ�ให้บริษัทมีความสะดวก ทัง้ ในด้านการขนส่งเคลือ่ นย้ายสินค้า และการเดินทางติดต่อสัง่ ซือ้ สินค้าของลูกค้า นอกจากนี้
ยังให้ความสำ�คัญกับความสะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐานของสภาพแวดล้อมภายในบริษัท มีการแบ่งพื้นที่เป็น
สัดส่วนอย่างชัดเจนสำ�หรับใช้เป็นโรงงานผลิตไม้พาเลท ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับองค์กรและพื้นที่สำ�หรับปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความร่มรื่นให้กับบริษั ท มีพื้นที่ ให้พนักงานปลูก
พืชผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่ายในครอบครัวและสร้างอาชีพเสริมให้กับพนักงาน
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8. ปัญหาและอุปสรรค
การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ มีปัญหาและอุปสรรคที่สำ�คัญ ดังนี้
8.1 สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากบริษัท พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป จำ�กัด ประกอบธุรกิจ
ที่เน้นการส่งออกไม้พาเลทไปต่างประเทศเป็นหลัก ดังนั้น ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจจึงเป็นอุปสรรคสำ�คัญที่บริษัทฯ
ต้องเผชิญ กล่าวคือ หากเศรษฐกิจโดยรวมมีการขยายตัวที่ดีจะส่งผลให้ผลประกอบการของธุรกิจเติบโตไปในทางที่ดี
ในทางกลับกันหากเศรษฐกิจโลกหดตัวหรือซบเซาจะส่งผลให้ธรุ กิจชะลอการเติบโตและกระทบต่อยอดขายของบริษัทด้วย
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจด้วยการวางแผนด้านการตลาดเพื่อกระจายความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการขยายผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้น
มีนโยบายให้ฝ่ายการตลาดกระจายความเสี่ยงโดยรับคำ�สั่งซื้อจากลูกค้าถึง 8 กลุ่มธุรกิจซึ่งบริษัทฯ จะเข้าไปเป็นคู่ค้า
กับผู้นำ�ในกลุ่มธุรกิจนั้นๆ ทำ�ให้บริษัทรายอื่นๆ ให้ความสนใจและตามเข้ามาเป็นคู่ค้าโดยง่าย ทำ�ให้บริษัทฯ มียอดขาย
ที่มีความสมํ่าเสมอมากยิ่งขึ้น
8.2 คู่แข่งขันในตลาดมีจำ�นวนมาก เนื่องจากการดำ�เนินธุรกิจผลิตไม้พาเลทมีคู่แข่งขันกว่า 800 ราย
ถือเป็นจำ�นวนคู่แข่งที่ค่อนข้างสูงและลักษณะรูปแบบของผลิตภัณฑ์ไม้พาเลทมีลักษณะเหมือนๆ กัน ดังนั้น ผู้บริหาร
จึงเปลี่ยนมุมมองในการดำ�เนินธุรกิจจากบริษั ทผลิตไม้พาเลทเป็นการให้บริการที่มีคุณภาพ เน้นความรวดเร็ว
ในการผลิตไม้พาเลทที่ระยะเวลาในการผลิตน้อยกว่าบริษัทคู่แข่ง และสามารถผลิตไม้พาเลทในรูปแบบหลากหลาย
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างแท้จริง เพื่อสร้างความประทับใจและคุณค่าทางใจ
(Emotion) ให้กับลูกค้าของบริษัท

9. ข้อเสนอแนะ
9.1 องค์กรธุรกิจจำ�เป็นต้องเติบโตและทำ�กำ�ไรบนพื้นฐานของความมีเหตุผล มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยไม่มุ่งหวังแต่กำ�ไรสูงสุดเท่านั้น หรือฉกฉวยโอกาสอย่างไม่ระมัดระวัง
ขาดความรอบคอบ เพราะอาจเสีย่ งต่อความล้มเหลวในอนาคต อีกทัง้ ผลกำ�ไรขององค์กรไม่ใช่จดุ หมายปลางทางสูงสุด
แต่เป็นทางผ่านไปสู่ความสุขที่มีร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในสังคม
9.2 องค์กรต้องสั่งสมความรู้เพื่อให้ก้าวทันสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือพนักงานขององค์กรให้มีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันและการบริหารจัดการขององค์กรให้มปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้น
9.3 ขนาดของธุรกิจไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กไม่ใช่หัวใจสำ�คัญของการดำ�เนินธุรกิจ สิ่งสำ�คัญอยู่ที่
การดำ�เนินธุรกิจอย่างพอเพียงสอดคล้องกับศักยภาพขององค์กร ดังนั้น องค์กรต้องรู้จักการประเมินตนเอง
เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ อาทิ ทุนวัตถุดิบ ทุนบุคลากร ทุนทรัพย์ ทุนเทคโนโลยี พร้อมทั้งดำ�เนินธุรกิจใน
ขอบเขตที่สามารถควบคุมได้เพื่อลดความเสี่ยงในการดำ�เนินธุรกิจ
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9.4 องค์กรธุรกิจจำ�เป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกัน ทั้งการเตรียมคนให้พร้อมรับต่อแผนการดำ�เนินงานใน
ระยะยาว การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน การบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างรัดกุม การบริหารจัดการทรัพยากร
อย่างยั่งยืน การสร้างความพร้อมและขีดความสามารถในการปรับตัวขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้องค์กรมีภูมิคุ้มกัน
ที่ดีและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ความผันผวนต่างๆ ในอนาคต
9.5 การมีคุณธรรม จรรยาบรรณ และการเป็นคนเก่งและดี เป็ น สิ่ ง ที่ อ งค์ ก รควรยึ ด มั่ น
และให้ความสำ�คัญ และสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรจนเกิดการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อทำ�ให้องค์กรธุรกิจ
เติบโตอย่างมั่นคง และสร้างความเชื่อมั่นและการสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมทั้งช่วยเสริมสร้างให้
บุคลากรมีความรักสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าทั้งในยามปกติ และพร้อมที่จะอุทิศตน
เพื่อช่วยให้องค์กรฝ่าฟันปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ในยามวิกฤติิได้
กล่าวโดยสรุป แม้ว่าการดำ�เนินธุรกิจผลิตไม้พาเลทจะมีคู่แข่งขันเป็นจำ�นวนมากก็ตาม แต่บริษั ท พาเลท
เมกเกอร์ กรุ๊ป จำ�กัด สามารถดำ�เนินธุรกิจได้อย่างไม่มีปัญหา เพราะได้น้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาบริหารจัดการองค์กร โดยมีแนวคิดใน 3 ด้านหลัก คือ ความโปร่งใส ไม่คอร์รัปชั่น (Clean) ทำ�ธุรกิจอย่าง
ถูกกฎหมาย ด้วยการเลือกซื้อวัตถุดิบที่ถูกต้อง มีใบรับรองอนุญาต (Green) และพนักงานต้องทำ�งานอย่างมีความสุข
(Peace) ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการพึ่งพาตนเอง ลดรายจ่ายในครอบครัว ส่งเสริมการสร้างรายได้เสริมให้
กับพนักงาน มีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการตามบริบทที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยการให้บริการ
ที่มีคุณภาพ เน้นความรวดเร็วในการผลิตโดยใช้ระยะเวลาในการผลิตน้อยกว่าบริษั ทคู่แข่ง และผลิตสินค้าใน
รูปแบบหลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างแท้จริง เพื่อสร้างความประทับใจ
และคุณค่าทางใจ (Emotion) ให้กับลูกค้าของบริษัท มีการวางแผนป้องกันความเสี่ยงต่างๆ นอกจากนี้ ได้จัดอบรม
ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการดำ�เนินชีวิตให้กับพนักงาน ส่งผลให้บริษัทฯ มีความเจริญเติบโตก้าวหน้า ที่อยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท
ในการดำ�เนินธุรกิจ

บริษัท พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป จำ�กัด 106

บริษัท ปตท.สำ�รวจ
และผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
เครือข่ายของ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)

ปตท.สผ. มี แ นวทางการ
ดาเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งไปสู่การ
พั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น โดยได้
น้ อ มน าหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งซึ่ ง เป็ น
หลั ก การด้ า นความยั่ ง ยื น
ที่ได้รับ การยอมรับ ในระดับ
สากลมาประยุกต์ใช้

ป ต ท . ส า ร ว จ แ ล ะ ผ ลิ ต
ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
มุ่ ง มั่ น ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ทั่ ว โลก
เพื่ อ สร้ า งความมั่ น คงด้ า น
พลั ง งานควบคู่ ไ ปกั บ การ
สร้ า งคุ ณ ค่ า อย่ า งยั่ ง ยื น แก่
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง

จุดเริ่มต้น
ผลผลิต

สั ง คม: มุ่ ง มั่ น พั ฒ นาความรู้ แ ก่ ชุ ม ชนและ
สังคม ควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตสานึกในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ
พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดี

สิ่ ง แวดล้ อ ม: มุ่ ง มั่ น แสวงหา
พลั ง งานอย่ า งมี จิ ต ส านึ ก ต่ อ
สิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ยความทุ่ ม เท
รวมถึงการให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนทุกภาคส่วนของสังคม
เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม

•การพัฒนาชุมชนและสังคม
รวมถึงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

ปตท.สผ. ได้น้อ มนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนา •การควบคุมกากับดูแลกิจการ
กรอบการดาเนินงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลระหว่าง ที่ดี
ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยดาเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม ใช้กระบวนการตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ มีเหตุผลและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ อย่างรอบคอบ ควบคู่ •การเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ
กับการมีความรู้และคุณธรรม
•การสร้างโอกาสด้วย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ธุรกิจ: มุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่
มั่ นคงและยั่ งยื น ควบคู่ ไปกั บการดู แลด้ าน •การดาเนินธุรกิจอย่างมี
ธุรกิจ
จิตสานึกต่อสังคมและ
สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมถึ งการพั ฒ นา
สิ่งแวดล้อม
เรียนรู้ คิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื่อง
•การสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อ
ความ
ยั่งยืน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ
สังคม
สิ่งแวดล้อม

กระบวนการประยุกต์ใช้ปรัชญาฯ
•สมาชิกในกลุ่มดัชนีความ
ยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI)
ระดับโลก
•UNGC ในระดับสูงสุด
(UNGC Advanced
Level)
•หอแห่งเกียรติคุณ (Hall
of Fame) คณะกรรมการ
แห่งปีในระดับดีเลิศ
•สมาชิกของแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต
•Carbon Disclosure
Project (CDP) ในระดับ
A list

ความสาเร็จที่ผ่านมา

ผลลัพธ์

- วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
- มีกรอบแนวทางการดาเนินงาน
และเป้าหมายที่ชดั เจน

ปัจจัยความสาเร็จ

แสวงหาและผลิตพลังงานอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ ทุ ก คน
เข้ า ถึ ง พลั ง งานได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง
และยั่งยืน

ผลลัพธ์ ส่ ูความยั่งยืน

เครือข่ายของ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)

การประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บริษทั ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

1. ข้อมูลของบริษัท
ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2528
ดำ�เนินธุรกิจสำ�รวจและผลิตปิโตรเลียมและลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 3,970 ล้านบาท
มีบริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นหลัก 65.29% (ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560) มีพนักงานประมาณ
4,167 คน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560) มีปริมาณสำ�รองปิโตรเลียมพิสูจน์แล้วจำ�นวน 695 ล้านบาร์เรล
เทียบเท่านํ้ามันดิบ (ณ สิ้น ปี 2559) และขยายการลงทุนไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 39 โครงการ
ใน 12 ประเทศ ปตท.สผ. ดำ�เนินธุรกิจสำ�รวจและผลิตปิโตรเลียมและลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง ในปี 2558 มีปริมาณ
เป็นตัวเลขการขายปิโตรเลียมที่ 319,521 บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามันดิบต่อวัน โดยมีลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
นอกจากนี้ยังมีการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง เช่น ลงทุนท่อขนส่งก๊าซ ณ ประเทศเมียนมาร์ เป็นต้น

2. จุดเริ่มต้นการประยุกต์ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในองค์กร
ปตท.สผ. ก่อตั้งขึ้นจากเจตนารมณ์ของคณะรัฐมนตรีที่ต้องการให้ประเทศไทยมีบริษั ทสำ�รวจและ
ผลิตปิโตรเลียมของตนเองที่มีความคล่องตัวสูงในด้านการบริหารจัดการ สามารถแข่งขันได้กับบริษัทนํ้ามันต่างชาติ
โดยมีพันธกิจในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการเป็นบริษั ทสำ�รวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำ�ของเอเชียที่ขับเคลื่อนด้วยความสามารถ
ที่แข่งขันได้ เทคโนโลยี และหัวใจสีเขียว
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ด้วยพันธกิจและวิสยั ทัศน์ดงั กล่าว ปตท.สผ. จึงมุง่ มัน่ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตควบคูไ่ ปกับการดำ�เนินงานด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตามกรอบแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม และนำ�ไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทในการตอบสนองความต้องการต่างๆ ในโลกปัจจุบัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลากว่า 30 ปีทผี่ า่ นมา ปตท.สผ.
ได้พฒ
ั นาระบบการบริหารจัดการของบริษัท
มาอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน โดยกรอบการบริหารจัดการของบริษัท
มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็น
หลักการด้านความยัง่ ยืนที่ได้รบั การยอมรับ
ในระดับสากล โดยเน้นความเหมาะสม
ในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ (พอประมาณ)
มีกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
(ความมี เ หตุ ผ ล) และการบริ ห าร
จัดการความเสี่ยงต่างๆ อย่างรอบคอบ
(มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) ควบคู่กับการมี
ความรู้และคุณธรรม
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3. การประยุกต์ ใช้ปรัชญาฯ ในการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารธุรกิจ
ด้วยความเชื่อมั่นว่าการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจจะสามารถก่อให้เกิด
ความสมดุลระหว่างธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ปตท.สผ. จึงได้น้อมนำ�แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนากรอบการดำ�เนินงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัท โดยมีตัวอย่างแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

พอประมาณ

ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
§
§

มีเหตุผล

§
§

สามห่วง

§

มีภูมิคุ้มกันที่ดี

§
§
§
§

สองเงื่อนไข

ความรู้

§
§

คุณธรรม

§
§

การบูรณาการกับระบบการบริหารจัดการของ ปตท.สผ.
(ตัวอย่างแนวปฏิบัติ)
ดำ�เนินธุรกิจโดยยึดหลักของความพอดี เติบโตอย่างเป็นขัน้ เป็นตอน ผ่านการกำ�หนด
แผนกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ดำ�เนินงานสำ�รวจและผลิตปิโตรเลียมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศ
วิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และปรับกลยุทธ์ในการ
ดำ�เนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ
มี ก ระบวนการตั ด สิ น ใจทางธุ ร กิ จ อย่ า งรอบคอบ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด คำ�นึงถึงความถูกต้องและโปร่งใส
ให้ความสำ�คัญแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยดูแลให้ได้รับสิทธิประโยชน์
และความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
มีการบริหารจัดการความเสีย่ งทีค่ รอบคลุมด้านธุรกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม พร้อม
ตอบสนองต่อภาวะวิกฤติิต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
มีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างมูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ
มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม โดยมี
เป้าหมายในการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ (Target Zero) และดำ�เนินกิจการ
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสิ่งแวดล้อม
มีการบริหารจัดการสายโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ และยึดมั่นการดำ�เนินงาน
ร่วมกับคู่ค้าอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะด้าน
ผ่านระบบพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน
ส่งเสริมการถ่ายทอดและรวบรวมองค์ความรู้ในบริษัท และกระตุ้นให้เกิดการนำ�
องค์ความรู้ต่างๆ ไปต่อยอด เพื่อนำ�ไปสู่นวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการทำ�งาน
ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
จัดให้มกี ารกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละจริยธรรมธุรกิจ มีกระบวนการรับเรือ่ งร้องเรียน
และให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่แจ้งเรื่องร้องเรียน
ต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยในปี 2557 ปตท.สผ. ยังได้รับการรับรอง
ให้เป็น “สมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต”
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กำ�หนดนโยบายสู่ระดับสากล
นโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ปตท.สผ.
ปตท.สผ. ได้ก�ำ หนดนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขึน้
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบริบทความต้องการ
ด้านความยัง่ ยืนต่างๆ ในระดับสากล อาทิ ดัชนีความยัง่ ยืนดาวโจนส์
(DJSI) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC) เพื่อแสดงถึง
ความมุ่งมั่นของบริษั ทในการบริหารจัดการเพื่อสร้างสมดุล
ระหว่างธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดที่คำ�นึง
ถึงผลประโยชน์และผลกระทบต่อพนักงาน ชุมชน สังคม และ
สิง่ แวดล้อม นอกเหนือจากผลประโยชน์ของบริษัทแต่เพียงอย่างเดียว
โดยนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ปตท.สผ.
(G.R.O.W.T.H. Policy) นั้นยังเป็นพื้นฐานสำ�คัญในการวาง
กลยุทธ์และกรอบการดำ�เนินงานเพือ่ ความยัง่ ยืนของบริษัทอีกด้วย
ค่านิยม EP SPIRIT ของ ปตท.สผ.
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังมีความเชือ่ มโยงกับค่านิยม
องค์กร EP SPIRIT ซึง่ เป็นรากฐานวัฒนธรรมองค์กรทีส่ �ำ คัญของ
ปตท.สผ. ดังนี้ Explorer (มุ่งมั่นแสวงหาความท้าทาย) Passion
(ทุ่มเทด้วยใจที่เปี่ยมพลัง) Synergy (สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่)
Performance Excellence (ร่วมมุง่ สูค่ วามเป็นเลิศ) Innovation
(ร่วมสร้างนวัตกรรม) Responsibility to Society (ร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคม) Integrity and Ethics (ร่วมสร้างพลังความดี)
Trust and  Respect (ร่วมใจสร้างความเชื่อมั่น)

4. ผลจากการประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยกรอบการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนของบริษั ทที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ทำ�ให้ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา ปตท.สผ. สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ในการเติบโต รุ่งเรือง มั่นคง ยั่งยืน โปร่งใส และสง่างาม รวมไปถึงการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
จนสามารถขยายการลงทุนไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 37 โครงการ ใน 10 ประเทศ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
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นอกจากนั้ น กรอบการบริ ห ารจั ด การด้ า นความยั่ ง ยื น ของ ปตท.สผ. ยั ง สามารถตอบสนองต่ อ
ความต้องการในโลกปัจจุบันและรับมือกับความท้าทายต่างๆ ได้อย่างเห็นผลและมีประสิทธิภาพ อาทิ ในเรื่องของ
ความท้าทายอันเนื่องมาจากสถานการณ์ราคานํ้ามันผันผวนและปรับตัวลดลงนั้น ด้วย ปตท.สผ. มีเสถียรภาพ
ทางการเงินที่มั่นคงซึ่งเกิดจากการดำ�เนินงานและการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบและระมัดระวังตลอดกว่า
30 ปี ที่ผ่านมา ประกอบกับการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้ ปตท.สผ.
ยังคงความสามารถในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน
มาตรฐานระดับสากล
จากความมุ่งมั่นและทุ่มเทของผู้บริหารและพนักงานทุกคนเพื่อนำ�พาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน ส่งผลให้ ปตท.สผ.
ได้รบั คัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุม่ ดัชนีความยัง่ ยืนดาวโจนส์ (DJSI) ระดับโลกในกลุม่ ธุรกิจนํา้ มันและก๊าซประเภทธุรกิจ
ขั้นต้นและธุรกิจครบวงจร (Oil and Gas Upstream & Integrated Industry) อย่างต่อเนื่อง โดยจากการประกาศ
รายชื่อสมาชิกในปี 2559 ปตท.สผ. ยังได้รับคะแนนประเมินสูงสุด (Industry Leader) ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน
ทัว่ โลกในธุรกิจประเภทเดียวกันอีกด้วย ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงการดำ�เนินธุรกิจในฐานะองค์กรแห่งความยัง่ ยืนของบริษัท
ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์หรือ DJSI เป็นดัชนีประเมินความยั่งยืนที่ ได้รับการยอมรับระดับสากล
ที่ใช้วัดประสิทธิผลการดำ�เนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของ 2,500 บริษัทชัน้ นำ�ทัว่ โลก ซึง่ กองทุนต่างๆ
ใช้เป็นเกณฑ์สำ�คัญในการพิจารณาการลงทุน เพราะเชื่อมั่นได้ว่าบริษั ทที่ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ ใน DJSI
จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการคัดเลือกสมาชิกในกลุ่มดัชนี DJSI
จะพิจารณาจากผลประกอบการที่ดี ควบคู่ไปกับการดำ�เนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
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5. การพัฒนา ต่อยอด และการขยายผลสู่คู่ค้า ชุมชน
นอกจากการพัฒนากรอบการบริหารจัดการด้านความยัง่ ยืนของบริษัททีน่ �ำ แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในกระบวนการทำ�งานแล้ว ปตท.สผ. ยังเห็นความสำ�คัญและมุง่ มัน่ ขยายผลและถ่ายทอดความรูใ้ นเรือ่ งการบริหาร
จัดการด้านความยั่งยืนกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปยังชุมชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนสามารถ
อยู่รอดได้ด้วยตนเองบนพื้นฐานของความยั่งยืนผ่านการดำ�เนินโครงการเพื่อสังคมถึง 22 โครงการ ทั้งในและ
ต่างประเทศ โดย ปตท.สผ. ให้ความสำ�คัญกับกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม การเคารพ
ในสิทธิมนุษยชน วิถีชีวิตชุมชน และวัฒนธรรมท้องถิ่น
5.1		 โครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู เริ่มดำ�เนินการตั้งแต่ปี 2556 ดำ�เนินโครงการ
ร่วมกันระหว่าง ปตท.สผ. กับกลุ่มออมทรัพย์ประมงพื้นบ้าน จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดตั้ง
ศูนย์เพาะฟักลูกปู และปล่อยลงสูท่ ะเล เพือ่ เพิม่ จำ�นวนปูให้มากขึน้ จนถึงปัจจุบนั ประสบความสำ�เร็จเป็นอย่างดี สามารถ
ปล่อยลูกปูคืนสู่ธรรมชาติได้มากกว่า 150 ล้านตัวต่อปี และสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน ตลอดจนเสริมสร้างทักษะ
การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนได้
จากความมุ่งมั่นในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์สู่ชุมชนในเรื่องการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนกับ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถดำ�รงชีวิตและอยู่รอดได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ปตท.สผ.
จึงมีแผนการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์การเรียนรูเ้ พาะฟักลูกปูให้เป็นแหล่งเรียนรูต้ น้ แบบแก่ชาวประมงในพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ าร
เพื่อร่วมสร้างจิตสำ�นึกให้แก่เยาวชน และยังมีแนวทางในการขยายเครือข่ายศูนย์ฯ ไปยังจังหวัดชุมพรและ
จังหวัดระนองอีกด้วย

นอกจากนั้นศูนย์ดังกล่าวยังสามารถขยายตัวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในชุมชน ตลอดจนเพิ่มช่องทางจำ�หน่ายสินค้า เช่น อาหารทะเลแปรรูป ของที่ระลึกพื้นบ้าน ศิลปะจาก
กระดองปู เป็นต้น
5.2		 โครงการ “ศูนย์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตำ�บลหนองตูม” เป็นโครงการก๊าซธรรมชาติ
เพื่อเกษตรชุมชนและสิ่งแวดล้อม เริ่มดำ�เนินการตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ปตท.สผ. และ
กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน โดยการส่งเสริมให้ชมุ ชนตำ�บลหนองตูมทีเ่ ดิมใช้กา๊ ซหุงต้มในการทอดผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากกล้วย ฟักทอง มัน และเผือก เปลีย่ นมาใช้กา๊ ซธรรมชาติที่ได้จากการผลิตนํา้ มันดิบแทน โดยขายก๊าซธรรมชาติ
ให้กับกลุ่มสหกรณ์ฯ ในราคาถูกกว่าก๊าซหุงต้ม 50% และติดตั้งท่อส่งก๊าซมาจากสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ
โดยชุ ม ชนสามารถผลิ ต และส่ ง ออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปรรู ป ได้ ก ว่ า 25,000 ตั น ต่ อ ปี ทั้ ง ในและนอก
ประเทศจากการดำ�เนินการโครงการดังกล่าว รวมไปถึงการสร้างรายได้แก่ชุมชนกว่า 8 ล้านบาทต่อปี
และยังสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 5,000 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีได้อีกด้วย
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นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้นำ�แนวคิดการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนของบริษั ทขยายผลไปยังคู่ค้า
โดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน รวมไปถึงการสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
5.3 โครงการลดการใช้พลังงานในกิจกรรมการขนส่งกำ�ลังบำ�รุงนอกชายฝัง่ เริม่ ดำ�เนินการตัง้ แต่
ปี 2556 เป็นความร่วมมือระหว่าง ปตท.สผ. และคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดหาเรือที่ ใช้เครื่องยนต์ดีเซลไฟฟ้า
และการปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการในการใช้เรือและการขนส่งมาเป็นแบบระบบรวมศูนย์ (Centralized
Marine Control) พร้ อ มดำ � เนิ น การปรั บ ปรุ ง การวางแผนการทำ � งานและการใช้ เ รื อ แบบบู ร ณาการ
(Integrated Look Ahead Work Plan and Vessel Scheduling) และนำ�มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใช้งานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการการขนส่งกำ�ลังบำ�รุงนอกชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จากการดำ�เนินการโครงการดังกล่าว ทำ�ให้สามารถลดการใช้นาํ้ มันเชือ้ เพลิงลงได้อย่างมีนยั สำ�คัญ และส่งผลให้สามารถ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 45,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
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6. ปัจจัยความสำ�เร็จ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการขยายผลในวงกว้าง
ปัจจัยความสำ�เร็จ วิสัยทัศน์ขององค์กรด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ชัดเจน เป็นปัจจัยความสำ�เร็จในการนำ�
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในภาคธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลถึงแนวคิดของผู้บริหารและเป้าหมายที่ชัดเจนขององค์กร
รวมไปถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ปัญหาอุปสรรค การขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงถือเป็น
ปัญหาและอุปสรรคสำ�คัญที่ทำ�ให้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่เป็นที่แพร่หลายในภาคธุรกิจเอกชน เนื่องจาก
การนำ�หลักปรัชญาไปประยุกต์ใช้ในระยะแรกมักเน้นการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วันของภาคประชาชนและ
ภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยเน้นการประหยัด ลดค่าใช้จ่าย และพึ่งพาตนเอง จึงขาดความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ
เอกชนตั้งแต่เริ่มต้น แม้ว่าต่อมาเมื่อเกิดวิกฤติิทางเศรษฐกิจในปี 2540 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จะถูกนำ�ไปประยุกต์ใช้มากขึ้นทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนโดยเน้นการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทำ�งาน แต่อย่างไรก็ตาม การดำ�เนินงานในหลายองค์กรในภาคธุรกิจเอกชนก็ยงั ไม่เห็นผลอย่างชัดเจน เนือ่ งจากบุคลากร
ส่วนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อเสนอแนะ เพื่อส่งเสริมให้มีการนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในวงกว้างในภาคธุรกิจเอกชน
จึงควรมีการสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและธุรกิจ
เอกชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการนำ�ไปปฏิบัติมากยิ่งขึ้น โดยการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการบริหารจัดการ
ทางธุรกิจและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการยกตัวอย่างที่ชัดเจนในแต่ละบริบททางธุรกิจที่หลากหลาย
จนนำ�ไปสู่การขยายผลและให้การสนับสนุนในวงกว้างต่อไป
นอกจากนี้ ควรจัดให้มดี ชั นีชวี้ ดั ผลการนำ�แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำ�เนินธุรกิจ
ของแต่ละองค์กร (Sufficiency Economy Index) รวมไปถึงการจัดช่องทางในการประกวดและวัดผลความสำ�เร็จ
เพือ่ ให้แต่ละองค์กรตระหนักรูถ้ งึ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำ�เนินงานด้านความยัง่ ยืนของตนและนำ�ไปสูก่ ารเรียนรู้
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถนำ�องค์กรของตนก้าวไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง
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บริษัท เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์ จำ�กัด
เครือข่ายของ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
จ้ า กั ด (EnCo) ก่ อ ตั งขึ นเพื่ อ
จัดตังและบริหารจั ดการศู นย์
เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ซึ่งเป็ น
อาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์
พลั งงานและสิ่ งแวดล้ อ ม ให้
เป็นศูนย์รวมของหน่วยงานและ
บริษัทด้านพลังงานของประเทศ
ที่ตังกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ ให้
มารวมอยู่ ใ นที่ เ ดี ย วกั น เพื่ อ
ประหยั ดเวลาในการเดิ นทาง
ติดต่อ ลดปัญหามลภาวะจาก
การใช้ น้ า มั น ในการเดิ น ทาง
เพิ่มประสิทธิภาพในการท้างาน
และการติ ด ต่ อ ประสานงาน
ก่ อ นขยายการบริ ก ารไปยั ง
อาคารอื่นๆ ต่อไป

จุดเริ่มต้น

EnCo น้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มา
บู รณาการกั บการบริ หารจั ดการองค์ กรและ
อาคาร ตั ดสิ นใจก่ อสร้ างอย่ างรอบคอบ ยึ ด
กรอบมาตรฐานสิ่งปลูกสร้างที่เน้นความเป็นมิตร
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อมในระดั บสากล จั ด ท้ า ระบบ
มาตรฐานในด้ านต่ างๆ รวมถึงแผนการบริหาร
ความต่อเนื่ องทางธุรกิ จ เพื่อให้องค์กร สั งคม
และสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

ค่าดัชนีการใช้พลังงาน
ทังศูนย์ประมาณ 81.7
กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ตารางเมตร/ปี
(ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2559)

ใช้องค์ความรู้ในการเลือก
เทคโนโลยีประหยัดพลังงานที่
มีประสิทธิภาพสูงสุด จากองค์
ความรูท้ ี่มี เพื่อประโยชน์
สูงสุดในระยะยาว

อาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์
พลังงานและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

การออกแบบอาคาร

สิ่งแวดล้อม

ผลผลิต

ใช้หลักบริหารจัดการ
เพื่อความต่อเนื่อง และ
นโยบายการบริหาร
จัดการความยั่งยืน เป็น
ภูมิคุ้มกันในระยะยาว

บริ หารจั ด การองค์ กรสู่ ความ
ยั่งยื น เป็นแบบอย่างที่ ดีในการ
มาตรฐาน
จั ดการอาคารอนุ รั กษ์ พลังงาน
Leadership in อาคารยั่ งยื นและอาคารสี เขี ยว
Energy and อ ย่ า ง เ ป็ น มื อ อ า ชี พ แ ล ะ
Environment สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
Design (LEED)

ลดปั ญหาด้ านสิ่งแวดล้ อม ลด
ปัญหาโลกร้ อน มลภาวะ และ
ปั ญหาการขาดแคลนพลั งงาน
นโยบาย/บทบาทผู้นา
ความสมดุล
เกิ ดจิ ตส้ านึ กในการอนุ รั ก ษ์
สิ่ ง แวดล้ อ มทั งภายในและ
สมดุ ล ระหว่ า งการประหยั ด ภายนอกองค์กร
พลังงานกับสภาพแวดล้อมการ
ท้ างานที่ สะดวกสบาย มี ความ
ความ
สังคม
ปลอดภัย
ร่วมมือ
วิเคราะห์ ผลกระทบรอบ เป็ นแบบอย่ างที่ ดี และเผยแพร่
ด้านทังภายในองค์กร องค์ ค วามรู้ ด้ า นการบริ ห าร
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
และชุมชน อย่างมี
จัดการอาคารอนุรักษ์พลังงานให้
เหตุผล
หน่ ว ยงานภายนอก และผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างความ
น้านวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ร่วมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพ
อาทิ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ รีไซเคิลระบบประปา ของการใช้พลังงาน
และสุขาภิบาล ระบบผลิตไฟฟ้าจากมอเตอร์ลิฟต์ ระบบโอโซน
บ้าบัดน้าส้าหรับหอผึ่งน้าเย็นกลับมาใช้รดน้าต้นไม้ ฯลฯ
ธุรกิจ

พัฒนาอาคารและบริหารจัดการอาคารอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์
พลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

กระบวนการประยุกต์ใช้ปรัชญาฯ

เป็ นอาคารส้ านั กงานเอกชน
ขนาดใหญ่แห่งแรกในภูมิภาค
เอเชี ยตะวั น ออกเฉี ยงใต้ ที่
ได้ รั บ รองมาตรฐาน LEED
ระดั บ Platinum ประเภท
Core & Shell จ า ก ส ภ า
อาคารเขี ย วของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (U.S. Green
Building Council : USGBC)

เป็นศูนย์กลางหน่วยงานและ
บริษัทด้านธุรกิจพลังงานของ
ประเทศ สร้างสรรค์นวัตกรรม
ทั งด้ านสถาปั ตยกรรมและ
วิ ศ วกรรม จนเป็ น อาคาร
ต้ น แบบด้ า นการอนุ รั ก ษ์
พลั ง งาน อาคารยั่ งยื นและ
อาคารสี เขี ยวซึ่ งอยู่ ร่ วมกั บ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืน

ผลลัพธ์

อุตสาหกรรม นวัตกรรม
โครงสร้ างพืน้ ฐาน

สร้างจิตสานึก ร่วมมือกัน
จัดการอย่างเป็นระบบ

• ความร่วมมือร่วมใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกคนในการผลักดั นการด้าเนิ นงานให้
เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
• การสร้างจิตส้านึก ความตระหนักให้กับ
คนในองค์กรและผู้ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ องเป็ น
กิจวัตร เพื่อให้องค์กรมีความยั่งยืน

ปัจจัยความสาเร็จ

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการปล่อย
ก๊ าซเรื อนกระจกและรั บมื อกั บผลกระทบ
ที่จะเกิดขึน

การรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

อาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อประโยชน์สูงสุด ค้านึงถึงความปลอดภัย
และสร้างความยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เครือข่ายของ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จากัด

การประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำ�กัด

1. ข้อมูลของบริษัท
บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำ�กัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2547 โดยมีบริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
และ บริษั ท ปตท. สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำ�คัญ
ในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงได้ก่อตั้งโครงการเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (Energy
Complex หรือ EnCo) ซึ่งเป็นอาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมีบริษัท เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์ จำ�กัด เป็นผู้บริหารจัดการอาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ที่ตั้งอยู่ย่านพหลโยธิน นิคมรถไฟ
กิโลเมตรที่ 11 บริเวณด้านหลังอาคารสำ�นักงานใหญ่ของบริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) บนที่ดินประมาณ 29 ไร่
รองรับผู้ใช้อาคารประมาณ 8,000 คน ประกอบด้วย อาคารสำ�นักงาน 2 อาคาร (อาคาร A และ B) อาคารบริการ
1 อาคาร (อาคาร C) อาคารจอดรถ 2 อาคาร(อาคาร P1 และ P2) รองรับรถได้ 2,500 คัน และอาคารผลิต
นํ้าเย็น 1 อาคาร (อาคาร F) ภายในมีสิ่งอำ�นวยความสะดวก อาทิ ธนาคาร ร้านค้า ศูนย์อาหาร ศูนย์ออกกำ�ลังกาย
โดยมีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างสมดุลระหว่างสภาพแวดล้อมที่ดี ในการทำ�งาน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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2. จุดเริ่มต้นการนำ�ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในองค์กร
อาคารศูนย์เอนเนอร์ยคี่ อมเพล็กซ์กอ่ ตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นการรวมสำ�นักงานของบริษัทในกลุม่ ปตท. ซึง่ มีทตี่ งั้ กระจาย
อยู่ตามที่ต่างๆ ให้มารวมอยู่ในที่เดียวกันเพื่อประหยัดเวลาในการเดินทางติดต่อ ลดปัญหามลภาวะจากการใช้นํ้ามัน
ในการเดินทาง เพิม่ ประสิทธิภาพในการทำ�งานและการติดต่อประสานงาน รวมทัง้ เป็นศูนย์กลางของบริษัทและหน่วยงาน
ด้านพลังงานของประเทศ
โดยวางเป้าหมายในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทัง้ ด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมให้ศนู ย์เอนเนอร์ยคี่ อมเพล็กซ์
เป็นอาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานที่สามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืน ยึดมั่นแนวคิด
ในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า (พอประมาณ) ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดี (ความมีเหตุผล) ภายใต้
การบริหารจัดการทีม่ มี าตรฐานในระดับสากล (มีภมู คิ มุ้ กันในตัวทีด่ )ี ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรูด้ า้ นการอนุรกั ษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่สังคม และดำ�เนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ส่งเสริมให้คน สังคม และสิ่งแวดล้อมสามารถ
ดำ�รงอยู่และเติบโตไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืน
แนวคิดหลักในการออกแบบเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ คือ การเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์พลังงานและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยออกแบบและสร้างสรรค์ให้เป็นทั้งอาคารยั่งยืน (Sustainable Building) และ
อาคารอัจฉริยะ (Intelligent Building) รวมทั้งเป็นอาคารเขียว (Green Building) ตามมาตรฐาน Leadership
in Energy and Environment Design (LEED) และมาตรฐาน ASHRAE 90.1 Version 2004  ที่ใช้เทคโนโลยีและ
การออกแบบด้านสถาปัตยกรรมเพื่อช่วยประหยัดพลังงานสูงสุด โดยออกแบบให้ใช้พลังงานไม่เกิน 100 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อปี (100kWh/m2/yr.) จนได้รับการรับรองมาตรฐานขั้นสูงสุด หรือ Platinum
ตามมาตรฐาน LEED Version 2.0 ประเภท Core & Shell จากสภาอาคารเขียวของประเทศสหรัฐอเมริกา
(U.S. Green Building Council : USGBC) และเป็นอาคารสำ�นักงานเอกชนขนาดใหญ่แห่งแรกในภูมิภาค
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ที่ ไ ด้ รั บ รองระดั บ Platinum รวมทั้ ง ออกแบบโครงการให้ มี ส ภาพแวดล้ อ มที่ ดี
มีความปลอดภัยสูง และยังมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยมีลักษณะเด่น ดังนี้
การออกแบบของอาคารที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรด้านพลังงาน โดดเด่นด้วยนวัตกรรมของ
เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานในทุกๆ จุดของอาคาร ทำ�ให้ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำ�คัญ
ของกรุงเทพมหานคร และเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นแห่งหนึ่งของเอเชีย
มุ่ ง เน้ น ประโยชน์ ใ ช้ ส อยผสมผสานกั บ การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและเป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยเป็ น
อาคารต้นแบบที่บริหารจัดการพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงบประมาณและ
ความสมดุลระหว่างการประหยัดพลังงานกับสภาพแวดล้อมการทำ�งานที่สะดวกสบายของผู้ใช้อาคาร
ให้ความสำ�คัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร โดยนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาร่วมบริหารจัดการ
ทุกระบบของอาคาร นอกจากนีโ้ ครงสร้างอาคารยังได้รบั การออกแบบตามมาตรฐานสากล ให้สามารถรองรับแผ่นดินไหว
ขนาด 7.2 ริกเตอร์-สเกล จากจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวบริเวณรอยเลื่อนที่จังหวัดกาญจนบุรี
นวัตกรรมการออกแบบที่สามารถใช้พื้น ที่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำ�ให้มีพื้น ที่โล่งนอกอาคารสูงกว่า
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่กำ�หนดให้ต้องมีพื้น ที่โล่งไม่ตํ่ากว่า 10% ของพื้น ที่ แต่เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
มีพื้นที่โล่งและพื้นที่สีเขียวรวมสูงกว่าที่กำ�หนดถึง 287 %
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3. การประยุกต์ ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการบริหารจัดการองค์กร
และการบริหารธุรกิจ
3.1 นโยบายขององค์กร/บทบาทของผู้นำ�
จากความตั้งใจในการเป็นอาคารต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในการก่อสร้างศูนย์เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์ เพื่อให้เป็นสำ�นักงานของบริษัทในกลุ่ม ปตท. บริษัทเอกชนทางด้านพลังงาน และกระทรวงพลังงาน
ซึ่งแต่เดิมกระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ ได้มารวมอยู่ที่เดียวกัน นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่าย เวลา และมลภาวะ
จากการใช้นํ้ามันในการเดินทางติดต่อประสานงานกันแล้ว ยังจะช่วยให้การประสานงานและทำ�งานทางด้านพลังงาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รูปแบบอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรด้านพลังงานได้
รวบรวมเทคโนโลยีทุกด้านเพื่อการประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด แม้จะมีการลงทุนสูงกว่า
แต่เมื่อคำ�นึงถึงผลประโยชน์ที่ ได้จากการประหยัดพลังงาน รวมถึงการยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ
โดยไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้ว นับว่าคุ้มค่าต่อการลงทุน ทั้งนี้ EnCo ยังมุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยผสาน
ตามแนวคิดอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน รวมถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์
อันแน่วแน่ของ บริษั ท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำ�กัด ที่จะพัฒนากลุ่มอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งสำ�นักงานของบริษั ท
ในกลุ่ม ปตท. และกระทรวงพลังงานให้สนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจด้านพลังงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม
และการเป็ น บริ ษั ท พลั ง งานชั้ น นำ � ของประเทศไทย ที่ จ ะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการช่ ว ยพั ฒ นาประเทศไทย
ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป บริษั ทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการตามวิสัยทัศน์ “EnCo มุ่งมั่นสู่
การเป็นบริษั ทผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ�ของประเทศไทย ในการให้บริการด้านการบริหารสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
ของกลุ่ม ปตท. ด้วยคุณภาพและเทคโนโลยีชั้นเลิศ” และ พันธกิจ คือ
การส่งมอบบริการด้านการบริหารทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ให้กลุ่ม ปตท. ด้วยมาตรฐานคุณภาพ
ความปลอดภัย และการเปรียบเทียบต้นทุนอันเป็นหนึ่งเดียวกัน
เป็นผู้นำ�การใช้เทคโนโลยีสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้พนื้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์ให้เกิดประโยชน์สงู สุด เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจและรองรับทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชวี ติ
ของคนในศูนย์ฯ
จัดเตรียมเทคโนโลยีอาคารเพื่อส่งมอบชีวิตการทำ�งานที่มีคุณภาพและชาญฉลาด
สร้างค่านิยมร่วมกันกับชุมชนโดยรอบศูนย์ฯ (Create Shared Value to Community Nearby)
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3.2 การนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการเข้ากับการบริหารจัดการของ EnCo
มีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

มีภูมิคุ้มกันที่ดี

สามห่วง

มีเหตุผล

พอประมาณ

ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

การบูรณาการกับระบบการบริหารจัดการของ EnCo
(ตัวอย่างแนวปฏิบัติ)
§ ดำ�เนินธุรกิจโดยยึดหลักความพอประมาณ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด
นํ้า ไฟฟ้า พลังงาน คุณภาพอากาศภายในอาคารที่ถูกสุขลักษณะ การบริหารจัดการขยะ
ภายในศูนย์ฯ อย่างมีระบบ
§ การขยายตัวทางธุรกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีขั้นตอน โดยกำ�หนดกลยุทธ์
การเตรียมความพร้อมทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว เน้นการสร้างความมัน่ คงทางการเงิน เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งภายในองค์กร และเป็นองค์กรที่ได้รบั การยอมรับจากภายนอก รองรับความเสีย่ ง
ทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
§ วิเคราะห์สถานการณ์ทมี่ ผี ลต่อการดำ�เนินธุรกิจ ครอบคลุมทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อม และปรับกลยุทธ์ในการดำ�เนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตา่ งๆ และเป็น
ไปตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมํ่าเสมอ เช่น การเลือกที่ตั้งของ
อาคารอยู่ในทำ�เลทีเ่ หมาะสม การคมนาคมทีส่ ะดวก ใกล้สงิ่ อำ�นวยความสะดวกการออกแบบ
อาคารให้มีพื้นที่สีเขียวสูงกว่าที่ กทม. กำ�หนดถึง 287% เป็นต้น
§ บริ ห ารงานอย่ า งมื อ อาชี พ ตามนโยบายการบริ ห ารจั ด การความยั่ ง ยื น
โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ดังนี้
§ เป็นสำ�นักงานที่มีการบริการที่เป็นเลิศ
§ มีระบบบริหารและจัดการที่มีมาตรฐานสากล
§ เป็นต้นแบบของอาคารอนุรักษ์พลังงาน
§ เป็นอาคารที่มีความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี
§ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรในระดับสากลถึง 8 ประเภท
§ มี ก ารกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยยึ ด มั่ น การดำ � เนิ น งานร่ ว มกั บ คู่ ค้ า
อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
§ มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักขององค์กร
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดี และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันในการแก้ไขปรับปรุง
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น
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ความรู้
คุณธรรม

สองเงื่อนไข

ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

การบูรณาการกับระบบการบริหารจัดการของ EnCo
(ตัวอย่างแนวปฏิบัติ)
§ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพือ่ พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง
§ มีการส่งเสริมและแบ่งปันความรู้ให้ผู้ใช้อาคาร โดยจัดกิจกรรมรณรงค์
ให้ผู้เช่าพื้นที่ มีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
§ ให้ ก ารต้ อ นรั บ การเยี่ ย มชมและดู ง านของสถาบั น การศึ ก ษา หน่ ว ยงาน
ทัง้ เอกชนและภาครัฐ อย่างสมาํ่ เสมอ รวมถึงเป็นสมาชิกกลุม่ ต่างๆ เพือ่ การแลกเปลีย่ นความรู้
และประสบการณ์ต่างๆ
§ จัดให้มีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
§ มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
§ พัฒนาคุณธรรมของผู้บริหาร พนักงานและผู้ใช้อาคารอย่างต่อเนื่อง

3.3 ตัวอย่างการบริหารจัดการองค์กร/การบริหารธุรกิจ ภายใต้หลักปรัชญาฯ ที่ชัดเจน
EnCo ดำ�เนินธุรกิจการบริหารจัดการทรัพย์สินและสินทรัพย์ กลุ่ม ปตท. ด้วยแนวคิดการอนุรักษ์พลังงาน
และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ทำ�ให้คน สังคม และสิ่งแวดล้อม
สามารถดำ�รงอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยมีนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์เป็นอาคารต้นแบบด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อาทิ
กระจกใสสีเขียวผนังอาคารแบบพิเศษ กรอบอาคารใช้กระจกประสิทธิภาพสูง มีอัตราการถ่ายเทความร้อนตํ่า
จึงช่วยลดความร้อนเข้าสู่ภายในอาคาร ลดการใช้งานระบบปรับอากาศแต่ยังคงให้แสงสว่างผ่านเข้าไปในอาคารได้
ในปริมาณที่เหมาะสม
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ระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณริมอาคาร จากจุดเด่นของกรอบอาคารที่เป็นกระจก จึงทำ�ให้สามารถใช้
ประโยชน์จากแสงธรรมชาติในการให้ความสว่างกับผู้ใช้อาคารได้อย่างเต็มที่ โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจความเข้ม
ของแสง (Light Sensor) ที่ทำ�งานร่วมกับระบบปิดไฟหรือหรี่ไฟอัตโนมัติ (Automatic Dimmer) ให้กับโคมไฟบริเวณ
พื้นที่ริมกระจก จึงทำ�ให้ประหยัดพลังงานได้
ระบบตรวจจับความเคลือ่ นไหว ตรวจจับความเคลือ่ นไหวในพืน้ ทีท่ มี่ คี นใช้นอ้ ย เช่น โถงลิฟต์ผบู้ ริหาร และห้องนาํ้
เพื่อควบคุมการเปิด - ปิดไฟอัตโนมัติ ทำ�ให้ประหยัดพลังงานให้กับระบบไฟฟ้าแสงสว่างได้
ระบบลิฟต์ควบคุมจุดหมาย ระบบลิฟต์โดยสารของอาคารเป็นแบบควบคุมจุดหมาย (Destination Control)
ที่ ใช้ควบคู่ไปกับระบบ RFID Card ที่จะระบุข้อมูลของชั้นที่ต้องการจะไป ซึ่งระบบจะคำ�นวณและจัดการจราจร
ที่เหมาะสมให้ผู้ใช้ลิฟต์ที่เดินทางไปชั้นเดียวกันโดยสารลิฟต์ในชุดเดียวกัน ทำ�ให้ลดการเดินทางซํ้าซ้อนกับลิฟต์ชุดอื่น

ระบบผลิตไฟฟ้าจากมอเตอร์ลิฟต์ กรณีของลิฟต์ทั่วไปจะขึ้น-ลงด้วยนํ้าหนักของผู้โดยสาร หรือขึ้น-ลง
ด้วยลูกตุ้มถ่วงนํ้าหนัก ซึ่งจะเกิดไฟฟ้าย้อนกลับเข้าสู่ระบบมอเตอร์ควบคุมลิฟต์ แต่ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
ได้ติดตั้งโมดูลผลิตพลังงานไฟฟ้าย้อนกลับอัจฉริยะ (Regim) ไว้ที่ห้องเครื่องลิฟต์ทุกอาคาร (ยกเว้นอาคาร A)
เพื่อนำ�พลังงานไฟฟ้าย้อนกลับมาแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับแล้วปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าและความถี่ ให้เหมาะสม
จ่ายคืนไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าของอาคาร
ระบบควบคุมความเย็นอัตโนมัติ ติดตั้งระบบ VAV (Variable Air Volume) ในการจ่ายลมของระบบ
ปรับอากาศเพื่อควบคุมปริมาณลมเย็นให้เหมาะสมกับความต้องการในแต่ละพื้นที่โดยระบบนี้จะทำ�งานควบคู่กับ
ระบบควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์เครื่องส่งลมเย็น (Air Handling Units) ทำ�ให้สามารถประหยัดไฟฟ้า
ที่จ่ายให้กับมอเตอร์ได้เป็นอย่างมาก
ระบบแลกเปลี่ยนความร้อนจากอากาศที่ใช้แล้ว นำ�อากาศที่เหลือทิ้งแต่ยังมีความเย็นหลงเหลืออยู่มาทำ�ให้
อากาศใหม่ (Fresh Air) ที่เข้าสู่อาคารเย็นลง ลดภาระของระบบปรับอากาศจึงช่วยลดการใช้พลังงานและสามารถ
ลดขนาดของเครื่องปรับอากาศลงได้
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พลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Cell) บนหลังคาอาคาร
จอดรถทั้ง 2 อาคาร โดยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 400,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) หรือคิดเป็น
ประมาณ 1.8% ของความต้องการโดยรวมของอาคาร

รี ไซเคิลนํ้าประปาและระบบกักเก็บนํ้าฝน นำ�นํ้าทิ้งจากอ่างล้างหน้า (Gray Water) มาใช้ซํ้า โดย
บำ � บั ด แล้ ว นำ � กลั บ มาใช้ กั บ สุ ข ภั ณ ฑ์ อี ก ทั้ ง ยั ง มี ร ะบบกั ก เก็ บ นํ้า ฝนเพื่ อใช้ ร ดนํ้า ต้ นไม้ แ ละใช้ กั บ สุ ข ภั ณ ฑ์
ทั้ง 2 ระบบนี้สามารถลดการใช้นํ้าประปาได้ถึง 55.3% หรือประมาณ 34,000 ลูกบาศก์เมตร/ปี
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4. ผลจากการประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อบริษั ท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำ�กัด นำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร อาทิ มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะด้านพลังงาน
ไฟฟ้าและนํ้า ลดปริมาณการก่อมลพิษ ต่อสิ่งแวดล้อม โดย EnCo มีค่าดัชนีการใช้พลังงานทั้งศูนย์ประมาณ
81.7 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ตารางเมตร/ปี (ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2559) เท่านั้น ในขณะที่อาคารทั่วไป
จะมีคา่ 140-200 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ตารางเมตร/ปี ซึง่ สามารถเป็นแบบอย่างทีด่ ีให้แก่ภายนอก รวมถึงเป็นการเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการอาคารอนุรักษ์พลังงาน อาคารยั่งยืนและอาคารสีเขียว โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษาต่างๆ ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมดูงานของศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เพื่อให้
สามารถนำ�ความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืนยิ่งขึ้น เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ทำ�ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีมุมมองบวกมีการบริหารอาคารอย่างเป็นมืออาชีพและเป็นเลิศ

5. การพัฒนา ต่อยอด และการขยายผล
EnCo ได้นำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการกลุ่มลูกค้า
ผู้เช่าใช้พื้นที่ศูนย์ฯ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักขององค์กร ผ่านการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ผู้เช่าใช้พื้นที่ศูนย์ฯ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อาทิ
5.1 โครงการบริหารจัดการขยะภายในศูนย์ฯ (Waste
Management) เนือ่ งจาก EnCo มีปริมาณขยะมากกว่า 8,000 กิโลกรัมต่อเดือน
จึงริเริ่มดำ�เนินโครงการบริหารจัดการขยะภายในศูนย์ฯ ขึ้น โดยตั้งเป้าหมาย
ในการลดการสร้างขยะ ณ จุดเริ่มต้น คือ “มนุษ ย์” โดยรณรงค์ให้มีการ
คัดแยกขยะก่อนทิง้ เพือ่ คัดกรองขยะรีไซเคิลทีส่ ามารถนำ�มาจำ�หน่ายได้ออกจาก
“ขยะ” จริงๆ และสร้างจุดอำ�นวยความสะดวกในการจำ�หน่ายขยะรีไซเคิล เพือ่ ให้
บริษัทและหน่วยงานภายในศูนย์ฯ นำ�ขยะรีไซเคิลจากบริษัทและหน่วยงานของตน
มาจำ�หน่าย และนำ�รายได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
ความสำ�เร็จของโครงการดังกล่าว สะท้อนออกมาในรูปของปริมาณ
ขยะรี ไซเคิลที่สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ต่อได้ โดยในปี 2558 สามารถลด
ปริมาณขยะไปได้มากถึง 88,409 กิโลกรัม หรือเทียบเท่ากับการลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปได้มากถึง 83,920.67 kg CO2e โดยมี
บริษั ทและหน่วยงานเข้าร่วมโครงการมากถึง 20 แห่ง จากจำ�นวนบริษั ท
และหน่วยงานภายในศูนย์ฯ 23 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีการส่งต่อความรู้ด้าน
การคัดแยกขยะและการรณรงค์ลดการสร้างขยะภายในศูนย์ฯ อีกด้วย อาทิ การเปิด
รับบริจาคถุงผ้าจากพนักงานเพือ่ นำ�มารวมกันเป็นจุดเดียวและใช้แทนถุงพลาสติก
เมื่อออกไปนอกสำ�นักงาน และนำ�กลับมาคืนเมื่อกลับเข้ามาสู่สำ�นักงานของตน
ซึง่ องค์ความรูต้ า่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการนี้ ได้ถกู นำ�มาปรับใช้ในแต่ละบริษัทและหน่วยงาน
และต่อยอดเป็นวัฒนธรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์กร ที่พนักงาน
ต่างมีสว่ นร่วมในการลดการสร้างขยะและสามารถลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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5.2 โครงการ “EnCo Low Carbon” EnCo ตระหนักถึงปัญหาการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาด้านพลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ท้าทายยิ่งสำ�หรับการดำ�เนินธุรกิจของบริษั ทฯ
ที่ต้องมีการบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงรณรงค์สร้างจิตสำ�นึกและ
พฤติกรรมลดใช้ไฟฟ้า ภายใต้โครงการ “EnCo Low Carbon” ที่เชิญชวนให้บริษั ทและหน่วยงานภายในศูนย์ฯ
ร่วมกันลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายในสำ�นักงานของตน ผ่านกิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานต่างๆ เช่น การปิดไฟ
บริเวณที่ ไ ม่ ใช้งาน การเปลี่ยนหลอดไฟภายในสำ�นักงานเป็น หลอดประหยัดพลังงานแบบ LED การติดตั้ง
ไฟกระตุก เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะนำ�ค่าพลังงานไฟฟ้าในช่วงเดียวกันของแต่ละบริษัทและหน่วยงานในปีที่ผ่านมา
เปรียบเทียบกับค่าพลังงานไฟฟ้าของปี 2559 เพื่อดูว่าบริษั ทและหน่วยงานต่างๆ ภายในศูนย์ฯ มีปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าลดลงจากปีที่ผ่านมามากน้อยเพียงใด โดยบริษั ทและหน่วยงานที่สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ของตนได้มากที่สุด จะได้รับรางวัลจาก EnCo นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้บริษั ทและหน่วยงานที่มีองค์ความรู้
ด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นำ�องค์ความรู้มาร่วมประกวด
โครงการเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งต่อองค์ความรู้ด้านการประหยัดพลังงานของบริษั ทหรือหน่วยงานตนไปสู่
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ ได้อีกด้วย

ในการบริหารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ให้เป็นอาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ควบคู่ไปกับการดำ�เนินธุรกิจ ภายใต้แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมกันในชุมชนสีเขียว (Green Community)
สะท้อนผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกศูนย์ฯ อาทิ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ส่งเสริม
การถ่ายทอดและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการบริหารอาคารเขียว (Green Building) จากภายในสู่ภายนอกบริษัทฯ
มีการส่งเสริมและแบ่งปันความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับอนุภาคให้ผู้ใช้อาคารไปจนถึง
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การมีสว่ นร่วมในระดับมหภาคในฐานะองค์กรด้านการอนุรกั ษ์พลังงานระดับสากล โดยให้การต้อนรับคณะเยีย่ มชมและ
ศึกษางานจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ�ของประเทศ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอย่างสมํ่าเสมอ ตลอนจนการเป็น
สมาชิกกลุม่ ต่างๆ เพือ่ แลกเปลีย่ นองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์ เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมของผูบ้ ริหาร พนักงาน
ตลอดจนผู้ใช้อาคารอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่จัดขึ้น โดยมุ่งหมายให้ผู้ใช้บริการศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ได้ตระหนักถึงความ
สำ�คัญของการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งบริษั ทฯ
มีความมุ่งมั่นในการสร้างจิตสำ�นึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมให้แก่สังคม
และปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความรู้ด้านการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน เพื่อการเป็นสมาชิก
ในชุมชนที่ดีของประเทศชาติ และการเป็นพลเมืองที่ดีของโลกใบนี้ต่อไป

6. ปัจจัยความสำ�เร็จ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัจจัยความสำ�เร็จ ในการนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในภาคธุรกิจนั้น คือ ความร่วมมือ
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เนื่องด้วยการดำ�เนินการใดๆ ขององค์กร ความสำ�เร็จย่อมไม่ได้มาจาก
คนเพียงคนเดียว แต่เกิดจากทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน เสนอความคิด/ข้อคิดเห็น และการปฏิบัติตนเพื่อผลักดัน
ให้แนวทางวิธีการและการดำ�เนินงานสำ�เร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยที่ธุรกิจสามารถดำ�เนินไปได้อย่างยั่งยืน หากไม่ได้
รับความร่วมมือจากผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง การจะนำ�เอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ยอ่ มไม่สมั ฤทธิผ์ ล
เช่น โครงการ “EnCo Low Carbon” ที่เชิญชวนให้บริษัทและหน่วยงานภายในศูนย์ฯ ร่วมกันลดใช้พลังงานไฟฟ้า
ภายในสำ�นักงานของตน หากมีเพียง 1 คน หรือ 1 บริษั ท ที่ประหยัดไฟ แต่ที่อื่นๆ ยังใช้ไฟฟ้าอย่างฟุ่มเฟือย
ไม่รคู้ ณุ ค่า ผลที่ได้ยอ่ มไม่สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้แต่ในทางกลับกันหากทุกคน ทุกบริษัท ทุกหน่วยงานร่วมมือร่วมใจกัน
จะช่วยลดการพลังงานไฟฟ้าได้เป็นจำ�นวนมหาศาล
ปัญหาอุปสรรค การขาดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและการสร้างความตระหนักให้กับบุคลากร รวมถึง
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำ�คัญ เช่น กลุ่มลูกค้า เพื่อให้เห็นถึงความสำ�คัญของการดำ�เนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากบุคลากรบางส่วนยังมีความเชื่อว่า การดำ�เนินธุรกิจตามหลักปรัชญาฯ ไม่สามารถ
เป็นไปได้จึงทำ�ให้ไม่สามารถนำ�หลักปรัชญาฯ ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ การนำ�
หลักปรัชญาฯ ไปประยุกต์ใช้ในการดำ�เนินงาน ต้องกระทำ�ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักให้ผู้เกี่ยวข้อง
ในทุกภาคส่วน เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวจากการนำ�หลักปรัชญาฯ ไปประยุกต์ใช้ ซึ่งต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเสริมสร้างความรู้เข้าใจ และนำ�หลักปรัชญาฯ ไปใช้ในการกำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และนโยบายในการดำ�เนินธุรกิจ ให้เกิดการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
เพื่อนำ�องค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1) การที่องค์กรจะขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ย่อมมาจากการมีบุคลากรที่มีคุณ ภาพ
มีความเข้าใจ ให้ความร่วมมือ สนับสนุน ผลักดัน และมีความตระหนักถึงผลประโยชน์ทจี่ ะได้รบั จากการนำ�หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เมื่อบุคลากรเล็งเห็นถึงประโยชน์ในสิ่งเดียวกันทั้งองค์กรแล้ว จะช่วยให้องค์กรสามารถ
พัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วต่อเนื่องและยั่งยืน
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2) องค์กรควรมีการส่งเสริมปัจจัยต่างๆ ที่จะช่วยในการขยายผล สนับสนุน หรือส่งเสริมให้มีการนำ�ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในวงกว้าง อาทิ
การเตรียมความพร้อมขององค์กรในการนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ อาทิ
ทรัพยากรที่จำ�เป็น บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้บุคลากรทั่วไป
การให้ความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างความตระหนัก
ที่ถูกต้องเหมาะสมให้บุคลากรสามารถนำ�ไปใช้ในการทำ�งานได้อย่างถูกต้อง
การส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมที่ เ ปิ ดโอกาสให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เข้ า ร่ ว ม เพื่ อให้ เ กิ ด
ความตระหนักรู้และเข้าใจการดำ�เนินงานตามหลักปรัชญาฯ มากขึ้น จนเกิดเป็นการต่อยอดองค์ความรู้
ด้านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนภายในองค์กร
การทดลองนำ � ความรู้ ที่ ไ ด้ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ หรื อ นำ � เอาแบบอย่ า งของธุ ร กิ จ
ที่ประสบความสำ�เร็จจากการนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาและปรับใช้กับองค์กร
การวิเคราะห์ถึงวิธีการดำ�เนินงาน ผลกระทบ ผลประโยชน์ ของการนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์/ปรับใช้กับองค์กร
การตั้งเป้าหมายเพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ต้องเป็นเป้าหมายที่เหมาะสมไม่ยากเกินไป
จนสร้างความท้อแท้ให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ทั้ ง นี้ การสนั บ สนุ น หรื อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งนำ � หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ไปประยุกต์ใช้นั้น ต้องทำ�ในลักษณะที่เป็นการส่งเสริม และสร้างความตระหนักรู้ เพื่อให้บุคคลเกิดการปฏิบัติตาม
ด้วยความความเต็มใจซึ่งจะทำ�ให้การนำ�ไปปฏิบัติเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง โดยในระยะเริ่มแรก สิ่งที่จำ�เป็น
ที่สุด คือ การให้ความรู้และการปลูกจิตสำ�นึกให้มีความตระหนักที่ถูกต้องถ่องแท้ และสามารถนำ�ไปใช้งานได้จริง
โดยอาจเริ่มจากกิจกรรมในชีวิตประจำ�วัน ซึ่งจะทำ�ให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจได้ง่ายขึ้น หลังจากนั้น จึงเริ่มพัฒนาองค์ความรู้
และต่อยอดไปถึงระดับองค์กรต่อไป
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บริษัท บางจาก
ไบโอฟูเอล จากัด

วิ สั ย ทั ศ น์ : มุ่ ง สร้ า ง
ธุรกิจพลังงานอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งงยืน
ค่ า นิ ย มองค์ ก ร : มุ่ ง
ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ
สร้ า งสรรค์ ไ ม่ ห ยุ ด นิ่ ง
คานึงถึงความยั่งยืน
วัฒนธรรมองค์กร : พัฒนา
ธุ รกิ จอย่ างยั่ งยื นไปกั บ
สิ่งแวดล้อมและสังคม
วั ฒนธรรมพนั กงาน :
เป็นคนดี มีความรู้ เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อื่น

บริษั ท บางจาก คอร์ป อเรชั่ น
จ ากั ด (มหาชน) ได้ ยึ ด หลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง
ใ น ก า ร ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ แ ล ะ
ถ่ายทอดแนวทางดังกล่าวไปสู่
บริ ษั ท บางจากไบโอฟู เ อล
จากัด

จุดเริ่มต้ น

พนักงาน

- ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
- การสื่อสารภายในองค์กร

- การมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
- ทาในสิ่งที่ตนเองถนัด

สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ใน
ธุ ร กิ จ โ ด ย ก า ร
พั ฒ นา ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่า

ธุรกิจ

ยึ ดมาตรฐาน RSPO
ในการสร้างความยั่งยืน
ในสายการผลิ ตน้ ามั น
ปาล์ม

- ส่งเสริมให้พนัก งานเกิดการ
เรี ย นรู้ และพั ฒ นาตนเอง
ผ่านการทาไคเซ็น (Kaizen)

ปัจจัยสู่ความสาเร็จ

คานึงถึงการใช้น้าให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยจัดทาระบบบึงประดิษฐ์
ซึ่งเป็ นการใช้ น้าหมุ นเวียนภายใน
โรงงาน

สังคมและสิ่งแวดล้อม

CSR in process ทากิจกรรม
เพื่ อ สั ง คมให้ เป็ นหนึ่ ง ใน
กระบวนการที่สนับสนุนการ
ดาเนินธุรกิจ

- บริห ารพนักงานโดยยึดหลัก
ความรู้และคุณธรรม
- สร้ า งวั ฒ นธรรมการท างาน
แบบพี่แบบน้อง

กระบวนการประยุกต์ ใช้ ปรั ชญาฯ

ได้ ค น บ า ง จ า ก ที่ มี
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ ง
ประสงค์พร้อมพัฒนา
สังคมส่วนรวม

บริ ษั ท ฯ มี แ นวทางในการ
ดาเนิ น การในอนาคตอย่ า ง
ยั่ ง ยื น พ ร้ อ ม รั บ ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น

เกิดการร่ว มกันพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่ง
ในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลผลิต

เกิดความสามัคคีและร่วมมือ
กัน ระหว่ า งบริษั ทฯ กับ ชุม ชน
ในการร่ ว มพั ฒ นาสั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม

เกิ ด เป็ น องค์ ก รแห่ ง กา ร
เรียนรู้ ที่มีการเรียนรู้เพื่อให้เกิด
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ส่ งเสริ มให้ สายการผลิ ต
ไบโอดีเซล เกิดความมั่นคงและ
ยั่ ง ยื น ตามมาตรฐาน RSPO
ที่ มี ร ะบบการจั ด การที่ ดี แ ละ
ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม

เ กิ ด ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ที่ ดี
เป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนรวม

ผลลัพธ์

ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ ติ บ โ ต ท า ง
เศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม
และยั่งยืน การจ้ า งงานเต็ม ที่
และมีผลิตภาพ และการมีงาน
ที่สมควรสาหรับทุกคน

การเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน

สร้ า งหลั ก ประกั น การเข้ า ถึ ง
พลังงานยุคใหม่ ที่มีราคาซื้อหาได้
ที่เชื่อถือได้ และมีความยั่งยืน
สาหรับทุกคน

พลังงานสะอาด
ที่ทุกคนเข้าถึงได้

เครือข่ายของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
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การประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำ�กัด

1. ข้อมูลของบริษัท
บริษั ท บางจากไบโอฟูเอล จำ�กัด (BBF) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2551 จากการร่วมลงทุนของบริษั ท
บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทยูเอซี โกลบอล จำ�กัด (มหาชน) โดยบริษัท บางจากฯ ถือหุ้นใหญ่
ร้อยละ 70 ใช้เงินลงทุน 1,000 ล้านบาท บนเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ ที่อำ�เภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนา ผลิตและจำ�หน่ายไบโอดีเซลที่ ใช้นํ้ามันปาล์มดิบเป็นวัตถุดิบหลัก เพื่อสนองนโยบายของ
ภาครัฐที่ส่งเสริมการผลิตและใช้ไบโอดีเซลทดแทนการใช้นํ้ามันดีเซล ช่วยลดการนำ�เข้านํ้ามันจากต่างประเทศ
เพิม่ ความมัน่ คงด้านพลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากพืชอันเป็นผลผลิตภายในประเทศ รวมทัง้ ช่วยลดมลพิษ
ทางอากาศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยเริ่มแรกมีกำ�ลังผลิตไบโอดีเซล 300,000 ลิตรต่อวัน
ใช้นํ้ามันปาล์มดิบเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต เริ่มดำ�เนินการผลิตตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมา
ปัจจุบันบริษั ทฯ มีกำ�ลังการผลิต 360,000 ลิตรต่อวัน และมีการบริหารจัดการโดยคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม
เป็นหลักด้วยการออกแบบและสร้างระบบจัดการนาํ้ เสียจนได้คณ
ุ ภาพนาํ้ ทีผ่ า่ นมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ ยังได้มรี ะบบบำ�บัดแบบบึงประดิษฐ์เพือ่ ใช้ในการบำ�บัดนาํ้ เสียซาํ้ อีกครัง้ แล้วนำ�นาํ้ เสียทีผ่ า่ นกระบวนการบำ�บัด
ทั้งหมดกลับมาใช้ในโรงงานและกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นการใช้นํ้าอย่างมีคุณค่า และไม่ปล่อยนํ้าเสียออกสู่สาธารณะ
ในปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างขยายหน่วยผลิตไบโอดีเซลที่ 2 มีกำ�ลังการผลิต 450,000 ลิตรต่อวัน ทำ�ให้ในอนาคต
บริษัทฯ จะมีกำ�ลังผลิตไบโอดีเซล (B100) รวมทั้งสิ้น 810,000 ลิตรต่อวัน
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2. วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร และวัฒนธรรมการทำ�ธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษั ท บางจากไบโอฟูเอล จำ�กัด ยึดมั่นในวิสัยทัศน์และวัฒนธรรมการทำ�ธุรกิจอย่างยั่งยืนตามบริษั ทแม่
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท
วิสัยทัศน์
“มุ่งสร้างสรรค์ธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
รวมถึงค่านิยมองค์กร ที่ ให้ความสำ�คัญกับ “ความเป็นเลิศ สร้างสรรค์ไม่หยุดนิ่ง คำ�นึงถึงความยั่งยืน”
และมีวัฒนธรรมพนักงาน ที่มุ่งส่งเสริมให้พนักงาน “เป็นคนดี มีความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น” นอกจากนี้ เพื่อให้
บริษัทฯ สามารถมุง่ สูว่ สิ ยั ทัศน์เดียวกันตามทีบ่ ริษัทแม่ ได้ก�ำ หนดไว้ บริษัทฯ จึงรับนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
ไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม และนโยบายอื่นๆ ของบริษัทแม่ มาใช้ในการทำ�ธุรกิจด้วย

3. รางวัลของการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำ�กัด ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรที่ดีหลายรางวัล อาทิ
ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001  (Working  Standard) ในปี 2553 การรับรองมาตรฐาน
สากลด้านการประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025 (Laboratory Standard)
และการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001  (Safety Standard) ในปี 2555
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รางวัลสำ�คัญที่สะท้อนภาพการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่บริษั ทฯ ได้รับ คือ การรับรองมาตรฐานการผลิต
นํ้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ซึ่งเป็น
มาตรฐานสากลที่สนับสนุนให้มีการผลิตปาล์มนํ้ามันอย่างยั่งยืน โดยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อชุมชน
ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการและดำ�เนินงานด้านกฎหมาย ความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจ ความเหมาะสมกับ
สิ่งแวดล้อม และความเป็นประโยชน์ต่อสังคม เริ่มตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิตทะลายปาล์ม โรงสกัดนํ้ามันปาล์ม
โรงกลั่นนํ้ามันปาล์ม โดยแต่ละส่วนจะมีข้อกำ�หนดที่แตกต่างกัน ซึ่งทุกๆ ขั้นตอนของการผลิตปาล์มจนถึงผู้บริโภค
จะต้องผ่านมาตรฐาน RSPO จะขาดขัน้ ตอนใดขัน้ ตอนหนึง่ ไม่ได้ ทัง้ นี้ กรอบการประเมินมาตรฐาน RSPO จะพิจารณาจาก
(1) การให้ความสำ�คัญในเรื่องความยั่งยืน ทั้งการจัดการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (2) การเพิ่มปริมาณ
และคุณภาพนํ้ามันปาล์ม (3) ปกป้องสิทธิพื้นฐานของเจ้าของที่ดิน คนงาน และคนในชุมชน และ (4) สร้างโอกาส
ในการแข่งขันด้านการผลิต

4. จุดเริม่ ต้นการนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ภายในองค์กร
บริษั ท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในเจ็ดองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ที่จัดทำ�ข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมเป็นพันธมิตรขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งภายในองค์กร
และส่งเสริมการขยายผลสู่องค์กรธุรกิจเครือข่าย Supply Chain เพื่อการเจริญเติบโตไปพร้อมกันอย่างสมดุล มั่นคง
ยั่งยืน มีคุณธรรมควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำ�กัด เป็นเครือข่าย Supply Chain ในการผลิตไบโอดีเซลของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่
จำ�กัด (มหาชน) ที่ได้มีการน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจ

5. ตามรอยบริษัทแม่
บริ ษั ท บางจาก คอร์ ป อเรชั่ น จำ � กั ด (มหาชน) ได้ น้ อ มนำ � หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
มาประยุกต์ใช้ในการกำ�หนดทิศทางและเป้าหมายในการดำ�เนินธุรกิจ โดยไม่แสวงหากำ�ไรจนเกินควร ยึดหลัก
ความพอประมาณเพื่อมุ่งพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืน โดยคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
ได้มีการกำ�หนดเป้าหมายของการพัฒนาธุรกิจใน 3 ด้าน คือ Security สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ
จัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการใช้ของภาคธุรกิจและประชาชน Stability สร้างเสถียรภาพด้านการเงิน
โดยกระจายความเสีย่ งด้านรายได้ดว้ ยการลงทุนในกลุม่ ธุรกิจพลังงานทดแทน Sustainability สร้างความสมดุลระหว่าง
มูลค่าทางธุรกิจและคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมและสังคม
และเมื่อเริ่มก่อตั้งบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำ�กัด ก็ได้ยึดถือแนวทางการดำ�เนินธุรกิจตาม บริษัทแม่ด้วยดี
ตลอดมา รวมทั้งน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสังคมรอบโรงกลั่นให้มีความมั่นคง ยั่งยืน เติบโตไปควบคู่กับบริษั ทฯ นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังยึดเอาวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทแม่ ที่คุณโสภณ สุภาพงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก
คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) สมัยแรกเป็นผู้สร้างไว้ ซึ่งได้ให้ความสำ�คัญกับการได้มาซึ่งคนดีมีความรู้
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และเป็น ประโยชน์ต่อผู้อื่น รวมถึงการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน วางแผนการบริหารจัดการอย่างมีเหตุผล
รอบคอบรอบด้าน รวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคมโดยรอบ ซึ่งเจตนารมย์เหล่านี้ ได้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
จากบริษัทแม่สู่บริษัทลูก จนกลายมาเป็น “วัฒนธรรมบางจาก”

6. “วัฒนธรรมบางจาก” วัฒนธรรมของการทำ�ธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษั ท บางจากไบโอฟูเอล จำ�กัด ยึดถือเอาวัฒนธรรมบางจากมาปรับใช้ในการดำ�เนินธุรกิจมาโดยตลอด
ซึ่งวัฒนธรรมในการทำ�ธุรกิจที่มุ่งสู่ความยั่งยืน เช่น
6.1 วัฒนธรรมพนักงาน “คนตระกูล ณ บางจาก” รากฐานสำ�คัญที่จะทำ�ให้บริษั ท บางจากฯ
สามารถพัฒนาไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนมาจาก “คน” ซึ่งแนวทางการสรรหาบุคคลที่จะมาร่วมงานกับบริษัทฯ นั้น
จะไม่มุ่งที่ความรู้ความสามารถเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ มีความรู้ความสามารถ
ที่จะพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ มีจิตใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ทำ�ประโยชน์ให้ผู้อื่น อันเป็นพื้นฐานในการเป็นคนตระกูล
ณ บางจาก “บางจากต้องการคนดีมากกว่าคนไม่ดี คนเก่งแต่ไม่ดี เราไม่อยากได้ เราอยากจะได้คนดี เอามาพัฒนา
แล้วเขาก็เก่งได้ ตรงนี้คือวัฒนธรรมสำ�คัญขององค์กรให้เป็นสิ่งที่ถูกถ่ายทอดมา”
6.2 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) บริษัท บางจากฯ ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงาน
รักการเรียนรู้ หมัน่ หาความรู้ แลกเปลีย่ นแบ่งปันความรูป้ ระสบการณ์การทำ�งานระหว่างพนักงานด้วยกันเอง สนับสนุน
ให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างวัฒนธรรมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
6.3 CSR in Process บริษัท บางจากฯ เป็นบริษัทแรกที่พัฒนารูปแบบกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
หรือการทำ� CSR ที่ไม่ใช่การปลูกป่าหรือการให้สิ่งของที่ทำ�เพียงทางเดียว แต่สิ่งที่บางจากทำ�จะเป็น CSR in Process
ที่จะทำ�ให้สังคมและสิ่งแวดล้อมสามารถพัฒนาอยู่ได้อย่างยั่งยืนพร้อมๆ กับการดำ�เนินธุรกิจ โดยการเข้าไป
สร้างกระบวนการ สร้างผลลัพธ์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การส่งเสริมการพลิกสวนส้มร้างรังสิตสู่ปาล์มนํ้ามัน
ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่สวนส้มร้างรังสิต และยังเป็นการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
ทดแทนอีกด้วย ซึ่งการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานทดแทนดังที่บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี
ในการส่งเสริมทั้งแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยเฉพาะเกษตรกร
ที่จะมีรายได้ที่ดีขึ้นจากราคาพืชผลการเกษตรที่สูงขึ้น

7. การบริหารจัดการองค์กร
จากความผั น ผวนของตลาดโลกปาล์ ม นํ้า มั น รวมถึ ง ภายใต้ ส ถานการณ์ ที่ ไ ม่ แ น่ น อนของนโยบาย
ของภาครั ฐในการสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม พลั ง งานทางเลื อ กหรื อ พลั ง งานทดแทน ซึ่ ง อาจจะส่ ง ผลกระทบ
สร้างความเสียหาย ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสำ�เร็จต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคลกล่าวได้ว่า เป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจ
บริษั ทฯ ได้นำ�หลักการบริหารความเสี่ยงมาช่วยในการวางแผนและวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อวางระบบป้องกันและ
ควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ ไม่แน่นอน ซึ่งมีผลกระทบต่อความสำ�เร็จของบริษั ทฯ
โดยรวม ดังนั้น บริษัทฯ จึงประเมินผลกระทบของความเสี่ยง พัฒนาแนวทางการจัดการกับความเสี่ยงและนำ�ไปปฏิบัติ
อย่างเป็นระบบ โดยมีการบูรณาการและเน้นความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ บุคลากร กระบวนงานและเทคโนโลยี
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำ�กัด 136

เพือ่ เพิม่ คุณค่าสูงสุดให้กบั องค์กร ตลอดจนเป็นกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการระบุหาและควบคุมความเสีย่ ง ซึง่ มีผลกระทบ
ต่อการบรรลุพันธกิจและเป้าประสงค์ขององค์กร
กล่าวได้ว่า บริษั ทฯ มีความสามารถในการประเมินความเสี่ยงให้รู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรที่เป็นความเสี่ยง
เป็นหลักสำ�คัญที่เห็นได้อย่างชัดเจน เพราะเมื่อบริษั ทฯ สามารถประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้ว
ผลที่ตามมาก็คือ บริษั ทฯ จะทราบว่าจะต้องป้องกันเรื่องต่างๆ ได้อย่างไร สามารถกำ�หนดมาตรการรองรับ
และหาวิธปี ฏิบตั ไิ ว้ลว่ งหน้าเพือ่ เตรียมรับมือกับปัญหาหรือเหตุการณ์ทจี่ ะเกิดขึน้ ได้ อาทิ ความเสีย่ งดานกลยุทธ เกีย่ วของกับ
การบรรลุเปาหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณและเหตุการณภายนอก สงผลตอกลยุทธที่กําหนดไวไมสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร/วิสัยทัศน 
ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องนโยบายด้านพลังงาน

8. การบริหารธุรกิจบนความยั่งยืน
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในการทำ�ธุรกิจทีม่ งุ่ สูค่ วามยัง่ ยืน โดยการบริหารจัดการทีค่ �ำ นึงถึงสิง่ แวดล้อมตามกลยุทธ์
ของบริษัทแม่ที่ มุง่ ความยัง่ ยืน (Sustainability Strategy) ซึง่ เน้นการสร้างความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ ด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ด้านชุมชนและสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
ภาวะขาดแคลนนํ้า โดยบริษั ทฯ ได้ออกแบบและก่อสร้างระบบจัดการนํ้าเสียจนได้คุณภาพนํ้าที่ผ่านมาตรฐานของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ได้นำ�หลักการบริหารจัดการนํ้าที่มีประสิทธิภาพ
ที่ใช้เทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการบำ�บัดนํ้าใช้และนํ้าเสียภายในโรงงาน (Waste Water by Zero Discharge)
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โดยนำ�นํ้าเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการผลิต เข้าสู่กระบวนการบำ�บัดนํ้าเสียด้วยระบบบึงประดิษฐ์ (Constructed
Wetland) ที่ช่วยฟื้นฟูคุณภาพนํ้า ทำ�ให้นํ้าใช้และนํ้าเสียมีคุณภาพดีขึ้น แล้วจึงนำ�นํ้ากลับไปใช้ซํ้า (Reuse/Recycle)
หมุนเวียนภายในโรงงาน เช่น นำ�มาใช้ภายในห้องนํา้ หรือรดนํา้ ต้นไม้ เป็นต้น นอกจากจะช่วยลดการปล่อยสารปนเปอ น
ของสารเคมีต่างๆ ลงสู่แหล่งนํ้าในชุมชน
ซึ่ ง ก อให้ เ กิ ด ป  ญ หานํ้ า เสี ย ที่ ส่ ง ผลกระทบ
ต่ อ ระบบนิ เ วศสิ่ ง แวดล้ อ มและชุ ม ชนแล้ ว
ยังช่วยลดปริมาณการซื้อนํ้าประปา นํ้าสะอาด
และลดปริมาณนํ้าทิ้งได้อีกด้วย ซึ่งจะชวยเพิ่ม
ผลผลิตหรือลดตนทุนการผลิตทั้งทางตรงและ
ทางออ ม พรอ มทัง้ ลดผลกระทบตอ สิง่ แวดล้อม
ไดเปนอย่างมาก

9. การบริหารบุคลากร
บริษั ท บางจากไบโอฟูเอล จำ�กัด ยึดถือเอาวัฒนธรรมบางจากมาปรับใช้ในการดำ�เนินธุรกิจมาโดยตลอด
ซึ่งวัฒนธรรมในการทำ�ธุรกิจที่มุ่งสู่ความยั่งยืน เช่น กระบวนการคัดเลือกคัดสรรบุคลากร โดยกำ�หนดให้มีการ
อบรมพนักงาน ล่วงหน้า 2 เดือน เพื่อให้พนักงานใหม่ได้เรียนรู้ระบบการบริหารจัดการงาน กระบวนการทำ�งาน
หล่อหลอมวัฒนธรรม ค่านิยม “คนบางจาก” ให้กับพนักงานใหม่ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และเรียนรู้งาน
จากรุ่น พี่ บริษั ทฯ เช่าบ้านให้พนักงานเก่าและพนักงานใหม่ได้อยู่ร่วมกัน สอนงานถ่ายทอดประสบการณ์
สร้างความสามัคคี ความผูกพันให้เกิดขึ้น เพราะบริษัทฯ เล็งเห็นว่าการทำ�งานหน้างานจริงอาจประสบกับปัญหาได้
ทั้งในเรื่องของการทำ�งาน เรื่องของวัยวุฒิภาวะการทำ�งานที่ต่างกัน และหากหน้างานโรงกลั่นเกิดความผิดพลาด
ย่อมมีความเสี่ยงสูง บริษั ทฯ จึงได้จัดกิจกรรมเหล่านี้ขึ้นเพื่อให้พนักงานสามารถทำ�งานได้อย่างเต็มศักยภาพและ
เกิดความผูกพันช่วยเหลืองานกัน สามารถขับเคลื่อนให้บริษัทฯ ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน

  บึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) เป็นระบบบำ�บัดนํ้าเสียที่อาศัยกระบวนการทางธรรมชาติกำ�ลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการใช้ปรับปรุงคุณภาพนํา้ ทิง้ ทีผ่ า่ นการบำ�บัดแล้ว แต่ตอ้ งการลดปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสก่อนระบายออก
สูแ่ หล่งรองรับนํา้ ทิง้ หลักการทำ�งาน คือ เมือ่ นาํ้ เสียไหลเข้ามาในบึงประดิษฐ์สว่ นต้น สารอินทรียส์ ว่ นหนึง่ จะตกตะกอนจมตัวลงสูก่ น้ บึง
และถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ ส่วนสารอินทรีย์ที่ละลายนํ้าจะถูกกำ�จัดโดยจุลินทรีย์ที่เกาะติดอยู่กับพืชนํ้าหรือชั้นหินและจุลินทรีย์ที่
แขวนลอยอยู่ในนํ้า ระบบนี้จะได้รับออกซิเจนจากการแทรกซึมของอากาศผ่านผิวนํ้าหรือชั้นหินลงมา ออกซิเจนบางส่วนจะได้จากการ
สังเคราะห์แสงแต่มีปริมาณไม่มากนัก สำ�หรับสารแขวนลอยจะถูกกรองและจมตัวอยู่ในช่วงต้นๆ ของระบบ การลดปริมาณไนโตรเจน
จะเป็นไปตามกระบวนการไนตริฟิเคชั่น (Nitrification) และดิไนตริฟิเคชั่น (Denitrification) ส่วนการลดปริมาณฟอสฟอรัสส่วนใหญ่
จะเกิดที่ชั้นดินส่วนพื้นบ่อ และพืชนํ้าจะช่วยดูดซับฟอสฟอรัสผ่านทางรากและนำ�ไปใช้ในการสร้างเซลล์ นอกจากนี้ระบบบึงประดิษฐ์ยัง
สามารถกำ�จัดโลหะหนัก (Heavy Metal) ได้บางส่วนอีกด้วย ประมวลจากเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม http://www.pcd.go.th/  
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10. การนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจ
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำ�กัด ได้มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำ�เนินธุรกิจให้
เติบโตควบคู่กับการใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีความมั่นคง ยั่งยืนเช่นเดียวกับธุรกิจ ผ่านการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ
ดังต่อไปนี้
10.1 การบริหารธุรกิจโดยคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยได้ มี ก ารออกแบบและก่ อ สร้ า งระบบ
การจัดการนํ้าเสียภายในโรงงานที่ยึดหลักการบริหารจัดการนํ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านระบบบึงประดิษฐ์
ที่ ได้วางระบบการบำ�บัดฟื้นฟูคุณภาพนํ้าให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ เป็นการใช้นํ้าหมุนเวียนในโรงงานช่วยลด
ปริมาณนํ้าทิ้ง ลดต้นทุนการผลิตทั้งทางตรงและทางอ้อม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย
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10.2 `สร้างภูมิคุ้มกันในการบริหารธุรกิจโดยอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ใหม่
ในการดำ�เนินธุรกิจ บริษั ทฯ มีความเสี่ยงในหลายด้านทั้งในเรื่องของนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับ
การประกาศใช้ไบโอดีเซล สัดส่วนการเติมไบโอดีเซล รวมถึงความผันผวนของราคาปาล์ม จำ�นวนผลผลิตปาล์ม
ดังนั้น บริษั ทฯ จึงต้องมีการหาความรู้และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด บริษั ทฯ ไม่รอฟังข่าวสารเพียงทางเดียว
แต่บริษัทฯ จะลงไปสวนปาล์มสอบถาม สร้างความเข้าใจกับเกษตรกรเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมาประเมิน วางแผน

ในการดำ�เนินธุรกิจ ในส่วนของนโยบายรัฐบาลเป็นความเสีย่ งที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทฯ ได้วเิ คราะห์สถานการณ์ เพือ่ สร้าง
ภูมิคุ้มกันรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาและเพิ่มมูลค่ากลีเซอรีนดิบ (Crude Glycerin)
ซึง่ เป็นส่วนกรดไขมันทีเ่ หลือจากกระบวนการกลัน่ นํา้ มันไบโอดีเซล เพือ่ ผลิตให้เป็นกลีเซอรีนบริสทุ ธิ์ ซึง่ ผลิตภัณฑ์ใหม่
บริษั ทฯ สามารถส่งออกให้กับกลุ่มผู้ผลิตประเภทผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ สบู่ หรือผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เป็นต้น
ซึ่งต้องใช้กลีเซอรีนบริสุทธิ์เป็นวัตถุดิบสำ�คัญในผลิตภัณฑ์
10.3 สร้างความยั่งยืนให้กับสายการผลิตนํ้ามันปาล์ม ผ่านมาตรฐาน RSPO บริษั ท
บางจากไบโอฟูเอล จำ�กัด เป็น บริษั ทแรกของประเทศในกลุ่มบริษั ทพลังงานที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การผลิตนํ้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม Roundtable on Sustainable Palm Oil
(RSPO) ซึ่งบริษั ทฯ เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของกระบวนการผลิตนํ้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน และมาตรฐาน RSPO
เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่บริษั ทฯ ต้องการเพื่อเป็นเครื่องหมายการันตีถึงการสร้างความยั่งยืนในการใช้ปาล์ม
เพื่อผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล การจะได้มาซึ่งมาตรฐาน RSPO นั้น บริษัทฯ จะต้องสร้างความยั่งยืนให้กับทั้งสายการผลิต
โดยเริ่มตั้งแต่ต้นทางนั่นคือ “สวนปาล์มที่บริษัทฯ จะรับซื้อต้องได้มาตรฐาน RSPO” เกษตรกรต้องรู้จักการวางแผนใน
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การเพาะปลูก เรียนรู้ที่จะมีการปลูกปาล์มใหม่ทดแทนปาล์มเก่า ปาล์มที่ปลูกต้องมีคุณภาพดี ในสวนปาล์มต้องมีการ
ใช้แรงงานที่ถูกกฎหมาย ไม่บุกรุกพื้นที่ป่า ส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดความมั่นคง สร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ
คัดเลือกสวนปาล์ม สนับสนุนเงินทุน องค์ความรูเ้ พือ่ ยกระดับสวนปาล์มให้ได้ตามมาตรฐาน รวมถึงรับซือ้ ในราคาทีส่ งู ขึน้
เพื่อจูงใจให้สวนปาล์มเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษั ทฯ ยินดีที่จะสนับสนุนและรับซื้อในราคาที่สูงขึ้นเพื่อให้
สวนปาล์มสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน ไม่บุกรุกทำ�ลายพื้นที่ป่า และสามารถผลิตปาล์มที่มีคุณภาพให้กับบริษัทฯ
10.4 CSR in Process กับธนาคารนํ้ามันพืชใช้แล้ว บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำ�กัด ดำ�เนินกิจกรรม
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยสอดรับกับการดำ�เนินธุรกิจ มุ่งเน้นให้สังคมและสิ่งแวดล้อมสามารถพึ่งพาตนเองได้  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบโรงกลั่น บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการธนาคารนํ้ามันพืชใช้แล้วในโรงเรียน
ซึ่งเป็นการดึงเอาความรู้ ความเชี่ยวชาญที่บริษัทฯ มีอยู่ นั้นคือการกลั่นนํ้ามันไบโอดีเซลมาประยุกต์ใช้ในการดำ�เนิน
กิจกรรมเพือ่ สังคม โดยการเข้าไปให้ความรูน้ กั เรียนเกีย่ วกับผลเสียของการใช้นาํ้ มันพืชซํา้ ผลเสียของการทิง้ นํา้ มันพืช
ใช้แล้วลงในแม่นาํ้ ลำ�คลอง ให้ความรูเ้ กีย่ วกับประโยชน์ของไบโอดีเซลทีม่ ตี อ่ สิง่ แวดล้อม ความรูเ้ กีย่ วกับการนำ�นํา้ มันพืช
ใช้แล้วไปใช้ประโยชน์ในการทำ�ไบโอดีเซล และสนับสนุนการจัดตัง้ ธนาคารนาํ้ มันพืชใช้แล้วขึน้ โดยบริษัทฯ จะจัดหาอุปกรณ์
และความรู้ในการบริหารจัดการ โดยให้นักเรียนในโรงเรียนตั้งกลุ่มคณะกรรมการขึ้นมาดำ�เนินการเอง เรียนรู้
การบริหารจัดการในเรื่องการทำ�บัญชี การรับซื้อ ซึ่งในการทำ�กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยสอนให้นักเรียนมีความเสียสละ
และรูจ้ กั แบ่งปันเพราะนักเรียนทีจ่ ะเอานํา้ มันพืชใช้แล้วมาขายให้กบั ธนาคารนัน้ เงินส่วนหนึง่ จะถูกหักให้กบั ทางโรงเรียน
โดยโครงการธนาคารนํ้ามันพืชใช้แล้วในโรงเรียนวัดโบสถ์สมชัย อำ�เภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่บริษัทฯ
เข้าไปริเริ่มโครงการได้กลายเป็นโรงเรียนต้นแบบและได้รับรางวัลโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
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เน้นทำ�อย่างต่อเนื่อง

เห็นผล

ขยายเครือข่าย

							

นายบัณฑิต หรรษาไพบูลย์
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำ�กัด

บริษั ทฯ ไม่ได้มุ่งที่จะให้เงินกับทางโรงเรียนผ่านโครงการธนาคารนํ้ามัน พืชใช้แล้ว แต่มุ่งให้นักเรียน
มีความรู้เกี่ยวกับไบโอดีเซล มีคุณธรรม รู้จักเสียสละและแบ่งปัน และที่สำ�คัญนํ้ามันพืชใช้แล้วที่บริษัทฯ รับซื้อมานั้น
จะถูกนำ�เข้าสู่กระบวนการกลั่นเป็นไบโอดีเซลทั้งหมดซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม นอกจากการนำ�ของที่เหลือทิ้ง
กลับมาใช้ใหม่จะช่วยลดมลภาวะนํ้าเสียในชุมชนแล้ว นํ้ามันพืชใช้แล้วยังเป็นเสมือนวัตถุดิบหนึ่งในการกลั่นนํ้ามัน
ไบโอดีเซล ดังนั้นบริษั ทฯ จึงมีกำ�ลังในการรับซื้อและมีกำ�ลังในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง
เพราะบริษัทฯ ยึดถือการทำ�กิจกรรมเพื่อสังคมให้เป็นหนึ่งในกระบวนการที่สนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจนั้นเอง
10.5 สร้างความเข้มแข็งจากภายใน บุคลากรคือปัจจัยสำ�คัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้บริษั ทฯ ก้าวไป
ข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน โดยเฉพาะการมีความรู้ บริษั ทฯ จึงส่งเสริมให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ โดยการ
เปิดโอกาสให้พนักงานทำ�ไคเซ็น (Kaizen) ของตนเองขึ้นประกวดภายในบริษั ทฯ และมีการเผยแพร่ความรู้
ที่ชนะเลิศ นอกจากนี้ บริษั ทฯ ยังคัดผลงานที่โดดเด่น ประกวดในเวทีระดับประเทศของสมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เพื่อให้พนักงานในบริษัทฯ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพนักงานต่างบริษัทฯ ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในด้านเดียวกัน
การทำ�งานในโรงกลั่นนอกจากความรู้ความสามารถแล้ว การสั่งสมประสบการณ์ในการทำ�งานก็เป็นสิ่งที่สำ�คัญ
บริษัทฯ จึงยินดีที่จะรับพนักงานล่วงหน้า 2 เดือน สำ�หรับรองรับโรงกลั่นใหม่ที่ใกล้จะเปิดตัว โดยให้พนักงานใหม่
เข้ามาเรียนรู้งานจากรุ่นพี่ นอกจากนี้บริษั ทฯ ยังเช่าบ้านให้พนักงานเก่าและพนักงานใหม่ได้อยู่ร่วมกัน สอนงาน
ถ่ายทอดประสบการณ์การทำ�งาน สร้างความสามัคคี ความผูกพันกันให้เกิดขึ้น เพราะบริษัทฯ เล็งเห็นว่าการทำ�งาน
หน้างานจริงอาจประสบกับปัญหาได้ ทั้งในเรื่องของการทำ�งาน เรื่องของวัยวุฒิการทำ�งานที่ต่างกัน และหากหน้างาน
โรงกลั่นเกิดความผิดพลาดย่อมมีความเสี่ยงสูง บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมเหล่านี้ขึ้นเพื่อให้พนักงานสามารถทำ�งานได้
อย่างเต็มศักยภาพและเกิดความผูกพันช่วยเหลืองานกัน สามารถขับเคลื่อนให้บริษัทฯ ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน
10.6 ปลูกฝังพนักงานให้เป็นคน ตระกูล ณ บางจาก วัฒนธรรมคนบางจากคือการ “เป็นคนดี มีความรู้
เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น” บริษั ทฯ เน้นยํ้าเสมอว่าต้องคัดสรรคนดีมาทำ�งานและต้องทำ�ตัวให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
บริษั ทฯ มีการปลูกฝังการทำ�ความดี การเสียสละให้กับพนักงานทุกคนตั้งแต่เริ่มเข้ามาทำ�งาน โดยบริษั ทฯ
มีการจัดตั้งเงินกองทุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน บ้านพักคนชรา พนักงานใหม่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม
ในการบริจาคเงินเข้ากองทุนนี้ได้ผ่านการหักเงินจากเงินเดือนทุกเดือน ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ให้พนักงานใหม่
ได้เห็นถึงการเสียสละและทำ�ตัวให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น นอกจากนี้ บริษั ทฯ ยังกำ�หนดตัวชี้วัดด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมเข้าเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของพนักงานทุกคน โดยทุกคนต้องทำ�กิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย
6 ครั้งต่อปี ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่มักจะทำ�เกินกว่าตัวชี้วัดที่กำ�หนดเพราะถูกปลูกฝังเข้าไปในจิตสำ�นึกของแต่ละคน
เมื่อมีกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมพนักงานทุกคนก็ยินดีที่จะทำ�ด้วยความเต็มใจ การเป็นคนดีและ
ทำ�ตัวเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นส่วนสำ�คัญที่ทำ�ให้สังคมอยู่ได้อย่างมีความสุข ลดความเห็นแก่ตัวลง รู้จักการแบ่งปัน
ช่วยเหลือกันมากขึ้น
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11. ประโยชน์จากการน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
11.1 บริษัทฯ มีความมั่นคง ยั่งยืน มีการวิเคราะห์ตนเอง วิเคราะห์ความเสี่ยง และสร้างภูมิคุ้มกัน
โดยการวางแผนรองรับเพื่อให้การดำ�เนินธุรกิจเกิดความมั่นคง ยั่งยืน โดยอาศัยพื้นฐานของการหมั่นแสวงหา
ความรู้เป็นสำ�คัญ ทั้งความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประเมินสถานการณ์ การแสวงหาความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยในการทำ�วิจัยเพื่อปรับปรุงไบโอดีเซลให้ดีขึ้น มุ่งหาความรู้ในการคิดค้นนวัตกรรมต่อยอดพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้บริษั ทฯ สามารถอยู่รอดได้ภายใต้สถานการณ์ที่ผันผวน โดยเฉพาะความไม่แน่นอน
ของนโยบายรัฐบาล
11.2 เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นคนบางจาก เป็นที่ยอมรับของสังคม เมื่อบริษัทฯ มีการทำ�
กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่เอารัดเอาเปรียบใคร พนักงานทุกคนในบริษัทฯ จะรู้สึกเกิดความภาคภูมิใจ
ที่ได้ทำ�เพื่อสังคม และคนในสังคม ชุมชน ก็จะให้การยอมรับคนของ บริษัท บางจากฯ มากขึ้น เช่น การไปดำ�เนิน
โครงการธนาคารนํา้ มันพืชใช้แล้ว สิง่ ทีป่ ระสบความสำ�เร็จไม่ใช่เพียงแต่การตัง้ ธนาคารนาํ้ มันพืชใช้แล้วในโรงเรียนเท่านัน้
แต่สิ่งที่ ได้มาคือ โรงเรียนและสังคมโดยรอบได้รับรู้ว่า บริษั ทฯ ทำ�อะไร บริษั ทฯ ยินดี ให้ความช่วยเหลือ
หรือมีศักยภาพในด้านใดบ้าง เกิดความไว้วางใจและเกิดความผูกพันกัน สนิทสนมเป็นเสมือนครอบครัวเดียวกัน
โรงเรียนบางแห่งได้เข้ามาขอความร่วมมือจากทางบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น ให้บริษัทฯ ช่วยสอนภาษาอังกฤษให้กบั นักเรียน
ซึ่งทางบริษัทฯ ก็จัดกิจกรรมให้ตามสิ่งที่โรงเรียนร้องขอด้วยความเต็มใจ
11.3 สังคมและสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืน บริ ษั ท ฯ ไม่ ไ ด้ ทำ � เพื่ อให้ ต นเองเติ บ โตและยั่ ง ยื น
เพียงอย่างเดียว แต่บริษั ทฯ ยังให้ความสำ�คัญกับการทำ�ให้สังคมและสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืนควบคู่กันไปด้วย
ทั้งการสนับสนุนให้เกษตรกรมีความยั่งยืนในการปลูกปาล์ม ให้ความรู้ สนับสนุนให้ปลูกปาล์มที่มีคุณภาพ รวมถึง
ส่งเสริมให้เกษตรกรสวนปาล์มใส่ ใจสิ่งแวดล้อม ไม่บุกรุกพื้นที่ป่า ทำ�ประโยชน์ให้กับสังคมโดยรอบโรงกลั่น
โดยใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาให้สังคมยั่งยืน เพราะโรงเรียนมีเยาวชนที่พร้อมจะเปิดรับการเรียนรู้และ
สามารถนำ�ไปบอกกล่าวเล่าสู่ครอบครัว ชุมชนของแต่ละคนได้ เช่น ธนาคารนํ้ามันพืชใช้แล้ว คุณครู ผู้ปกครอง
ชุมชน ก็เข้ามามีส่วนร่วมในการนำ�นํ้ามันพืชใช้แล้วมาขาย ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษั ทฯ ส่งเสริมให้ชุมชนบริเวณนั้น
มีความรู้เกี่ยวกับไบโอดีเซล นำ�สิ่งของเหลือใช้มาขายให้เกิดรายได้ และไม่เป็นการทำ�ลายสิ่งแวดล้อม

12. ปัจจัยความสำ�เร็จของการนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาขับเคลื่อนในบริษัท
12.1 ภาวะผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหาร ผูบ้ ริหารเป็นผูล้ งมือปฏิบตั ใิ ห้พนักงานทุกคนได้เห็นเป็นแบบอย่าง เช่น กิจกรรม
รับซือ้ นาํ้ มันพืชที่ใช้แล้วตามตลาด ดร.อนุสรณ์ แสงนิม่ นวล อดีตกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ได้เดินไปตลาดรับซือ้ ด้วยตัวเอง
เป็นแบบอย่าง ภาพลักษณ์เหล่านี้ถูกถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น และถูกถ่ายทอดมายังคุณบัณฑิต หรรษาไพบูลย์
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ของบริษัท บางจากไบโอฟูเอล (จำ�กัด) ซึง่ ครัง้ หนึง่ เคยเป็นลูกทีมติดตาม ดร.อนุสรณ์ ไปด้วย ดังนัน้ จึงได้
มีการซึมซับแนวทางการทำ�งานต่างๆ มาปรับใช้ในการบริหารงานและประยุกต์ใช้มาเป็นธนาคารนํ้ามันพืชใช้แล้ว
ในโรงเรียน สิ่งต่างๆ ที่ผู้บริหารได้ทำ�เป็นแบบอย่างส่งผลให้พนักงานบางจากทุกคนมีความเชื่อมั่นในผู้บริหาร
และพร้อมจะก้าวเดินเคียงข้างผู้บริหาร
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำ�กัด 143

12.2 การสื่อสารภายในองค์กร ผู้นำ�ทุกรุ่นจะมีช่องทางการถ่ายทอดนโยบาย วัฒนธรรมบางจาก
ให้กับทุกคนในบริษัทฯ ได้รับทราบอยู่เสมอผ่านเวทีการประชุมใหญ่ที่มีการถ่ายทอดไปยังบริษัทร่วม ทั่วทุกภูมิภาค
ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารที่ดีที่บริษัท บางจากฯ ใช้สื่อสารภายในองค์กร พนักงานทุกคนสามารถรับสารได้โดยตรง
และรวดเร็วจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ทำ�ให้การขับเคลื่อนองค์กรสามารถดำ�เนินการได้อย่างพร้อมเพรียงกัน
ทุกบริษัท รวมถึงพนักงานทุกคน สามารถทราบถึงเจตนารมณ์ของผูบ้ ริหารได้อย่างชัดเจน เช่น การน้อมนำ�หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในองค์กร หรือการเน้นยํ้าวัฒนธรรมคนบางจาก เป็นต้น
12.3 วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง พนักงานมีความสุข โดยเฉพาะหลักเกณฑ์ในการคัดสรร
บุคลากรเข้ามาทำ�งานที่เน้น “คนดี มีความสามารถและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น” เมื่อได้พนักงานที่ดี มีความเสียสละ
มีอุดมการณ์ในการทำ�เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว การขับเคลื่อนการดำ�เนินงานของบริษั ทฯ จะมีประสิทธิภาพ
เกิดผลสัมฤทธิ์ การดำ�เนินนโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคนเป็นอย่างดี
และด้วยวัฒนธรรมคนบางจากที่มีความเข้มแข็งส่งผลให้พนักงานในบริษั ทฯ อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
เกิดความสุขในการทำ�งาน มีความมั่นคง เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานทุกคน ส่งผลให้อัตราการลาออกตํ่า
บริษัทฯ จึงไม่สูญเสียทรัพยากรบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ไป
12.4 ทำ�ในสิ่งที่ตนเองถนัด ในการทำ�งานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษั ทฯ จะเลือกทำ�ในสิ่งที่
บริษั ทฯ ถนัดและมีความรู้ คือ การกลั่นนํ้ามันไบโอดีเซล บริษั ทฯ จึงเลือกที่จะทำ�โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ไบโอดีเซล ประโยชน์ของไบโอดีเซลให้กับโรงเรียน ชุมชน รวมถึงการเข้ารับซื้อนํ้ามันพืชใช้แล้ว คุณบัณฑิตฯ กล่าวว่า
“การจะช่วยเหลือคนอื่นได้เราต้องเข้มแข็งก่อน ดึงจุดแข็งที่เรามีทำ�ให้เกิดประโยชน์”
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แนวทางการดาเนินธุรกิจ
- ดาเนินธุรกิจตามความถนั ด
โดยพั ฒ นาสายพั น ธุ์ ปาล์ ม
ให้มีความคงทน เหมาะสมกับ
ภู มิ ป ระเทศและภู มิ อ ากาศ
เพื่อให้ได้ผลผลิตสูง
- บริ หารธุ รกิ จบนฐานความรู้
โดยเน้นการวิจัย ทดลอง และ
พั ฒนาเสริ มสร้ า งองค์ ความรู้
เพื่ อช่ วยลดต้ นทุ นการด าเนิ น
ธุรกิจ

การบริหารจัดการองค์กร

กระบวนการประย ุกต์ใช้ปรัชญาฯ
สิ่งแวดล้อม

ผลผลิต

- บริ ห ารงานอย่ า งเป็ นระบบ โดยให้
ฟื้ น ฟู ร ะบบนิ เ วศในพื้ น ที่
ความสาคัญกับการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เพื่ อสร้ า งภู มิ คุ้ มกั นให้ กั บ การบริ ห าร และพั ฒ นาพื้ นที่ ร กร้ า งให้
เหมาะสมกับการเพาะปลูกและ
ธุรกิจ
- เน้ นเรื่ อ งความซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ พนั ก งาน ใช้พื้นทีใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุด
ผู้ถื อหุ้ น และคู่ค้า โดยบริหารงานและ
ทาธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ
- บ ริ ห า รง า น ด้ ว ย ค ว า มโ ป ร่ งใ ส
ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล
ชุมชนและสังคม
การพัฒนาบุคลากร
การดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
เกษตรกรในพื้ นที่ และผู้ ที่
- พัฒนาพนักงานโดยการถ่ายทอด - ด้านสังคม : เปิดพื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้
สนใจ
มีองค์ความรู้ที่ถูกต้องใน
ความรู้และเทคนิคการปฏิบั ติงาน สวนปาล์ ม ทุ่ ง รั ง สิ ต เพื่ อ เป็ น แหล่ ง
รวมทั้ ง ส่ ง เสริ มให้ พนั ก งาน ศึกษาเรื่องการฟื้นฟูแก้ไขปั ญหาเรื่อง การบริหารจัดการสวนปาล์มที่
แลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ ซึ่ งกั นและกั น ดินและการปลูกปาล์ม รวมทั้ง เป็นการ ถูกต้อง
เพื่อนามาปรับใช้ในการเพิ่มผลผลิต เพิ่ มโอกาสในการมี งานท าและสร้ า ง
และพัฒนางานให้ดีขึ้น
รายได้ให้กับคนในท้องถิ่น
- สร้างเสริมคุณธรรมและค่านิยม - ด้านสิ่งแวดล้อม : พัฒนาคุณภาพ
ธุรกิจ
เรื่องจิตสาธารณะให้แก่พนักงานใน สิ่งแวดล้ อม เพื่ อรั กษาสมดุ ลพื้ นที่
การท าประโยชน์ เพื่ อ ชุ มชนและ การเกษตร
สังคม
เกิดนวัตกรรม ความรู้ใหม่ที่
ได้จากการสั่งสมประสบการณ์
ปัจจัยความสาเร็จ
ในการบริหารจัดการสวนปาล์ม
ความรู้และความเชีย่ วชาญของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการสวนปาล์ม
ความอดทน และเพียรพยายามในการสร้างความเข้าใจและปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในชุมชน
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มีกระบวนการทางานที่ชัดเจนและเป็นระบบ คัดเลือก
บุคลากรทีม่ ีศักยภาพ และนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้

บริษั ทฯ ดาเนินธุรกิจ การ
เพาะกล้าปาล์มเพื่อจาหน่ายให้
เกษตรกรในราคาที่เหมาะสม
และมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือ
เกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
โดยยึดความถูกต้องดีงามและ
ดู แ ลสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ ไม่ ใ ห้ มี
ผลกระทบต่อ ชุมชนและพื้นที่
บริเวณใกล้เคียง
บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือก
จากบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น
จ ากั ด (มหาชน) ให้ ด าเนิ น
โครงการพั ฒ นาสวนส้ ม ร้ า ง
ทุ่งรังสิตให้เป็นสวนปาล์มน้ามัน
เพื่ อ พั ฒ นาการเกษตรอย่ า ง
ยั่งยืนตามวิสัยทัศน์
“บริ ษั ท ส่ ง เสริ ม กา รปลู ก
ปาล์ ม น ามั น เพื่ อ เป็ น การใช้
พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน”

จุดเริม่ ต้น

สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ
ธุ รกิ จและภาพลั กษณ์ ของการ
เป็ นบริษั ทชั้นน าในการบริหาร
จัดการสวนปาล์ม

เกษตรกรมีทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ และช่วยลดการ
เกิ ดอุ ทกภัยในชุมชน เนื่องจาก
ปาล์มเป็นพืชที่ช่วยดูดซับน้า

จากการใช้ น วั ต กรรมและ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการ
ปลูกปาล์มทาให้เกิดความสมดุล
ระหว่างสภาพแวดล้อมและพื้นที่
บริ เ วณสวนส้ ม ร้ า งทุ่ ง รั ง สิ ต
รวมทั้ งลดการปล่ อยก๊ าซเรื อน
กระจกอีกด้วย

ผลลัพธ์

เป็นการสร้างหลักประกันว่าจะมี
วัตถุดิบ (ปาล์มน้ามัน) ที่เพียงพอ
ต่อการผลิตไบโอดีเซล และเป็น
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่
พื้ น ที่ เ พาะปลู ก และบริ เ วณ
โดยรอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การผลิตและบริโภค
ที่ยั่งยืน

การผลิ ตปาล์ มน้ ามั นเป็ น
สายการผลิตที่ สามารถน าเข้ า
ไปสู่กระบวนการผลิตไบโอดีเซล
ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด

พลังงานทดแทน
ที่ยั่งยืน

เครือข่ายของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริษัท พรีเมี่ยม ออยล์ ปาล์ม จากัด

การประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บริษัท พรีเมี่ยม ออยล์ ปาล์ม จำ�กัด

1. ข้อมูลของบริษัท
บริษั ท พรีเมี่ยม ออยล์ ปาล์ม จำ�กัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวัน ที่ 29 พฤษภาคม 2552 ด้วยทุนจดทะเบียน
5 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 108 ถนนคุ้มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ
ส่งเสริมการปลูกปาล์มนํ้ามัน เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมปาล์มนํ้ามัน และการใช้พลังงานทดแทน
ตามแผนของกระทรวงพลังงาน โดยมีการดำ�เนินธุรกิจจำ�หน่ายกล้าปาล์ม และบริหารจัดการสวนปาล์ม
ทั้งยังมีบริษั ทในเครือที่ดำ�เนินธุรกิจการสกัดนํ้ามัน ปาล์ม ได้แก่ บริษั ท พรีเมี่ยม ออยล์ ปาล์ม จำ�กัด
(PREMIUM OIL PALM CO,LTD - POC) ซึ่งเป็นโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่จังหวัดระนอง สามารถ
รองรับผลปาล์มสดจากเกษตรกรได้ปีละ 100,000 ตัน และผลิตนํ้ามันดิบได้ประมาณ 20,000 ตันต่อปี และ
บริษั ท กรีนเพาว์เวอร์ จำ�กัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลจากนํ้ามันปาล์มดิบ และไขปาล์มสเตียรีน
ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการกลั่นนํ้ามันปาล์ม โรงงานมีกำ�ลังการผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน เพื่อส่งขายให้กับ
บริษัทผู้ค้าปลีกนํ้ามันในประเทศ
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2. ความเป็นมาของโครงการ
เดิมทีพื้นที่ก่อนหน้าที่บริษัท พรีเมี่ยม ออย ปาล์ม จำ�กัด จะเข้ามาฟื้นฟูเป็นสวนส้มเขียวหวานซึ่งมีชื่อเสียง
และเป็นทีย่ อมรับจากผูบ้ ริโภคอย่างกว้างขวาง แต่ตอ่ มาผลผลิตเกิดความเสียหายจากโรคระบาดซึง่ เกษตรกรเรียกกันว่า
“โรคเอดส์ส้ม” มีลักษณะผลร่วงก่อนเก็บเกี่ยว ใบเหี่ยวทำ�ให้ต้นส้มยืนต้นตายเป็นจำ�นวนมาก และยังประสบปัญหา
ดินเปรี้ยวที่ทำ�ให้การปลูกส้มเขียวหวานไม่ได้ผล ประกอบกับช่วงปี 2554 หลายพื้นที่เกิดอุทกภัย ส่งผลให้เกษตรกร
ประสบปัญหาขาดทุน และเป็นหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
บริษั ท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำ�คัญของการแก้ปัญหาดิน จึงได้นำ�
องค์ความรู้จากโครงการแกล้งดิน ซึ่งเป็นแนวพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาดินเปรี้ยว และด้วย บริษัท บางจากฯ ในฐานะที่เป็นผู้นำ�ด้านพลังงานทดแทน จึงสนับสนุนให้
เกษตรกรหันมาปลูกพืชพลังงาน เช่น ปาล์มนํา้ มัน เป็นต้น เพือ่ แก้ไขปัญหาดินเสือ่ มโทรม เพราะปาล์มนํา้ มันมีคณ
ุ สมบัติ
เติบโตได้ในหลายพื้นที่ เป็นพืชอุ้มนํ้า และที่สำ�คัญทนต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี ผลผลิตที่ ได้ยังเป็นรายได้เสริมให้
เกษตรกร นอกจากการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว บริษั ท บางจากฯ จึงได้ดำ�เนินการร่วมกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จัดตั้งศูนย์ศึกษา
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และพัฒนาสวนส้มร้างทุ่งรังสิตเพื่อปลูกปาล์มนํ้ามันในพื้นที่ 1,200 ไร่ และเพื่อเป็นศูนย์ศึกษารูปแบบเทคโนโลยี
การปลูกปาล์มนาํ้ มันทีเ่ หมาะสมตัง้ แต่พนั ธุป์ าล์ม ระบบนาํ้ การให้ปยุ๋ ระบบการปลูก การเก็บเกีย่ ว รวมถึงกระบวนการ
ผลิตไบโอดีเซล และจัดให้มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีปาล์มนํ้ามันแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ ซึ่งบริษั ท บางจากฯ
เห็นว่าเกษตรกรภาคกลางยังไม่มีความรู้เรื่องการปลูกปาล์มนํ้ามันที่ดีพอ จึงได้ทำ�การสรรหาบริษั ทที่สามารถ
ตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่ พร้อมทั้งมีองค์ความรู้เรื่องการปลูกปาล์มที่ถูกต้องเข้ามาช่วยบริหารจัดการสวนปาล์ม
โดย บริษัท พรีเมี่ยม ออยล์ ปาล์ม จำ�กัด ได้รับเลือกให้มาดำ�เนินการ

3. จุดเริ่มต้นของการนำ�ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในองค์กร
บริษั ท บางจากฯ ได้สรรหาบริษั ทเข้ามาดูแลสวนปาล์ม โดยพิจารณาจากบริษั ทที่มีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญในการปลูกปาล์ม ซึ่งบริษั ทที่ ได้รับการคัดเลือก คือ บริษั ท พรีเมี่ยม ออยล์ ปาล์ม (PREMIUM OIL
PALM CO, LTD-POC) เป็นบริษัทปลูกปาล์มที่ภาคใต้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ มีความจริงจังในการทำ�งาน
และมีความประนีประนอม ประสานงานได้ง่าย ซึ่งเป็นการทำ�งานต่างพื้นที่จึงต้องใช้ทักษะการประสานงานและ
ความประนีประนอม รวมทั้งความสามารถในการปรับตัวค่อนข้างสูง บทบาทหน้าที่ของบริษัท พรีเมี่ยม ออยล์ ปาล์ม
นอกจากจะทำ�หน้าที่ ในการฟื้นฟูระบบนิเวศ สภาพนํ้าและดินในพื้นที่แล้ว ยังต้องส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกร
ในพื้นที่ในเรื่องการปลูกปาล์มอีกด้วย
บริษั ทฯ มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น บริษั ทฯ จึงยึดความถูกต้องดีงาม
และดูแลสิ่งแวดล้อมรอบสวนปาล์ม เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่บริเวณใกล้เคียง บริษัทฯ มีกระบวนการ
ในการตัดสินใจ โดยการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมปาล์มนํ้ามัน เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ว่า “บริษัทส่งเสริมการปลูกปาล์มนํ้ามันเพื่อเป็นการใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน” แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องรักษาความสมดุลระหว่างพื้นที่ปลูกปาล์มและพื้นที่ปลูกข้าวด้วย โดยไม่เป็นการบังคับว่าเกษตรกร
จะต้องปลูกปาล์มนํ้ามันเท่านั้น
ดังนั้น ถ้าบริษั ทฯ มีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ก็จะสามารถสร้างแบบอย่างในการบริหารจัดการ
สวนปาล์มให้สามารถแข่งขันในอาเซียนได้ และการดำ�เนินธุรกิจโดยไม่เอาเปรียบผู้อื่นในสภาวะที่มีการแข่งขัน
ทำ�ให้บริษัทอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   

4. การนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
บริ ษั ท บางจาก คอร์ ป อเรชั่ น จำ � กั ด (มหาชน) เป็ น หนึ่ ง ในเจ็ ด องค์ ก รผู้ นำ � ขั บ เคลื่ อ นการนำ �ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพันธมิตรการขับเคลื่อน
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนด้วยวิถีของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมขยายผล
สู่ธุรกิจในห่วงโซ่การผลิตและประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบในวงกว้าง ซึ่งบริษัท บางจากฯ ได้ยึดหลักการ
“พัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม” มาเป็นกรอบในการขับเคลื่อนธุรกิจ และมีวัฒนธรรม
ของพนักงานให้ “เป็นคนดี มีความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น” ทำ�ให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์ ควบคู่
ไปกับประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ส่งผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร รวมทั้งน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำ�เนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนสู่ธุรกิจเครือข่ายโดยการให้ยึดหลักคิด
ของบริษัท บางจากฯ แต่ต้องนำ�ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่ง กำ�หนดให้มีการจัดทำ�  Road Map
ของตนเองเพือ่ นำ�ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำ�เนินธุรกิจ ทัง้ นีเ้ ป้าหมายของ บริษัท บางจากฯ ต้องการ
จะขยายสู่ธุรกิจเครือข่าย 5 แห่ง และหวังให้แต่ละแห่งขยายผลเครือข่ายเพิ่มขึ้น
บริษั ท พรีเมี่ยม ออยล์ ปาล์ม จำ�กัด เป็น หนึ่งในบริษั ทเครือข่ายที่บริษั ท บางจากฯ ได้ขยายผล
การขับเคลื่อนการนำ�ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยถ่ายทอดหลักการและแนวคิดในการดำ�เนินธุรกิจตั้งแต่
ต้นนํ้าถึงปลายนํ้า การบริหารจัดการสวนปาล์ม การปรับปรุงกระบวนการผลิต ตั้งแต่การใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์
และพัฒนาดินเพื่อลดต้น ทุน การติดบาร์โค้ดเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของปาล์ม เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด
และต้นทุนตํ่าสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 แนวทางการดำ�เนินธุรกิจ บริษั ทฯ ให้ความสำ�คัญกับความพอประมาณในการดำ�เนินธุรกิจ
เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืน จึงดำ�เนินธุรกิจโดยนำ�ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการดูแลปาล์มมาใช้อย่างเต็ม
ศักยภาพ อาทิ การเพาะกล้าปาล์มพันธุ์ลูกผสมเทเนอร่า (D x P) และสายพันธุ์โกด์เด้นเทเนอร่า (Golden Tenera)
ซึ่งได้รับรองสายพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อจำ�หน่ายให้เกษตรกรที่สนใจที่จะปลูก
ปาล์มนํ้ามันให้ได้รับต้นกล้าปาล์มสายพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพและให้ผลผลิตสูง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำ�เนินธุรกิจบริหาร
จัดการสวนปาล์มอย่างมีระบบ โดยมีทีมงานนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านปาล์มนํ้ามัน เพื่อให้คำ�แนะนำ�ปรึกษา
การปลูกและบริหารจัดการสวนปาล์มนํ้ามันอย่างเป็นระบบ
4.2 การบริหารจัดการองค์กร บริษัทฯ มีการกำ�กับดูแลงานโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีการวางแผน
ธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล มีความรอบคอบและเป็นธรรม บริษั ทฯ มีการผลิตกล้าปาล์มที่ดี ให้เกษตรกรในราคา
ทีเ่ หมาะสมเป็นธรรม มีการบริหารเทคโนโลยี มีการบริหารจัดการสวนเพื่อเพิม่ ผลผลิตให้เกษตรกรสามารถแข่งขันกับ
ประเทศเพื่อนบ้านได้ และเป็นการบริหารจัดการการปลูกปาล์มให้มีต้นทุนตํ่าที่สุด นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่ม
Supply Chain ในการปลูกปาล์ม เพื่อให้สามารถนำ�ไปผลิตไบโอดีเซลโดยไม่ไปแย่งนํ้ามันปาล์มที่ใช้ในการบริโภค
อีกทั้งในการดำ�เนินธุรกิจของบริษั ทฯ ยังได้คำ�นึงถึงการสร้างภูมิคุ้มกันในธุรกิจ ในภาวะที่ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง วัฒนธรรม และกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ จึงต้องมีมาตรการในการป้องกันโดยการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงทางการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งติดตามนโยบายของภาครัฐ
ในการสนับสนุนและส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ และติดตามสถานการณ์ด้านปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจ และยังประสบปัญหาจากสภาพภูมิอากาศ
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีในแปลงเพาะปลูกบริเวณใกล้เคียง
4.3 การพัฒนาบุคลากร บริษั ทฯ มีการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ พัฒนาพนักงาน
โดยการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆ รวมทั้งประสบการณ์ในการปลูกปาล์มและนำ�มาปรับใช้ในการเพิ่มผลผลิต
โดยทีผ่ า่ นมาบริษัทฯ มีการทดลองวิจยั จนได้สตู รในการใช้นาํ้ ปลูกปาล์มเพือ่ ให้ได้ผลผลิตทีด่ ี รวมทัง้ ส่งเสริมให้พนักงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อนำ�มาปรับใช้ในการเพิ่มผลผลิตและพัฒนางานให้ดีขึ้น สร้างเสริมคุณธรรมและ
ค่านิยมเรื่องจิตสาธารณะให้แก่พนักงานในการทำ�ประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม
4.4 การดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เปิดพื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้สวนปาล์มทุ่งรังสิต เพื่อเป็นแหล่งศึกษา
เรื่องการฟื้นฟูแก้ไขปัญหาเรื่องดินและการปลูกปาล์ม รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ�และสร้างรายได้ให้
กับคนในท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลพื้นที่การเกษตร
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5. ผลการดำ�เนินงาน
5.1 องค์ความรู้นำ�ไปสู่การบริหารจัดการสวนปาล์มอย่างมั่นคง ยั่งยืน การที่ บ ริ ษั ท
บางจากฯ และบริษัท พรีเมี่ยม ออยล์ ปาล์ม เข้ามาให้ความรู้ในการบริหารจัดการสวนปาล์ม เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ได้มีอาชีพ มีรายได้ในการยังชีพ ทั้งนี้ไม่ได้มีการไปเปลี่ยนความคิดให้คนทิ้งการเพาะปลูกเดิมแล้วหันมาปลูกปาล์ม
เพียงอย่างเดียว แต่ ให้มองว่าการปลูกปาล์มเป็นเสมือนทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรในพื้นที่ เนื่องจากทุ่งรังสิต
มีสภาพภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะบวกกับปัญหาดินเปรี้ยว การปลูกปาล์มจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะปาล์ม
จัดเป็นพืชยืนต้นที่มีอายุการให้ผลผลิตยาวนาน และสามารถปลูกได้ในพื้นที่ที่เป็นดินเปรี้ยว ทั้งยังเป็นพืชที่ชอบนํ้า
นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติพิเศษคือปลูกได้ในพื้น ที่ที่มีแสงน้อยและอุณหภูมิตํ่า จากเหตุปัจจัยดังกล่าวทำ�ให้
บริษัท บางจากฯ จ้างบริษัท พรีเมี่ยม ออยล์ ปาล์ม จำ�กัด ซึ่งมอบหมายให้คุณธานินทร์ พยัฆวรรณ์ บริหารสวนปาล์ม
รวมถึงรับผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรเข้ามาบริหารจัดการสวนปาล์มและจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับเกษตรกร และ
ที่สำ�คัญการทำ�สวนปาล์มยังเป็นสายการผลิตที่สามารถนำ�เข้าไปสู่กระบวนการผลิตไบโอดีเซลซึ่งเป็นพลังงานสะอาด
ศูนย์การเรียนรูส้ วนปาล์มทุง่ รังสิต เป็นศูนย์
การเรียนรู้ที่มีองค์ความรู้ที่สามารถนำ�ไปปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการเพาะปลูกได้จริง มีการสร้าง
เครือข่ายกับเกษตรกรให้ได้มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ซึง่ ภายในสวนปาล์มได้มกี ารค้นคว้า ทดลอง และ
พัฒนาเกี่ยวกับการปลูกปาล์ม โดยเริ่มตั้งแต่
องค์ความรูใ้ นการปรับสภาพดินให้มคี วามเหมาะสม
ในการเพาะปลู ก มี ก ารทดลองปลู ก ปาล์ ม
เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ปาล์มที่มีความเหมาะสม
กับพื้นที่ และมีการทดลองปลูกพืชผักชนิดอื่น
ผสมในบริเวณสวนปาล์ม รวมถึงการปรับสภาพนํ้าให้มีความเหมาะสมและทดลองเลี้ยงปลาตามร่องนํ้า ซึ่งองค์ความรู้
ที่ได้จากการทดลองในสวนปาล์มแห่งนีจ้ ะถูกแบ่งปันและถ่ายทอดให้กบั เกษตรกรได้น�ำ ไปปรับใช้กบั การทำ�การเกษตร
ของตนเองได้ ส่งผลให้เกษตรกรหันมาปลูกปาล์มกันมากขึ้น เนื่องจากเห็นความสำ�เร็จในการทำ�สวนปาล์มของ
คุณธานินทร์ฯ  และสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วย
5.2 เกิดความสุขในการทำ�งาน เพราะการเข้ามาบริหารสวนปาล์มและทำ�เป็นศูนย์การเรียนรู้
ในทุ่งรังสิต เป็นความท้าทายของคุณธานินทร์ฯ   แต่ด้วยความมุ่งมั่นในการทำ�งานทำ�ให้สามารถพัฒนาพื้นที่และ
ปลูกปาล์มจนเป็นผลสำ�เร็จ ความสำ�เร็จที่เกิดขึ้นทำ�ให้คุณธานินทร์ฯ มีความรู้เพิ่มมากขึ้นและสามารถนำ�ความรู้
ที่ ได้รับไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรโดยรอบ ทำ�ให้เกิดความสุขในการทำ�งานและมีการแสวงหาความรู้ที่เกิด
ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง การบริหารคนงานในสวนปาล์มจะใช้ระบบการบริหารแบบครอบครัวและมีการพูดคุยกัน
อย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งคนงานของสวนปาล์มทุ่งรังสิตจะใช้คนในพื้นที่ทั้งหมด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พวกเขามีงานทำ� 
และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่วนผลผลิตที่ ได้จากการทดลองปลูกพืชผักภายในสวนปาล์ม คนงานสามารถ
นำ�กลับไปรับประทานได้อีกด้วย ซึ่งตรงนี้ทำ�ให้ทั้งคุณธานินทร์ฯ และคนงานทุกคนต่างก็มีความสุขกับการทำ�งาน
ทำ�ให้การดำ�เนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
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5.3 สภาพแวดล้อมที่ดีกลับคืนสู่สังคม หน้าที่ที่สำ�คัญของบริษั ทฯ คือ การช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศ
ในพื้นที่ ให้ดีขึ้น และพัฒนาพื้นที่รกร้างให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกและใช้พื้นที่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะ
ส่งผลให้สภาพแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนรอบข้างและระบบนิเวศดีขึ้นและอาจกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ นอกจากนี้
การใช้นวัตกรรมและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการปลูกปาล์มยังช่วยทำ�ให้เกิดความสมดุลระหว่างสภาพแวดล้อม
และพื้นที่บริเวณสวนส้มร้างทุ่งรังสิต รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย

6. การพัฒนา ต่อยอด และการขยายผล
จากการดำ�เนินการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาสวนส้มร้างทุ่งรังสิตเพื่อปลูกปาล์มนํ้ามันนั้น แรกเริ่มเป็นการ
เข้าไปให้ความรู้ในเรื่องของการปลูกปาล์ม แต่ด้วยความที่เกษตรกรในพื้นที่มักจะชินกับการทำ�การเกษตรแบบเดิมๆ
จึงยังไม่ได้รับผลตอบรับเท่าที่ควร แต่ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาดินและพื้น ที่สวนส้มร้าง คุณธานิน ทร์ฯ  
และ ดร.กมลวรรณ เหล่าพูลกิจ นักวิชาการ ก็ยงั คงทำ�การทดลองต่อไปจนเริม่ เห็นเป็นรูปธรรม ทำ�ให้เกษตรกรในพืน้ ที่
เริม่ หันมาปลูกปาล์มนํา้ มัน จนทำ�ให้เกษตรกรสามารถปลดหนีส้ นิ จากธนาคารได้ เมือ่ เกษตรกรในพืน้ ทีเ่ ริม่ ให้ความสนใจ
ก็เกิดการขยายพื้นที่การปลูกปาล์มเพิ่มมากขึ้น แต่คุณธานินทร์ฯ และดร.กมลวรรณฯ ก็ยังคงทำ�การทดลอง
เพื่อพัฒนาสวนปาล์มต่อไปเรื่อยๆ เพราะในอนาคตต้องการให้ศูนย์ศึกษาและเรียนรู้ฯ เป็นสวนปาล์มที่ ได้รับ
มาตรฐานการผลิตนํ้ามันปาล์มอย่างยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Roundtable on Sustainable Palm Oil : RSPO)
ซึ่งถือเป็น มาตรฐานการผลิตปาล์มนํ้ามันและนํ้ามัน ที่ ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมากที่สุดขณะนี้
เป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ทางคุณธานินทร์ฯ   และ ดร.กมลวรรณฯ   จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้สวนปาล์ม
1,200 ไร่ และสวนปาล์มโดยรอบของชาวบ้านในบริเวณทุ่งรังสิตได้รับมาตรฐานดังกล่าว เพราะความมุ่งหวังของ
ผู้บริหารบริษัท บางจากฯ คือการทำ�ให้ชาวสวนปาล์มมีการปลูกปาล์มได้อย่างยั่งยืน จึงต้องมีการพยายามผลักดัน
เพื่อให้ชาวสวนปาล์มในบริเวณโดยรอบได้รับมาตรฐาน RSPO ด้วย ซึ่งคุณธานินทร์ฯ และดร.กมลวรรณฯ  
จะต้องร่วมกันปรับเปลี่ยนทัศนคติและทำ�ความเข้าใจกับชาวบ้านที่ปลูกปาล์มในบริเวณโดยรอบ ในเรื่องของการ
งดใช้สารเคมี รวมถึงการจ้างแรงงานที่ถูกกฎหมาย ทั้งนี้ก็เพื่อให้ชาวสวนปาล์มสามารถปลูกปาล์มได้อย่างยั่งยืน
เป็นมิตรต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
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7. ปัจจัยความสำ�เร็จ
7.1 องค์ความรู้คือกุญแจสู่ความสำ�เร็จ บริษัท พรีเมี่ยม ออยล์ ปาล์ม จำ�กัด มีองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การปลูกปาล์มในพื้นที่ภาคใต้ แต่ด้วยลักษณะสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันจึงทำ�ให้ต้องมีการศึกษาหาความรู้
อย่างหนัก เงือ่ นไขความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง จึงเป็นปัจจัยสำ�คัญในการวางแผนเพือ่ นำ�ไปสูก่ ารพัฒนา
พื้นที่ปลูกปาล์มในทุ่งรังสิต บริษัทฯ มีความรู้และมีประสบการณ์ในการปลูกปาล์ม แต่ในเรื่องของการแก้ไขปัญหา
ดินเปรี้ยว รวมถึงเรื่องการบริหารจัดการอื่นๆ บริษัทฯ ยังขาดประสบการณ์ ซึ่งทางผู้บริหารของบริษัท บางจาก
คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญขององค์ความรูท้ บี่ ริษัท พรีเมีย่ ม ออยล์ ปาล์ม จำ�กัด มีจงึ ได้มกี าร
สรรหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเกษตร คือ ดร.กมลวรรณฯ เข้ามาทำ�งานร่วมกับคุณธานินท์ฯ ซึ่งเป็นผู้แทน
จากบริษัท พรีเมี่ยม ออยล์ ปาล์ม จำ�กัด โดยได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว นำ�ดินไปตรวจเพื่อให้การแก้ปัญหา
เป็นไปอย่างครอบคลุมและครบถ้วน มีการวางแผนปรับสภาพแวดล้อมพื้น ที่โดยการปลูกปาล์มแบบยกร่อง
ทำ�ร่องนํ้าเพื่อให้ดินได้รับความชื้นตลอดเวลา ทุกกระบวนการในการดำ�เนินงานมีการคิดอย่างรอบคอบและ
ระมัดระวัง โดยมีการทดลองปลูกในพื้นที่เล็กๆ ก่อน เสมือนเป็นการวิจัยเพื่อหาพันธุ์ปาล์มที่เหมาะสมอย่าง
ต่อเนื่องและใช้ได้จริงในพื้นที่ และมีการทดลองปลูกพืชผักผสมระหว่างต้นปาล์ม รวมถึงมีการนำ�เทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้โดยการติดบาร์โค้ดที่ต้นปาล์มทุกต้น เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตในต้นปาล์มแต่ละรุ่น
ซึ่งการปลูกปาล์มในทุ่งรังสิตได้นำ�ไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ และสามารถสร้างเป็นต้นแบบของการปลูกปาล์ม
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ในทุ่งรังสิตได้ นอกจากนั้นองค์ความรู้ต่างๆ ได้ถูกถ่ายทอดไปยังเกษตรกรผู้ที่สนใจให้ได้มีความรู้
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งยังสร้างรายได้ในการยังชีพซึ่งนำ�ไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อีกด้วย
7.2 ความอดทน ความเพียรพยายาม แน่วแน่ มุ่งมั่น ในการดำ�เนินงาน การเข้ามาบริหาร
สวนปาล์มในพืน้ ทีท่ งุ่ รังสิตของบริษัทฯ ซึง่ มีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม และมีอปุ สรรครอบด้าน แต่ทางคุณธานินท์ฯ
และดร.กมลวรรณฯ ก็ยงั มีความมุง่ มัน่ เพียรพยายามและอดทนในการดำ�เนินงาน ทัง้ การปรับสภาพพืน้ ที่ การเก็บตัวอย่างดิน
โดยการแบ่งเป็นตาราง เนื่องจากเป็นพื้นที่กว้างดังนั้นสภาพดินอาจมีความแตกต่างกัน มีการทดลองปลูกปาล์ม
เพื่อหาสายพันธุ์ปาล์มที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ มีการปลูกปาล์มแล้วขุดต้นปาล์มเพื่อมาดูการดูดนํ้าของรากปาล์ม
นอกจากการปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะกับการปลูกปาล์มแล้ว ทางคุณธานินท์ฯ ยังต้องเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับทัศนคติ
ของคนในชุมชนโดยรอบ ว่าการปลูกปาล์มในพื้นที่ดังกล่าวจะต้องล้มเหลว และจากทัศนคติของคนในชุมชนทำ�ให้
ระยะแรกในการเปิดรับคนในพืน้ ทีเ่ ข้ามาทำ�งานประสบปัญหา แต่ดว้ ยความเพียรพยายาม และมุง่ มัน่ ในการดำ�เนินงาน
อย่างจริงจัง ผนวกกับความมีชื่อเสียงของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) จึงส่งผลให้คนในชุมชนเริ่มให้
ความสนใจและเข้ามาทำ�งานในสวนปาล์ม ซึง่ ในสวนปาล์มดังกล่าวมีการใช้คนงานไม่มาก มีการวางระบบการวางแผน
ในการเก็บเกี่ยวและผลัดกันมาดูแลสวนปาล์มเป็นส่วนๆ และที่สำ�คัญบริษัทฯ ยึดนโยบายเดียวกับ บริษัท บางจากฯ
ว่าจะไม่รับแรงงานต่างด้าว โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคนในพื้นที่ที่มีความรู้ในเรื่องการทำ�การเกษตร เพราะถือว่าเป็น
การช่วยให้คนในท้องถิ่นมีงานทำ� และสามารถพึ่งพาตัวเองได้

บริษัท พรีเมี่ยม ออยล์ ปาล์ม จำ�กัด 153

7.3 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการทำ�งานที่ชัดเจนและเป็นระบบ
บริหารจัดการธุรกิจบนฐานความรู้โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสนับสนุนในเรื่องการพัฒนานวัตกรรมและความรู้
เฉพาะทางด้ า นเทคนิ ค เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ เ สื่ อ มโทรมและพั ฒ นาพั น ธุ์ ป าล์ ม ให้ เ หมาะสมกั บ แหล่ ง เพาะปลู ก
มีการนำ�เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต และได้ผลปาล์มที่มีคุณภาพ
เข้าสู่สายพานอุตสาหกรรมปาล์มนํ้ามัน รวมทั้งคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพโดยยึดหลักการแนวคิดและ
วัฒนธรรมพนักงานของบริษั ท บางจากฯ คือ เป็นคนดี มีความรู้ และทำ�ประโยชน์ต่อผู้อื่น ให้ความสำ�คัญกับ
การดูแลและพัฒนาพนักงานเพราะเป็นทรัพยากรที่สำ�คัญของบริษัท

8. ปัญหา อุปสรรค
8.1 วิกฤติิทางภัยธรรมชาติ ด้วยสภาพภูมิอากาศและพื้นที่ที่เป็นแอ่งกระทะของทุ่งรังสิต ทำ�ให้
ไม่เอื้ออำ�นวยในการปลูกปาล์ม เวลาที่มีฝนตกชุกจึงทำ�ให้เกิดนํ้าท่วมขัง และหากนํ้าท่วมขังเป็นเวลานานเกิน
1 สัปดาห์ จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นปาล์มทำ�ให้ผลผลิตออกช้าลง รวมทั้งการขาดแคลนนํ้าในฤดูแล้ง
ดังนั้น จึงต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการที่ดี โดยบริษั ทฯ ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบนํ้า ในยามที่นํ้ามาก
ก็จะทำ�การสูบออกไปยังคลองที่อยู่หน้าสวนปาล์มและมีการขุดสวนเพื่อกักเก็บนํ้าไว้ในฤดูแล้ง ทั้งนี้หากช่วงใด
มีภัยธรรมชาติอื่นหรือมีปริมาณนํ้าฝนมากเป็นพิเศษ ก็จะเป็นความท้าทายที่ บริษัทฯ ต้องฝ่าฟันวิกฤติินั้นต่อไป
8.2 การใช้สารเคมีในแปลงเกษตรของพื้นที่โดยรอบ ด้วยพื้นที่ปลูกปาล์มขนาดใหญ่ถึง 1,200 ไร่
ทำ�ให้มีบริเวณติดกับพื้นที่ของชาวบ้านอยู่หลายส่วน เมื่อชาวบ้านมีการทำ�การเกษตรโดยใช้สารเคมีในการเพาะปลูก
เหล่าศัตรูพืชไม่ว่าจะเป็น หนู หรือแมลง ต่างก็หนีเข้ามาอยู่ในสวนปาล์ม ทำ�ให้สวนปาล์มประสบปัญหาศัตรูพืช
อยู่เป็นระยะ ซึ่งทำ�ให้ผลผลิตเกิดความเสียหาย ทั้งนี้ ทางคุณธานินท์ฯ และดร.กมลวรรณฯ ก็พยายามจะเข้าไป
แก้ไขปัญหาที่ต้นทางคือการเข้าไปทำ�ความเข้าใจ พร้อมทั้งให้คำ�แนะนำ�ชาวบ้านเกี่ยวกับการใช้สารเคมี แก้ปัญหา
ที่ปลายทางด้วยการให้คนงานหมั่นตรวจตราดูแล และสังเกตความเปลี่ยนแปลงของต้นปาล์มว่ามีส่วนผิดปกติหรือ
มีศัตรูพืชชนิดใดมารบกวนหรือไม่เพื่อที่จะได้หาทางป้องกันได้ทันท่วงที
โจทย์ของการปลูกปาล์มในพื้นที่ทุ่งรังสิตที่บริษั ท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) มอบให้ถือ
เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของบริษั ท พรีเมี่ยม ออยล์ ปาล์ม จำ�กัด เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการเพาะปลูก
ไม่มีความเหมาะสมทั้งลักษณะทางภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะทำ�ให้เกิดนํ้าท่วมขังได้ง่ายและภูมิอากาศ
ที่ ไม่เหมาะสมเหมือนทางภาคใต้ที่มีอากาศร้อนชื้น ฝนตกชุก รวมทั้งพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ดินเปรี้ยว ทำ�ให้
การปลูกปาล์มในพื้น ที่ทุ่งรังสิตล้วนประสบอุปสรรคต่างๆ อย่างมากมาย แต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณธานิน ทร์ฯ  
และดร.กมลวรรณฯ ร่วมกับบริษัท บางจากฯ ก็ได้ทำ�ให้เห็นแล้วว่าการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวนั้นประสบความสำ�เร็จ
ถึงแม้ว่าปัญหาดินเปรี้ยวจะยังไม่หมดไป แต่อย่างน้อยก็ทำ�ให้เกษตรกรในพื้นที่มีความรู้เรื่องการปลูกปาล์ม
สามารถปลดหนี้ธนาคารได้จากการเก็บผลผลิต และมีการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มไปยังบริเวณใกล้เคียงเพิ่มขึ้น
ทุ่งปาล์มในพื้นที่ทุ่งรังสิต 1,200 ไร่ จึงถือเป็นเครื่องยืนยันได้ถึงความสำ�เร็จของบริษัท พรีเมี่ยม ออยล์ ปาล์ม จำ�กัด
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9.

ความเห็นและข้อเสนอแนะ

9.1 จัดทำ�เอกสารองค์ความรู้ที่ ได้รับเกี่ยวกับการทำ�สวนปาล์มหรือพัฒนาเป็นโมเดลต้นแบบ
ในการทำ � สวนปาล์ ม สำ � หรั บ พื้ น ที่ ทุ่ ง รั ง สิ ต และเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง ทั้ ง ในพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง
และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มในภูมิภาคอื่น เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำ�ความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการทำ�การเกษตร ก่อให้เกิดการบูรณาการทางความรู้และนำ�ไปสู่การพัฒนาของเกษตรกรต่อไป
9.2 มีการวางแผนในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกษตรกรในพื้น ที่สามารถดำ�เนินการต่อไป
ด้วยตัวเองได้หลังจากที่ทางบริษัทหมดสัญญาเช่าพื้นที่กับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
9.3 เพิ่มความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายสวนปาล์มในพื้นที่ทุ่งรังสิต ขยายเครือข่ายเกษตรกร
ให้เพิ่มมากขึ้น และมีการจัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างสมํ่าเสมอ
9.4 เชื่อมโยงให้ภาคีเครือข่ายในส่วนของราชการและมหาวิทยาลัย เช่น กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น ได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการเพาะปลูก การทำ�สวนปาล์มให้กับ
เกษตรกรในพื้นที่โดยรอบ
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บริษัท ศรีนานาพร
มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด

เครือข่ายของ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
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เชิญชวน
บริษัทศรีนานาพร เป็น
เครือข่ายน้อมนาปรัชญาฯ
มาประยุกต์ใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรม

บริษัทผลิตขนมขบเคี้ยว
ขนมเยลลี่ น้าผลไม้ผสม
คาราจี แ นน และผงบุ ก
แบบแก้ว ผลิตภัณฑ์จาก
ปลาหมึ ก และน้ าผลไม้
แบบขวด ด าเนิ น ธุ ร กิ จ
ด้วยความเป็นธรรมและ
โปร่ ง ใส ม ากกว่ า การ
ห า ก า ไ ร สู ง สุ ด เ พี ย ง
อย่างเดียว

จุดเริ่ม

กิจกรรมจิตอาสา ใน
ชุมชนและสังคม
ผู้ด้อยโอกาส

เลือกคนดี มีภาวะผู้นามา
ทางาน และพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
“ใช้คนน้อย เงินน้อย
เวลาน้อย แก้ปัญหาบน
ทรัพยากรที่มี”

ขยายธุรกิจด้วยกาไร
สะสม ไม่กู้หนี้
ปรับคนให้เหมาะกับ
งาน

จัดทา มอก.๙๙๙๙
(แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
ภาคอุตสาหกรรม)

มีนักวิชาการและเทคโนโลยีที่มาใช้ในการทางาน
- พัฒนาบุคลากร “ training on the job”

Happy work
place”
(Happy 8)
เพิ่มความสุขของ
พนักงานในองค์กร

ปลูกฝังพนักงานให้มีคุณธรรม
มีน้าใจ มีหลักธรรมาภิบาล
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
มี กลุ่ม ศสส.
(ศรีนานาพร สร้างสุข
สู่สังคม) ทากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน

ผลผลิต
 ชุมชน เกิดสายสัมพันธ์ที่ดี
กับบริษัท อยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุข เกื้อกูลกัน
 องค์กร มีแผนการบริหาร
จัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ
สามารถลดเวลา ลดต้นทุน
เพิ่มมูลค่าการผลิต และ
กาไรเพิ่มขึ้น
 พนักงาน มีความสุขในการ
ทางาน รักมั่นในองค์กร
และมีความสามัคคีกัน

องค์กร/บริษัท
- การดาเนินธุรกิจ เติบโตและพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นที่น่าเชื่อถือของคู่ค้าและลูกค้า

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผลลัพธ์
คุมกระบวนการจัดหาวัตถุดิบ
กระจายตลาด
ชุมชน สังคม
เพื่อลดความเสี่ยง
มีเงินทุนหมุนเวียนระยะยาว - คนในชุมชนมีรายได้จากการทางานใกล้บ้าน
ประเมินความเสี่ยงล่วงหน้า ครอบครัวอบอุ่น ลดปัญหาสังคม

กระบวนการประยุกต์ใช้ปรัชญาฯ

เครือข่ายของ บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จากัด

พัฒนานวัตกรรม
เพิ่มความหลากหลายของ
สินค้าและผลิตภัณฑ์

ธุรกิจมีมาตรฐาน
ส่งเสริมการจ้างงาน
ในชุมชน

เป็นธุรกิจที่ส่งมอบอาหารที่ดี
มีคุณภาพให้กับผู้บริโภค

การประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลุม่ บริษทั ศรีนานาพร มาร์เก็ตติง้ จำ�กัด

1. ข้อมูลบริษัท
กลุม่ บริษัทศรีนานาพร มาร์เก็ตติง้ จำ�กัด เป็นหนึง่ ในบริษัทผูน้ �ำ ทางด้านการผลิตขนมขบเคีย้ วมากว่า 30 ปี ในระยะเริม่ แรก
ก่อตัง้ ในนาม “ตัง้ กิม เฮง” โดยคุณวิวรรธน์ ไกรพิสทิ ธิก์ ลุ ประธานกรรมการบริหารกลุม่ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติง้ จำ�กัด
ดำ�เนินการผลิตและจำ�หน่ายขนมปังบรรจุปบี๊ จากความนิยมในผลิตภัณฑ์ ทำ�ให้บริษัทมีเงินทุนในการขยายธุรกิจ จัดตัง้ เป็นบริษัท
ศรี นานาพร มาร์ เ ก็ ต ติ้ ง จำ � กั ด และเพิ่ ม ประเภทของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ห ลากหลายมากขึ้ น เช่ น ขนมเยลลี่
นํ้าผลไม้ผสมคาราจีแนน และผงบุก เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิทและผลิตภัณฑ์จากปลาและปลาหมึก
เป็นต้น ปัจจุบันมีพนักงานทั้งสิ้น จำ�นวน 4,064 คน ทั้งพนักงานรายเดือนและรายวัน โดยเป็นพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ ประมาณร้อยละ 70-80 ที่เหลือเป็นผู้บริหารระดับต้นและกลาง มีรายได้จากการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ประมาณ 7,000 ล้านบาทต่อปี สำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริหาร (CEO) และผู้บริหารจะหมุนเวียนไปตามบริษั ทและสาขาต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ
และต่างจังหวัด จำ�นวน 7 บริษัท ประกอบด้วย โรงงาน 4 แห่ง และบริษัท 3 แห่ง ได้แก่
บริษั ท ผลิตภัณฑ์อาหารกิมเฮง จำ�กัด (Kim Heng Food Products Co., Ltd.) (ตั้งอยู่ตำ�บลอ้อมน้อย
อำ�เภอกระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร) ผลิตเยลลีข่ นาดใหญ่ของประเทศไทย ภายใต้ชอื่ ผลิตภัณฑ์ “เจเล่” เช่น เจเล่ไลท์
เจเล่เฟรซซี่ เจเล่บิวตี้ และ สโนว์ไอซ์
บริษัท สยามเดลี่ฟู้ดส์ จำ�กัด (Siam Daily Foods Co., Ltd.) (ตั้งอยู่ ตำ�บลอ้อมน้อย อำ�เภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร) ผลิตขนมขบเคี้ยวภายใต้ชื่อ “เบนโตะ” อาทิ ปลาเส้น ปลาหมึกอบแห้ง
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บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารศรีสยาม จำ�กัด (Sri Siam Food Products Co., Ltd.) ผลิตขนมขบเคี้ยวประเภทบิสกิต
และเวเฟอร์กว่า 30 ชนิด ภายใต้ชื่อ “ดอกบัว” หรือ “โลตัส” เช่น เวเฟอร์ ขนมขาไก่ แครกเกอร์ คุ๊กกี้ เป็นต้น
บริษั ท สยามราชบุรีอุตสาหกรรม จำ�กัด (Siam Rachaburi Industry Co., Ltd.) (ตั้งอยู่ อำ�เภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี) ผลิตเครื่องดื่มภายใต้ชื่อ “เมจิกฟาร์ม” อาทิ นํ้ามะพร้าว นํ้าเฉาก๊วย ชานมเย็น ชาไข่มุก ฯลฯ
บริษัท วี เอส ฟู้ดส์ มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด (V.S. Foods Marketing Co., Ltd.) (ตั้งอยู่ อ้อมน้อย อำ�เภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร) เป็นบริษัทจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุม่ บริษัทศรีนานาพร ผ่านระบบตัวแทนจำ�หน่าย (ยีป่ วั๊ ซาปัว๊ )
ทั่วประเทศ
บริษั ท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด (Srinanaporn Marketing Co., Ltd.) เป็นฝ่ายการตลาด
และจัดจำ�หน่ายสินค้าจากกลุม่ บริษัทศรีนานาพร ผ่านช่องทางการจัดจำ�หน่ายกว่า 20,000 แห่ง เช่น 7-Eleven เทสโก้โลตัส
เดอะมอลล์ ท๊อปส์ บิ๊กซี แมคโคร ฟู๊ดแลนด์ สยามพารากอน แฟมิลิมาร์ท เป็นต้น
บริษัท เอส เอ็น เอ็น พี อินเตอร์เทรด จำ�กัด (S.N.N.P. Intertrade Co., Ltd.) เป็นบริษัทส่งออกผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่มบริษัทศรีนานาพร ไปยังต่างประเทศ อาทิ สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์ และจีน
ปัจจุบัน บริษั ทสาขาทุกแห่งได้ทยอยโอนถ่ายพนักงานมาเป็น พนักงานของบริษั ท ศรีนานาพร จำ�กัด
คงเหลือเพียงบริษั ท สยามราชบุรีอุตสาหกรรม จำ�กัด เท่านั้น โดยมีเป้าหมายการถ่ายโอนพนักงานทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำ�บริษั ทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์
ประมาณปลายปี 2560

2.

หลักในการดำ�เนินธุรกิจของศรีนานาพร

ศรีนานาพร สร้างสุข สูส่ งั คม ภูมิใจ
ในผลิตภัณฑ์ สร้างสายสัมพันธ์ รักมั่น
องค์กร เป็นวิสยั ทัศน์และค่านิยมร่วมขององค์กร
ทีเ่ กิดจากการร่วมคิดของพนักงานทุกคน ทีบ่ ริษัท
ยึดถือเป็นหลักการดำ�เนินงานและกิจกรรมต่างๆ
ทัง้ นี้ ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ทีบ่ ริษัทได้ด�ำ เนิน
ธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายขนมขบเคีย้ วและเครือ่ งดืม่
ได้พฒ
ั นาศักยภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ด้วยการปรับเปลีย่ นระบบ
การบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้เป็นระบบ ระเบียบ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเชือ่ มัน่ ต่อคูค่ า้
ทางธุรกิจ ลูกค้า และพนักงาน จนได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ได้แก่ ใบรับรองการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถาน
ประกอบการ (Good Manufacturing Practice - GMP) จากสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ใบรับรอง
ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติิที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis Critical Control Point HACCP) ตามมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (CODEX) ISO 22000 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)
สถาบัน SGS และ UKAS และเครื่องหมายฮาลาล ส่งผลให้กำ�ไรเพิ่มขึ้น บริษัทมีการทำ�งานอย่างเป็นระบบ และสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าในผลิตภัณฑ์และบริการ นอกจากนี้ บริษัทยังได้นำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
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ใช้ในการดำ�เนินธุรกิจ และร่วมลงนามจัดทำ�โครงการ มอก.๙๙๙๙ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการนำ�ใช้หลักปรัชญาฯ
ในภาคธุรกิจ เมื่อวัน ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 โดยเข้าร่วมอบรมกับสำ�นักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อความยั่งยืนของบริษัทต่อไป

3. การน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำ�เนินงาน
จุดเริ่มต้น เดิมบริษัทศรีนานาพร ได้น้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการ
โดยดำ�เนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส มากกว่าการมุง่ แสวงหากำ�ไรสูงสุดเพียงอย่างเดียว เพือ่ ให้การดำ�เนินธุรกิจ
เป็นไปอย่างยัง่ ยืน ด้วยการค้นหาความรูเ้ กีย่ วกับความหมายปรัชญาฯ การนำ�ไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ แต่กย็ งั ไม่คอ่ ยชัดเจน
เท่าทีค่ วร ต่อมา ซีพี ออลล์ เป็นหนึง่ ในองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่ได้จดั ทำ�ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพือ่ ร่วมเป็นพันธมิตร
ขับเคลือ่ นและขยายผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทัง้ องค์กรและการขยายผลสูอ่ งค์กรธุรกิจเครือข่าย
(Supply Chain) เพือ่ ให้ธรุ กิจเจริญเติบโตไปด้วยกันอย่างสมดุล มัน่ คง ยัง่ ยืน มีคณ
ุ ธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม ได้เชิญชวนบริษัทศรีนานาพรเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการน้อมนำ�ปรัชญาฯ มาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม
โดยเห็นว่าบริษัทได้มีการนำ�ใช้ปรัชญาฯ ในการดำ�เนินธุรกิจอยู่ก่อนแล้ว
ดร.สันติ บุลสถาพร ผู้บริหารบริษั ท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
กล่าวถึงการเข้าร่วมโครงการขยายผลนำ�ใช้ปรัชญาฯ กับ ซีพีออลล์ว่า
“โดยปกติบริษัทได้มีการน้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในบริษัท
อยู่แล้ว แต่ยังไม่มีการจัดระบบความรู้ รู้แต่เพียงว่า สิ่งที่ซีพี ออลล์ อธิบายให้
ฟังนั้น เป็นสิ่งที่บริษัทดำ�เนินการอยู่แล้ว ไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระให้กับบริษัท
แต่อย่างใด และไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำ� โดยเฉพาะ มอก.๙๙๙๙ จึงเป็นสิ่งที่ดี
ที่จะรวบรวมและจัดทำ�องค์ความรู้ให้เป็นระบบมากขึ้น”
จากการจุดประกายและเชิญชวนของซีพี ออลล์ ในการนำ�ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ
และโรงงานผลิตสินค้า ทำ�ให้บริษัทศรีนานาพรมีแนวทางในการขับเคลือ่ นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีช่ ดั เจนขึน้
โดยเริ่มต้นจากการปลูกจิตสำ�นึกและทัศนคติ ทำ�ให้พนักงานมีความคิดรอบคอบ คิดทบทวนหลายครั้ง คำ�นึงถึงผู้อื่น
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
หรือซื้อเครื่องจักรใหม่ และกระตุ้นให้พนักงานคิดค้นนวัตกรรม เพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนสายงาน
ของพนักงาน โดยใช้ความรู้และประสบการณ์มาแก้ปัญหา ต่อมาบริษัทได้เข้าร่วมโครงการ มอก.๙๙๙๙ ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในแนวทางการนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในภาคธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
3.1 การกำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ขององค์กร
ภายหลังจากบริษัทเข้าร่วมลงนามในบันทึกตกลงความร่วมมือกับซีพี ออลล์ ด้วยการนำ�  มอก.๙๙๙๙
มาใช้ในการสถานประกอบการแล้ว บริษั ทได้ให้พนักงานศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับปรัชญาฯ แล้วนำ�มาแลกเปลี่ยน
และปรึกษาหารือกันเป็นระยะๆ โดยซีพี ออลล์ เป็นพี่เลี้ยงให้ความช่วยเหลือ แนะนำ�  และสนับสนุนด้านวิชาการ
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มาโดยตลอด จนกระทัง่ บริษัทศรีนานาพร ได้ก�ำ หนดทิศทางทีช่ ดั เจนและเป็นรูปธรรมมากยิง่ ขึน้ โดยมีการกำ�หนดวิสยั ทัศน์
พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างชัดเจน ดังนี้
		 1) วิสัยทัศน์ : บริษัทจะก้าวเป็นบริษัทมหาชน โดยดำ�เนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
		 2) พันธกิจ : สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า คู่ค้า โดยดำ�เนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ เพื่อรักษาผลตอบแทนอย่างเหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น สร้างความมั่นคงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำ�งาน
ให้กับพนักงาน และเอื้อเฟื้อต่อสังคม ชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อรักษา
สิ่งแวดล้อมและดำ�เนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
		 3) ค่านิยม : รักษาคุณภาพมาตรฐานของสินค้า (Standard Treatment) รับผิดชอบต่อชุมชน (Responsible
for Community) และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Improve Ourselves)
		 4) ค่านิยมร่วม : ศรีนานาพร สร้างสุข สู่สังคม ภูมิใจในผลิตภัณฑ์ สร้างสายสัมพันธ์ รักมั่นองค์กร
5) กลยุทธ์การดำ�เนินงาน :
		 (1) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทั้งการผลิต การจัดซื้อ ส่งมอบและกิจกรรมหลังการขาย
โดยดำ�เนินงานให้ครบวงจร PDCA (Plan-Do-Check–Act)
(2) การจัดทำ�ระบบ ISO 22000 เพื่อยกระดับการยอมรับคุณภาพสินค้าให้รองรับการส่งออกสินค้า
และการจัดทำ�ระบบ GMP และ HACCP
(3) พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายและเป็นทางเลือก
ให้กับผู้บริโภค
(4) สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(5) การจัดการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำ�งานและภายในโรงงานที่ดีให้กับพนักงาน
3.2 การนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำ�เนินธุรกิจอย่างพอเพียง
ศรีนานาพรได้น้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ควบคู่กับแนวทางของการบริหารจัดการ
โดยบริษัทได้เริม่ ต้นจากการวิเคราะห์ปญ
ั หาของบริษัทและหากุศโลบายทีจ่ ะปรับเปลีย่ นแนวคิด และทัศนคติของบุคลากร
เป็นลำ�ดับแรก ด้วยการปลูกจิตสำ�นึกและทัศนคติ ผ่านการทำ�กิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรม “Happy Workplace”
(Happy 8) กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อกระตุ้นให้พนักงานคิดรอบคอบทั้งแนวลึกและแนวกว้าง
มากขึ้น โดยใช้ความรู้และประสบการณ์มาแก้ไขปัญหา แล้วพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง คำ�นึงถึงผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีกรอบแนวคิดเพื่อการปฏิบัติ
ในการนำ�ธุรกิจสู่ความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
		 1) ความพอประมาณ : ขยายธุรกิจตามกำ�ลังความสามารถและศักยภาพ โดยยึดปัจจัยภายใน ภายนอก
ผลตอบแทนในระดับพอใจและยัง่ ยืน โดยการวิเคราะห์จ�ำ นวนพนักงานเข้า-ออกอย่างต่อเนือ่ ง ให้เหมาะสมกับลักษณะ
และปริมาณงาน การปรับโครงสร้างบางแผนกให้เกิดความคล่องตัวและพนักงานมีงานทำ� เพื่อพนักงานได้แสดงความ
สามารถอย่างเต็มที่ และพนักงานมีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม สมดุล และตอบสนอง
ต่อผลประโยชน์ทเี่ ป็นธรรมของนายจ้าง ลูกจ้าง และพนักงาน และขยายกิจการและเพิม่ สายการผลิต โดยใช้ก�ำ ไรสะสม
ตามกำ�ลังความสามารถขององค์กร ไม่กู้หนี้จนเป็นภาระต่อองค์กร
		 2) ความมีเหตุผล : วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก สิ่งที่ส่งผลต่ออุปสรรคและโอกาสใน
การทำ�งาน ซึ่งรวมถึงความเชี่ยวชาญและการสร้างนวัตกรรม โดยการคัดเลือกคนดี สุจริต มีภาวะผู้นำ� 
และวุฒิภาวะ เข้ามาเป็นพนักงานด้วยการทดสอบต่างๆ และเมื่อเข้ามาทำ�งานแล้วต้องพัฒนาศักยภาพพนักงาน
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การฝึกให้พนักงานคิดเรื่องการบริหารจัดการจากฐานทรัพยากรที่มีเป็นอันดับแรก เพื่อความพอเพียงและพอดี การใช้
มาตรฐานการรับรองคุณภาพที่องค์กรได้รับ มาเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการของพนักงาน
เพือ่ ให้การทำ�งานเป็นระบบระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเชือ่ มัน่ และมัน่ ใจให้แก่พนักงาน คูค่ า้ ทางธุรกิจ
และลูกค้า และการประเมินผลการปฏิบัติงานบางแผนก ใช้เกณฑ์คุณธรรม จริยธรรม ยุติธรรม รวมทั้งพิจารณา
ผลงาน ความสามารถ ศักยภาพ และโอกาสการก้าวขึน้ สูต่ �ำ แหน่งทีส่ งู ขึน้ ในทุกไตรมาสหรือหลายครัง้ ต่อปี เพือ่ กระตุน้
การทำ�งานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแตกต่างจากบริษั ทอื่นๆ ที่มีการประเมินเพียงครั้งเดียวเมื่อสิ้นปี
ดังที่ ดร.สันติฯ กล่าวว่า
		 “ในแต่ละแผนกของศรีนานาพรจะมีการประเมินหลายรอบ บ้างก็ 4 รอบ 3 รอบ และ 2 รอบ
โดยการประเมินครั้งแรก เพื่อให้ผู้ประเมินทราบว่าสถานภาพของตนเองเป็นอย่างไร และจะปรับเปลี่ยนหรือพัฒนา
ตนเองอย่างไร การประเมินรอบหลังๆ เป็นการกระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการบริหารจัดการ
ส่ ว นการประเมิ น รอบสุ ด ท้ า ยเป็ น การพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน โดยนำ � ผลการประเมิ น ทุ ก ครั้ ง มาหาค่ า เฉลี่ ย
ทั้งนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันไม่ ให้พนักงานเร่งทำ�ผลงานในช่วงที่มีการประเมินขึ้นเงินเดือนหรือโบนัส
ช่วงปลายปีเท่านั้น แต่ต้องการให้พนักงานมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเรื่องของการ
ใช้เหตุผล ควบคู่กับความรู้ และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง”
3) ภูมคิ มุ้ กัน : ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ รักษาความสามารถในการแข่งขัน ควบคุมกระบวนการ
จัดหาวัตถุดิบ มีการกระจายตลาด เพื่อลดความเสี่ยง มีระบบเงินทุนหมุนเวียนระยะยาว และประเมินความเสี่ยง
ล่วงหน้า โดยยึดหลักการบริหารคนแบบมีประสบการณ์ และความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม เน้นคนดี ซือ่ สัตย์ สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์
วุฒภิ าวะ และภาวะผูน้ � 
ำ ด้วยการปลูกฝังวิธคี ดิ ในการทำ�งาน “ใช้คนให้นอ้ ย ใช้เงินให้นอ้ ย และใช้เวลาให้นอ้ ย สามารถบริหาร
จัดการแก้ไขปัญหาการทำ�งานได้บนทรัพยากรที่มีอยู่” ซึ่งบริษั ทดำ�เนินการวัดผลจากปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ส่วนงานและการแก้ไขปัญหา การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาทักษะแก่
พนักงานรุน่ Baby Boomer เน้นการพัฒนาภาวะผูน้ �ำ อย่างต่อเนือ่ งและสร้างคนให้สามารถทำ�งานทดแทนกันได้ การจัดให้มี
ระบบตรวจสอบการทำ�งานทั้งภายในและภายนอก เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับคิดวิเคราะห์
การบริหารจัดการความเสี่ยง และการเปิดรับนักศึกษาฝึกงานในบางแผนกเพื่อมาเรียนรู้งาน หากมีความรู้
ความตัง้ ใจ และมีความสามารถก็จะรับเข้าทำ�งานทันที ทัง้ นี้ ความสำ�เร็จของการมีภมู คิ มุ้ กัน สามารถวัดได้จากปริมาณ
ปัญหาลดลง และวิธีการแก้ไขปัญหาสั้นลง
		 4) ความรู้ : พัฒนาองค์ความรู้ ประสบการณ์ โดยนำ�นักวิชาการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้
เพื่อวางแผนการทำ�งานและพัฒนาบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับการบริหารจัดการระดับสากล HRD (Human Resource
Development) โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
สารสนเทศ สำ�หรับพนักงานรุ่น Baby Boomer เนื่องจากพนักงานกลุ่มนี้สามารถพัฒนาได้และไม่ย้ายงานบ่อย
การเสริมสร้างความรู้ด้านบริหารและการจัดการ สำ�หรับพนักงานปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเข้าใจในการสื่อสาร
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา (ลดความขัดแย้ง) การจัดบอร์ดความรู้ และการให้ความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้ทัน
ต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งคู่แข่ง คู่ค้า และลูกค้า ทั้งนี้ การให้ความรู้ของพนักงานส่วนใหญ่จะเป็นไปใน
ลักษณะ Training on the job และเสริมเรือ่ งธรรมาภิบาลเข้าไป ซึง่ หัวหน้างานเป็นปัจจัยทีส่ �ำ คัญ เมือ่ พนักงานมีความรู้
ก็จะทำ�ให้คิดรอบคอบขึ้น ทำ�ให้กระบวนการทำ�งานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และประเมินผลจากผลงานและความ
สามารถอย่างยุติธรรม ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้เริ่มปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิด และวิธีการทำ�งาน ที่เน้น
คุณธรรม ความสามารถ และความซื่อสัตย์สุจริต ผ่านการพูดคุยกับหัวหน้างานมาตลอด
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		 5) คุณธรรม : ใช้สติปัญญา ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน และไม่ให้
สิง่ แวดล้อมโดยรอบได้รบั ผลกระทบเชิงนิเวศ และวัฒนธรรมทีเ่ ปลีย่ นไป บริษัทดำ�เนินการส่งเสริม ปลูกฝัง ปรับเปลีย่ นทัศนคติ
ให้พนักงานมีความซือ่ สัตย์สจุ ริต ขยันหมัน่ เพียร มีคณ
ุ ธรรม มีนาํ้ ใจ และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร โดยให้พนักงานเคารพ
กฎ กติกา ระเบียบวินัยในการทำ�งานที่กำ�หนดเป็นหลายระดับ ทั้งการพูดคุยกันฉันท์พี่น้อง และการบังคับใช้
ซึ่งทุกบริษั ทหรือโรงงานในเครือศรีนานาพรจะมี กลุ่ม ศสส. (ศรีนานาพร สร้างสุข สู่สังคม) ซึ่งเป็นตัวแทน
ของพนักงานในแต่ละแผนกมาแลกเปลี่ยนปัญหาและองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน และคิดกิจกรรม CSR ด้านต่างๆ
หากปัญหาใดเกิดขึ้นซํ้าๆ ทีมงานก็จะร่วมประชุมหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เช่น การทำ�โทษพนักงานด้วยการ
ส่งไปบวช ซึ่งพนักงานต้องยินยอมพร้อมใจ เป็นต้น และการจัดทำ�คู่มือปฐมนิเทศ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
คุณธรรม กฎหมาย และความรับผิดชอบต่อบุคคล องค์กร การเคารพผู้อื่น การยึดหลักธรรมาภิบาล และการ
ให้ความรู้ด้านพุทธศาสนา บาป บุญ คุณ โทษ รวมทั้งมีการกระจายอำ�นาจ และฝึกการตัดสินใจของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ โดยมีหัวหน้างานเป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนำ�และสรุปการตัดสินใจ เพื่อให้ทุกคนยึดกฎกติกาขั้นพื้นฐาน
แบบเดียวกัน ลดความขัดแย้งในองค์กร การทำ�งานเป็นทีม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท ได้พัฒนาเป็นขั้นตอนมาอย่างต่อเนื่องจนได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP
& HACCP (CODEX) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) และเครือ่ งหมายรับรองฮาลาล รวมทัง้ การรับรอง
มอก.๙๙๙๙ จึงเป็นการบริหารอย่างมีแบบแผนและมีเหตุผล ทำ�ให้ลกู ค้าและผูค้ า้ ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท
3.3 กำ�หนดกิจกรรม/โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่ความสำ�เร็จ
จากกลยุทธ์ของศรีนานาพรฯ ในการจัดกิจกรรม “HAPPY WORKPLACE” (HAPPY 8) และกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของพนักงาน ครอบครัว และชุมชน
โดยกำ�หนดกิจกรรมการดำ�เนินงานภายในองค์กร ดังนี้
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1) โครงการ HAPPY WORKPLACE (HAPPY 8) ประกอบ ด้วย
HAPPY BODY (สุขภาพดี) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
HAPPY HEART (นํ้าใจงาม) ความมีนํ้าใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน
HAPPY SOCIETY (สังคมดี) มีความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง เอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ตนเอง
ทำ�งานและพักอาศัย พร้อมร่วมแรงร่วมใจช่วยพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น
HAPPY RELAX (ผ่อนคลาย) รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการดำ�เนินชีวิต
HAPPY BRAIN (หาความรู้) การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ จากแหล่งต่างๆ และพัฒนาตนเองตลอดเวลา
จะนำ�ไปสู่การเป็นมืออาชีพและความมั่นคงก้าวหน้าในการทำ�งาน
HAPPY SOUL (ทางสงบ) มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำ�เนินชีวิต ทำ�ให้ทุกคนมีสติ
สมาธิในการทำ�งาน สามารถรับมือกับปัญหาได้
HAPPY MONEY (ปลอดหนี้) มีเงิน รู้จักเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้ ปลูกฝังนิสัยอดออม ประหยัด
ไม่สุรุ่ยสุร่าย ใช้จ่ายแต่เท่าที่จำ�เป็น ยึดหลักการดำ�เนินชีวิตแบบพอเพียง
HAPPY FAMILY (ครอบครัวดี) มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง ปลูกฝังนิสัยรักครอบครัว เพื่อนำ�ไป
เป็นหลักการใช้ชีวิต
นอกจากนี้ ยังได้มีการขยายไปยัง Happy Security มีความปลอดภัยในการทำ�งาน
2) การดำ�เนินกิจกรรมอืน่ ๆ เช่น การจัดกิจกรรม 5 ส. อย่างต่อเนือ่ ง การฉีดหมอกควันในฤดูไข้เลือดออก
ระบาดในเขตโรงงานและชุมชน การตรวจยาเสพติดเพื่อคัดกรองพนักงาน การบริจาคโลหิต และส่งเสริมกิจกรรม
เข้าพรรษา

4. การนำ�ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเครือศรีนานาพร :
บริษัท สยามราชบุรีอุตสาหกรรม จำ�กัด
กลุ่มบริษั ทศรีนานาพรมีบริษั ทและโรงงานในเครือ จำ�นวน 7 แห่ง ซึ่งทุกบริษั ทได้นำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดำ�เนินงานตามความรับผิดชอบและลักษณะงานของแต่ละแห่ง ในทีน่ จี้ ะขอศึกษาการนำ�ใช้ปรัชญาฯ
ด้วยการนำ�มาตรฐาน มอก.๙๙๙๙ ซึง่ เป็นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสำ�หรับภาคอุตสาหกรรม มาประยุกต์ใช้กบั บริษัท
ราชบุรีอุตสาหกรรม จำ�กัด
บริษัท สยามราชบุรอี ตุ สาหกรรม
จำ�กัด เริ่มเปิดดำ�เนินกิจการ เมื่อวันที่
22 พฤษภาคม 2548 ในช่วงแรกผลิต
ขนมเยลลีน่ าํ้ ผลไม้ผสมคาราจีแนน และ
ผงบุก ภายใต้ตราสินค้าชือ่ “เจเล่ ไลท์”
ผลิตภัณฑ์บรรจุขวด-ถ้วย (Magic Farm)
ต่อมาได้เพิม่ ผลิตภัณฑ์เป็นเครือ่ งดืม่ ใน
และ ผลิตภัณฑ์บรรจุซอง (Jele)
ภาชนะบรรจุปดิ สนิท ภายใต้ตราสินค้า
ชื่อ “เมจิก ฟาร์ม” มีผลิตภัณฑ์ใหม่คือ
“เจเล่ สโนว์ไอซ์” โรงงานสร้างอยู่บนเนื้อที่ทั้งหมด 1,000 กว่าไร่ เป็นอาคารโรงงาน 38 ไร่ มีพนักงานทั้งสิ้น 676 คน
แบ่งเป็น พนักงานประจำ� 90 คน พนักงานปฏิบัติการคนไทย 530 คน และต่างด้าว 56 คน
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นโยบายคุณภาพของบริษั ท : มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยสำ�หรับผู้บริโภค
โดยจะดำ�เนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อชุมชน และสิง่ แวดล้อม และได้รบั การรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP (CODEX)
จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) และได้เครื่องหมายรับรองฮาลาลด้วย
ทัง้ นี้ บริษัทได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาให้องค์กรเป็นธุรกิจทีย่ งั่ ยืนได้ นอกจากการบริหารจัดการด้วยความรับผิดชอบ
โปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้ว ยังต้องอาศัยหลักความรู้ คุณธรรม เหตุผล ความพอประมาณ
และการมีภูมิคุ้มกันหรือลดความเสี่ยง ซึ่งเป็นไปตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยบริษั ทได้ดำ�เนินธุรกิจ
ตามปรัชญาฯ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก.๙๙๙๙)
ระยะแรก บริษั ทฯ ได้นำ�ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความเข้าใจของตนเอง มาปรับใช้ในการ
ดำ�เนินงานของบริษั ท ดังนี้ ความพอประมาณ : ขยายธุรกิจตามกำ�ลังและศักยภาพ โดยให้ได้รับผลตอบแทนใน
ระดับพอใจและยั่งยืน ความมีเหตุผล : วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกถึงสิ่งที่ส่งผลต่ออุปสรรคและโอกาส
ในการทำ�งาน รวมถึงความเชี่ยวชาญและการสร้างนวัตกรรม มีภูมิคุ้มกัน : การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน การกระจายตลาด เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการจำ�หน่ายสินค้า
มีระบบเงิน ทุน หมุนเวียนระยะยาว และการประเมินความเสี่ยงล่วงหน้า ความรู้ : มีการพัฒนาองค์ความรู้
และประสบการณ์อย่างสมํ่าเสมอ โดยนำ�นักวิชาการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อวางแผนการทำ�งาน
รวมถึงการพัฒนาบุคลากร และคุณธรรม : เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจให้พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร
มีนํ้าใจ และใช้สติปัญญา รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส โดยยึดความคุ้มค่า และความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
ระยะที่สอง บริษัทได้รับการเชิญชวนจากซีพี ออลล์ ให้บริษัทนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์
ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม จากนั้นได้ศึกษารายละเอียดการนำ�ใช้ปรัชญาฯ ของธุรกิจอื่นๆ และเปรียบเทียบกับสิ่ง
ที่บริษั ทได้ดำ�เนินการอยู่แล้ว จึงได้ตอบรับเข้าร่วมเป็นพันธมิตรขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาฯ ในการบริหาร
งานภายในองค์กรและขยายผลสู่องค์กรธุรกิจเครือข่ายกับซีพี ออลล์ และได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
(MASCI) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อนำ�  มอก.๙๙๙๙ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่ความสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีความสุข รวมทั้งมีขั้นตอนการพัฒนาที่
เป็นระบบและชัดเจน ตามหลักการและแนวทางองค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนแนวทาง
การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมทัง้ องค์กร ซึง่ คุณณรงค์ เนตรบังอร ผูจ้ ดั การโรงงาน ได้เล่าให้ฟงั ว่า
“ปกติโรงงานได้นำ�ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการจัดการให้เป็นระบบ เมื่อซีพี ออลล์
เชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการ ก็ได้ศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับ มอก.๙๙๙๙ และปรึกษากับ ดร.สันติ ถึงความเป็น
ไปได้ของการเข้าร่วมโครงการ พบว่า สิง่ ทีเ่ ราทำ�อยูแ่ ล้วก็เกือบจะครบทุกองค์ประกอบ ไม่มอี ะไรทีย่ งุ่ ยาก ลำ�บาก หรือ
ต้องปรับเปลี่ยน หรือเป็นภาระมากนัก อาจจะเพิ่มเติมบางอย่างเข้าไปเพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และจัดให้เป็น
ระบบระเบียบมากขึน้ ตามแนวทางและหลักการ มอก.๙๙๙๙ นับว่าเป็นสิง่ ทีด่ ที งั้ พนักงาน บริษัทคูค่ า้ ชุมชน และโรงงาน
อีกทั้งจะทำ�ให้เห็นจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องหรือโอกาสที่จะเติมเต็มสิ่งที่ละเลยหรือคาดไม่ถึงก็ได้ จึงตอบรับคำ�เชิญ
เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อให้องค์กรมีการเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป”
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายหลังจากที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแล้ว บริษัทฯ ได้ตงั้ คณะทำ�งานขึน้ มาขับเคลือ่ นงานเกีย่ วกับ
มอก.๙๙๙๙ ประกอบด้วย ผูบ้ ริหาร และพนักงาน และเชิญวิทยากรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอมาให้ความรู้
และเป็นที่ปรึกษาการดำ�เนินงานตาม มอก.๙๙๙๙ และเผยแพร่องค์ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้รับรู้
รับทราบเป็นระยะๆ โดยดำ�เนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-พฤศจิกายน 2559 จากนั้นบริษัทได้ทบทวนบริบทองค์กร
ผลกระทบ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ตามแนวทาง มอก.๙๙๙๙ ใน 5 ขั้นตอน ดังนี้
		 1) การประเมินช่องว่างความสามารถ (Gap Assessment) ตรวจสอบข้อมูลสภาพแวดล้อมและกำ�หนด
ความท้าทายในอนาคต และพิจารณาความต้องการและความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย โดยการประเมินช่องว่าง
ความสามารถเป็นการวัดระดับความสามารถของพนักงานปัจจุบนั เปรียบเทียบกับระดับความสามารถทีค่ าดหวังของพนักงาน
คณะทำ�งานได้วเิ คราะห์สภาพแวดล้อมในปัจจุบนั และอนาคตแล้ว พบว่า ด้านสังคม สังคมไทยจะก้าวเข้าสูส่ งั คมสูงอายุ จำ�นวน
ผูส้ งู อายุจะเพิม่ มากขึน้ ความต้องการแรงงานในระบบเศรษฐกิจของประเทศเพิม่ ขึน้ ทำ�ให้น�ำ เข้าแรงงานจากต่างประเทศ
เพิม่ ขึน้ และขยายอายุการทำ�งานของวัยแรงงาน และคนในสังคมไทยเริม่ สนใจสุขภาพมากขึน้ ด้านเทคโนโลยี มีโปรแกรม
ระบบวางแผนการผลิต (ERP : Enterprise Resource Planning Software) และเทคโนโลยีสะอาดเกีย่ วกับอุตสาหกรรม
อาหารเพิ่มขึ้น ด้านเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวทำ�ให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัว ธุรกิจแนวสุขภาพมีเพิ่มมากขึ้น
ควรปรับเปลีย่ นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพือ่ เพิม่ การแข่งขันและการอยูร่ อดขององค์กร และคำ�นึงถึงราคานํา้ มันในตลาดโลกผันผวน
ด้านสิ่งแวดล้อม มีภัยพิบัติทางธรรมชาติส่งผลกระทบต่อผลิตผลทางการเกษตร การใช้พลังงานทดแทนมีเพิ่มมากขึ้น
และด้านการเมือง มีความขัดแย้งทางการเมือง การเมืองมีความวุ่นวายอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำ�หนดความท้าทาย
ในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับบริษั ท ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว ทำ�ให้การบริโภคลดน้อยลง
การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มการแข่งขันและการอยู่รอดขององค์กร ทำ�ให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น
ด้านสังคม ประชากรผู้สูงวัยเพิ่มสูงขึ้น ทำ�ให้วัยแรงงานขาดแคลน ต้องพึ่งแรงงานต่างด้าว กลุ่มคนทำ�งานที่สูงวัย
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ต้องได้รับการจัดหางานในตำ�แหน่งที่เหมาะสม มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำ�งานในโรงงานเพิ่มขึ้น การสื่อสารในงาน
ยากขึ้น ด้านสิ่งแวดล้อม เกิดภัยแล้งทำ�ให้วัตถุดิบทางการเกษตรมีราคาสูงขึ้น เกิดนํ้าท่วมในบริเวณกว้างส่งผลต่อ
การขนส่งสินค้า ด้านเทคโนโลยี เทคโนโลยีสะอาดกับอุตสาหกรรมอาหารช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ลดต้นทุนการผลิต ERP Software ทำ�ให้การดำ�เนินธุรกิจได้รวดเร็วขึ้น
อีกทั้งยังได้วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ลูกค้า/ผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์
และการบริการที่มีคุณ ภาพ การส่งมอบสินค้าตรงเวลา มีการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโ ภคและ
ความรับผิดชอบต่อสินค้า และสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้ในปริมาณที่สอดคล้องกับความต้องการ พนักงานต้องการ
ผลตอบแทนทีท่ ดั เทียมกับธุรกิจในกลุม่ เดียวกัน ได้รบั สวัสดิการทีด่ ี มีหน้าทีก่ ารงานทีม่ นั่ คง ได้รบั การส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพในการทำ�งาน และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานมีความเหมาะสมและปลอดภัย ผู้ถือหุ้น/เจ้าของ/ผู้บริหาร
ระดับสูงได้รบั การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและสมาํ่ เสมอ ได้รบั ข้อมูลทีเ่ ป็นจริง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
ผู้ส่งมอบ/ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วงต้องการให้สั่งซื้อวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง การชำ�ระเงินตรงเวลา มีความเชื่อถือ
และมั่นคงในธุรกิจ ชุมชนต้องการให้ธุรกิจไม่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อม ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนชุมชนและสังคม
ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชุมชน และสนับสนุนการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และภาครัฐต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย การให้ความร่วมมือการจัดการข้อร้องเรียน และการจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมให้ครบถ้วน
นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาโอกาสและอุปสรรคขององค์กรต่อความท้าทายในอนาคตและความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า บริษั ทมีโอกาสในการพัฒนาบุคลากร สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
การเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตมีความรวดเร็วมากขึ้น มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ขยายตลาด
และกลุม่ ลูกค้า และสามารถลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ส่วนอุปสรรค ได้แก่ การเรียนรูข้ องพนักงานบางกลุม่ ยากขึน้
เช่น ผู้สูงอายุ ขาดแคลนวัยแรงงาน ต้องจ้างแรงงานต่างด้าว การสื่อสารการทำ�งานยากขึ้น เศรษฐกิจไทยชะลอตัว
ทำ�ให้การบริโภคลดลง ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และปัญหาด้านการขนส่งสินค้า
		 2) กำ�หนดวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายเชิงกลยุทธ์ บริษั ทได้กำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
เช่นเดียวกับกลุม่ ศรีนานาพรคือ วิสยั ทัศน์ : บริษัทจะก้าวเป็นบริษัทมหาชน โดยดำ�เนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พันธกิจ : สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า คู่ค้า โดยดำ�เนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ เพื่อรักษาผลตอบแทนอย่างเหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น สร้างความมั่นคงและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ในการทำ�งานให้กบั พนักงาน และเอือ้ เฟือ้ ต่อสังคม ชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและดำ�เนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และ ค่านิยม : รักษาคุณภาพมาตรฐานของสินค้า รับผิดชอบ
ต่อชุมชน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
		 3) กำ�หนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนงานโครงการเชิงกลยุทธ์ระดับองค์กร คณะทำ�งานได้ก�ำ หนด
ประเด็นกลยุทธ์ขององค์กรสูค่ วามยัง่ ยืนไว้ 4 ด้าน ซึง่ แต่ละกลยุทธ์ได้ก�ำ หนดตัวชีว้ ดั เป้าหมาย และแผนงาน/โครงการ
ดังนี้
			3.1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการลดสัดส่วนต้นทุน
โรงงานต่อมูลค่าการขายให้ตาํ่ กว่าร้อยละ 65 การปรับปรุงต้นทุนให้เหมาะสม ด้วยการลดต้นทุนแปรผันเฉลีย่ ให้มากกว่า
ร้อยละ 5 ปรับปรุงกระบวนการผลิต ด้วยการเพิ่มผลผลิตเป็น 95 Batch ต่อวัน พัฒนาระบบคุณภาพ ด้วยการได้รับ
ใบรับรอง ISO 22000 ภายในไตรมาส 1/2560 เพื่อยกระดับการยอมรับคุณภาพสินค้าให้รองรับการส่งออกสินค้า
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3.2) การเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด โดยมี
สัดส่วนรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อมูลค่าการขายรวม ร้อยละ 10 การสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ปีละ 1 ผลิตภัณฑ์ การเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 โครงการ และ
ปรับปรุงกระบวนการการผลิตให้มคี วามยืดหยุน่ ด้วยอัตราความสำ�เร็จในการส่งมอบสินค้า ร้อยละ 100 เพือ่ ให้สนิ ค้ามี
ความหลากหลายและเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค
			
3.3) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ได้แก่ การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยชุมชน
เข้าร่วมโครงการ 3 ชุมชน การสร้างการจ้างงานและชุมชนสัมพันธ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน ส่งเสริมการ
จ้างแรงงานในท้องถิ่น เป็นแรงงานใหม่จำ�นวน 40 คนต่อปี และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน ด้วยการ
จัดกิจกรรม 3 โครงการต่อปี
			3.4) การสร้างโรงงานให้น่าอยู่ ได้แก่ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน พนักงาน
มีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 70 การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน พนักงานลาออกเนื่องจากสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน ไม่เกินร้อยละ 25 ของพนักงานใหม่ และการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
มีการจัดกิจกรรม 3 โครงการต่อปี
		 4) กำ�หนดวัตถุประสงค์แผนงานโครงการระดับบุคคล และการบริหารความเสี่ยงและการสื่อสาร บริษัท
ได้กำ�หนดการเรียนรู้ของพนักงาน ดังนี้ การพัฒนาบุคลากร ตามแผนการอบรมร้อยละ 100 การพัฒนาฐานข้อมูล
เพือ่ ธุรกิจ ต้องผ่านเกณฑ์การอบรมมากกว่าร้อยละ 90 และการส่งเสริมค่านิยมเชิงคุณภาพ มีผเู้ ข้ารับการอบรมมากกว่า
ร้อยละ 60 ของกลุม่ เป้าหมาย การจัดทำ�กลยุทธ์และแนวทางการจัดการกับความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากปัจจัยภายใน
และภายนอกประเทศ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงาน ด้วยการจัดบอร์ดองค์ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง การเข้าร่วมโครงการมาตรฐาน มอก.๙๙๙๙ ความรูเ้ กีย่ วกับการผลิต/วิทยาการใหม่/สถานการณ์
และแนวโน้มของประเทศ/โลก และอื่นๆ 2 สัปดาห์/ครั้ง
		 5) ติดตามความก้าวหน้าของแผนงานโครงการ เมื่อบริษั ทได้จัดทำ�เป้าหมายและตัวชี้วัดในแต่ละ
กลยุทธ์แล้ว คณะทำ�งานก็จะทำ�หน้าที่ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำ�เนินงานตามเป้าหมายในแต่ละ
กลยุทธ์ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป
ผลจากการที่บริษั ทนำ�มาตรฐาน มอก.๙๙๙๙ มาใช้กับบริษั ท ทำ�ให้พนักงานมีความร่วมมือร่วมใจ
กันทำ�งาน การระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และค้นคว้าหาแนวทาง/วิธีการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำ�งาน มีความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังมากขึ้น โดยได้ปรับปรุงกระบวนการทำ�งานให้ดีขึ้น เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ได้แก่ การทำ�สายพานลำ�เลียงซองลงอ่างคูลลิ่ง การติดตั้งไลน์ท่อลำ�เลียงนํ้ามะพร้าวจาก
ถังพักมายังห้องผสมทดแทนการลำ�เลียงด้วยคน และการติดตั้งท่อลำ�เลียงจ่ายขวดเครื่องบรรจุ สามารถลดพนักงาน
ได้วันละ 4 6 และ 8 คน ตามลำ�ดับ การปรับลดนํ้าหนักขวดบรรจุผลิตภัณฑ์เมจิกฟาร์มเฟรช จาก 18 กรัมต่อขวด
เหลือ 14 กรัม การปรับลดการใช้ถุงร้อนขุ่น (HD) สำ�หรับใส่ขวดพลาสติกและนำ�กลับมาใช้ใหม่ การแก้ไข
ฮอปเปอร์ตกั เนือ้ เฉาก๊วย เพือ่ ลดการสูญเสียเนือ้ เฉาก๊วยทีร่ ว่ งหล่น การเปลีย่ นหัวฉีดเครือ่ งบรรจุไลน์ขวดใหม่ การปรับ
การใช้เชื้อเพลิงแบบผสม การปรับสูตรการสกัดนํ้าหญ้าเฉาก๊วย โดยใช้นํ้าล้างเศษหญ้าเฉาก๊วยหลังสกัดทดแทนนํ้า
บางส่วน การปรับความถี่ในการวนนํ้าร้อน การลดค่าความสามารถในการฆ่าเชื้อ (Fo) ในผลิตภัณฑ์มะพร้าวเฟรช
ส่งผลให้บริษัทสามารถเพิ่มมูลค่าการผลิตได้ ร้อยละ 0.86 และลดต้นทุนการผลิตลงได้ ร้อยละ 0.41 ทำ�ให้บริษัท
มีกำ�ไรเพิ่มขึ้นโดยไม่ขึ้นราคาสินค้า
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5.

ประโยชน์ที่ ได้รับจากการน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ ใช้ในธุรกิจ

จากการน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ก่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างคนในชุมชน และองค์กร
ทำ�ให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยผลที่เห็นเป็นรูปธรรม ได้แก่
5.1 ช่วยให้การบริหารจัดการด้านการผลิตเหมาะสมกับความสามารถขององค์กร การวิเคราะห์
โอกาสอุปสรรค ความท้าทาย และสภาพแวดล้อมของธุรกิจ ตามมาตรฐาน มอก.๙๙๙๙ ก่อให้เกิดการบริหารจัดการ
องค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยจัดให้พนักงานและเจ้าหน้าทีท่ �ำ งานตามความเหมาะสมของงาน และศักยภาพของพนักงาน
ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพ สามารถลดเวลา ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าการผลิต และกำ�ไรเพิ่มขึ้น
5.2 มีภูมิคุ้มกัน พร้อมรับกับผลกระทบ การเปลี่ยนแปลง และความไม่แน่นอนของ
สภาพแวดล้อม ทัง้ ภายในและภายนอกทีอ่ าจจะเกิดขึน้ การฝึกกระบวนการคิดของพนักงาน และการเสริมสร้าง
ความรู้ ทำ�ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความตระหนัก พร้อมรับและแก้ปัญหากับสิ่งที่จะเกิดขึ้น มีการ
ระดมสมองเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยมีการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ปัญหางานที่รับผิดชอบ
ณ จุดงานนั้นๆ ซึ่งเดิมการแก้ปัญหาส่วนใหญ่ในบริษัท จะแก้ไขจากปลายเหตุ เช่น การที่ไลน์การผลิตล้น ทำ�ให้
การผลิตเกิดความช้ากว่าที่ควรจะเป็น การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุคือการสั่งเครื่องจักรมาเพิ่ม แต่พนักงานตลอด
จนหัวหน้างานมีการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง และพบว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่มีอยู่เดิมได้
ทำ�ให้บริษัทสามารถลดต้นทุนในการซื้อเครื่องจักรใหม่
5.3 พนักงานมีความสุขในการทำ�งานและรักมัน่ ในองค์กร โดยการปลูกฝังให้พนักงานมีความตระหนัก
ในผลที่ตนกระทำ�  มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีเมตตา คิดเผื่อถึงผลกระทบต่อคนรอบข้าง รู้จักนำ�ใจเขามาใส่ใจเรา
และมีความซื่อสัตย์สุจริต ทำ�ให้สังคมการทำ�งานเกิดความขัดแย้งน้อยลง การทำ�งานจึงมีความสุข หากเกิดปัญหา
ก็มีการพูดคุยกันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ นโยบายของทางบริษั ทยังมีความโปร่งใส ไม่เอารัดเอาเปรียบพนักงาน
ทำ�ให้อัตราการลาออกจากงานของพนักงานลดลง พนักงานจึงรัก เชื่อมั่น และทุ่มเทการทำ�งานให้องค์กร
5.4 พัฒนาบุคลากร จากการแลกเปลี่ยนความรู้และกระบวนการคิด ตลอดจนการสนับสนุนให้พนักงาน
ใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเอง และนำ�ความรู้ที่ตนมีมาพัฒนาองค์กร ส่งผลให้บุคลากรในองค์กรมีการพัฒนาศักยภาพมากขึ้น
5.5 มีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน นำ�สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน การดำ�เนินธุรกิจตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีการเชื่อมโยงกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร ก่อให้เกิดการคิดอย่างเป็นระบบ รอบคอบ
มีมมุ มองทีก่ ว้างขึน้ ทัง้ การวิเคราะห์ตนเอง ความเสีย่ ง ปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อธุรกิจในหลายด้านทีอ่ าจเกิดขึน้ ทัง้ ภายใน
และภายนอก และการสร้างภูมคิ มุ้ กันทีด่ ีในตนเอง รวมทัง้ การมีวสิ ยั ทัศน์และพันธกิจร่วมกัน ทำ�ให้องค์กรและพนักงาน
มีแนวทางการทำ�งานในทิศทางเดียวกัน และมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประกอบการเสริมสร้างความรู้
และคุณธรรมให้กับพนักงาน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม ธุรกิจจึงไม่ได้คิดคำ�นึงถึงประโยชน์
ส่วนตัวหรือกำ�ไรสูงสุดเป็นหลัก แต่จะคำ�นึงถึงผู้บริโภค คู่ค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วย ทำ�ให้ธุรกิจ
เจริญเติบโตอย่างมั่นคง สมดุล และยั่งยืน

บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด 170

5.6 เกิดสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน การทำ� CSR ภายในชุมชน ก่อให้เกิดสายสัมพันธ์
ระหว่างพนักงาน และคนในชุมชน ทำ�ให้บริษั ทและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ไม่เบียดเบียน
ซึ่งกันและกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
โดยบริษั ทได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ได้แก่ โครงการทำ�ด้วยใจ ให้ด้วยรัก
โดยจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและสติปัญญา จังหวัดราชบุรี
กิจกรรมเข้าพรรษาและวันเด็ก โครงการปันนํ้าใจคลายหนาว ด้วยการบริจาคเครื่องนุ่งห่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง
ณ หมู่บ้านบ่อหวี และหมู่บ้านห้วยผาก อำ�เภอสวนผึ้ง โครงการบริจาคโลหิต โครงสายใยรักจากโรงงานสู่ชุมชน
โครงการปลูกหญ้าแฝกถวายแม่ของแผ่นดิน ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาเสน โครงการพี่เยี่ยมน้อง เพื่อแนะแนว
ให้ความรู้เกี่ยวกับสายงานที่บริษั ทต้องการ การเปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาเข้ามาทำ�งานในช่วงปิดภาคเรียน
การนำ�กากเฉาก๊วยไปให้เกษตรกรในท้องถิ่นใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร ในการปรับสภาพดินและผลผลิต
มีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น และการตรวจยาเสพติด

6. การพัฒนาต่อยอดและการขยายผล
บริษั ท สยามราชบุรี อุตสาหกรรม จำ�กัด ได้น้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรมมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม และสนับสนุนการทำ�กิจกรรมเพื่อสังคม รวมไปถึงปลูกฝังจิตสำ�นึก
ของพนักงานมากยิ่งขึ้น
6.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต บริษั ทจะสนับสนุนให้พนักงานทุกคนในโรงงานมีความรู้ความ
เข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำ�ไปปฏิบัติกับตนเองและครอบครัวได้ รวมทั้งสามารถนำ�
มาใช้กับการทำ�งานในทุกขั้นตอน โดยอาศัยความรู้ การวิเคราะห์ การสังเกต การคิดค้นและประดิษฐ์สิ่งของจาก
การปฏิบัติงาน เพื่อนำ�มาต่อยอดการทำ�งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียทรัพยากร ลดต้นทุนและ
การเพิ่มผลผลิต
6.2 พัฒนาต่อยอดกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทจะยังคงกิจกรรมเพื่อสังคมเดิม และต่อยอดกิจกรรมใหม่
ที่เป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการของบริษั ท หรือการคิดค้นนำ�สิ่งที่เหลือใช้ หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือ
ขยะมาปรับใช้กับชุมชน รวมทั้งการเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างคนในชุมชนมากยิ่งขึ้น เช่น กากเฉาก๊วยนำ�มา
ทำ�เป็นปุ๋ย แจกจ่ายให้กับเกษตรกรในชุมชน การรณรงค์ส่งเสริมการแยกขยะเพื่อเป็นรายได้ให้แก่พนักงาน
การสนับสนุนให้พนักงานปลูกพืชผักในที่ดินของบริษั ทที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ และการให้ความรู้เรื่องอาหารและ
สุขภาพแก่ชุมชน เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันบริษั ทได้ขยายผลและถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียง โดยจัดทำ�โครงการ“สวนพอเพียง” มีสมาชิกจำ�นวน 96 คน ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงไก่ไข่
และเลีย้ งปลา เพือ่ ลดค่าใช้จา่ ยในการดำ�รงชีวติ ประจำ�วัน เพิม่ เงินออม และลดหนีส้ นิ ครัวเรือน รวมทัง้ ให้สมาชิกรับประทาน
และจำ�หน่ายในราคาถูกให้กับพนักงานของบริษัทฯ ชาวบ้านหมู่ 5 บ้านหนองแร้ง หมู่ 9 บ้านหนองตับเต่า และหมู่ 12
บ้านสันดอน โดยนำ�กำ�ไรส่วนหนึ่งมาบริหารกิจการ “สวนพอเพียง” และนำ�ประสบการณ์ไปประยุกต์ต่อยอด
ให้เกิดแนวคิดและแนวทางปฏิบัติ CSR บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

7. ปัจจัยความสำ�เร็จในการนำ�ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7.1 ผู้นำ�หรือเจ้าของบริษัท การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจนเป็นอุปนิสัย ยึดหลักการบริหารคน
แบบมีประสบการณ์ ใช้ความรู้คู่คุณธรรม เน้นการผลิตคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มนุษยสัมพันธ์ที่ดี วุฒิภาวะ
และมีภาวะผู้นำ�สนับสนุนให้มีการนำ�ความรู้ที่ ได้รับกับประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
บูรณาการงานให้สัมฤทธิ์ผล ด้วยการถ่ายทอดรูปแบบการปฏิบัติงานดังกล่าวมายังหัวหน้างานฝ่ายต่างๆ จนนำ�ไปสู่
การปฏิบัติของพนักงานทั้งโรงงาน ตามนโยบายของบริษัท คือ “เราจะมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและ
ความปลอดภัย สำ�หรับผู้บริโภค โดยจะดำ�เนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม” ขึ้น
7.2 บุคลากรระดับหัวหน้างาน มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เริ่มต้นจากการที่ผู้นำ�
หรือเจ้าของบริษัทปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างทีด่ ี มีการตัง้ คำ�ถามให้บคุ ลากรระดับหัวหน้างานได้ตระหนักและคิดวิเคราะห์
เพื่อแก้ปัญหา และนำ�ไปสู่การถ่ายทอดทางความคิด ด้วยการให้โจทย์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ไปสู่พนักงานระดับรอง
ลงมา อันเป็นการฝึกให้พนักงานมีความคิดรอบคอบและรอบรู้มากยิ่งขึ้น นับว่าเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถ
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน จนทำ�ให้องค์กรสามารถดำ�เนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่น
7.3 บุคลากรในองค์กรร่วมมือร่วมใจในการทำ�งาน บุคลากรได้น้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้กับตนเองและการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานวัฒนธรรมเดิมขององค์กร พร้อมเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ มีความสามัคคี
ร่วมมือร่วมใจกัน เชื่อมั่นซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานในแต่ละงาน และร่วมกันแก้ไขปัญหาและปรับปรุง
กระบวนการทำ�งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
7.4 การดำ�เนินงานอย่างเป็นระบบ บริษั ทได้นำ�มาตรฐาน มอก.๙๙๙๙ มาเป็นแนวทางในการ
วางแผนการทำ�งาน การตั้งเป้าหมาย และดำ�เนินการอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้บริษั ทสามารถดำ�เนินธุรกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานทุกระดับมีความเชื่อมั่น
ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ขององค์กรต่อไป
7.5 การติดตามผลและการป้องกัน บริษั ทเอาใจใส่พนักงานทุกระดับเหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกัน
มีการเปิดใจพูดคุยกัน หรือปรึกษากัน เมื่อมีปัญหาหรือไม่สบายใจ ทั้งในเรื่องงานและครอบครัว มีความ
ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีการติดตามผลในการแก้ไขปัญหาอย่างสมํ่าเสมอ เช่น การสอบถาม
วัตถุประสงค์ของการขอสลิปเงินเดือน เพื่อป้องกันการนำ�ไปซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยหรือไม่จำ�เป็น ที่อาจก่อให้เกิดหนี้สิน
ภายในครอบครัว สาเหตุการลาออกเพื่อนำ�ไปจัดทำ�ตัวชี้วัดดัชนีความสุขของพนักงาน การไม่เข้าร่วมกิจกรรม
การประเมินผลรายไตรมาส เป็นต้น เพื่อให้ทีมบริหารสามารถคิดวิเคราะห์ พร้อมวางแผนเตรียมรับ และร่วมแก้ไข
ปัญหาอุปนิสัยและทัศนคติของพนักงาน ทำ�ให้พนักงานทำ�งานร่วมกันอย่างมีความสุข สบายใจ มุ่งมั่น และทุ่มเท
การทำ�งานอย่างเต็มที่
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8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำ�เนินงาน
8.1 บุคลากรระดับปฏิบัติการมีการเปลี่ยนแปลงงานในแต่ละฝ่าย ทำ�ให้ขาดความชำ�นาญในการ
จัดทำ�งานนั้นๆ จึงจำ�เป็นต้องมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงาน เพื่อให้งานสามารถดำ�เนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
8.2 เรียนรู้ของพนักงานบางกลุ่มยากขึ้น ผู้สูงอายุอาจมีข้อจำ�กัดเรื่องการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยี
การผลิตสมัยใหม่ หรือภาระหน้าที่ ใหม่ที่ ได้รับมอบหมาย ทำ�ให้งานสะดุด ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวบ้าง
จึงต้องกระตุน้ พนักงานให้มกี ารเรียนรู้ การสอนงาน การจัดอบรม การถ่ายทอดงานระหว่างกัน และการพูดคุยกันอย่าง
สมํ่าเสมอ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนงานที่รับผิดชอบให้เหมาะสมกับวัย
8.3 ต้นทุนการผลิตเพิ่ม แม้ว่าราคาวัตถุดิบจะสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น แต่บริษัทมีนโยบาย
ไม่ขึ้นราคาสินค้าและลดคุณภาพของผลิตภัณฑ์จนกว่าจะแบกรับต้นทุนไม่ไหว เพื่อไม่ ให้กระทบต่อผู้บริโภค
จึงเป็นภาระที่พนักงานจะต้องช่วยกันลดต้นทุนหรือการสูญเสียจากการทำ�งาน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ให้มากขึน้ ทำ�ให้พนักงานจะต้องศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติม ร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และระดมความคิดในการแก้ไขปัญหา
อุปสรรค และปรับปรุงไลน์การผลิต เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้น

9. ประเด็นท้าทาย
9.1 ด้านเศรษฐกิจ จากปัญหาเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทำ�ให้การบริโภคลดน้อยลง ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
อีกทั้งยังมีคู่แข่งทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ความอยู่รอดขององค์กรและการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหลักสำ�คัญที่บริษัทจะต้องคำ�นึงถึง
9.2 ด้านสังคม ขณะนี้ประชากรสูงวัยเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่วัยแรงงานลดลงและขาดแคลน และต้อง
พึ่งพาแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน จึงจำ�เป็นจะต้องหางานในตำ�แหน่งที่เหมาะสมกับคนงานสูงวัย และการสอน
ภาษาเพื่อนบ้านให้กับคนงานไทย เพื่อลดปัญหาการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าว
9.3 ด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาภัยแล้ง ทำ�ให้ราคาวัตถุดิบทางการเกษตรสูงขึ้น อีกทั้งยังเกิดนํ้าท่วม
ในบริเวณกว้าง ส่งผลต่อการขนส่งสินค้ามีความล่าช้า จึงต้องหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ และวิธีการขนส่งสินค้า เพื่อให้
สินค้าถึงผู้บริโภคอย่างตรงเวลา
9.4 ด้านเทคโนโลยี ปัจจุบันมีการรณรงค์การใช้เทคโนโลยีสะอาดกับอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งจะช่วย
ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและลดต้นทุนการผลิต ทางบริษัทจึงจำ�เป็นจะต้องศึกษาหาความรู้ ติดตามการเปลีย่ นแปลง
สถานการณ์โลกอย่างใกล้ชิด และการนำ� ERP Software มาใช้ภายในองค์กร เพื่อให้ธุรกิจมีการวางแผนการบริหาร
จัดการได้อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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10. ข้อเสนอแนะ
10.1 การขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูบ่ ริษทั อืน่ ๆ ในเครือศรีนานาพร ผลจากการ
นำ�มาตรฐาน มอก.๙๙๙๙ ซึ่งเป็นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของภาคอุสาหกรรมมาใช้ ส่งผลให้บริษัท สยามราชบุรีฯ
มีผลประกอบการที่ดีขึ้น การทำ�งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น พนักงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ซึ่งกันและกัน และมุ่งประโยชน์เพื่อองค์กร นับว่าเป็นสิ่งที่ดีในการนำ�ปรัชญาฯ ไปใช้ในการทำ�งาน จึงควรขยายผล
การนำ�ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมาตรฐาน มอก.๙๙๙๙ ไปยังบริษั ทอื่นๆ ในเครือศรีนานาพร
บริษัทคู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พนักงาน และชุมชน เพื่อให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน และสามารถอยู่
ร่วมกับชุมชนได้อย่างเกื้อกูลกัน
10.2 การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง บริษั ท
ควรให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาตรฐาน มอก.๙๙๙๙ วิสัยทัศน์ และค่านิยมร่วม แก่พนักงาน
อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานได้เห็นความเชื่อมโยงการนำ�ใช้ปรัชญาฯ กับวิสัยทัศน์ และแนวทาง
การทำ�งานทีช่ ดั เจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพือ่ นำ�ไปสูเ่ ป้าหมายเดียวกัน โดยมีชอ่ งทางการสือ่ สารทีห่ ลากหลาย
เช่น การติดบอร์ด การจัดนิทรรศการ/กิจกรรมเป็นประจำ�  การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำ�ใช้ปรัชญาฯ
กับการทำ�งานและเสนอผลงานในแต่ละแผนก การสือ่ สารผ่านหัวหน้างานและเรียนรูง้ านในขณะปฏิบตั งิ านจริง หรือการถาม
พนักงานถึงการนำ�วิสยั ทัศน์ไปใช้ในการทำ�งานอย่างไร เสียงตามสาย การใช้ Social  Media เช่น  Line Facebook เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทควรส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมอบรมและพัฒนาความรูก้ บั หน่วยงานทีน่ �ำ ปรัชญาฯ มาประยุกต์ใช้กบั
มอก.๙๙๙๙ เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้พนักงาน และนำ�มาสื่อสารต่อในบริษัท
10.3 การเสริมสร้างกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้กับภาคอุตสาหกรรมนั้น ผู้บริหารควรสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะทำ�งาน ที่มีพนักงานหลาย
ระดับเป็นคณะทำ�งาน เพื่อทำ�หน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำ�แผนกลยุทธ์ เพื่อเป็นกรอบการขับเคลื่อนงานของ
บริษัทให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัท ทั้งนี้ การจัดทำ�แผนกลยุทธ์จะต้องดำ�เนินการอย่างเป็น
องค์รวม คิดวิเคราะห์ให้รอบคอบทั้งแนวลึกและแนวกว้าง เป็นระบบ สร้างความสมดุลในทุกมิติตามศักยภาพและ
ความเหมาะสม ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และวัฒนธรรม และผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ กับผูท้ เี่ กีย่ วข้องทัง้ หมด
รวมทั้งต้องมีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง
10.4 การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ เนื่องจากบริษัทที่ผลิตอาหาร
มักจะผลิตอาหารที่อร่อย ถูกปาก โดยเฉพาะรสชาติเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม แต่ไม่ได้คำ�นึงถึงสุขภาพของผู้บริโภค
หรือการบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้บริโภคป่วยเป็นโรคต่างๆ ซึ่งจะเป็นภาระต่องบประมาณที่สูญเสีย
ไปในการรักษาพยาบาล ดังนั้น ผู้ผลิตควรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารและการโภชนาการที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ และเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งการรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
นอกจากนี้ ผู้ผลิตควรตระหนักและให้ความสำ�คัญกับการผลิตอาหารที่ดี มีประโยชน์กับร่างกาย รับผิดชอบต่อ
สุขภาพของผู้บริโภค เช่น การติดคำ�เตือนเกี่ยวกับสินค้าที่เห็นได้อย่างชัดเจน การบอกความจริงเกี่ยวกับสินค้าทั้งหมด
การผลิตอาหารสุขภาพ เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด 174

ตำ�บลช่องสาริกา อำ�เภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี
พื้นที่ขยายผลของ เครือเบทาโกร
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ต าบลช่องสาริ กา เป็ นพื้น ที่
แรกในการขั บ เคลื่ อ นหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ผ่ า นโมเดล
Holistic Area Based ที่เน้น
การทางานเป็ นพื้นที่ และทา
ทุ ก เรื่ อ ง ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ
สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา
และสุขภาพ ตาบลช่องสาริกา
เปรียบเสมือนพื้นที่ศึกษาด้าน
ชุมชนหรือ Social Lab ของ
เครือเบทาโกร เพื่อจัดทาเป็น
ตัวแบบการพัฒนาพื้นที่แบบ
องค์ ร วม และขยายผลไปสู่
พื้ น ที่ อื่ น ๆ ต่ อ ไ ป โ ด ย
ประยุกต์ใช้โมเดลให้เหมาะสม
ตามบริบทของแต่ละพื้นที่

จุดเริ่มต้น

ขยายผลสู่ชุมชนอื่น
ในตาบล
ใช้ ก ลยุ ท ธ์ แ ละสร้ า ง
ความสัมพันธ์ ที่แตกต่าง
กั น ตามกลุ่ ม เป้ า หมาย
และภู มิ สั ง คม ซึ่ ง เป็ น
การป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก
STP มาใช้กับการทางาน
ชุมชน

วางแผนและปฏิบัติ
ร่วมกัน
ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนก าหนด
กิจกรรมการพัฒนา โดย
ใช้ แ นวคิ ด การพั ฒ นา
แบบองค์รวมและประตู
5 บานขับเคลื่อนพื้นที่ใน
บ ท บ า ท Facilitator
พัฒนาจากจุดเล็กไปสู่จุด
ใหญ่

5

ข้ อ มู ลศั ก ยภาพ ปั ญหา
และความต้ อ งการของ
ประชาชนในพื้ น ที่ จ าก
ข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่
(Secondary Data) และ
ลง พื้ น ที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ที่
จาเป็น

ชี้ แ จงถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์
แสดงความจริงใจโดยไม่
หวั ง สิ่ ง ตอบแทน และ
ห ลี ก เ ลี่ ย ง ก า ร
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ห รื อ
โฆษณาในการทา
กิจกรรมกับชุมชน

4

วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน

สร้างความคุ้นเคย

1

ตั้งเป้าหมายให้เกิดการ
น าใช้ ป รั ช ญาฯ 80%
ในพื้นที่ สร้า งกลไกการ
พั ฒ นาพื้ น ที่ ใ ห้ เ ข้ ม แข็ ง
และเกิ ด บริ ษั ท ชุ ม ชน
เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
ตนเองได้อย่างยั่งยืน

Exit Strategy

6

เน้นการระเบิดจากข้างใน
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต้ อ ง
มี เจ้ าภาพหลั กในชุ มชน
เป็นกลุ่ม องค์กร หรือคน
เพียงคนเดียวก็สามารถทา
ได้

หาแนวร่วมในพื้นที่

กระบวนการนามา
ใช้หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”
2
ประยุ
กต์ใช้ 3

กระบวนการประยุกต์ใช้ปรัชญาฯ

สร้ า งความสั ม พั นธ์ ที่ ดี
กั บ ชุ ม ชน การผลั ก ดั น
การพัฒนาในชุมชนโดยไม่
หวั งผลตอบแทน ท าให้
เกิดทุนทางสังคมร่วมกัน
ระหว่ า งบริ ษั ท ฯ และ
ชุมชนในตาบลช่องสาริกา

เ กิ ด ก า ร พั ฒ น า แ บ บ
อ ง ค์ ร ว ม ใ น ต า บ ล
สาริ กา ทั้งด้านเศรษฐกิ จ
สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ประชาชนทาการเกษตรได้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ มี
รายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น รายจ่ า ย
ลดลง และมี ผลิ ตภาพ
ทางการผลิตเพิ่มขึ้น

ผลผลิต

- ต า บ ล ช่ อ ง ส า ริ ก า
เ กิ ด ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง
เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนมั่ น คง
มี ร ะ บ บ ก า ร ผ ลิ ต ที่
เหมาะสมกั บ ภู มิ สั ง คม
และพึ่งพาตนเองได้
- ต าบลช่อ งสาริก า เป็ น
ตั ว แบบการพั ฒ นาพื้ น ที่
แบบองค์ ร วม (Holistic)
โดยใช้พื้ นที่ เป็ น ฐานการ
พัฒ นา (Area Based)
เพื่ อ ขยายผลไปสู่ พื้ น ที่
อื่นๆ ต่อไป

- เครื อ เบทาโกรเกิ ดการ
เรี ย น รู้ ใ น ก า รท า ง า น
ร่ ว มกั บ ชุ มชนแ ละ น า
องค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนา
และต่อยอด

ผลลัพธ์

ปัจจัยความสาเร็จ
1.ทีมงานของเครือเบทาโกรขับเคลื่อน
การทางานในบทบาท Facilitator และ
ผู้นาชุมชนในพื้นที่เข้มแข็ง
2.นโยบาย ของเครื อเบ ทาโก ร
ที่ส่งเสริมการช่วยเหลือสังคม
3.รู ปแบบการด าเนิ นงานที่ เป็ นการ
พัฒนาแบบองค์รวม
4. มี เ จ้ า หน้ า ที่ อ ยู่ เกาะติ ด ชุ ม ชน
คอยให้การสนับสนุน
5.ด าเนินงานแบบบู รณาการร่วมกั บ
เครือข่าย
6.การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

การบริโภคและการ
ผลิตที่ยั่งยืน

การเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน

ขจัดความยากจน
ทุกรูปแบบ

พื้นที่ขยายผลของ เครือเบทาโกร

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตาบลช่องสาริกา อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

การประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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1.

ข้อมูลของพื้นที่

ตำ�บลช่องสาริกา อำ�เภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เป็นพื้นที่ฐานการผลิตหลักของเครือเบทาโกรมาตั้งแต่
ปี 2532 ถือเป็นพื้นที่ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนท้องถิ่นผ่านโมเดลที่เรียกว่า Holistic
Area Based ที่เน้นการทำ�งานเป็นพื้นที่และทำ�ทุกเรื่อง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา และ
สุขภาพ ซึ่งเป็นพื้นที่แรกของเครือเบทาโกร โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน เดิมเครือเบทาโกรไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการทำ�งานกับชุมชนมาก่อน การดำ�เนินงานในช่วง 4 ปีแรกได้เชิญ สมาคมพัฒนาประชากร
และชุมชน หรือ PDA (The Population & Community Development Association) โดยคุณมีชัย วีระไวทยะ
มาช่วย ซึ่งเป็นช่วงของการเรียนรู้ การทำ�งานแบบค่อยเป็นค่อยไป และพัฒนาไปเรื่อยๆ ในแบบ P-D-C-A
จนเรียกได้ว่าพื้นที่ตำ�บลช่องสาริกา เปรียบเสมือนพื้นที่ศึกษาด้านชุมชนหรือ Social Lab ของเครือเบทาโกร
เพื่อจัดทำ�เป็นตัวแบบการพัฒนาพื้นที่แบบองค์รวม (Holistic) โดยใช้พื้นที่เป็นฐานการพัฒนา (Area Based) และ
ขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆ หรือพื้นที่ที่มีความสนใจต่อไป โดยประยุกต์ใช้โมเดลให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื้นที่
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2.

กระบวนการดำ�เนินงานกับชุมชน

2.1 สร้างความคุ้นเคยและเข้าถึงชุมชน ขั้นตอนนี้เป็นส่วนที่สำ�คัญและยากที่สุด เนื่องจากต้อง
สร้างการยอมรับกับคนในพื้นที่ ซึ่งความยากในการสร้างการยอมรับ เป็นผลจากประชาชนมีความหวาดระแวงว่า
เครือเบทาโกรจะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในพื้นที่มากกว่าจะทำ�ประโยชน์ต่อชุมชน และอาจสร้างปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนส่วนรวมในด้านสิ่งแวดล้อม หรือสุขภาพ สำ�นักกิจกรรมเพื่อสังคม เครือเบทาโกร
จึงต้องใช้ความเพียรพยายามและความอดทนในการทำ�งาน โดยชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการดำ�เนินงานและ
แสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการพัฒนาพื้นที่โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และหลีกเลี่ยงการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณา
ตนเองในการทำ�กิจกรรมกับชุมชน
2.2 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและปัญหาของชุมชน วิเคราะห์ศักยภาพเบื้องต้น ปัญหา และความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่จากข้อมูลที่มีอยู่ (Secondary Data) พร้อมไปกับลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่จำ�เป็น โดยไม่เน้น
การเก็บข้อมูลปริมาณมาก แต่เน้นที่ได้ข้อมูลที่แท้จริง ใช้ประกอบการจัดทำ�แผนพัฒนากับชุมชนท้องถิ่น
2.3 ค้นหาแนวร่วมทำ�งานในพื้นที่ เครือเบทาโกรมีหลักคิดในการทำ�งานที่เน้นการระเบิดจากข้างใน
ของชุมชน ส่งเสริมการดำ�เนินงานพัฒนาที่มีเจ้าภาพหลักเป็นคนในชุมชนที่ต้องการแก้ไขปัญหาในพื้นที่หรือ
พัฒนายกระดับชุมชนในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การดำ�เนินงานเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยอาจจะเป็นกลุ่มหรือ
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแม้แต่คนในชุมชนเพียงคนเดียวย่อมสามารถเป็นเจ้าภาพหลัก
ในการขับเคลือ่ นการพัฒนาได้ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เกิดกระบวนการทำ�งานแบบบูรณาการอย่างต่อเนือ่ ง เครือเบทาโกร มอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 คน เกาะติดชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และเป็นผู้ประสานการพัฒนา (Facilitator)
ในเรื่องต่างๆ ตามความต้องการของพื้นที่แบบองค์รวม
2.4 วางแผนการทำ�งานร่วมกัน โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาพื้น ที่แบบองค์รวม ผู้ประสานการ
พัฒนา (Facilitator) จะทำ�งานในนามของชุมชน ไม่ได้ทำ�งานในนามของเครือเบทาโกร ด้วยการร่วมกับชุมชน
ในการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ ใช้แนวคิดประตู 5 บาน ในการให้ความช่วยเหลือชุมชน ได้แก่
ด้านอาชีพ สุขภาพ สังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ซึ่งประตูบานแรกที่ชุมชนช่องสาริกาต้องการรับความช่วยเหลือ
จากเครือเบทาโกร คือ ด้านอาชีพหลัก ได้แก่ อาชีพทางการเกษตร จึงมีการนำ�ข้อมูล จปฐ. และใช้ข้อมูลจาก
การสำ�รวจเฉพาะกลุ่มเป้าหมายในวิเคราะห์หาวิธีการพัฒนา และได้ประสานให้เกิดการพัฒนาด้วยการใช้องค์ความรู้
ยกระดับการประกอบอาชีพ เช่น การพัฒนาคุณภาพดิน การเพิ่มจำ�นวนผลผลิตต่อไร่ การปลูกพืชชนิดเดิม
ให้ถูกต้องตามหลักวิชา การทำ�เกษตรผสมผสาน เป็นต้น ผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป จนเห็นผล
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน เกิดความเชื่อใจและศรัทธาในแนวทางของเครือเบทาโกร ซึ่งนำ�ไปสู่การ
ขยายผลสู่การพัฒนาในชุมชนอย่างเป็นองค์รวม เช่น การจัดตั้งธนาคารชุมชน การพัฒนาสุขภาพโดยการพัฒนา
บุคลากรของ อสม. และระบบบริการสุขภาพ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นต้น ซึ่งการพัฒนา
แบบองค์รวมในพืน้ ทีเ่ ป็นการเริม่ การพัฒนาจากจุดเล็กและค่อยๆ ขยายผลไปสูจ่ ดุ ใหญ่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
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2.5 ขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ ก่อนที่เครือเบทาโกรจะดำ�เนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน ทีมงานจะประเมิน
เพื่อจัดกลุ่มคนในชุมชนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การขยายผลการพัฒนาที่แตกต่างกันของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
		 กลุม่ A : ใจสู้ มีการลองผิดลองถูกด้วยตนเอง ในกลุม่ นี้ ทีมงานเบทาโกรจะเข้าไปช่วยเรียบเรียงความคิด
ให้เป็นระบบ กลุ่ม B : คอยตาม ถ้าเห็นใครทำ�อะไรแล้วได้ผลดีจะคอยทำ�ตามตลอด แต่ยังไม่มีความคิดของตนเอง
ที่ชัดเจนและไม่เข้าใจกลไกตลาด ในกลุ่มนี้ ทีมงานเบทาโกรจะสนับสนุนองค์ความรู้ที่มีความสนใจผ่านผู้นำ�กลุ่ม
หรือผู้นำ�ชุมชน กลุ่ม C : ลังเล ตั้งคำ�ถามว่าทำ�ไมต้องทำ�  ในกลุ่มนี้ ทีมงานเบทาโกรจะแสดงให้เห็นประโยชน์
ของการรวมกลุ่มและการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนา กลุ่ม D : ไม่เปิดใจรับรู้ สำ�หรับกลุ่มนี้
ทีมงานเบทาโกรจะใช้เวลาและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับความสนใจเป็นลำ�ดับแรก คนทั้ง 4 กลุ่มดังกล่าว
ทีมงานเบทาโกรจะใช้กลยุทธ์การพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์แตกต่างกันไปตามภูมิสังคม ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้
หลัก STP (Segmentation Targeting Positioning) มาใช้กับการทำ�งานชุมชน
2.6 Exit Strategy เป็ น เป้ า หมายสุ ด ท้ า ยของการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น ที่
เครือเบทาโกรอยากเห็น คือ ชุมชนท้องถิ่น พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตั้งเป้าหมายให้เกิดการนำ�ใช้หลัก
ปรัชญาฯ ผ่านตัวแบบการพัฒนาพื้นที่แบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐานการพัฒนา (Holistic Area Based Model)
ในพื้นที่ตำ�บลช่องสาริกามากกว่าร้อยละ 80 ของจำ�นวนครัวเรือนในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันดำ�เนินการได้ร้อยละ 70
โดยหลักสำ�คัญที่นำ�เอามาใช้ในการทำ�งานคือ การสร้างความยั่งยืนให้กับการพัฒนาชุมชน ด้วยการบริหารจัดการ
ตนเองซึ่งจะต้องมีการสร้างกลไกต่างๆ ในพื้นที่เพื่อให้เกิดการจัดการตนเองอย่างยั่งยืน ได้แก่ (1) สร้างกลไก
การพัฒนาพื้นที่ ให้เข้มแข็ง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนจะต้องมีการทำ�งานร่วมกันอย่างเหนียวแน่น
(2) เกิดบริษัทชุมชน ที่เป็นตัวกลางในการร่วมกันซื้อ-ขาย ผลผลิตของชุมชน สร้างรายได้ที่สามารถเลี้ยงตนเองได้
และปันผลให้กับชุมชน โดยการดำ�เนินกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ โดยได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องเกิดขึ้นที่ตำ�บล
ช่องสาริกาภายในปี 2560 ทั้งนี้ “บริษัทชุมชน” จึงเป็นคำ�ตอบสุดท้ายที่เครือเบทาโกรปรารถนาจะเห็นจากชุมชน
ซึ่งเป็นรูปแบบของการส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันทำ�ธุรกิจเลี้ยงตัวเอง โดยประชาชนทุกคนเป็นสมาชิก ร่วมกันซื้อ
ร่วมกันขาย มีเงินทุนหมุนเวียนใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ ชุมชนสามารถบริหารจัดการตนเองได้/พึ่งพาตนเองได้
ขณะเดียวกันมีภาคีการพัฒนานอกพื้นที่ร่วมดำ�เนินงานในบทบาทการให้คำ�ปรึกษา เช่น ปัจจุบันวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีลพบุรี กำ�ลังเข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการทำ�งานให้กับ อบต.ช่องสาริกา และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้น
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3.

รูปธรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่

เครือเบทาโกรได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ซึ่งเป็นธุรกิจ
ที่พักในเครือของเบทาโกร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและรู้ตัวอย่างการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงที่มีคุณภาพ มีคุณค่าต่อตัวเองและผู้อื่น
สร้างแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สามารถนำ�ไปประยุกต์สู่การปฏิบัติได้จริงและก่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนในชุมชน โดยให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาเรียนรู้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีการจัดสรรพื้นที่เป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ตัวอย่างของพื้นที่ อาทิ กลุ่มเลี้ยงสุกรที่สูง เลี้ยงไก่ การบริหารจัดการนํ้า การเก็บกักนํ้า รวมทั้งการบริหารจัดการคน
และชุมชน มีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ออกเป็นฐานเรียนรู้ต่างๆ 9 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ (1) ฐานนาข้าว (2) ฐานแปลงผัก
(3) ฐานปุ๋ยหมัก (4) ฐานไก่ไข่ (5) ฐานหมูหลุม (6) ฐานเผาถ่าน (7) ฐานไบโอดีเซล (8) ฐานแปรรูปผลิตภัณฑ์ และ
(9) ฐานบำ�บัดนํ้าเสีย ซึ่งใน 9 ฐานการเรียนรู้นั้น แต่ละฐานจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เช่น ฐานการเรียนรู้
ไก่ไข่ เน้นแนวคิดวิเคราะห์ การวางแผน และการคำ�นวนเปรียบเทียบ ฐานการเรียนรู้แปลงผัก เน้นส่งเสริมการ
ปลูกผักตามสภาพแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์การเพาะปลูกตามสภาพทางภูมิสังคม ฐานการเรียนรู้การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ เน้นส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจในสภาพแวดล้อมของโลก เป็นต้น โดยแต่ละฐานจะเป็นการส่งเสริม
การวางแผนที่เหมาะสมและส่งเสริมแนวคิดในมุมมองใหม่ เป็นการสอดแทรกแนวคิดให้ประชาชนใช้องค์ความรู้
ในการใช้ทรัพยากรของตนเองอย่างรู้คุณค่า และปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาให้ศูนย์การเรียนรู้ฯ มีผลผลิต
ที่สามารถสร้างรายได้ เพื่อนำ�รายได้มาบริหารจัดการตนเองต่อไป

4.

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือเบทาโกร
ในตำ�บลช่องสาริกา

4.1 ประชาชนทำ�การเกษตรทีถ่ กู ต้องตามหลักวิชาการ สามารถเพิม่ ผลผลิตให้กบั พืชเศรษฐกิจหลัก
บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำ�ไปสูก่ ารเพิม่ รายได้ เพิม่ ผลผลิตทีช่ ดั เจน มีประชาชน 1,226 ราย
ในตำ�บลช่องสาริกาประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก หลังจากที่ ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการในการทำ�การเกษตร ตลอดจนการสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
พบว่า ประชาชนในตำ�บลช่องสาริการ้อยละ 70 รับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ซึ่งได้ทำ�อยู่ก่อนแล้ว)
ไปปรับและเสริมอย่างค่อยเป็นค่อยไป มีการประยุกต์ใช้จนเกิดเป็นวิถีปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สามารถลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้อย่างชัดเจน ซึ่งเครือเบทาโกรได้สอดแทรกแนวทางการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้แก่ประชาชน
ในพื้นที่ที่เห็นผลสำ�เร็จอย่างเป็นรูปธรรม เช่น เลี้ยงไก่ไข่ เป็ดไข่ สามารถสร้างรายได้ทุกวัน ปลูกผักบุ้งและผักกาด
สามารถสร้างรายได้ทุกสัปดาห์ เลี้ยงหมูสามารถสร้างรายได้ทุกเดือน เป็นต้น ตัวอย่างของผลสำ�เร็จในการ
ดำ�เนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดในพื้นที่นิคมพึ่งตนเอง ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้
ในกระบวนการผลิต โดยการคำ�นวณต้นทุน พัฒนากระบวนการปรับปรุงการทำ�งาน เพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มจำ�นวนขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม
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4.2 ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ สภาพเศรษฐกิจสังคมที่มั่นคง ชุมชนมีการวางแผนด้านเศรษฐกิจ
สามารถจัดสรรทรัพยากรเพื่อการผลิต การบริโภคที่สมดุล มีระบบการผลิตที่เหมาะสมกับภูมิสังคม เกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืน โดยเครือเบทาโกรให้ความช่วยเหลือชุมชนด้วยรูปแบบที่เรียกว่า Exit Strategy ซึ่งเป็นกลไกการสร้างชุมชน
ให้เข้มแข็ง มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนการดำ�เนินงานโดยชุมชน เพื่อชุมชน ผู้นำ�ชุมชนเข้มแข็ง
ชุมชนเข้มแข็ง ดังนั้น เมื่อเครือเบทาโกรถอนความช่วยเหลือ ชุมชนจะยังคงสามารถดำ�เนินงานด้วยตนเองได้ต่อไป
อย่างยั่งยืน

5.

ปัจจัยสนับสนุนความสำ�เร็จ

5.1 ทีมงานเข้มแข็ง ผู้นำ�ชุมชนในพื้นที่เข้มแข็ง รูปแบบการดำ�เนินงานที่เครือเบทาโกร ใช้ในพื้นที่นั้น
อาศัยทีมงานของเครือเบทาโกร เป็นกลไกสำ�คัญในการลงไปฝังตัวกับชาวบ้าน ซึ่งทีมงานของเบทาโกรที่ทำ�งาน
ในระดับพื้นที่นั้น มีความกระตือรือร้น มีความตั้งใจจริง และมีความเข้าใจในบริบทของพื้นที่เป็นอย่างดี ประกอบ
กับผู้นำ�ชุมชนมีจิตสาธารณะ มีความตั้งใจทำ�งานเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง และมีภาคีเครือข่ายการดำ�เนินงาน
ให้การสนับสนุน ทำ�ให้การทำ�งานร่วมกันระหว่างชุมชนกับทีมงานเกิดผลสำ�เร็จด้วยดี
5.2 นโยบายด้านชุมชนชัดเจน เครือเบทาโกรมีนโยบายการทำ�งานที่ส่งเสริมการช่วยเหลือสังคมและ
ชุมชนอย่างแท้จริง ไม่มีการนำ�ผลประโยชน์ทางธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง เห็นได้จากการที่ชุมชนตำ�บลช่องสาริกา
ต้องการความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ เครือเบทาโกรจึงเข้าไปดำ�เนินงานให้องค์ความรู้ในด้าน
การประกอบอาชีพ โดยเฉพาะด้านการเกษตร ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้ประชาชนทำ�การเกษตรที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ นำ�ไปสู่การลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ สามารถเพิ่มรายได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนส่งเสริม
การประกอบอาชีพเสริมให้ประชาชนมีรายได้นอกฤดูกาล
5.3 รูปแบบการดำ�เนินงานเหมาะสม เครือเบทาโกรกำ�หนดแนวทาง Holistic Area Based
เป็น Model ในการทำ�งานร่วมกับชุมชน ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีความยืดหยุ่น สามารถนำ�ไปปรับใช้ได้ในทุกพื้นที่
มี ก ลไกการดำ � เนิ น งานร่ ว มกั บ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ที่ เ น้ น การกระตุ้ น ให้ ป ระชาชนและชุ ม ชนตระหนั ก และ
วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง กำ�หนดแนวทางการแก้ปัญหาการดำ�เนินงานด้วยตนเอง ตลอดจน
กลไกการดำ�เนินงานที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีการดำ�เนินงานด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
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5.4 ดำ�เนินงานแบบบูรณาการร่วมกับเครือข่ายภาคีการพัฒนาและเชือ่ มโยงกับหน่วยงานหลัก
ในพื้นที่ เครือเบทาโกรต่อยอดงานที่ดำ�เนินอยู่แล้วร่วมกับ อบต.ช่องสาริกา และมีภาคีการพัฒนา ได้แก่
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเป็นกลไกช่วยขับเคลื่อนการดำ�เนินงานในแต่ละประเด็น ที่เกี่ยวข้อง เช่น
บริษัทแปซิฟิกเมล็ดพันธุ์ ให้ความช่วยเหลือด้านพันธุ์ข้าวโพด กลุ่มมิตรผล ให้ความช่วยเหลือด้านอ้อย นอกจากนี้
ชักชวนให้สถาบันการศึกษาในระดับพื้นที่เป็นตัวเชื่อมการดำ�เนินงาน (Agent Base) อีกด้วย
5.5 ติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง สำ�นักกิจกรรมเพื่อสังคมของเครือเบทาโกร
มีหน้าที่รายงานผลการดำ�เนินงานต่อคุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษั ทฯ ทุกเดือน
รายงานผลการดำ�เนินงานต่อกรรมการบริหารของบริษั ทฯ ทุกไตรมาส นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานในพื้น ที่
ตำ�บลช่องสาริกามีหน้าที่ต้องรายงานผลการดำ�เนินงานต่อปลัดอำ�เภอ เพื่อนำ�เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบด้วย
		

6.

ปัญหาอุปสรรค

6.1 ในระยะแรกของการทำ�งาน ชุมชนไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการดำ�เนินงานพัฒนาชุมชน
(ที่มากกว่างานชุมชนสัมพันธ์) เนื่องจากตำ�บลช่องสาริกา อำ�เภอพัฒนานิคม เป็นฐานการผลิตใหญ่ของเครือเบทาโกร
ในจังหวัดลพบุรี โดยมีโรงงานตัง้ อยูเ่ ป็นจำ�นวนถึง 18 แห่ง ประชาชนใกล้โรงงานของเครือเบทาโกร คิดว่าเครือเบทาโกร
ต้องการแสวงหาผลประโยชน์ จึงไม่ให้ความร่วมมือมากในช่วงแรก
6.2 ปัญหาการประสานงานกับองค์กรบริหารส่วนท้องถิน่ ในช่วงแรก เนือ่ งจากเกิดการเปลีย่ นแปลง
ผู้บริหารขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลให้การทำ�งานเชื่อมโยงกับภาคีการพัฒนาไม่ราบรื่นเท่าที่ควร

7. การขยายผลการดำ�เนินงาน
เครื อ เบทาโกรมี แ ผนที่ จ ะขยายผลไปสู่ พื้ น ที่ อื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ ป็ น พื้ น ที่ ข องเครื อ เบทาโกรหรื อ พื้ น ที่
ที่เครือเบทาโกรตั้งอยู่ เพื่อให้ Model ช่องสาริกาได้ขยายผล/ต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีแนวคิดทำ�งานร่วม
กับภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาเพื่อนำ�หลักวิชาการไปต่อยอดให้กับชุมชนท้องถิ่นต่อไป

ร้าน ธีรภัทร์อาหาร
และสุขภาพสัตว์
เครือข่ายของ เครือเบทาโกร

ด้วยรูปแบบการดาเนินงาน
ที่ ใ ห้ ค า แ น ะ น า แ ล ะ เ ป็ น
ที่ป รึก ษาให้ กับ พั นธมิต รคู่ค้ า
จึงทาให้เครือเบทาโกร จัดให้
ร้านธีรภัทร์ฯ เป็นต้นแบบของ
Agent ในการดาเนินงาน

 ร้ า นธี ร ภั ท ร์ อ าหารและ
สุ ข ภาพสั ต ว์ เป็ น เครื อ ข่ า ย
ทางการค้าย่อย (Agent) ของ
เครือ เบทาโกร ด าเนินธุรกิจ
โดยช่วยเหลือชุมชนคู่ขนาน
ไปกั บ การเติ บ โตทางธุ ร กิ จ
เน้นให้ ลูก ค้า มีความเข้ มแข็ ง
พึ่ ง พาตนเองได้ ช่ ว ยเหลื อ
ลู ก ค้ า ทั้ งด้ า นธุ รกิ จ ก า ร
ประกอบอาชีพและสุขภาพ

จุดเริ่มต้น

Learning
by doing

ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานและการใช้
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ปัญหา
อย่ า งละเอี ย ดและวางแผนแก้ ไ ขร่ ว มกั น
นาไปสู่การพัฒนาการดาเนินธุรกิจ/การเลี้ยง
ปศุสัตว์ต่อไป

ติดตามและปรับปรุง
การดาเนินงาน

นาใช้หลักปรัชญาฯ/
ทางานเชิงรุก

ก าไรของการท าธุ ร กิ จ คื อ ความ
ยั่งยืนของเกษตรกรและพันธมิตร
ทางการค้า ในพื้นที่ ทาให้ เกิดการ
พั ฒ นาการเลี้ ย งสั ต ว์ แ ละขยาย
ตลาดได้กว้างขวาง

มุ่งสู่ความยั่งยืน

สร้างเครือข่าย
Sub Agent

กระบวนการประยุกต์ใช้ปรัชญาฯ
กระบวนการนามาประยุกต์ใช้
ท างานด้ ว ยความขยั น ทุ่ ม เท
สร้างเครือข่าย และขยายแนวคิด
มี ค ว า ม ร อ บ รู้ เ รื่ อ ง สิ น ค้ า
การดาเนินธุรกิจทีค่ วบคู่ไปกับการ
ใช้ ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งคุ้ ม ค่ า
ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไปยัง
แบ่ ง ปั น องค์ ค วามรู้ ช่ ว ยเหลื อ
Sub Agent ในระดับอาเภอและ
แก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรและ
ตาบล
ว า งแ ผ นก า ร ด า เ นิ น ง า น ใ น
ระยะยาว

ระดับบุคคล เกษตรกรมี
ร ะ บ บ ก า ร ผ ลิ ต ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ลดการ
สิ้นเปลืองต้นทุนการผลิต
ท าให้ มี ร ายได้ จ ากการ
ประกอบอาชีพมากขึ้น

ระดั บ องค์ ก ร ยอดขาย
ของร้านธีรภัทร์ฯ เพิ่มขึ้น
และเกษตรกรมี ค วาม
เชื่ อ มั่ น ศรั ท ธาในตั ว
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ร ว ม ทั้ ง
สามารถขยายเครื อข่ า ย
ทางธุ ร กิ จ ในจั ง หวั ด ได้
อย่างกว้างขวาง

ร ะ ดั บ สั ง ค ม เ กิ ด
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ
เกษตรกรและชุมชน สร้าง
ค่านิยมการช่วยเหลือและ
แบ่งปันกันในสังคม

ผลผลิต

- คุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรดีขึ้น และ
สามารถพัฒนาการผลิตได้
บนพื้นฐานขององค์ความรู้

- ร้ า นธี ร ภั ท ร์ ฯ มี ก าร
เจริ ญ เติ บ โตอย่ า งมั่ น คง
มีส่ว นแบ่ งทางการตลาด
ประมาณ 60% ในจั งหวั ด
เพชรบู ร ณ์ และเกิ ด การ
พัฒนาองค์ความรู้ในการ
ทางานจากการปฏิบัติจริง

ผลลัพธ์

ปัจจัยความสาเร็จ
1.ผู้ น าองค์ ก รปฏิ บั ติ ต นเป็ น
แบบอย่างที่ดี
2.เน้ น น าองค์ ค วามรู้ ไ ปช่ ว ย
และประยุกต์ให้เหมาะสม
3.เครือข่ายในการดาเนินธุรกิจ
ที่ เ ข้ ม แข็ ง เน้ น คนที่ ศ รั ท ธา
เหมือนกันมาร่วมกัน
3.ความจริ งใจในการด าเนิ น
ธุรกิจ

การบริโภคและการ
ผลิตที่ยั่งยืน

การเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน

ขจัดความยากจน
ทุกรูปแบบ

เครือข่ายของ เครือเบทาโกร

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้านธีรภัทร์อาหารและสุขภาพสัตว์

การประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ร้านธีรภัทร์อาหารและสุขภาพสัตว์

1.

ข้อมูลของร้าน

ร้านธีรภั ทร์อาหารและสุขภาพสัตว์ เป็น Agro Shop (จำ�หน่ายอาหารและยารักษาโรคสำ�หรับปศุสัตว์)
แห่งแรกของจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ที่อำ�เภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ก่อตั้งโดยคุณธีรภัทร์ สุดเวหา เมื่อปี 2548
ด้วยเงินทุน จำ�นวน 60,000 บาท เดิมขายปุ๋ย แต่ไม่ประสบความสำ�เร็จ ประกอบกับ คุณธีรภั ทร์เห็นตัวอย่าง
ของธุรกิจขายปุ๋ยที่บ้านเกิดของตนเอง ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเน้นการขายผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว
ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการผลิตและการเพิ่มผลผลิต นอกจากนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่
ยังคงใช้สารเคมีในการทำ�การเกษตรเป็นหลักและพึ่งพาเงินทุนในการประกอบอาชีพ ตลอดจนดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ
มากกว่าการพึ่งพาตนเอง ทำ�ให้ผลการดำ�เนินงานไม่ยั่งยืน คุณธีรภั ทร์จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจเกษตร
และต่อมาได้ผันตัวเองมาทำ�ธุรกิจด้านขายอาหารสัตว์ โดยมาร่วมเป็น พันธมิตรการค้ากับเครือเบทาโกร
ตั้งแต่ปี 2550 ในฐานะตัวแทนขายอาหารสัตว์ (Agent) ของเครือเบทาโกรในจังหวัดเพชรบูรณ์ ขายอาหาร
ปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรรายย่อย โดยเฉพาะอาหารสุกรและได้ขยายขอบเขตธุรกิจไปยังสัตว์เลี้ยงในครอบครัว
เช่น สุนัข แมว ปลา เป็นต้น คุณธีรภั ทร์ ได้นำ�พาธุรกิจไปในลักษณะที่เน้นสร้างความยั่งยืนให้ลูกค้า
มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ขณะเดียวกันช่วยเหลือลูกค้าทั้งด้านธุรกิจ รวมถึงการประกอบอาชีพและปัญหา
พื้นฐาน เช่น รายได้ สุขภาพ เป็นต้น เน้นการเข้าถึงลูกค้าและประชาชนทั่วไปจากประเด็นที่ประชาชนต้องการ
ความช่วยเหลือ
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2.

รูปแบบการดำ�เนินธุรกิจ “ผมต้องการคนดีมาทำ�ให้เป็นคนเก่ง
ผมไม่ต้องการทำ�งานกับคนโลภ”

ร้านธีรภั ทร์อาหารและสุขภาพสัตว์ ดำ�เนินธุรกิจเน้นการช่วยชุมชนคู่ขนานไปกับการเติบโตทางธุรกิจ
มี แ นวคิ ด ทำ � ธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น โดยได้ รั บ ทั้ ง ความไว้ ใจและความเชื่ อใจจากลู ก ค้ า และนำ �ไปสู่ ก ารต่ อ ยอด
ทางการค้าในอนาคตได้ ซึ่งมีความคิดว่า หากลูกค้าประสบความสำ�เร็จ ร้านฯ ย่อมประสบความสำ�เร็จด้วย
หรือเติบโตไปด้วยกัน ขณะเดียวกันได้ให้ความช่วยเหลือชุมชนและประชาชนผ่านการให้คำ�แนะนำ�และให้ความรู้
ที่เหมาะกับพื้นฐานของแต่ละบุคคล และศักยภาพของแต่ละครัวเรือนที่จะนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ปรับใช้วัสดุ
ที่มี ในครัวเรือนเลี้ยงสุกรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์
การดูแลสุขภาพสัตว์จากเครือเบทาโกร ในช่วงแรกร้านฯ ทำ�รายได้จากการขายอาหารสัตว์ได้ประมาณ 200 ตัน/เดือน
ซึ่งถือเป็น Agent ที่มีขนาดปานกลางของเครือเบทาโกร แต่ด้วยรูปแบบการดำ�เนินงานที่มีลักษณะพิเศษ คือ
การให้คำ�แนะนำ�และเป็นที่ปรึกษาให้กับพันธมิตรคู่ค้าของตนเองและกับลูกค้าทำ�ให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว
จนมี ย อดขายมากว่ า 1,000 ตั น /เดื อ น ในปี 2557 และมี ส่ ว นแบ่ ง ทางการตลาด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 60
ของการค้าอาหารสัตว์ทั้งหมดของจังหวัดเพชรบูรณ์ เครือเบทาโกรจึงจัดให้ ร้านฯ เป็น Agent อาหารสัตว์
อันดับต้นๆ ของเครือเบทาโกรและให้เป็นต้นแบบของ Agent ในการดำ�เนินงาน (Best Practice)
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3.

แนวทางการดำ�เนินงาน

3.1 ดำ�เนินธุรกิจขายอาหารสัตว์ควบคู่ ไปกับการช่วยเหลือชุมชน ลูกค้าและเกษตรกร
ในรูปแบบของการให้ค�ำ ปรึกษาในด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการเลีย้ งสัตว์ ตัง้ แต่เลีย้ งจนถึงการแปรรูป อาทิ การเลือกพันธุส์ ตั ว์
การเลือกอาหารสัตว์ การผสมพันธุ์ การทำ�หมัน การผ่าไส้เลื่อน การใช้ยารักษาสัตว์ ตลอดจนหาตลาดรับซื้อ
ซากสุกรชำ�แหละ ขณะเดียวกันยังให้คำ�ปรึกษาด้านการประกอบอาชีพและด้านอื่นๆ โดยเน้นให้ลูกค้าและ Sub Agent
สามารถพึ่งพาตนเองได้
3.2 สร้างเครือข่าย Sub Agent ที่เข้มแข็งในระดับพื้นทีใ่ นการทำ�งานร่วมกับเกษตรกรรายย่อย
โดยขยายรูปแบบการดำ�เนินธุรกิจคู่ขนานกับการช่วยเหลือชุมชนไปยัง Sub Agent เพื่อให้ดำ�เนินการช่วยเหลือและ
ให้คำ�ปรึกษาแก่เกษตรรายย่อยและเกษตรกรรายย่อยขนาดเล็กตามลำ�ดับ ไม่เน้นการแข่งขันด้านราคากับร้านคู่ค้า
ดำ�เนินธุรกิจอย่างใกล้ชิดแบบครอบครัวกับ Sub Agent นอกจากนี้ ใช้เครือข่ายเป็นกลไกในการต่อยอด
การดำ�เนินงานไปยังพื้นที่อื่น เช่น ใช้ Facebook และ Line ในการติดต่อสื่อสารประสานงาน และประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่ทำ�ไปสู่พื้นที่อื่น เป็นต้น ปัจจุบันร้านฯ มีเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าของจังหวัดเพชรบูรณ์ จำ�นวน 15 แห่ง
ครอบคลุมเกษตรกร ประมาณ 4,000 คน
3.3 น้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำ�เนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม
โดยทำ�งานด้วยความขยัน ทุ่มเท มีความรอบรู้เรื่องสินค้า สามารถตอบคำ�ถามลูกค้าได้ในทุกประเด็น มีความชำ�นาญ
ในงานที่ทำ�  สามารถแก้ปัญหาให้เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำ�ธุรกิจแบบไม่โลภ ยึดหลักความพอประมาณ
มีการทำ�บัญชีธรุ กิจทีถ่ กู ต้อง เพือ่ ให้รตู้ น้ ทุนและกำ�ไร เน้นการใช้จา่ ยอย่างรอบคอบ มีเงินออม มีการป้องกันความเสีย่ ง
ดำ�เนินธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป ใช้งบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า รู้ศักยภาพของตนเอง
มีการวิเคราะห์ศักยภาพของตนเองและกำ�หนดแนวทางแก้ปัญหาที่ตรงจุด ป้องกันไม่ ให้เกิดปัญหาซํ้ารอยเดิม
ทำ � งานอย่ า งมี เ หตุ ผ ล มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารทำ � งานให้ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของพื้ น ที่ สร้ า งแรงกระตุ้ น
ในการทำ�งาน และแบ่งปันความรู้สู่ Sub Agent รวมไปถึงการช่วยทำ�บัญชีให้เกษตรกรเพื่อให้รู้ถึงต้นทุนและกำ�ไร
ให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพตามลำ�ดับ ในด้านองค์ความรู้ได้ให้ความสำ�คัญมาก เพราะการดำ�เนินงานทุกอย่างต้องมี
องค์ความรู้สนับสนุน เช่น กองทุนเงินล้านที่รัฐบาลจัดสรรเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่นั้น
ประชาชนเลือกนำ�งบประมาณไปซื้อไก่ไข่และเป็ดมาเลี้ยง โดยที่ ไม่มีความรู้ด้านการเลี้ยงปศุสัตว์และการจัดการ
พื้นที่ เป็นผลให้เป็ดและไก่ตายหมด เสียงบประมาณไป โดยไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ซึ่งหากมีการให้ความรู้ มีการ
วางแผนร่วมกันก่อน ผลลัพธ์จะตรงวัตถุประสงค์ของกองทุนมากขึ้น คุณธีรภั ทร์ให้ความสำ�คัญกับการศึกษา
ค้นคว้าองค์ความรู้อย่างมาก ทั้งศึกษาด้วยตนเอง จากอินเตอร์เน็ต จากบุคคลรอบข้าง รวมทั้งจากเครือเบทาโกร
โดยเรียนรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไป จนมีองค์ความรู้มากเพียงพอที่จะแบ่งปันและถ่ายทอดให้ผู้อื่น มีคุณธรรม
เห็นผลประโยชน์ของชุมชนเป็นหลัก มีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติต่อลูกค้าเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว
เช่น ขายสินค้าที่มีคุณภาพในราคาเหมาะสม ไม่เอาเปรียบลูกค้า เป็นต้น
3.4 ทำ�งานเชิงรุก ดำ�เนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้น ที่และชุมชน มีการวางแผน
การดำ�เนินงานระยะยาว โดยคุณธีรภั ทร์จัดทำ�ฐานข้อมูลของตนเองและของ Sub Agent เพื่อใช้ในการ
วางแผนการผลิต/การตลาด เช่น วิเคราะห์ตลาดรับซื้อเนื้อสุกรแปรรูป ให้สอดคล้องกับจำ�นวนสุกรที่เลี้ยง
ในแต่ละช่วงเวลาของปี เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกลยุทธ์ด้านการสนับสนุนให้ความรู้แก่เกษตรกรรายย่อยโดยปรับ
ให้สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ ซึ่งบางพื้นที่ลูกค้าอาจมีความเชื่อถือไสยศาสตร์มากกว่าหลักวิชาการ คุณธีรภั ทร์
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ก็มีกลวิธีพิเศษ (กุศโลบาย) ในการแก้ปัญหาและให้ความรู้แก่ลูกค้าอย่างเหมาะสม
และมีอารมณ์ขันด้วย เช่น ใช้ตะกรุดใส่ยาและให้ใส่ในนํ้าให้หมูกิน จนหาย
ป่วยและการใช้ศาสตร์ของฮวงจุ้ยช่วยในการปรับ Lay out ฟาร์มให้
เหมาะสมกับหลักการ Bio Security เบื้องต้นได้ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าที่
เป็นชาวชุมชนเชื่อถือ และปฏิบัติตามแนวทางที่จะเป็นส่วนหนึ่ง
ให้ชุมชนมีรูปแบบการประกอบอาชีพและดำ�รงชีวิตเป็นไปอย่าง
ถูกวิธี ทำ�ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น หนี้สินลดลง และมีความเป็นอยู่ดีขึ้น
และมาเชื่อมกับ Sub Agent ให้มีกำ�ไรเสถียรขึ้น ทำ�ยอดขาย
สูงสุดที่แตกต่างไปจากร้านอื่น อีกทั้งยังการพัฒนา Supply
Chain อย่างต่อเนื่องและต่อยอดการดำ�เนินกิจการของลูกค้า
และ Sub Agent ให้มียอดขายที่เสถียรและยั่งยืน เช่น ให้ยืมแม่พันธุ์สุกร
ลูกค้าไปขยายพันธุ์โดยที่ ไม่คิดค่าใช้จ่าย การแถมอาหารสัตว์หรือบริการ
ฉีดวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือแจกวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงสุกร เป็นต้น
3.5 การดำ�เนินงานเพื่อมุ่งไปสู่ความยั่งยืน “กำ�ไรของร้าน คือ การสร้างความยั่งยืน แก่พันธมิตร
ทางการค้า” โดยส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับลูกค้าและประชาชนที่มีความสนใจต่อยอดการดำ�เนินงานอย่างแท้จริง
เช่น ส่งเสริมความรู้ในการเลี้ยงสุกร เน้นการเลี้ยงที่นำ�ไปสู่พัฒนาการด้านสรีระของสุกร เพื่อให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
ขายได้ราคาสูงขึ้น ขยายตลาดได้มากขึ้น โดยพัฒนาตั้งแต่การเลือกพันธุ์ การผสมพันธุ์ และวิธีการเลี้ยง
ตลอดจนช่วยลดต้นทุนในการเลีย้ ง ซึง่ เป็นกลยุทธ์ทตี่ า่ งจากร้านอืน่ ทีเ่ น้นการสร้างกำ�ไรด้วยการลดต้นทุนทางการผลิต
ของตนเอง และใช้กลยุทธ์ด้านราคาแข่งกับร้านคู่แข่งในพื้นที่
3.6 ใช้กลยุทธ์ Learning by Doing และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง Sub Agent อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง เช่น จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบอาชีพ การเลี้ยงสัตว์ และการเกษตรแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างสมํ่าเสมอ ให้คำ�แนะนำ�อย่างใกล้ชิด
(House Meeting) รวมทั้งจัดงานพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันทุกวันปี ใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังใช้
ตัวอย่างของครัวเรือนที่ประสบความสำ�เร็จเพื่อสร้างแรงจูงใจในการดำ�เนินงานให้กับลูกค้าของตนเองอีกด้วย
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3.7 ติดตามผลการดำ�เนินงานของ Sub Agent และลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ร้านฯ
ได้รับรู้ปัญหาอุปสรรคในการดำ�เนินงานของ Sub Agent ในแต่ละแห่งอย่างละเอียด รวมถึงการร่วมกำ�หนดแนวทาง
การแก้ไขปัญหาและการดำ�เนินงานได้อย่างเหมาะสม เช่น การติดตามดูว่าลูกค้ามีรายได้เพิ่มขึ้นและหนี้สิน
ลดลงหรือไม่ มีการทำ�งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไร เป็นต้น
3.8 ส่งเสริมการปฏิบตั อิ ย่างถูกต้อง โดยส่งเสริมการดำ�เนินงานทีถ่ กู วิธี เช่น การเลีย้ งสุกรอย่างถูกวิธี
ทั้งการเลือกพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ การดูแล การให้อาหารที่เหมาะสม และการเลี้ยงปลาดุกที่มีวิธีการเลี้ยงหลายรูปแบบ
ได้แก่ การเลี้ยงในบ่อธรรมชาติแบบเปิด หรือการเลี้ยงในบ่อปิด ซึ่งการเลี้ยงทั้ง 2 ลักษณะ จะต้องใช้องค์ความรู้
ในการดูแลและให้อาหารแตกต่างกัน เป็นต้น ขณะเดียวกันส่งเสริมการลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้ประชาชน
มีรายจ่ายลดลง มีรายได้เพิ่มขึ้น มีตลาดรองรับผลผลิตที่กว้างขวาง
3.9 ส่งเสริมการทำ�งานร่วมกับ Sub Agent ด้วยความจริงใจดุจญาติมิตรและมีคุณธรรม
ร้านฯ มี Sub Agent ในจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งหมด จำ�นวน 15 แห่ง เป็น Sub Agent ที่มีลูกค้าเป็นเกษตรกรรายย่อย
ที่เลี้ยงสุกรจำ�นวนขั้นตํ่า 3 ตัวขึ้นไป จนถึงเกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงสุกร จำ�นวนขั้นตํ่า 100 ตัวขึ้นไป นอกจาก
ให้ความช่วยเหลือลูกค้าและเกษตรกรโดยตรงแล้ว ยังทำ�หน้าที่เป็นผู้ประสานงานด้านความช่วยเหลือจาก
ภาคีการพัฒนาอื่นร่วมด้วย ทำ�หน้าที่ ให้การดูแล Sub Agent แบบครบวงจร ตั้งแต่เลี้ยงสัตว์จนถึงหาตลาด
หลังจากการชำ�แหละและแปรรูป นอกจากนี้ ยังเน้นการส่งเสริมการนำ�ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ Sub Agent
ในระดับครัวเรือนและที่สำ�คัญให้ความช่วยเหลือด้านการประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทำ�ธุรกิจของ Sub Agent
โดยจัดหานักกฏหมายไว้ให้ความช่วยเหลือและแนะนำ�เกี่ยวกับงานเอกสารในการดำ�เนินธุรกิจอีกด้วย นอกจากนี้
ยังจัดหลักสูตรการอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้าและ Sub Agent
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4. ผลจากการนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำ�เนินธุรกิจ
4

4.1 ร้านฯ เติบโตอย่างมั่นคง หลังจากจัดตั้งร้านฯ ธุรกิจมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและมีการนำ�
เอาหลักปรัชญาฯ มาปรับใช้ในการดำ�เนินงานได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะยึดหลักคุณธรรมในการทำ�ธุรกิจ
การสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ให้ กั บ ร้ า นฯ ด้ ว ยการจั ด ทำ � แผนงานที่ เ ป็ น การป้ อ งกั น ความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ทำ �ให้
มีผลประกอบการที่ดีมาโดยตลอด จากร้านขายอาหารสัตว์ที่เป็นห้องเช่าเพียงห้องเดียว ปัจจุบันสามารถซื้อที่ดิน
และสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น และมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากยอดขายจำ�นวน 200 ตันต่อเดือน
มาเป็น 1,000 ตันต่อเดือน รวมทั้งมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 60 ในจังหวัดเพชรบูรณ์
4.2 เกษตรกรที่เป็นลูกค้าของร้านฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดี จากการดำ�เนินงานที่เน้นการถ่ายทอด
องค์ความรู้และเป็นพี่เลี้ยงในการดำ�เนินงานให้กับเกษตรกรประมาณ 3,000 – 4,000 ราย ทั้งด้านการวางแผน
การใช้ผลิตภัณฑ์ให้ถูกวิธีและการจัดทำ�บัญชีต้นทุน ทำ�ให้ผลผลิตของเกษตรกรดีขึ้น สามารถลดต้นทุนที่เกิดจาก
ความสิ้นเปลืองและการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผิดวิธี จนเกิดผลที่เป็นรูปธรรม วัดผลได้ชัดเจน อาทิ เกษตรกรมีเงินเก็บและ
มีการคิดวิเคราะห์และมีความรอบคอบในการลงทุนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถซื้อเครื่องจักรทางการเกษตรได้
ซึ่งผลจากการดำ�เนินงานที่ทำ�ให้เกษตรกรเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเองและมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ
ทำ�ให้เกิดความยั่งยืนตามไปด้วย
4.3 มีความสุขในการทำ�งาน ร้านฯ มีการบริหารงานภายในองค์กรที่สร้างกระบวนการจัดการ
ที่ดี สนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาศักยภาพและสร้างองค์ความรู้จากการลงพื้นที่ปฏิบัติจริง ทำ�ให้มีความสามารถ
ในการทำ � งานแทนกั นได้ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หาให้ กั บ ลู ก ค้ าได้ เ ป็ น อย่ า งดี ก่ อให้ เ กิ ด ความสุ ข ในการทำ � งาน
ที่สร้างความสำ�เร็จได้ด้วยตนเอง ทำ�ให้เจ้าของไม่จำ�เป็นต้องทำ�ทุกอย่างด้วยตัวเอง หากเปรียบเทียบกับ
ร้านขายอาหารสัตว์พื้น ที่อื่น ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ที่ ไ ม่มีระบบงาน เจ้าของจะต้องบริหารงานและควบคุม
การดำ�เนินงานต่างๆ ด้วยตนเองทั้งหมด ทำ�ให้การใช้ชีวิตไม่มีความสุข และการให้พนักงานมีขอบเขตการตัดสินใจ
ทีช่ ดั เจน และมีอสิ ระในการทำ�งาน ทำ�ให้พนักงานมีความสุขในการทำ�งานและเจ้าของมีเวลาไปแสวงหาองค์ความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ใหม่ๆ มาพัฒนาการดำ�เนินธุรกิจให้มคี วามยัง่ ยืนได้ สอดคล้องกับปรัชญาการทำ�งานของร้านฯ “สนุกกับงาน
สำ�ราญกับชีวิต”
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4.4 พันธมิตรคูค่ า้ เกิดความเชือ่ มัน่ และสามารถขยายเครือข่ายการดำ�เนินธุรกิจได้อย่างน่าเชือ่ ถือ
ผลการดำ�เนินงานของร้านฯ ทำ�ให้เกิดความเชื่อมั่นและสร้างความยั่งยืนให้กับการประกอบอาชีพของเกษตรกรได้
จึงสามารถดึงดูดความสนใจผู้ประกอบการในพื้นที่มาร่วมเป็นเครือข่ายค้าอาหารสัตว์กับร้านฯ และมีการขยาย
เครือข่ายแบบปากต่อปาก จนกระทั่งในปัจจุบันมีเครือข่ายผู้ค้าในระดับอำ�เภอ จำ�นวน 15 ราย และมีผู้ค้า
ในระดับตำ�บล จำ�นวน 200 ราย ทำ�ให้ร้านฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างสมํ่าเสมอและเกิดความยั่งยืน
ในการดำ�เนินธุรกิจ

5. ปัจจัยความสำ�เร็จในการดำ�เนินธุรกิจทีอ่ ยูบ่ นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.1 ผู้นำ�องค์กร ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับพนักงานและเครือข่ายผู้ค้าในจังหวัด โดยสร้าง
แรงบันดาลใจในการทำ�งานให้กบั ผูอ้ นื่ ทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของคุณธรรมและความจริงใจ มีความกระตือรือร้น ในการแสวงหา
องค์ความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาทั้งจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากการทำ�งาน และองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
ตามแนวคิด “ค้นคว้า ค้นหา ค้นพบ” มีความสนใจ ใฝ่รู้ และรักการเรียนรู้ จึงทำ�ให้องค์กรมีความเข้มแข็ง
และเกิดความยั่งยืนในการดำ�เนินธุรกิจ ทั้งนี้ คุณธีรภัทร์มีวิสัยทัศน์ในการทำ�งานที่คำ�นึงถึงชุมชนส่วนรวม
5.2 มีเครือข่ายในการดำ�เนินธุรกิจ ด้วยการสร้างเครือข่ายผู้ค้าในจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ความสำ�คัญ
กับคนที่มีคุณธรรมมาเป็นอันดับแรก จึงจะรับเข้าร่วมเป็นผู้ค้าในระดับอำ�เภอและระดับตำ�บล และร่วมกันพัฒนา
การดำ�เนินธุรกิจโดยฝึกจากการลงพื้นที่ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือกับเกษตรกร ซึ่งจะต้องนำ�แนวทางการดำ�เนิน
ธุรกิจแบบร้านธีรภั ทร์ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเกษตรกร ถือว่าเป็นการพัฒนาคนดี ให้มีความเชี่ยวชาญและ
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำ�งานร่วมกันเดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อรับทราบปัญหาในการดำ�เนินงานและ
พัฒนาองค์ความรู้ในการทำ�งานร่วมกัน เครือข่ายผู้ค้าจึงมีความเข้มแข็งและเกิดการดึงดูดผู้ที่สนใจการทำ�ธุรกิจ
ในแนวทางของร้านธีรภัทร์เข้ามาร่วมกันทำ�งานและขยายผลออกไปได้อย่างกว้างขวางภายในจังหวัดเพชรบูรณ์
5.3 การดำ�เนินธุรกิจด้วยความจริงใจ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและเครือข่ายผู้ค้าในจังหวัด
โดยไม่คิดถึงประโยชน์ตอบแทน เน้นการบริการให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรม จากการทำ�งานบนพื้นฐานของ
องค์ความรู้ที่มาจากประสบการณ์จริง พร้อมทั้งมีกลยุทธ์และกุศโลบายที่เหมาะสมกับความเชื่อของเกษตรกร
เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ “ทางการขายแบบไม่ขาย” ที่ประชาชนทั่วไป
กลายมาเป็ น ลู ก ค้ า ของร้ า นฯ เนื่ อ งจากประทั บ ใจในรู ป แบบการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ช่ ว ยเหลื อ ชุ ม ชนโดยไม่ ห วั ง
กำ�ไรแอบแฝง แต่จะทำ�ให้ผลประกอบการของธุรกิจเติบโตขึ้นในระยะยาวจากความเชื่อมั่นของลูกค้า
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6. ปัญหาและอุปสรรค
6.1 เกษตรกรมีพื้นฐานอยู่บนความเชื่อเดิมที่ ไม่อยากเกิดการเปลี่ยนแปลงและไม่ยอมรับ
ความเห็นหรือองค์ความรูใ้ หม่ๆ ทำ�ให้ตอ้ งใช้ความพยายามและระยะเวลาในการสร้างความคุน้ เคยและความเชือ่ มัน่ ให้เกิดขึน้
อย่างค่อยเป็นค่อยไป
6.2 เกษตรกรและเครือข่ายผู้ค้าในจังหวัดบางคนขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง
ทำ�ให้ผลผลิตและผลการดำ�เนินงานลดตํ่าลง
6.3 เกษตรกรไม่มีองค์ความรู้อย่างเพียงพอในการรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ทำ�ให้
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา เช่น การเกิดโรคระบาดในปศุสัตว์ เป็นต้น
6.4 ธุรกิจรายย่อยเติบโตลำ�บาก เนื่องจากบริษัทขนาดใหญ่ที่ดำ�เนินธุรกิจในพื้นที่ประเภทเดียวกัน
กับธุรกิจขนาดย่อยได้สัดส่วนทางการค้าและลูกค้าส่วนใหญ่ในพื้นที่ไป

7. การต่อยอดการดำ�เนินงาน
ร้านฯ กำ�หนดต่อยอดและขยายผลการดำ�เนินงานไปสู่พันธมิตรทางการค้า โดยมุ่งหวังให้เกิดนวัตกรรม ดังนี้
7.1 ขยายรูปแบบการดำ�เนินธุรกิจที่เน้นการช่วยชุมชนคู่ขนานไปกับการเติบโตทางธุรกิจ
และแนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติแก่เกษตรกรในระดับพื้น ที่ แม้ว่า
จะเป็นเกษตรกรที่ไม่ใช่พันธมิตรคู่ค้าของร้านธีรภัทร์ฯ ก็ตาม ร้านฯ เปิดกว้างในการให้ Sub Agent ของตนขยายผล
การดำ�เนินงานสู่เครือข่ายเกษตรกรรายย่อยอย่างต่อเนื่อง
7.2 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำ�เนินงานที่ประสบความสำ�เร็จ ร่วมกับลูกค้า และ
ประชาชนทั่วไป
7.3 สร้างระบบเกื้อกูลการดำ�เนินงานระหว่างบริษัทแม่และ Sub Agent เพื่อให้เกิดความมั่นคง
ในการดำ�เนินชีวิต สร้างบรรยากาศการทำ�งานอย่างมีความสุข เกิดผลประโยชน์แบบ Win Win
7.4 ขยายการให้ความช่วยเหลือเกษตรประเภทอื่น เช่น เกษตรกรปลูกข้าวโพด และขยายขอบเขต
การจำ�หน่ายอาหารสัตว์ไปสู่อาหารไก่และไก่ชน เป็นต้น
โดยสรุป ร้านธีรภั ทร์อาหารและสุขภาพสัตว์ เป็นธุรกิจที่มีการเติบโตเร็วและเข้มแข็งมาก กำ�หนด
แนวทางดำ�เนินงานที่แตกต่างจากธุรกิจขายอาหารสัตว์อื่นอย่างชัดเจน คือ ไม่เน้นการขายผลิตภัณฑ์ราคาถูก
แต่ เ น้ น การทำ � งานร่ ว มกั น อย่ า งบู ร ณาการ ระหว่ า งบริ ษั ท แม่ แ ละ Sub Agent โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เน้ น
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอื่น และเกษตรกรรายย่อยให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ควบคู่ไปกับการเติบโต
ทางธุรกิจ

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล จำ�กัด
(WD) (บางปะอิน)
พันธมิตรธุรกิจของ
บริษัท โตชิบา ประเทศไทย จำ�กัด
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บริษัท เวสเทิ ร์นดิจิตอล จากัด
(มหาชน) (บางปะอิน) หรือ WD
ห นึ่ ง ใ น ผู้ ผ ลิ ต ฮ า ร์ ด ดิ ส ก์
คอมพิ ว เตอร์ ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด
ในประเทศไทย ได้รับ การเชิ ญ
ช ว น จ า ก บ ริ ษั ท โ ต ชิ บ า
ประเทศไทย จ ากั ด จึ ง เริ่ ม
ศึกษา เรียนรู้ สร้างความเข้าใจ
ในหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงอย่างจริงจัง

จุดเริ่มต้น

ผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจในการนาใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ/กิจ กรรมที่ดาเนินการมีป ระโยชน์ต่อ
พนักงานอย่างแท้จริง
ดาเนินกิจกรรมต่อเนื่อง รวมทั้งประเมินผลทุกกิจกรรม

ปัจจัยความสาเร็จ

กาหนดค่านิยมองค์กร คิดให้ไกล มุ่งมั่นให้เกิดความสาเร็จ
ลงมือปฏิบัติด้วยความร่วมมือ
นโยบายผู้บริหาร สร้างความสมดุลของความสุขพนักงาน
กับการดาเนินธุรกิจ
การนาไปปฏิบัติ สอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน
การดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้ความรู้ ช่วยเหลือ
พนักงาน วางแผนการใช้จ่าย จัดสภาพแวดล้อมเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของพนักงาน
การประชาสัมพันธ์ ติดตามประเมินผล โดยการมีส่วนร่วม
ของพนักงานทุกระดับ

การประยุ ก ต์ ใ ช้ ผ่ า นแนวคิ ด Happy Workplace
ความสุข 8 ประการ สุขภาพดี มีนาใจงาม อยู่ในสังคม
ที่ดี รู้วิธีผ่อนคลาย ขวนขวายหาความรู้ มุ่งสู่ทางสงบ
ลบเรื่องเป็นหนี ครอบครัว WD มีแต่ความสุข

กระบวนการประยุก ต์ใช้ปรัชญาฯ

บุคลากรมี ส่ วนร่ วมในการท ากิ จกรรม
เกิดความผ่อนคลาย มี ความสุ ขในการ
ทางาน เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพตนเอง และแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึนในการทางาน เกิดความ
รักและผูกพันกับองค์กร

สถานที่ ท างานสะอาด ปลอดภั ย
มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการทางาน
มีบรรยากาศการทางานดีขึน

ชุมชนโดยรอบได้รับการดูแล ช่วยเหลือ
และพัฒนาในด้านต่างๆ ท าให้มี ความ
เป็นอยู่ดีขึน มีคุณภาพชีวิตดีขึน

ผลผลิต

บ ริ ษั ท มี ก า ลั ง ก า ร ผ ลิ ต ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพเพิ่ มมากขึ น เกิ ด
นวัตกรรมที่สามารถแก้ไข และพัฒนา
ระบบการทางานขององค์กรได้ อัตรา
การขาดงาน และการลาออกลดลง
ประหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ยในการสรรหา/
ฝึ ก อบรมพนั ก งานใหม่ องค์ ก รมี
ภาพลักษณ์ที่ดี ส่งผลให้บริษัทดาเนิน
ธุรกิจอย่างมั่นคง ยั่งยืน

ผลลัพธ์

พันธมิตรของ บริษัท โตชิบา ประเทศ จากัด

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล จากัด (มหาชน) (บางปะอิน)

ส่ งเสริ มการพั ฒนาอุ ต สาหกรรม
ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริม
นวัตกรรม

พัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ครอบคลุมและยั่งยืน

ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ต่ อ เนื่ อ ง ครอบคลุ ม และยั่ ง ยื น
การจ้างงานเต็มที่ และมีผลิตภาพ
และการมี ง านที่ ส มควรส าหรั บ
ทุกคน

การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน

การประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บริษทั เวสเทิรน์ ดิจติ อล จำ�กัด (WD) (บางปะอิน)

1. ข้อมูลของบริษัท
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำ�กัด (WD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2513 สำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่แคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2545 ขยายการผลิตมาสู่ภูมิภาคเอเชียโดยตั้งฐานการผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย และขยายไปที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปี 2546
ปัจจุบัน WD เป็นผู้นำ�ด้านเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล (Data Storage) รายใหญ่ของโลกและเป็นผู้นำ�ระดับโลก
ในการพัฒนาและผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟรวมทัง้ โซลิตสเตรทไดร์ฟ (Solid State Drives) สำ�หรับอุปกรณ์จดั เก็บข้อมูลภายใน
และภายนอกทั้งแบบพกพา รวมทั้งแหล่งเก็บข้อมูลส่วนกลาง (Shared Storage) ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของเวสเทิร์นดิจิตอล
ถูกนำ�มาใช้ในคอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะและคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ โดยได้ควบรวมกิจการของ Hitachi เฉพาะในส่วนผลิตภัณฑ์
Sever และ San Disk จัดจำ�หน่ายภายใต้แบรนด์ (WD, HGST, San Disk) มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 และเพื่อ
ให้สินค้ามีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด ทางบริษัทมีการวิจัยการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องควบคู่
ไปกับงานด้านสังคมที่ให้พนักงานของบริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
โครงสร้างการบริหาร บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล จำ�กัด (WD) (บางปะอิน) แบ่งการทำ�งานเป็น 5 ส่วน ได้แก่
(1) ส่วนสนับสนุนการผลิต Operation Support (2) ส่วนสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน (3) ส่วนพัฒนาระบบธุรกิจ
(4) ส่วนงานการผลิตและวิศวกรรม  (5) ส่วนระบบฐานข้อมูล มีระบบควบคุมคนงานในแต่ละงาน โดยมีหวั หน้างานควบคุม
ภายใต้การดูแลของวิศวกรเทคนิค ผู้จัดการและกรรมการบริหาร ตามลำ�ดับ ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 25,000 คน
ส่วนใหญ่เป็นพนักงานด้านการผลิต
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หลักการทำ�ธุรกิจ พื้นฐานสำ�คัญที่ผลักดันให้ WD สามารถก้าวขึ้นสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมด้านนี้
นับตั้งแต่ได้เปิดดำ�เนินการในประเทศไทยมาเป็นเวลา 9 ปี คือ การบริหารธุรกิจ โดยยึดหลัก (1) Green &
Clean Technology Today & Future : นำ�เสนอเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัย ทั้งในวันนี้และ
วันพรุ่งนี้ (2) In-depth Collaboration : องค์กรแห่งความร่วมมือเชิงลึกทางการวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงาน
ของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย (3) Happy Workplace : สถานประกอบกิจการที่อบอวลไปด้วยความสุข
(4) First Product R&D in Thailand : เป็นผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์รายแรกที่มีการทำ� R&D เต็มรูปแบบในประเทศไทย
และ 5) Size : หน่วยการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและในประเทศไทย และครองความเป็น
เจ้าตลาดของอุตสาหกรรม
WD ได้รับรางวัล BCM : Business Continuity Management Certification ความต่อเนื่องในการผลิต
ในทุกสถานการณ์ มีแผนรองรับ ซึ่งส่งผลดีทำ�ให้ผู้ถือหุ้น มีความมั่นใจว่าเมื่อต้ องเผชิญกับปัญหาวิ กฤติิ
WD มีแผนการรองรับ ทำ�ให้เกิดความมั่นใจในการลงทุน นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล Thailand Prime Minister Best
Industry Award in 2011 : รางวัลแห่งเป็นเลิศที่สุดในอุตสาหกรรมจากนายกรัฐมนตรี

2. การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการองค์กร
2.1 เริ่มต้นด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาฯ
บริษั ท เวสเทิร์น ดิจิตอล จำ�กัด (WD) (บางปะอิน) มีความสนใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเมือ่ ได้รบั คำ�เชิญชวนจาก บริษัท โตชิบา ประเทศไทย จำ�กัด จึงศึกษาเรียนรู้ สร้างความเข้าใจในแนวทางการประยุกต์ใช้
อย่างจริงจัง โดยนำ�ผูบ้ ริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ ไปดูงานทีโ่ รงเรียนปูทะเลย์มหาวิชชาลัย ในวิชาการเรียนกสิกรรม
ธรรมชาติมาบเอื้อง ตำ�บลหนองบอนแดง อำ�เภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อเรียนรู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร รวมทั้ง
เรียนรูว้ ธิ กี ารแกล้งดิน ซึง่ เป็นแนวพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชเกีย่ วกับการแก้ไข
ปัญหาดินเปรีย้ ว หรือดินเป็นกรด มีการจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารใช้ชวี ติ อย่างพอเพียง
รูจ้ กั การประหยัดและมีการออมมากขึน้ เพือ่ สร้างภูมคิ มุ้ กันให้กบั การดำ�เนินชีวติ ให้การดูแลพนักงานด้วยความรัก รวมทัง้
มีการจัดผลตอบแทนเมื่อเกษียณอายุงาน จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อส่งเสริมอาชีพเสริมให้พนักงานทุกเดือน เช่น
การทำ�ขนม การปลูกเห็ด การทำ�นํ้าเต้าหู้ และแชมพูสระผม เป็นต้น
2.2 การประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเสริมในการบริหารจัดการองค์กร
ให้เข้ากับค่านิยมองค์กร และการสร้างให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
			 1) การกำ�หนดค่านิยมองค์กร เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้กับผู้บริหารและพนักงาน ประกอบด้วย
Think Big คิดให้ไกล กล้าที่จะเผชิญ กล้าที่จะถามตัวเองว่าทำ�ไมทำ�ไม่ได้ หรือเป็นไปไม่ได้ ซึ่งได้กระตุ้นส่งเสริม
ให้พนักงานได้คิด และแก้ปัญหาในงานที่ทำ� Make It Happen ไปให้ถึง มองอุปสรรค ความท้าทาย ให้เป็นโอกาส
ในการพัฒนางาน อยากทำ�ให้เกิดขึ้น มีมุมมองในภาพบวก Do It Together ก้าวไปด้วยกัน การลงมือปฏิบัติด้วยความ
ร่วมมือมุ่งเน้นให้เกิดผล
			 2) การสร้างองค์กรที่มีความสุข (Happy Workplace) บริษัท WD มีพนักงานหลาย Generation
ตั้งแต่รุ่น Baby Boom รุ่น Gen X รุ่น Gen Y และอีก 4 ปีข้างหน้าจะถึงรุ่น Gen Z จึงเป็นโจทย์ท้าทายที่จะทำ�
อย่างไรให้คนทั้ง 4 รุ่น ทำ�งานร่วมกันได้อย่างกลมกลืน บริษัทได้เริ่มกิจกรรม Happy Workplace สอนพนักงาน
ให้รู้จักความสุขที่สร้างขึ้นได้จากตนเอง สุขที่ ได้จากการให้ โดยมีสโลแกนว่า “สุขตลอดปีท่ี WD บ้านเรา”
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โดยนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ผ่านกระบวนการดำ�เนินกิจกรรม Happy Workplace
ซึ่งประกอบไปด้วย 8 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ สุขภาพดี (Happy Body) มีนํ้าใจงาม (Happy Heart)
รู้จักผ่อนคลาย (Happy Relax) แสวงหาความรู้ (Happy Brain) ศรัทธาต่อศาสนาและศีลธรรม (Happy Soul)
จัดการรายรับรายจ่ายของตนเองได้ (Happy Money) ครอบครัวดี (Happy Family) และสังคมดี (Happy Society)
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ “พนักงานทำ�งานอย่างมีความสุข ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับคุณค่างานที่ทำ�
ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีความมั่นคงในชีวิต ส่งผลให้ครอบครัวของพนักงานมีความสุข”
				 2.1) แนวทางการสร้ า งองค์ ก รที่ มี ความสุ ข บริ ษั ท WD ได้ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ กั บ “คน”
ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญอย่างหนึ่ง ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องอาศัย
ความเชี่ยวชาญของคนในองค์กรอย่างธุรกิจอิเล็คทรอนิกส์ที่มีการแข่งขันสูง และอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจ
บริษั ท WD จึงเชื่อและให้ความสำ�คัญกับความสุขขององค์กรมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อการเติบโตในระยะยาว
การสร้างความสุขในบริษัท WD นั้น มาจาก 2 แนวทาง
					 1) นโยบายผู้บริหาร บริษัท WD มองเห็นว่า โลกธุรกิจในปัจจุบันให้ความสำ�คัญกับตัวเลข
ทางเศรษฐกิจมากเกินไป ผูบ้ ริหารจึงต้องการปรับให้เกิดความสมดุลระหว่างความสุขของพนักงานกับการดำ�เนินธุรกิจ
เพื่อให้ความสุขของพนักงานกับการดำ�เนินธุรกิจต้องดำ�เนินควบคู่กันไปให้ได้
					 2) การนำ�ไปปฏิบัติ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของคนในองค์กร ต้องให้ทุกคนเชื่อก่อนว่า
ความสุขในองค์กรสามารถสร้างให้เกิดขึน้ ได้ ถ้าทุกคนเชือ่ และเห็นเป็นภาพเดียวกันก็จะสามารถผลักดันโครงการต่างๆ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ และมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างสุขให้เกิดผลทั่วทั้งองค์กร แต่เนื่องจากบริษั ท WD
มีพนักงานจำ�นวนมาก โดยเฉพาะพนักงานสายการผลิตทีเ่ ป็นกลไกสำ�คัญในการขับเคลือ่ นธุรกิจ ดังนัน้ เพือ่ ให้โครงการ
สามารถดำ�เนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท WD จึงผลักดันการสร้างความสุขในรูปแบบล่างไปสูบ่ น (Bottom–Up)
โดยใช้วิธี
					 การจัดตัง้ คณะกรรมการฯ ในการดำ�เนินโครงการต่างๆ ทีป่ ระกอบด้วยผูแ้ ทนจากหลายฝ่าย/
แผนก โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้สนับสนุนในการทำ�งานการจัดตั้งคณะกรรมการ WD Happy Workplace
					 มีคณะทำ�งาน รับผิดชอบด้านการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในองค์กรและส่งไปศึกษา
ดูงานและเข้าอบรมสัมมนาในเรื่องแนวคิดการสร้างความสุขภายในองค์กร การขอความร่วมมือจากทาง
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เพื่อสร้าง
ความเข้าใจและเปิดประเด็นการสร้างความสุขภายในองค์กรให้กับพนักงาน
					 จัดทำ�แผนงาน/โครงการ โดยนำ�แนวคิด HAPPY 8 องค์ประกอบมาเป็นกรอบแนวทาง
ในการวางแผน วางเป้าหมาย และจัดทำ�โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนช่วงเวลาและรูปแบบในการดำ�เนินงาน
ที่สร้างความสุขให้พนักงานได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งระยะเวลาดำ�เนินการเป็นรายไตรมาสรวมทั้งประเมินผล
และทบทวนแผนงาน/โครงการอย่างสมํ่าเสมอต่อเนื่อง คณะกรรมการฯ จะมีการประชุมกันสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
(เป็นอย่างน้อย) โดยจะเน้นแผนงาน/กิจกรรมที่จะทำ�ในอนาคต และผลที่ได้จากกิจกรรมที่ผ่านมา เพื่อให้ HAPPY 8
เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความสมดุลในการจัดกิจกรรมให้กับพนักงานในบ้าน WD นอกจากนั้น
บริษั ท WD ยังได้ให้ความสำ�คัญกับปัจจัยอื่น ที่ส่งผลต่อคุณ ภาพชีวิตของพนักงาน โดยได้พยายามพัฒนา
สิ่งอำ�นวยความสะดวกและสวัสดิการให้กับพนักงาน โดยมองว่าเป็นสิ่งพื้นฐานที่องค์กรควรจะทำ�ให้พนักงาน
เช่น จัดรถรับส่งพนักงาน หรือจัดให้มีการขายสินค้าราคาถูกในองค์กรในช่วงวันเงินเดือนออกของพนักงาน
โดยมีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมด้วย เป็นต้น
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					 การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการสร้างความสุขผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์
เสียงตามสาย “Happy Radio” สือ่ สิง่ พิมพ์ สือ่ วีดที ศั น์ Hot News  Email การกระจายข่าวสารภายในกลุม่ ผ่านหัวหน้างาน
การเผยแพร่ภาพกิจกรรมความประทับใจต่างๆ อาทิ การเยี่ยมบ้านพักคนชราในวันแม่ แม้ว่า บริษัท WD จะมีพนักงาน
และอาคารจำ�นวนมากก็ไม่ได้ทำ�ให้ระบบการทำ�งานขาดประสิทธิภาพ เพราะในแต่ละตึกจะมีคณะกรรมการเป็นแกน
หลักในการดำ�เนินงาน/กิจกรรมตามแผนงานที่กำ�หนดและจะมีการสื่อสารในทุกช่องทาง

					 การติดตามประเมินผล โดยมีการจัดทำ�แผนสำ�รวจความสุขทั้ง 8 ด้าน ของระดับผู้บริหาร
จนถึงระดับปฏิบตั กิ าร และผลที่ได้จะนำ�มาใช้ในการกำ�หนดแผนในการพัฒนาโครงการ ยกตัวอย่างเช่น จากการสำ�รวจ
ความสุขของพนักงาน พบว่า ระดับมากสุด คือ ความสุขด้านครอบครัว (Happy Family) รองลงมา คือ ความสุขด้าน
จิตใจ (Happy Heart) น้อยสุด คือ ความสุขด้านการเงิน (Happy Money)เนื่องจากภาวะทางด้านเศรษฐกิจ พนักงาน
บางส่วนยังมีภาระหนีส้ นิ ซึง่ จากการให้ความสำ�คัญกับพนักงานอย่างมาก ทำ�ให้ในปัจจุบนั บริษัท WD มีอตั ราการลาออก
ของพนักงานลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการลาออกเฉลี่ยในอุตสาหกรรมเดียวกัน

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล จำ�กัด (WD) (บางปะอิน) 198

				 2.2) รูปแบบของการจัดกิจกรรมความสุข การดำ�เนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสุข แบ่งออกเป็น
3 รูปแบบของความสุข ดังนี้
					 1) สุขที่พอประมาณ มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การจัดมินิคอนเสิร์ตต่อต้านยาเสพติด
ปีละ 2 ครั้ง จัด Dance Contest จัดงาน Christmas และงานปีใหม่ จัดให้มี Take Home Food ราคาพิเศษ
สนับสนุนให้พนักงานเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยการจัดการฝึกอบรมคุณแม่ จัดให้มีห้องนมแม่ จัดกิจกรรมประกวด
ห้องนํ้าสะอาด เป็นต้น
					 2) สุขที่มีเหตุมีผล ได้แก่ การบริจาคโลหิตเดือนละ 1 ครั้ง ให้สภากาชาดไทย
จัดกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม CSR การปลูกป่า ทำ�ความสะอาดวัด และจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

					 3) สุ ข ที่ เ ป็ น ภู มิ คุ้ ม กั น เน้ น ให้ ค วามรู้ กั บ พนั ก งาน มี มุ ม พั ก ผ่ อ น มุ ม Internet
สร้างสนามกีฬาเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพ สนับสนุนกิจกรรมชมรม ได้แก่ ชมรมวิ่ง ชมรมจักรยาน ชมรม
ฟุตบอล ชมรมแบดมินตัน มีการแข่งขันกีฬาภายใน การประกวดกองเชียร์ มีศูนย์ปรึกษาด้านสุขภาพและโภชนาการ
ให้กับพนักงาน ตรวจสุขภาพให้กับพนักงานเป็นประจำ�ทุกปี การร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่อต้านยาเสพติด จัดให้
มีการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงที่ศูนย์กสิกรรมมาบเอื้อง จัดทำ�โครงการพัฒนาอาชีพอิสระให้กับพนักงาน
ที่สนใจ จัดการฝึกอบรมการนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำ�วัน เช่น การวางแผนการออม
โดยสภาองค์กรนายจ้าง ส่งเสริมให้พนักงานศึกษาต่อ กศน. มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานที่ทำ�ความดี จัดกิจกรรม
วันสงกรานต์ และจัดกิจกรรม 6 ส. ที่วัดสวนแก้ว เป็นต้น
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3. ผลจากการประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากการที่บริษั ท WD นำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานขององค์กรทำ�งานอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ
ด้วยกระบวนการ Happy Workplace ไม่เพียงส่งผลในเชิงบวกต่อการลดความเครียดในการทำ�งานของพนักงาน
และการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพต่อผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังส่งผลดี ในด้านอื่นๆ ด้วย ได้แก่ (1) การได้สร้างทีมงาน
ทีแ่ ข็งแกร่งพร้อมทำ�งานด้วยใจ (2) ทีมงานได้เรียนรูแ้ ละเข้าใจเครือ่ งมือต่าง ๆ รวมทัง้ แผนงานกิจกรรมทีจ่ ะดำ�เนินการ
ในทุกๆ ปี และตัวชี้วัดความสุข (3) มีเป้าหมายและแผนการทำ�งานที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม (4) ได้เครือข่ายแนวร่วม
นักสร้างสุขร่วมกับองค์กรภาคีต่างๆ (5) ได้ใจของคนในองค์กร ความมีนํ้าใจ ความทุ่มเทของพนักงาน และ
(6) ได้ความรัก ความผูกพัน มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

4. ปัจจัยความสำ�เร็จ
4.1 ความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางการนำ�มาประยุกต์ใช้
ในองค์กรด้านธุรกิจซึง่ การเรียนรูม้ าจากทัง้ การอบรม การศึกษาดูงาน และการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นร่วมกัน รวมทัง้
การทดลองปฏิบัติจริง เรียนรู้และปรับเปลี่ยนให้เกิดความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลา
4.2 นโยบาย ของผูบ้ ริหารทีเ่ ห็นความสำ�คัญ และให้การส่งเสริมสนับสนุนการดำ�เนินกิจกรรมของพนักงาน
4.3 การสือ่ สาร สร้างความเข้าใจ สร้างการมีสว่ นร่วมของพนักงานในการคิด วางแผน และทำ�กิจกรรมร่วมกัน
4.4 มีการติดตาม ประเมินผล อย่างต่อเนื่อง อาทิ การกำ�หนดตัวชี้วัดความสุขของพนักงานเพื่อทราบ
สถานการณ์และนำ�ไปสู่การกำ�หนดแนวทาง/กิจกรรมหนุนเสริมในด้านที่ยังเป็นจุดอ่อน

5. ปัญหา อุปสรรค
ปัญหาการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับพนักงานในการนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในองค์กร เนือ่ งจากบุคลากรทีม่ คี วามเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการประยุกต์ใช้มจี �ำ นวนน้อย
ทำ�ให้การสร้างและขยายแนวคิดต้องใช้เวลา

6. ข้อเสนอแนะ
การนำ�เอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้องค์กร ต้องให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
ในแต่ละที่เพราะบริบทของแต่ละบริษั ทไม่เหมือนกัน ทำ�อย่างไรที่จะนำ�มาปรับใช้ให้เข้ากับกิจกรรมที่ทำ�ใน
บริษัท โดยเสริมแนวคิดของพนักงานให้ใช้ชีวิตแบบพอประมาณ สร้างความรู้ให้พนักงาน ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาท
มีภูมิคุ้มกัน พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในทุกๆ สถานการณ์ ไม่ว่าจะยังคงเป็นพนักงาน
ของบริษั ทหรือไม่ ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำ�งานให้มีความมุ่งมั่น อดทน สู้งาน หรือเป็นประชาชนคนหนึ่ง
ที่มีคุณภาพ
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Developing

มอก.๙๙๙๙

Doing

Learning

 วิศวกรรมเคมี เป็นบริษัทฯ
คู่ ค้ า กั บ กลุ่ ม มิ ต รผล ที่ ด าเนิ น
ธุ ร กิ จ ด้ า น เ ค มี ใ น ก า ร ป รั บ
สภาพน้ า บ าบั ด น้ า ส าหรั บ
อุ ต สาหกรรมต่ า งๆ โดยเน้ น
ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด ต่ อ ลู ก ค้ า
และเกิด ผลกาไรสูงสุด เกิดการ
เติ บ โ ตท าง เศร ษฐ กิ จ อย่ า ง
ต่อเนื่อง
 ไม่มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
 กลุ่มมิตรผลได้มีการชักชวน
ให้ น้ อ มน าหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ยงไปประยุ ก ต์
ใช้ ใ นการบริ ห ารธุ ร กิ จ โดยใช้
มอก.๙๙๙๙ เป็นเครื่องมือ

จุดเริ่มต้น

บริ หารพนั ก งาน
โ ด ย ค า นึ ง ถึ ง
ความสุ ข และให้
ความส าคั ญ กั บ
การเพิ่มความรู้

 ปรับวิสัยทัศคน์านึพังนถึธกิ
โดยยึดอมหลัก
งสิจ่งแวดล้
“สมดุล มั่นคง ยัโดยการใช้
่งยืนและมีคความ
วามสุข”
เชี่ยวชาญของบริษัทฯ
สร้างความสัมพันธ์กับ
ในการร่วมดูแล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทรัพยากรน้าของ
สังคมผ่านการทา
คานึงถึงชุมชน สังคมให้มีการเติบโต กิจกรรมต่าง ๆ
อย่างยั่งยืนควบคู่กับการดาเนินธุรกิจ
โดยจั ดให้ กิ จกรรมเพื่ อสั งคมและ
ชุมชนโดยรอบ

ปรับแนวนโยบาย
การบริหาร

ปัจจัยสู่ความสาเร็จ
- ผ่ า นการอบรมให้ ค วามรู้ จ าก
- ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
ผู้เชี่ยวชาญ
- การดาเนินงานอย่างจริงจัง

ขยายผลการด าเนิ น
ธุ รกิ จอย่ างยั่ งยื นไป
ยั งคู่ ค้ า โดยร่ วม
คิดค้นนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่ ม มู ลค่ า ของ
ทรัพยากรน้า

ทาธุรกิจแบบ
พอเพี ย ง เน้ น ที่
ผ ล ก า ไ ร ยั่ ง ยื น
และความสมดุ ล
ในทุกมิติ”

ปรั บวิ สั ยทั ศน์ พั นธกิ จ โดยยึ ด
หลั ก “สมดุ ล มั่นคง ยั่งยื นและ
มีความสุข”

กระบวนการประยุ
กต์ใช้ปรักชต์ญาฯ
กระบวนการนามาประยุ
ใช้

ระดั บบุ คคล ผู้บริ หารและ
พนั ก งานมี ความสุ ข ในการ
ท างาน พนั ก งานมี ค วามรู้
เข้าใจการทางานมากขึ้น

ระดั บองค์ กร มี ก ร อ บ
ทิ ศ ทางการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
อย่ า งสมดุ ล ชั ด เจนและ
พ ร้ อ ม รั บ ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลง รวมถึ งสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
รวมถึงเกิดความไว้วางใจซึ่ง
กันและกันระหว่างคู่ค้า

ร ะ ดั บ สั ง ค ม เ กิ ด
ความสั มพั น ธ์ ที่ ดี กั บสั ง คม
แ ล ะ ชุ ม ช น โ ด ย ร อ บ
สิ่ ง แวดล้ อ มได้ รั บการดู แ ล
อย่างสมดุล

ผลผลิต

- เกิดสังคมแห่งการแบ่งปัน
และช่วยเหลือกันในทุก
ระดับอย่างยั่งยืน ทั้งระดับ
บุคคล องค์กร และสังคม

- บริษัทฯ มีการเติบโตอย่าง
สมดุ ล สมดุ ล ในด้ า นของ
เศรษฐกิ จ ที่ มี ร ายได้ ยั่ง ยื น
สมดุ ล ในด้ า นสั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม ที่มีการคานึงถึง
และร่วมพัฒนาให้เกิดความ
มั่ น คง ยั่ ง ยื น ไปพร้ อ มกั บ
บริษัทฯ

ผลลัพธ์
การจัดการนา้
อย่ างยั่งยืน

การด าเนิ น งานส่ง ผลให้เ กิ ดการ
เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที่ ต่ อ เนื่ อ ง
ครอบคลุม และยั่งยืน

การเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ย่ งั ยืน

คิด ค้ น นวั ต กรรมเพื่อ เพิ่ม มู ลค่ า
ข อ ง ท รั พ ย า ก ร น้ า ส ร้ า ง
หลักประกันในการบริหารจัดการ
น้ายั่งยืน

เครือข่ายของ กลุ่มมิตรผล

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริษัท วิศวกรรมเคมี จากัด

การประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บริษัท วิศวกรรมเคมี จำ�กัด

1. ข้อมูลของบริษัท
บริษั ท วิศวกรรมเคมี จำ�กัด ก่อตั้งเมื่อวัน ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2520 ด้วยทุนจดทะเบียนบริษั ทฯ
30 ล้านบาท สำ�นักงานตั้งอยู่ที่ 1048/2 ถนนสุขุมวิท 66/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
คณะกรรมการบริหารบริษัทฯ มีทงั้ หมด 9 คน โดยมีคณ
ุ วิฑรู ย์ ว่องกุศลกิจ เป็นประธานกรรมการ และคุณลิขติ โพธิศ์ รี
เป็นกรรมการผู้จัดการ พนักงานในบริษัทฯ มีรวมทั้งสิ้น 59 คน
ลักษณะของการประกอบธุรกิจ
บริษั ท วิศวกรรมเคมี จำ�กัด เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำ�ด้านธุรกิจ
เคมี สำ�หรับอุตสาหกรรมผลิตนํ้าตาลทรายขาว งานบริการการ
ปรับสภาพนํ้าและบำ�บัดนํ้าเสีย การจำ�หน่ายสารเคมีที่ ใช้ในการ
บำ�รุงรักษาระบบหม้อไอนํ้า ระบบหล่อเย็น และให้บริการทางด้าน
วิเคราะห์คุณภาพนํ้าต่างๆ ตลอดจนให้คำ�แนะนำ�และแก้ปัญหาทาง
ด้านเทคนิคและงานบริการหลังการขาย บริษัทฯ มียอดจำ�หน่ายสินค้า
ปีละประมาณ 250 ล้านบาท ลูกค้า 700-800 ราย โดยกลุ่มใหญ่เป็น
ลูกค้าทีร่ บั บริการหลังการขายอย่างต่อเนือ่ งประมาณ 300 ราย ซึง่ ลูกค้า
ของบริษัทฯ มีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น นํ้าตาล โรงไฟฟ้า
อาหาร เครื่องดื่ม กระดาษ สิ่งทอ อิเล็กทรอนิคส์ เคมีภัณฑ์ โรงแรม
และอาคารสำ�นักงาน ตัง้ อยู่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ต่างจังหวัดทุกภาค
รวมไปถึงต่างประเทศ อาทิ สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์
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ความมุ่งมั่นในการดำ�เนินธุรกิจ
บริษัทฯ ได้ด�ำ เนินธุรกิจต่อเนือ่ งมาเป็นระยะเวลา 40 ปี ได้พฒ
ั นาความเชีย่ วชาญด้านเคมีภณ
ั ฑ์ในการปรับสภาพนํา้
มุ่งมั่นให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ รวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ไม่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อม
บริษั ทฯ ได้รับรางวัล Good Laboratory Practice เป็นแห่งแรกของประเทศไทยในปี 2550 และได้รับ
การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก NAC และ UKAS ในปี 2556 และในปี 2558 บริษั ทฯ
ได้เปิดรับ มอก.๙๙๙๙ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมไปปฏิบัติในองค์กร เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการบริษัทฯ เพื่อให้การดำ�เนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

2. จุดเริม่ ต้นการนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ภายในองค์กร
คำ�เชิญชวนจากกลุ่มมิตรผล
กลุม่ มิตรผลเป็นหนึง่ ในเจ็ดองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ได้จดั ทำ�ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สศช. และ มพพ.
เพือ่ ร่วมเป็นพันธมิตรขับเคลือ่ นการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทัง้ ภายในองค์กรและส่งเสริมการขยายผล
สู่องค์กรธุรกิจเครือข่าย Supply Chain เพื่อการเจริญเติบโตไปพร้อมกันอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน มีคุณธรรมควบคู่
กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยในปี 2556 กลุ่มมิตรผลได้เริ่มจัดทำ�แบบสำ�รวจข้อมูลทั่วไปของบริษั ทคู่ค้า ประมาณ 50-60 บริษั ท
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกบริษัทคู่ค้าที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปพร้อมๆ กันกับกลุ่มมิตรผลและบริษัท วิศวกรรมเคมี จำ�กัด เป็นหนึ่งบริษัทที่ได้รับการคัดเลือก
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บริษัท วิศวกรรมเคมี จำ�กัด ได้รับการติดต่อเชิญชวนจากกลุ่มมิตรผลให้น้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจ โดยยึดมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม
(มอก.๙๙๙๙) คุณกิติมา จิรารัตน์ (กรรมการผู้จัดการ) ในขณะนั้นเห็นว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นสิ่งที่ดีแต่ยังไม่กล้าตอบรับคำ�เชิญชวนทันที เพราะไม่แน่ ใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงจะนำ�มาใช้กับภาคธุรกิจ
ได้อย่างไร
เห็นความเป็นไปได้ในการนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ในธุรกิจ
จากความไม่แน่ใจเกี่ยวกับการนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในภาคธุรกิจได้อย่างไร นำ�ไปสู่
การแสวงหาความรู้และทำ�ความเข้าใจ โดย คุณกิติมาฯ ได้เข้าไปร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงใน
หลายเวที จนในที่สุดเกิดความเข้าใจว่า การทำ�ธุรกิจแบบพอเพียงนั้น คือ การทำ�ธุรกิจที่เน้นไปในเรื่องของการสร้าง
ความสมดุลในทุกมิติ เน้นความมัน่ คงไม่มงุ่ เน้นเพียงผลกำ�ไรทีส่ งู สุด แต่มงุ่ ทีผ่ ลกำ�ไรระยะยาว สามารถเติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน เกิดความสุขในการดำ�เนินธุรกิจ ทั้งความสุขในการขายสินค้าที่มีคุณภาพ คำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม
การสร้างความสุขให้กับพนักงานในบริษัทฯ

ตอนได้รับการเชิญชวนจากกลุ่มมิตรผล ก็เริ่มสนใจ
จึงไปร่วมฟังในเวทีต่างๆ เพื่อหาความรู้
ความเข้าใจ แล้วมานั่งคุย ถกเถียง
หาข้อสรุปกันในบริษัทฯ

”

”

เมื่อเกิดความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณกิติมาฯ จึงได้ถ่ายทอดสิ่งที่ ได้รับมาและ
ปรึกษาหารือร่วมกันในบริษัทฯ และเกิดความเห็นร่วมกันว่า การนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์
ใช้จะเกิดผลดีกับบริษัทฯ ในระยะยาว เพราะหลักปรัชญาฯ มุ่งเน้นให้เติบโตอย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน ให้มี
การวางแผนธุรกิจอย่างรอบคอบ สร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นเมื่อเผชิญกับวิกฤติิ อีกทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงยังให้ความสำ�คัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดรับกับกระแสโลกในปัจจุบัน บริษั ทฯ สามารถใช้
เป็นโอกาสทางธุรกิจในการคิดค้นผลิตสินค้า Green Product ได้มากขึ้น นอกจากนี้ คุณทนงชัย คุ้มวิจัยรัตน์
ฝ่ายบริหารคุณภาพและกลยุทธ์องค์กร ยังให้การสนับสนุนโดยได้เล่าให้ฟังว่า เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับแนวคิด
ของสากลที่ได้เคยศึกษามา และเมื่อเห็นถึงความเป็นไปได้ บริษัทฯ จึงเริ่มรับเอาหลักปรัชญาฯ ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้
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ยึด มอก.๙๙๙๙ เป็นแนวทางในการปฏิบัติสู่การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
โดยได้แต่งตั้งคณะทำ�งานขึ้นมาเพื่อดำ�เนินการขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยตรง จำ�นวน
15 คน ที่ประกอบด้วย ผู้บริหาร และระดับหัวหน้างาน และเมื่อวันที่ 30 มีนาคม
2558 บริษั ทฯ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำ�นักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพือ่ นำ� มอก.๙๙๙๙
อันเป็นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมมาใช้ในสถานประกอบ
การเพื่อให้มีการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยสำ�นักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมและสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นผูส้ นับสนุน
ด้านวิชาการและให้คำ�ปรึกษาการนำ� มอก.๙๙๙๙ ไปใช้ปฏิบัติ โดยในระยะ
เริ่มแรกได้จัดวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจ แนะนำ�แนวทางปฏิบัติแก่ทีมงาน
ของบริษั ทฯ ทั้ง 15 คน อย่างต่อเนื่อง นำ�โดย อาจารย์ชวาธิป จินดาวิจักษณ์
และ อาจารย์สาทร สรรค์พิพัฒน์ รวมทั้งเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงในบริษัทฯ 5 ครั้ง ในเวลา 5 เดือน เพื่อให้คำ�แนะนำ�

3. การนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ ใช้ในการบริหารธุรกิจ
ต้นปี 2559 บริษั ท วิศวกรรมเคมี จำ�กัด นำ�แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม มอก.๙๙๙๙
มาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม มีการคิดและวางแผนดำ�เนินการอย่างเป็นระบบ เริม่ ตัง้ แต่ระดับนโยบาย การกำ�หนดวิสยั ทัศน์
การวางแผนงาน และกำ�หนดโครงการ กิจกรรมเพื่อผลักดันให้การดำ�เนินการส่งผลอย่างแท้จริง
3.1 บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด และกำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ของ
องค์กรใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมุ่ง “สมดุล มั่นคง ยั่งยืนและมีความสุข”
หลังจากได้รับการอบรมเกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยใช้แนวทาง มอก.๙๙๙๙ บริษัทฯ ได้เริ่ม
มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด มุมมองการ
ดำ�เนินธุรกิจเปลีย่ นไป บริษัทฯ เริม่ ให้ความใส่ใจ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ยึดหลัก
“สมดุล มั่นคง ยั่งยืนและมีความสุข” ไม่สุดโต่ง
ในการแสวงหากำ�ไร มองความมัน่ คง และยั่งยืน
เกิดความสุขในการทำ�งาน พนักงานมีความรู้ใน
งานที่ทำ� มีความซื่อสัตย์ มีนํ้าใจ สามัคคี งานมี
ความเหมาะสม ไม่เครียดจนเกิดความทุกข์ ทุกการตัดสินใจต้องมีหลักวิชาการและความมีเหตุผล เพื่อเลือกสิ่งที่ดีและ
เหมาะสม และเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
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เมื่อกระบวนการคิดของบริษั ทฯ เปลี่ยนแปลงไป บริษั ทฯ จึงได้กำ�หนดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร
ขึ้นใหม่ เพื่อเป็น ทิศทางในการดำ�เนินงาน โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “เราจะเป็นผู้นำ�การบริการและผลิตภัณฑ์
ที่เพิ่มมูลค่าของทรัพยากรนํ้า ในกลุ่มประเทศอินโดจีน โดยคำ�นึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม”
และมีพันธกิจในการมุ่งมั่นสร้างนวัตกรรม ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ปรับสภาพนํ้าและผลิตภัณฑ์สำ�หรับธุรกิจอ้อย
และนาํ้ ตาล ด้วยงานบริการทีป่ ลอดภัย มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน เพือ่ คุณภาพนํา้ ทีด่ เี ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ด้วย
บุคลากรมีความเชีย่ วชาญ มีวฒ
ั นธรรมการเรียนรู้ ความใส่ใจต่อลูกค้า พนักงาน สังคม และกำ�หนดคุณค่าขององค์กรด้วย
Integrity : การดำ�เนินธุรกิจอย่างซื่อตรง โปร่งใส รับผิดชอบในหน้าที่และคำ�มั่นสัญญาที่ให้กับลูกค้า
Sustainable Innovation : สร้างนวัตกรรมและวัฒนธรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เพราะงาน
ของบริษัทฯ เป็นเชิงเทคนิค ที่ต้องพัฒนาความรู้อยู่ตลอดเวลา
Sharing & Caring : ใส่ใจและแบ่งปันต่อคู่ค้าร่วม ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ สังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม
Service Excellence : ในการแข่งขันทางธุรกิจ จุดเด่นของบริษั ทฯ ไม่ใช่เรื่องการแข่งขันราคา แต่เป็น
เรื่องของบริการ บริษั ทฯ มีจุดแข็ง คือ การบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ อย่างไรก็ตาม บริษั ทฯ ต้องการเสริมต่อ
ให้แข็งแรงขึ้นไปอีก ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเป็นเลิศ เหนือความคาดหมาย
3.2 กำ�หนดกิจกรรม / โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่ความสำ�เร็จ ให้ความสำ�คัญ
เพิ่มขึ้นกับกิจกรรมด้านชุมชน สิ่งแวดล้อมและด้านพนักงาน		
บริษั ทฯ ได้สร้างแผนกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นกรอบการดำ�เนินงานของบริษั ทฯ ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์
พันธกิจและเป้าหมาย ซึ่งยึดหลัก “สมดุล มั่นคง ยั่งยืนและมีความสุข” โดยพิจารณาใน 3 ด้าน คือ ด้านการเงิน คือ
การเจริญเติบโตทางรายได้ขององค์กร ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม คือ การรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วม
กับสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ด้านพนักงาน คือ บุคลากรมีความสุข และจากแผนกลยุทธ์ บริษัทฯ ได้วางแผน
การดำ�เนินงานในช่วงระยะ 9 ปี (ปี 2559 – 2568) เพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายตามที่วางไว้ให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
โดยกำ�หนดเป็นกิจกรรมและวางเป้าหมายความสำ�เร็จไว้ อาทิ
การกระจายสินค้าสู่ช่องทางพันธมิตร ได้แก่ คู่ค้าร่วม (Partner Trading) ที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆ
ของประเทศ รวมทั้งประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยจะมีการค้นหาเอเยนต์ เพื่อกระจายการขายสินค้า บริษั ทฯ
จะสนับสนุนด้านเทคนิคและความรู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เป็นการลดความเสี่ยงหากเกิดสภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ชะลอตัวลง
บริษัท วิศวกรรมเคมี จำ�กัด 207

การส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ของพนั ก งาน ในเรื่ อ งของสุ ข ภาพ การดู แ ลชี วิ ต หลั ง การเกษี ย ณ
การทำ�งานแบบ Happy Work Life รวมทั้งการดูแลครอบครัวของพนักงาน การทำ�กิจกรรมร่วมกัน โดยคาดหวังว่า
เมือ่ บุตรหลานของพนักงานเห็นความสุขทีเ่ กิดจากการทำ�งานก็อาจมีความสนใจทีจ่ ะเข้ามาทำ�งานกับบริษัทฯ เป็นช่องทาง
ในการหาคนรุ่นใหม่เข้ามาทำ�งานทดแทนด้วย
IT เพื่อการพัฒนาโดยนำ�มาใช้ในกระบวนการ Operation เพื่อสนับสนุนการทำ�งาน โดยมีแนวคิดว่า
หากยอดขายขึ้นแล้วขยายคน พอเศรษฐกิจไม่ดี ยอดขายไม่ดี แต่บริษั ทฯ ต้องจ่าย Fix Cost ในส่วนนี้
ก็จะเกิดผลกระทบ ดังนั้นจึงควรนำ� IT มาสนับสนุน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งาน โดยไม่ต้องเพิ่มคนมาก
Co-Creation การสร้างคุณค่าร่วมกับลูกค้า โดยปกติทางบริษัทฯ ได้รว่ มกับลูกค้าในการคิดค้น สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์หรือบริการร่วมกัน โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เนื่องจากการงานของบริษั ทฯ เป็นงานเกี่ยวกับเทคนิค
โดยเฉพาะงานในกลุ่มอุตสาหกรรมนํ้าตาล พลังงาน เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ประกอบกับการให้ความสำ�คัญ
ต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ควรเป็น Green Product มากขึ้น บริษัทฯ จึงให้ความสำ�คัญต่อการส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยตนเองของพนักงาน (Self-Learning)
การจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพือ่ ความสะดวกและประหยัดของลูกค้า เช่น การบำ�บัด
นํ้าทิ้ง (Wastewater Project Treatment) คือ การเอานํ้าทิ้งกลับมาใช้ใหม่ การล้างหม้อนํ้าโดยใช้ลูกบอลล้าง
เพื่อลดการสูญเสียในการล้าง และลดผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมได้ด้วย
การแบ่งปันเพื่อสังคม อาทิ การปลูกแนวคิดด้านการรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กนักเรียน โดยการ
จัดทำ�เป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเล็กๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์นํ้า เป็นการปลูกจิตสำ�นึกให้เด็กนักเรียนเห็นถึง
คุณค่าของนํ้ามากขึ้น รู้วิธีการบำ�บัดนํ้าเสีย การปรับสภาพนํ้า เนื่องจากบริษัทฯ มีบุคลากร นักเคมีที่มีความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องของการบำ�บัดนํ้าเสีย จึงสามารถถ่ายทอดความรู้เหล่านี้
รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมและชุมชน เช่น การเลือกผู้รับงานที่คำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม การจัดทำ�ผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Product มากขึ้น เป็นต้น

”

สร้างความสมดุลในการทำ�งาน ช่วงไหนดี
เราก็ทุ่มเท เพิ่มยอดขาย พอเศรษฐกิจไม่ดีเรา
ก็หันมาพัฒนาศักยภาพด้วยตัวเอง สื่อสาร
กับพนักงานตลอด แม้ต้องจ่ายโบนัสน้อยลง
พนักงานก็เข้าใจ เดินไปด้วยกัน

”
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3.3 บริษัทฯ วางแผนพัฒนาต่อยอดและขยายผลการใช้ มอก.๙๙๙๙
		 1) ขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คู่ค้า ในเรื่องของการสร้างคุณค่าร่วมกัน หรือ
Co-Creation ในการคิดค้น สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการวางแผนในการเลือกคูค่ า้ ทีม่ แี นวทางการดำ�เนินธุรกิจอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน เพือ่ ร่วมดำ�เนิน
ธุรกิจด้วย
		 2) พัฒนาต่อยอดกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวม อาศัยจุดแข็งของบริษั ทฯ ในการขับเคลื่อนกิจกรรม
โดยเฉพาะจุดแข็งในเรื่องของความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องการบำ�บัดนํ้าเสีย ปรับสภาพนํ้า โดยวางแผน
การจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั เยาวชนในชุมชน ในสังคม เพือ่ เป็นกำ�ลังหนึง่ ของสังคมในการช่วยรักษาทรัพยากรนํา้
นอกจากนี้ บริษั ทฯ จะคิดต่อยอดการดัดแปลงของเหลือใช้ต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ กับสังคม อาทิ ปรับปรุง
ถังบรรจุเคมี เพื่อแจกจ่ายเป็นถังขยะให้กับวัด โรงเรียน
		 3) คิดค้นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ เมื่อมีการน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ ทำ�ให้มุมมองการดำ�เนินธุรกิจเปลี่ยนไป บริษัทฯ เริ่มให้ความใส่ใจเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะคิดค้นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรนํ้าอย่างคุ้มค่า
ที่สุด เนื่องจากทรัพยากรนํ้าเป็นทรัพยากรที่มีความสำ�คัญมากสำ�หรับสังคมและประเทศ การที่บริษัทฯ สามารถคิดค้น
นวัตกรรมได้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสังคม อาทิ การนำ�นํ้าทิ้งกลับมาใช้ใหม่
		 4) ให้ความสำ�คัญกับการบริหารจัดการพนักงานในบริษัทฯ มากขึน้ บริษัทฯ มีแนวทางทีจ่ ะพัฒนาพนักงาน
ให้มคี วามสุขในการทำ�งานมากขึน้ โดยมีการนำ�เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการทำ�งานมากขึน้ ดูแลในเรือ่ งของสวัสดิการต่างๆ
มากขึน้ เพือ่ ให้พนักงานทำ�งานอยู่ในบริษัทฯ อย่างมีความสุข นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนทีจ่ ะจัดกิจกรรม Happy Workplace
โดยจะร่วมกับทางสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพือ่ ส่งเสริมการทำ�งานอย่างมีความสุขอีกด้วย

4. ผลจากการน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ ใช้
4.1 เกิดการเติบโตแบบสมดุลและยั่งยืน ในการทำ�ธุรกิจส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของการทำ�ธุรกิจเพื่อให้
ได้กำ�ไรที่เพิ่มขึ้น แต่ภายหลังที่บริษัทฯ ได้รับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เป้าหมายการดำ�เนิน
ธุรกิจได้เปลี่ยนไป บริษัทฯ ได้คำ�นึงถึงการเติบโตแบบสมดุลและยั่งยืนมากขึ้น มีมุมมองที่กว้างขึ้น มีการวิเคราะห์
ตนเอง วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง ซึ่งการดำ�เนินธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่ได้หมายความว่า บริษัทฯ จะต้องลดกำ�ไรลงหรือลดกำ�ลังการผลิตลงจึงจะเรียกว่าพอเพียง บริษัทฯ ยังคงสามารถ
แสวงหากำ�ไรสูงสุดได้ แต่ไม่สุดโต่งในการแสวงหากำ�ไรเพียงอย่างเดียว บริษั ทฯ ต้องคำ�นึงถึงผลกระทบต่างๆ
คำ�นึงถึงส่วนรวมด้วย โดยเน้นการเติบโตแบบสมดุลและยั่งยืน
4.2 เกิดความสุขในการดำ�เนินธุรกิจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำ�ให้เกิดความสุขในการ
ดำ�เนินธุรกิจ เมื่อบริษัทฯ ไม่มีความสุดโต่งในการแสวงหากำ�ไรเพียงอย่างเดียวแล้ว การทำ�งานของคนในบริษัทฯ
ก็จะมีความสุขมากขึ้น เช่น ในช่วงที่บริษัทฯ มีโอกาสทางธุรกิจ บริษัทฯ ก็จะทำ�งานอย่างเต็มที่ แต่ในช่วงที่ซบเซาได้
กำ�ไรน้อยลง บริษัทฯ ก็เน้นสร้างความสุขให้กับพนักงาน ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเอง การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้กับพนักงาน ทำ�ให้ทุกคนทำ�งานกันอย่างมีความสุขมากขึ้น ไม่เกิดความกดดันในการทำ�งาน
4.3 พัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันให้กับสังคม บริษั ทฯ มีการส่งเสริมให้พนักงาน
ในบริษั ทฯ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะงานด้านเทคนิคต่างๆ ที่จะต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่
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ตลอดเวลา นอกจากนี้บริษั ทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมการแบ่งปันให้กับทางสังคม เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพนักงาน
โดยให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น บริษั ทฯ มีการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เคมีและรับคืนภาชนะ
บรรจุสารเคมีจากลูกค้าเป็นจำ�นวนมาก ซึ่งภาชนะเหล่านี้มีความแข็งแรงทนทาน ทางบริษั ทฯ จึงได้มีการ
นำ�ถังภาชนะเหล่านี้มาดัดแปลงเป็นถังขยะแบบมีฝาปิดและแจกจ่ายให้กับชุมชนที่มีความต้องการ เพื่อให้ชุมชน
มีสภาพแวดล้อมทีด่ แี ละมีการจัดการขยะอย่างถูกวิธีไม่ปนเปือ้ นในท่อระบายนาํ้ ทิง้ อีกทัง้ ยังนำ�ถังบรรจุเคมีมาดัดแปลง
ทำ�เป็นกระถางสำ�หรับปลูกต้นไม้หรือผักสวนครัว โดยทำ�เป็นกระถางในแนวนอนและมีขาเหล็กตั้ง กิจกรรมดังกล่าวนี้
สามารถสร้างความสามัคคี ให้กับคนในบริษั ทฯ ปลูกฝังให้พนักงานมีความตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อสังคม
และรู้จักนำ�ของเหลือใช้มาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ ทางบริษั ทฯ จะคิดต่อยอดการใช้ประโยชน์จากถังภาชนะ
ในรูปแบบอื่นๆ ที่จะก่อประโยชน์ได้มากขึ้นต่อไป รวมทั้งบริษั ทฯ จะลงไปให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับคุณภาพนํ้า
การดูแลรักษานํ้า ซึ่งองค์ความรู้ในด้านนี้ บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีอยู่แล้ว

5. ปัจจัยความสำ�เร็จในการนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลือ่ น
ในบริษัทฯ
5.1 การมีภาวะผู้นำ�ของผู้บริหาร เป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้บริษั ท วิศวกรรมเคมี จำ�กัด สามารถนำ�
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในองค์กรได้นั้น มาจากความกล้าตัดสินใจของผู้บริหารที่จะรับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในองค์กรและความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะดำ�เนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
โดยได้มีการจัดตั้งคณะทำ�งานขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว ซึ่งในครั้งแรกที่ทางกลุ่มมิตรผลได้เข้ามาพูดคุย
ทางบริษั ทฯ ยังไม่ได้ตอบรับในทันที แต่ทางคุณกิติมาฯ กรรมการผู้จัดการบริษั ทฯ ได้ไปฟังบรรยายหลายครั้ง
จนในทีส่ ดุ ก็มคี วามรูส้ กึ มัน่ ใจและคิดว่า ถ้ารับมาทำ�แล้วคงเป็นผลดีกบั บริษัทฯ และคนในองค์กรได้ จึงได้ตงั้ คณะทำ�งาน
ขึ้นมาดำ�เนินการเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยตรง จำ�นวน 15 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและระดับหัวหน้างาน
5.2 การได้รบั การสนับสนุนจากกลุม่ มิตรผลและมีเจ้าหน้าทีท่ มี่ คี วามสามารถจาก สมอ. เป็นพีเ่ ลีย้ ง
ในระยะแรกที่ทางบริษั ทฯ รับเอาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนประยุกต์ใช้ในองค์กรนั้น ทางกลุ่มมิตรผล
ได้มีการจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐาน
มอก.๙๙๙๙ โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง จำ�นวน 5 ครั้ง ในระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม – กันยายน 2558 ทำ�ให้คณะทำ�งานที่เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีความรู้ความเข้าใจ
ในการนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้มากขึน้ ตัง้ แต่กระบวนการคิด การมองในมุมมองทีก่ ว้างขึน้
มองผลกระทบในหลายๆ ด้านที่อาจเกิดขึ้น และการเชื่อมโยงกลยุทธ์ขององค์กรกับกรอบมาตรฐาน มอก.๙๙๙๙
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5.3 การดำ�เนินงานอย่างจริงจังของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ ตัดสินใจน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการ ดังนี้
1) สร้างทีมงานขึ้นมารองรับ จำ�นวน 15 คน ที่ประกอบด้วยผู้บริหารและหัวหน้างาน ซึ่งเป็นทีม
ที่ผสมผสานทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติการ มีการศึกษา เรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และร่วมกันกำ�หนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ และแผนการดำ�เนินงานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกัน
2) Key Success Factors ที่ใช้ในการบริหารจัดการโครงการนี้ คือ 3C อย่างแรกต้องมีความมุ่งมั่น
(Commitment) ในทุกระดับโดยเฉพาะในระดับผูบ้ ริหารและผูน้ � 
ำ และให้มกี ารสือ่ สาร (Communication) อย่างต่อเนือ่ ง
จากหัวหน้างานสูล่ กู น้อง ในระยะแรกมีพนักงานบางส่วนทีย่ งั ไม่เข้าใจ ก็จะมีการพูดคุย ถกเถียง จนความคิดเห็นตรงกัน
และควรมีการติดตามประเมินผลดำ�เนินการโครงการอย่างต่อเนื่อง (Continuous)
5.4 การเป็นแบบอย่างในการปลูกฝังจิตสำ�นึกและส่งเสริมการน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ ใช้ บริษัทฯ เป็นแบบอย่างให้พนักงาน ทั้งในเรื่องของการสร้างความสุขในองค์กร การแบ่งปัน
ทางสังคม เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับพนักงานและสามารถนำ�ไปปรับใช้กับชีวิตครอบครัวของตนเองต่อไปได้

6. ปัญหาและอุปสรรคในการดำ�เนินงาน
6.1 ข้อจำ�กัดเรื่องของเวลา เนื่องจากบริษั ทฯ มีพนักงานหลายประเภททั้งพนักงานทั่วไปที่ทำ�งาน
ภายในสำ�นักงาน พนักงานฝ่ายเทคนิคที่จะต้องออกพื้นที่ ไปทำ�งานต่างจังหวัดในการช่วยบำ�รุงรักษา และในส่วน
ของพนักงานขายที่จะต้องเดินไปพบลูกค้าอยู่ตลอดเวลาซึ่งมีเป็นจำ�นวนมาก ดังนั้นการจะหาเวลาเพื่อที่จะได้มี
การแลกเปลี่ยน การสื่อสารอย่างพร้อมเพรียงกันจึงเป็นไปได้ยาก ทำ�ให้พนักงานในบริษั ทฯ บางส่วนไม่ได้ทราบ
ถึงความก้าวหน้าในการดำ�เนินการเรื่องนี้อย่างทั่วถึง ซึ่งทางบริษั ทฯ เองได้พยายามหาช่องทางการสื่อสารอื่นๆ
เพื่อเพิ่มการรับรู้ในเรื่องการดำ�เนินการด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้ทุกคนได้ทราบ เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านเอกสาร
สัมพันธ์ของบริษัทฯ เป็นต้น
6.2 การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและทัศนคติของพนักงาน พนักงานส่วนใหญ่มีความเคยชิน
กับวัฒนธรรมองค์กรแบบเดิม รวมถึงมีความคิดทีแ่ ตกต่างกันไป บริษัทฯ จึงต้องพยายามปรับเปลีย่ นมุมมองของพนักงาน
ในบริษัทฯ ให้มีความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมที่เป็นไป
ได้ต่างๆ อันเป็นหัวใจสำ�คัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง และสร้างจิตสำ�นึกในการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
6.3 ข้อจำ�กัดด้านเทคโนโลยี เทคโนโลยีทที่ นั สมัยมักจะมีอยู่ในต่างประเทศ ในประเทศไทยยังมีอยูน่ อ้ ยมาก
อีกทัง้ เนือ่ งจากพนักงานในบริษัทฯ มีจ�ำ นวนจำ�กัดเพียง 50-60 คน แต่ลกั ษณะงานของบริษัทฯ ครอบคลุมทุกกระบวนงาน
ในการบำ�บัดนํ้าเสียตั้งแต่ต้นจนจบ ดังนั้นบริษั ทฯ จึงจำ�เป็นต้องพยายามหาเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการทำ�งาน
ให้ดีขึ้น ลดภาระการทำ�งานของพนักงานลง เพื่อให้พนักงานสามารถทำ�งานได้อย่างมีความสุข ไม่เกิดความเครียด
ความกดดันในการทำ�งาน
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7. ข้อเสนอแนะ
7.1 บริษัทฯ สามารถถ่ายทอดแนวนโยบายการบริหารงานเกี่ยวกับการน้อมนำ�หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในบริษัทฯ ให้กับพนักงานได้ เพื่อเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการนำ�หลัก
ปรัชญาดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ โดยบริษัทฯ จะปลูกฝังค่านิยมตั้งแต่มีการรับพนักงานใหม่เข้ามาทำ�งาน
7.2 เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในบริษัทฯ
1) เพิม่ ช่องทางเพือ่ สือ่ สารให้พนักงานทุกคนได้รบั ทราบ อาทิ ผ่าน e-mail ประชาสัมพันธ์ผา่ นหัวหน้าแผนก
เพื่อนำ�ไปสื่อสารให้กับคนในแผนกต่อไป
2) เพิ่มช่องทางเพื่อสื่อสารให้คนภายนอก ลูกค้า คู่ค้าได้รับทราบ อาทิ ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อเป็นการ
เปิดโอกาสให้คู่ค้าที่มีแนวทางการดำ�เนินธุรกิจในทิศทางเดียวกับบริษัทฯ ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมทำ�ธุรกิจหรือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการขยายเครือข่ายการนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
7.3 สนับสนุนให้พนักงานเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เช่น ส่งเสริมให้พนักงาน
ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองในเวทีต่างๆ จัดให้มีการเสนอผลงานการคิดค้นเพื่อพัฒนาระบบการทำ�งาน
ของตนเองที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และพนักงานเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ให้บริษัทฯ รวมถึงเป็นช่องทางที่ผู้บริหารสามารถรับรู้ถึงปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทำ�งานของพนักงานด้วย
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บริษัท
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บริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จำ�กัด

1. ข้อมูลของบริษัท
บริษัท ก.เกียรติชยั พัฒนาขนส่ง
จำ�กัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์
2522 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท
ให้บริการด้านการขนส่งทางบกของ
ประเทศไทย บริ ก ารขนส่ ง สิ น ค้ า  
ด้วยความรวดเร็วและปลอดภัย ทำ�ให้
มัน่ ใจได้วา่ สินค้าจะถูกจัดส่งถึงทีห่ มาย
อย่างครบถ้วนและตรงเวลา  การทำ�งาน
มีการนำ�เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ใน
ระบบให้บริการด้านการขนส่งสินค้า
ปัจจุบนั สำ�นักงานใหญ่ตงั้ อยูท่ ี่ 13/11 หมู่ 7 ถนนวงแหวนตะวันออก  ตำ�บลคลองสี่ อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
12120 มีจุดกระจายสินค้า 19 แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 2 แห่งในภาคเหนือ (เชียงใหม่ พิษณุโลก) และ
พร้อมขยายสู่ตลาดอินโดจีน
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จากประสบการณ์ท�ำ งาน มาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี บริษัทฯ ได้พฒ
ั นาระบบการขนส่งให้รวดเร็ว และทันสมัย
อยู่ ต ลอดเวลา มี ร ถบรรทุ ก ประมาณ 300 คั น พนั ก งานในองค์ ก รกว่ า 500 คน และ 22 สาขา
เพื่อคอยให้บริการ พร้อมทั้งนำ�ระบบคอมพิวเตอร์ในการบริหารงานขนส่งสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการ
ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านความรวดเร็ว ถูกต้อง บริษัทฯ เน้นความปลอดภัยควบคู่กับการตรงเวลา โดยได้จัดทำ�
โปรแกรมเกี่ยวกับระบบขนส่ง ส่วนของพนักงานได้มีการจัดทำ�ตัวชีว้ ัด (KPI) ที่สามารถตอบโจทย์ได้ ทั้งในระดับบุคคล
และระดับองค์กร

2. จุดเริม่ ต้นการนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ภายในองค์กร
2.1 คำ�เชิญชวนจากกลุ่มมิตรผล บริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จำ�กัด เป็นหนึ่งในบริษัทคู่ค้าของ
กลุม่ มิตรผล ซึง่ กลุม่ มิตรผลเป็นหนึง่ ในเจ็ดองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ทีจ่ ดั ทำ�ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สศช. และ มพพ.
เพือ่ ร่วมเป็นพันธมิตรขับเคลือ่ นการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทัง้ ภายในองค์กรและส่งเสริมการขยายผล
สูอ่ งค์กรธุรกิจเครือข่าย Supply Chain เพือ่ การเจริญเติบโตไปพร้อมกันอย่างสมดุล มัน่ คง ยัง่ ยืน มีคณ
ุ ธรรมควบคูก่ บั
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นด้วยกลุ่มมิตรผลได้จัดทำ�แบบสำ�รวจคู่ค้าเมื่อปี 2556
เพือ่ สำ�รวจข้อมูลทัว่ ไปของบริษัททีเ่ ป็นคูค่ า้ กับกลุม่ มิตรผลประมาณ 50-60 บริษัท อาทิ การมีแผนธุรกิจในการดำ�เนินงาน
แผนบริหารความเสี่ยง การมีมาตรฐานสากล การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
คัดเลือกบริษัทคู่ค้าที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพร้อมๆ กันกับ
กลุ่มมิตรผล และบริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จำ�กัด เป็นหนึ่งบริษัทที่ได้รับการคัดเลือก
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วิธีการเริ่มจากการสร้างความเข้าใจสู่ความเชื่อมั่น และยึด มอก.๙๙๙๙ แนวทางเศรษฐกิจ
ตสาหกรรมเป็นแนวปฏิบัติสู่การเติบโตอย่าง
งยื น เมื่ อ ได้ รั บ2.2
การติวิธดกี ารเริ
ต่ อ ม่ เชิจากการสร้
ญ ชวนจาก
างความเข้าใจ
โดยคุ ณ ชุสูร่คี วามเชื
นาคทิ่อมัพ่นวรรณ
ผู้ อ านวยการ
และยึด มอก.
๙๙๙๙ แนวทาง
เป็นผู้นาการ
ปลอดภัย
เศรษฐกิ
จ พอเพี ยหงภาคอุ
ขนส่งทางบก
านทรั พ ยากรบุ
ค คลและบริ
ารกลุต่ มสาหกรรม
มิ ต รผล
ทันเวลา
เป็นแนวปฏิบัติสู่การเติบโตอย่างสมดุล
อย่างสมดุล
ษัท ก.เกี ย รติและยั
ชัย พั่งฒยืนนาขนส่
จ ากัดต่ดอเชินญาหลั
ก
เมื่อได้รับงการติ
ชวนจาก
รักษา
ยั่งยืน ในปี
สิ่งแวดล้อม
๒๐๒๐
ง เ ศ ร ษ ฐ กิ กลุ
จ ม่พมิตอรผลเ พีโดยคุ
ย ณง ชุมรี นาคทิ
า ป พรวรรณ
ะ ยุผูกอ้ �ำ ต์นวยการ
ใ ช้
ประจำ�กลุม่ งานทรัพยากรบุคคลและบริหาร กลุม่ มิตรผล
า ร ธุ ร กิ จ นั้ แนะนำ
น คุ�ให้ณบริบุษัทญ ก.เกี
ชั ยยรติไชพัยพัรฒรุนาขนส่
่ ง เ รืงอจำง�กัด
ยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และ
�หลังกความรู
ปรัชญาของเศรษฐกิ
จพอเพี
จั ด การ) กล่ านำวถึ
้ สึ ก แรกที
่ ไ ด้ยงมาประยุ
ยิ น คื อ กต์ใช้
ในการบริหารธุรกิจนั้น คุณบุญชัย ไพรรุ่งเรือง (กรรมการ
มอก.๙๙๙๙
ฯ นี้ เ ป็ น สิ่ ง ทีผู่ ด้จัดี แการ)
ละเห็กล่นาวถึว่ างความรู
เป็ น ประโยชน์
แ
ก่
้สึกแรกที่ ได้ยินคือ “หลักปรัชญาฯ
้เป็นชสิญาดั
่งที่ดีและเห็
ประโยชน์แก่กบริต์ษใั ทช้ฯ จึงเริ่มรับเอาหลักปรัชญา
มรั บเอาหลั กนีปรั
งกล่นว่าาวเป็นมาประยุ
าว มาประยุกต์ใช้ในบริษัทฯ” และคุณมณีรัตน์ ไพรรุ่งเรือง (รองกรรมการผู้จัดการ) กล่าวว่า “ก่อนหน้านี้
ละคุณมณีรัตดัมีน์งคกล่วามเข้
ไพรรุ
่งเรือง (รองกรรมการผู้ จัดการ) กล่ าวว่า “ก่อนหน้ านี้มีความเข้าใจว่า หลั ก
าใจว่า หลักปรัชญาฯ ใช้ได้กับทางด้านการเกษตรเท่านั้น แต่เมื่อได้รับความรู้และคำ�ปรึกษาจาก คุณชวาธิป
ด้กับทางด้านการเกษตรเท่
นั้น แต่เมืโส่อได้
รับกความรู
้และค
าปรึางยัก่งษาจาก
ป กจิารเทคนิ
นดาวิคจักษณ์
จินดาวิจักษณ์ ผู้อำ�านวยการอาวุ
ฝ่ายบริ
ารด้านการพั
ฒนาอย่
ยืน และกำ�คุกัณ
บดูชวาธิ
แลฝ่ายบริ
นรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ทำ�ให้มีความเข้าใจมากขึ้น ซึ่งสามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ได้จริง”
อาวุโ ส ฝ่ ายบริสถาบั
ก ารด้
านการพัฒ นาอย่ างยั่ งยืน และกากั บดูแลฝ่ ายบริ ก ารเทคนิ ค สถาบั น รั บ รอง
โดยได้แต่งตั้งคณะทำ�งานขึ้นมาเพื่อดำ�เนินการขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยตรง จำ�นวน 6 คน ที่ประกอบด้วย
สโอ (MASCI) ผูท้บริาให้
ีความเข้บหัาวใจมากขึ
้น ซึ่ง่อสามารถน
ามาประยุ
ต์ใษช้ั ทไฯด้จได้ริมงีก”ารลงนามบันทึกข้อตกลง
หารมและระดั
หน้างาน และเมื
วันที่ 8 กรกฎาคม
2558กบริ
ความร่
วมมือกั้นบมาเพื
สำ�นักงานมาตรฐานผลิ
ฑ์อุต่อ
สาหกรรม
�  มอก.๙๙๙๙
ได้แต่งตั้งคณะท
างานขึ
่อดาเนินการขัตภับณเคลื
นเรื่องนีกระทรวงอุ
้โดยตรงตสาหกรรม
จานวน เพื๖่อนำคน
ที่ประกอบด้วย
อันเป็นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมมาใช้ในสถานประกอบการ เพือ่ ให้มกี ารเติบโตอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
ระดั บ หั ว หน้ าโดยสำ
งาน�นักและเมื
่ อวั นทีตภั่ ณ๘ฑ์อกรกฎาคม
๒๕๕๘
บริ ษัท ฯ ได้มี การลงนามบั
ข้ อตกลง
งานมาตรฐานผลิ
ุตสาหกรรมและสถาบั
นรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
เป็นผู้สนับสนุนด้นานวิทึชกาการ
และให้คำ�ปรึกษาการนำ
ไปใช้ปฏิบกระทรวงอุ
ัติ โดยในระยะเริต่มสาหกรรม
แรกได้จัดวิทยากรให้
้ ความเข้าใจ แนะนำ�อันเป็น
บสานักงานมาตรฐานผลิ
ตภัณ� มอก.๙๙๙๙
ฑ์อุ ตสาหกรรม
เพื่อคนวามรู
า มอก.๙๙๙๙
แนวทางฏิบัติแก่ทีมงานของบริษัทฯ ทั้ง 6 คน อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงในบริษัทฯ จำ�นวน 6 ครั้ง
ฐกิจพอเพียงภาคอุ
ในสถานประกอบการ
เพื่อให้ในการดำ
มีการเติ
างสมดุลและยั
ในเวลาต6 สาหกรรมมาใช้
เดือน เพือ่ ให้การอบรมและให้
ค�ำ ปรึกษาแนะนำ�แก่ผปู้ ระกอบการ
�เนินบธุรโตอย่
กิจตามแนวทางเศรษฐกิ
จ ่งยืน
มิคุ้มกันให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั
และมั่นคง
มาตรฐานผลิตพอเพี
ภัณยฑ์ง อสรุ้ตางภูสาหกรรมและสถาบั
นรั่งยืบนรองมาตรฐานไอเอสโอ
เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ
ษาการนา มอก.๙๙๙๙ ไปใช้ปฏิบัติ โดยในระยะเริ่มแรกได้จัดวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจ แนะนา
แก่ทีมงานของบริษัทฯ ทั้ง ๖ คน อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงในบริษัทฯ จานวน ๖ ครั้ง
อน เพื่อให้ การอบรมและให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้ประกอบการ ในการดาเนินธุร กิจตามแนวทาง
พียง สร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง

ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจ
๑๘-๒
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3. การนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ ใช้ในการบริหารธุรกิจ
บริษั ท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จำ�กัด ได้น้อมนำ�แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เมื่อวันที่ 8
กรกฎาคม 2558 ผ่านการชักชวนของกลุ่มมิตรผล   โดยคุณชุรีฯ และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
โดยคุณชวาธิปฯ ให้ความรู้และแนะนำ�เทคนิคต่างๆ ขององค์กรอื่นๆ ในการนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์
ในการทำ�ธุรกิจ ผู้บริหารของบริษั ทฯ เมื่อมีความเข้าใจจึงได้ริเริ่มให้มีการนำ�มาประยุกต์ใช้ โดยคุณมณีรัตน์ฯ
รองกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวว่า “หากรู้แล้วไม่ทำ�  มันก็จะเป็นเพียงแค่ปรัชญา” บริษัทฯ จึงได้มีการนำ�แนวทาง
มอก. ๙๙๙๙ มาปรับใช้ในการดำ�เนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาจากภายในให้เกิดความเข้มแข็ง
และให้ความสำ�คัญกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
3.1 บริษทั ฯ มีการปรับเปลีย่ นกระบวนการคิดและวิสยั ทัศน์ทมี่ งุ่ เน้นความยัง่ ยืนในการทำ�ธุรกิจ
ในทุกองค์กรที่มิใช่องค์กรการกุศล  กำ�ไรสูงสุดและการเติบโตทางเศรษฐกิจคือเป้าหมายพื้นฐานของการดำ�เนินธุรกิจ
แต่ภายหลังเมื่อมีการน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ จึงเกิดมุมมองที่กว้างขึ้น กำ�ไรสูงสุด
ไม่ใช่คำ�ตอบในการดำ�เนินธุรกิจ แต่กำ�ไรระยะยาวมากกว่าที่เป็นคำ�ตอบที่จะทำ�ให้บริษัทฯ อยู่ได้อย่างมั่นคง ยั่งยืนขึ้น
คุณบุญชัย ไพรรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวว่า “เมื่อไม่สุดโต่งในการแสวงหากำ�ไร ความสุข ความสบายใจ
ในการดำ�เนินธุรกิจก็เกิดขึ้น” จากมุมมองที่เปลี่ยนไป จึงนำ�ไปสู่การวางเป้าหมายทิศทางของบริษั ทฯ ใหม่
เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนธุรกิจและแสดงให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบถึงทิศทางดังกล่าวร่วมกัน
บริษั ทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่ คือ “เป็นผู้นำ�ด้านการขนส่งทางบกอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน ในปี ค.ศ. 2020” ทั้งนี้ บริษั ทฯ เริ่มมองในเรื่องของความยั่งยืนและเกิดความสมดุลในการดำ�เนินธุรกิจ
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบรรลุภารกิจด้านการขนส่งอย่างปลอดภัยและทันเวลา บริษัทฯ
จึงได้มีการกำ�หนดพันธกิจที่มุ่งในเรื่องของความปลอดภัย ทันเวลา และรักษาสิ่งแวดล้อม

การอบรมพนักงานขับรถอย่างต่อเนื่อง

เรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัย
■ การขับขี่เชิงป้องกัน
■ การป้องกันอุบัติเหตุ
■ การบำ�รุงดูแลรักษาเครื่องยนต์
■ กฎหมายข้อบังคับในการขับขี่
■
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3.2 มุ่งเน้นการพัฒนาจากข้างใน ให้ความสำ�คัญกับพนักงานมากขึ้น เมื่อมีการน้อมนำ�หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ บริษัทฯ ก็เริ่มเห็นความสำ�คัญของการพัฒนาจากข้างใน คือ การพัฒนา
องค์กรให้มคี วามเข้มแข็ง โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลทีม่ สี ว่ นสำ�คัญในการขับเคลือ่ นให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่าง
มั่นคง ยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำ�คัญกับพนักงานมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มความรู้เกี่ยวกับงานและความสุขในการทำ�งานของพนักงาน รวมถึงมีแผนการจัดทำ�   Happy Workplace และ
การอบรมเพื่อเตรียมพร้อมสำ�หรับวัยเกษียณให้กับพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานเกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ผ่านการทำ� Kaizen เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการ
ทำ�งาน สภาพแวดล้อมในการทำ�งานและผลจากการให้ความสำ�คัญกับพนักงานมากขึ้น ทำ�ให้อัตราการลาออกของ
พนักงานลดน้อยลง
3.3 บริษัทฯ เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน ในรอบด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ซึ่ ง ในส่ ว นของบริ ษั ท ฯ ที่ เ ป็ น ภาคธุ ร กิ จ มั ก จะให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ ด้ า นเศรษฐกิ จ เป็ น หลั ก แต่ เ มื่ อได้ นำ �
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้แล้ว ทำ�ให้ทราบว่า ต้องมีการพัฒนาอย่างสมดุล จึงจะนำ�ไปสู่ความมั่นคง
ยั่งยืนอย่างถาวรได้ ความมั่นคงและยั่งยืนอย่างถาวรนั้นไม่ใช่เพียงแค่ตนเองมั่นคงยั่งยืน แต่หมายถึงส่วนรวมทั้งหมด
เพราะภาคธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการศึกษา โดยการมอบทุนการศึกษาให้
เด็กในโรงเรียน 10 ทุน โดยในแต่ละปีจะเพิ่มขึ้นอีก 10 ทุน และเมื่อครบ 3 ปี มีการขยายโรงเรียนในการ
มอบทุนการศึกษา โดยเด็กนักเรียนรุน่ แรกทีม่ กี ารให้ทนุ การศึกษาได้เรียนจบปริญญาตรีเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังให้ความสำ�คัญในเรื่องของความปลอดภัยในการขนส่ง มีการนำ�ใช้พลังงานไฟฟ้ากับรถขนส่งขนาดเล็กและ
วางแผนในอนาคต โดยศึกษาการใช้พลังงานทางเลือกอื่นๆ ในการขนส่ง  เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
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4.

ประโยชน์จากการน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ ใช้

4.1 เกิดการเติบโตสมดุลและยั่งยืน บริษัทฯ รับเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
เป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจได้เปลี่ยนไป โดยบริษั ทฯ คำ�นึงถึงการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนมากขึ้น มีมุมมอง
ที่กว้างขึ้น มีการวิเคราะห์ตนเอง วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง
4.2 เกิดความสุขในการดำ�เนินธุรกิจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำ�ให้เกิดความสุขในการ
ดำ�เนินธุรกิจ เช่น บริษัทฯ เน้นสร้างความสุขให้กับพนักงาน ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเอง การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้กับพนักงาน ทำ�ให้ทุกคนทำ�งานกันอย่างมีความสุขมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการลาออกของพนักงานลดลงจากร้อยละ 5
ในปี 2556 เหลือเพียงร้อยละ 3 ในปี 2559
4.3 พัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันให้กับสังคม บริษัทฯ มีการส่งเสริมให้พนักงาน
ในบริษัทฯ เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา จัดให้มีการอบรมพนักงานขับรถอย่างต่อเนื่องในเรื่องการ
ขับขี่อย่างปลอดภัย จัดให้มีการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ผู้ให้บริการที่ดี ให้กับพนักงาน
การจัดการความเหนื่อยล้าของพนักงานขับรถ ใช้ระบบ GPS Tracking ในการติดตามและตรวจจับความเร็ว
โดยมีการแจ้งเตือนพนักงานขับรถทุกครั้งที่ ใช้ความเร็วเกินกำ�หนด เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและ
ความปลอดภั ย ในการขั บ ขี่ จั ดให้ มี โ ครงการพั ฒ นาเครื่ อ งยนต์ เ พื่ อ ลดมลพิ ษ ในอนาคต โดยเปลี่ ย นจาก
การใช้เครื่องยนต์แบบเก่า เป็นการใช้เครื่องยนต์ประเภท Euro 4 เพื่อลดการก่อให้เกิดมลพิษ ต่อสิ่งแวดล้อม
เป็นต้น นอกจากนี้บริษั ทฯ จัดกิจกรรมการแบ่งปันให้กับทางสังคม เช่น สนับสนุน นักกีฬาโอลิมปิกปี 2559
มอบตู้ทำ�นํ้าดื่มให้กับโรงเรียนเมืองนครนายก สนับสนุนทุนการศึกษาประจำ�ปีให้นักเรียนเรียนดีในชุมชน ณ โรงเรียน
หนองโพธิ์ประชานุกูล จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น

สนับสนุนทุนการศึกษาประจำ�ปีให้นักเรียนเรียนดีในชุมชน ณ โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล จังหวัดขอนแก่น
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สนับสนุนนักกีฬาโอลิมปิกปี 2559

มอบตู้ทำ�นํ้าดื่มให้กับโรงเรียนเมืองนครนายก

ภาพบรรยากาศการตรวจสารเสพติด โครงการโรงงานสีขาว จังหวัดร้อยเอ็ดให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ
ต่างๆ กับหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง
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5.

การพัฒนาต่อยอดและการขยายผล

บริษั ทฯ ได้น้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกำ�หนดแผนงานกิจกรรมที่จะดำ�เนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สมดุล มั่นคง ยั่งยืน
และมีความสุข นอกจากนี้ เพื่อให้พนักงานทำ�งานอยู่ ในบริษั ทฯ อย่างมีความสุข บริษั ทฯ ยังมีการวางแผน
จัดทำ�  Happy Workplace โดยจะร่วมกับสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขเสริมสุขภาพ (สสส.)
และในปี 2560 ทำ�โครงการหลักสูตรการบริหารเงินสำ�หรับพนักงาน การส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว
เพื่อสร้างรายได้เสริม และการพัฒนาคุณภาพงานโดยพนักงาน ส่วนการพัฒนาต่อยอดและการขยายการประยุกต์
ใช้ปรัชญาฯ ในการบริหารจัดการองค์กรสู่คู่ค้า/ชุมชน นั้น ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาคนภายในองค์กรให้มีความรู้
ความเข้าใจ สามารถน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วันให้ได้ก่อนที่จะขยายผล
สู่คู่ค้า/ชุมชนต่อไป

6.

ปัจจัยความสำ�เร็จในการนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลือ่ น
ในบริษัท

6.1 วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับธุรกิจคู่ค้า
ของกลุ่มมิตรผล บริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จำ�กัด เห็นความสำ�คัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้ว
แต่ขาดองค์ความรู้เรื่องการนำ�ใช้กับองค์กรและคณะผู้บริหารได้เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนา จึงได้ตอบรับ
เข้าร่วมกับกลุ่มมิตรผล (มอก.๙๙๙๙) บริษั ทฯ ได้น้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ภายในองค์กร
ทำ�ให้เกิดการพัฒนาองค์กรจากแนวคิด มอก.๙๙๙๙ ในหลายๆ ด้าน
6.2 โครงสร้างการบริหารที่แข็งแรง บริษั ท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จำ�กัด มีโครงสร้าง
การบริหารงานโดยใช้บุคลากรในครอบครัว ทำ�ให้มีความเอาใจใส่ในการดำ�เนินงานสูง มีการแบ่งหน้าที่การทำ�งาน
อย่างชัดเจน ด้วยระบบรองกรรมการหรือผู้อำ�นวยการด้านต่างๆ จากคนในครอบครัวมีผลให้เกิดความชัดเจน
ในการบริหารจัดการ สามารถแยกหรือมอบหมายงานตามที่บุคคลถนัดและบริหารงานอย่างอิสระ ซึ่งเป็น
ประโยชน์มากกว่าการบริหารจัดการโดยเจ้าของกิจการเพียงคนเดียว ที่อาจขาดมุมมอง หรือเวลาในการเข้าร่วม
โครงการพัฒนาต่างๆ ของภาครัฐ
6.3 ความตั้งใจจริงของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้มีการกำ�หนดตัวชี้วัด (KPI) ด้านต่างๆ เพื่อเป็นตัวชี้วัดผล
ของการดำ�เนินโครงการ โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การอบรม เรื่องการนำ�ใช้ปรัชญาฯ เพื่อการพัฒนา
จากภายในองค์กร 6 ครั้ง มีการตั้งทีมงาน 6 คน แบ่งตามแผนกต่างๆ เพื่อทำ�ความเข้าใจกับพนักงานที่ยังไม่เข้าใจ
ในช่วงแรก และมีการดำ�เนินโครงการอย่างต่อเนื่อง
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7.

ปัญหาและอุปสรรคในการดำ�เนินงาน

ทัศนคติและวัฒนธรรมในองค์กร พนักงานส่วนใหญ่ของบริษั ทฯ คุ้นชินกับวัฒนธรรมองค์กรแบบเดิม
บริษัทฯ จึงจำ�เป็นต้องปรับเปลีย่ นความคิดของพนักงานในบริษัทฯ สร้างความรูค้ วามเข้าใจให้มคี วามเข้าใจในเรือ่ งเศรษฐกิจ
พอเพียงไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้ทฤษฎีป่าล้อมเมือง รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการบริการ
อันเป็นหัวใจสำ�คัญของการดำ�เนินธุรกิจขนส่งควบคูไ่ ปกับความยัง่ ยืน และการสร้างจิตสำ�นึกในการมีสว่ นร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคมและชุมชน

8.

ข้อเสนอแนะ

8.1 การกระจายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษั ทฯ ได้มีการทำ�กิจกรรมเพื่อสังคมอยู่แล้วในหลายๆ
โครงการ แต่ยังกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่บางจังหวัด ดังนั้น การขยายพื้นที่กิจกรรมเพื่อสังคมไปยังพื้นที่เป้าหมายรอบๆ
ศูนย์กระจายสินค้าทั้ง 19 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 2 จังหวัดภาคเหนือ จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บริษัทฯ กับชุมชนได้เป็นอย่างดี
8.2 การจ้างงานคนพิการ ควรมีการจ้างงานแรงงานคนพิการที่มีฝีมือ ซึ่งในปัจจุบันเป็นโครงการ
ทีร่ ฐั บาลให้ความสำ�คัญอย่างมาก นอกจากบริษัทฯ จะได้ใช้ความรูค้ วามสามารถของคนพิการแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือ
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้สามารถดำ�รงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
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