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คำ�นำ�
บริษัท แปลน ครีเอช่ันส์ จำ�กัด เป็นผู้ผลิต “ของเล่นเสริมสร้�ง

พัฒน�ก�รเด็ก” จ�กไม้ย�งพ�ร�ร�ยใหญ่ของประเทศ ท่ีมีฐ�นคิดและ
กระบวนก�รผลิตท่ีไม่ใช่เล่นๆ เพร�ะทุกท่ีม�และข้ันตอนก�รผลิตกล่ันกรอง
จ�กข้อมูล คว�มรู้ และคว�มซ่ือสัตย์สุจริต ผสมผส�นไปในท�งส�ยกล�งท่ี
ยึดหลักก�รทำ�ง�นด้วยเหตุและผล พอประม�ณ และมีภูมิคุ้มกัน ท้ังยังศึกษ�
วิจัยสร้�งนวัตกรรมอย่�งต่อเน่ือง

บริษัท แปลน ครีเอช่ันส์ จำ�กัด ได้รับร�งวัลถ้วยพระร�ชท�นสมเด็จ
พระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ในก�รประกวดผลง�นต�ม
ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง คร้ังท่ี 2 ซ่ึงสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพ่ือ
ประส�นง�นโครงก�รอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.) และภ�คี
จัดข้ึนเม่ือปี 2552 และในปี 2556 ได้อ�ส�เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
สำ�นักง�น กปร. เน่ืองจ�กมีศักยภ�พและคว�มพร้อมในก�รถ่�ยทอดและเป็น
แหล่งเรียนรู้ก�รน้อมนำ�ประยุกต์ใช้ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงด้�นธุรกิจ

สำ�นักง�น กปร. จัดพิมพ์คู่มือก�รประยุกต์ใช้ปรัชญ�ของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประเภทธุรกิจขน�ดกล�ง บริษัท แปลน ครีเอช่ันส์ จำ�กัด  
ฉบับน้ี เป็นก�รจัดพิมพ์คร้ังท่ี 2 เน่ืองจ�กยังคงมีคว�มต้องก�รใช้คู่มือ 
ส่งเสริมสนับสนุนและสร้�งคว�มเข้�ใจก�รน้อมนำ�ใช้ปรัชญ�ของเศรษฐกิจ
พอเพียงในภ�คธุรกิจ

ท้�ยน้ี สำ�นักง�น กปร. ขอขอบคุณบริษัท แปลน ครีเอช่ันส์ จำ�กัด  
ท่ีสนับสนุนข้อมูลและรูปภ�พประกอบ และหวังเป็นอย่�งย่ิงว่�คู่มือฉบับน้ี 
จะเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ประกอบก�ร นักธุรกิจ หันม�ทำ�ธุรกิจต�มปรัชญ�
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้�งคว�มสุข สมดุล และย่ังยืน ให้แก่ตนเอง
และองค์กร

สำ�นักง�น กปร.
ธันว�คม 2560

วิธีด�วน์โหลดแอพพลิเคช่ัน จ�ก Google Play Store ผ่�นมือถือระบบแอนดรอยด์
1. แตะเลือกแอพฯ Play Store 
2. พิมพ์ช่ือ Layar ในช่องค้นห�ระบบจะแสดงช่ือแอพฯ ใกล้เคียงแบบอัตโนมัติ ห�กเจอแอพฯ  

       ท่ีต้องก�รให้แตะเลือก 
3. จ�กน้ันจะเข้�ไปยังหน้�ติดต้ังแอพฯ ให้แตะปุ่ม ติดต้ัง (Install) 
4. ระบบทำ�ก�รติดต้ังแอพฯ เสร็จเรียบร้อย ส�ม�รถแตะปุ่ม เปิด เพ่ือใช้ง�นแอพฯ น้ันได้

วิธีใช้ง�นแอพพลิเคช่ัน Layar
1. แตะเลือกไปท่ีแอพฯ Layar
2. นำ�กล้องมือถือส่องไปท่ีหน้�ปกของคู่มือฯ 
3. เม่ือได้ภ�พหน้�ปกให้แตะท่ีหน้�จอหน่ึงคร้ัง ระบบจะทำ�ก�รสแกนภ�พ
4. จ�กน้ันให้เลือกก�รแสดงผลต�มท่ีต้องก�รเพ่ือรับชมคลิปวีดีโอ

วิธีด�วน์โหลดแอพพลิเคช่ัน จ�ก App Store ผ่�นมือถือระบบ iOS 
1. แตะเลือกแอพฯ  App Store
2. พิมพ์ช่ือ Layar ในช่องค้นห�ระบบจะแสดงช่ือแอพฯ ใกล้เคียงแบบอัตโนมัติ ห�กเจอแอพฯ   

       ท่ีต้องก�รให้แตะเลือก 
3. จ�กน้ันจะเข้�ไปยังหน้�ติดต้ังแอพฯ ให้แตะปุ่ม ติดต้ัง (Install) 
4. ระบบทำ�ก�รติดต้ังแอพฯ เสร็จเรียบร้อย ส�ม�รถแตะปุ่ม เปิด เพ่ือใช้ง�นแอพฯ น้ันได้

วิธีใช้ง�นแอพพลิเคช่ัน Layar
1. แตะเลือกไปท่ีแอพฯ Layar
2. นำ�กล้องมือถือส่องไปท่ีหน้�ปกของคู่มือฯ 
3. เม่ือได้ภ�พหน้�ปกให้แตะท่ีหน้�จอหน่ึงคร้ัง ระบบจะทำ�ก�รสแกนภ�พ
4. จ�กน้ันให้เลือกก�รแสดงผลต�มท่ีต้องก�รเพ่ือรับชมคลิปวีดีโอ



2 3

จุดเร่ิมต้นคว�มสำ�เร็จ
บริษัท แปลน ครีเอช่ันส์ จำ�กัด เป็น

บริษัทท่ีถือหุ้นโดยคนไทยท้ังหมด ก้�วแรก
ของแปลนทอยส์ได้เร่ิมต้นจ�กก�รทดลอง
ผลิตในห้องแถวเล็กๆ ย่�นล�ดพร้�ว  
ต่อม�ได้ขย�ยโรงง�นไปท่ีซอยน�ร�ยณ์

ในปี 2527 ซ่ึงนับเป็นจุดเร่ิมต้น
ในก�รก้�วเข้�ม�สู่อุตส�หกรรมก�ร
ผลิตของเ ล่นไม้อย่�งเ ต็มตัว ในปี 
2529 สินค้�แปลนทอยส์ เร่ิมเป็นท่ีรู้จัก 
ไปท่ัวโลก จึงมีก�รคิดขย�ยโรงง�น 
ไปยังนิคมอุตส�หกรรมเมืองใหม่บ�งพลี 
ในปี 2527 จนกระท่ังปี 2533 ได้มีก�ร
เร่ิมสร้�งโรงง�นท่ีจังหวัดตรัง และได้ย้�ย
ฐ�นก�รผลิตท้ังหมดม�ยังจังหวัดตรัง 
ในปี 2543 โดยมีส�เหตุหลักในก�รย้�ย 
คือ เพ่ืออยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบหลัก คือ  
ไม้ย�งพ�ร� รวมถึงบริษัทฯ ต้องก�รสร้�ง
ง�นให้แก่คนในท้องถ่ินด้วย ในปัจจุบัน 
บริษัทฯ มีพนักง�นท่ีเป็นคนท้องถ่ินถึง  95%  
โดยเป็นพนักง�นท่ีอ�ศัยอยู่ในพ้ืนท่ี  
อำ�เภอย่�นต�ข�ว ซ่ึงเป็นท่ีต้ังของโรงง�น
ถึง 60%

ข้อมูลพ้ืนฐ�น
ช่ือบริษัท : บริษัท แปลน ครีเอช่ันส์  จำ�กัด
ปีท่ีเร่ิมดำ�เนินก�ร : 2524
ลักษณะสินค้�และบริก�ร : ผลิตและจำ�หน่�ยของเล่นไม้
สถ�นท่ีต้ัง : เลขท่ี 8 หมู่ 8 ถนนตรัง-ปะเหลียน อำ�เภอย่�นต�ข�ว จังหวัดตรัง  92140
โทรศัพท์ : 0 2237 9070

บริษัท แปลน ครีเอช่ันส์ จำ�กัด ประสบ
ปัญห�จ�กก�รท่ีพันธมิตรในสหรัฐอเมริก�
ซ่ึงเป็นผู้แทนจำ�หน่�ยร�ยใหญ่ประสบปัญห�
วิกฤตก�รณ์ก�รเงิน ส่งผลกระทบต่อเน่ืองม�ยัง 
บริษัทฯ ต่อม�ในปี 2551 ได้รับผลกระทบ
จ�กวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริก� ทำ�ให้ 
ส่งผลกระทบต่อก�รส่ังซ้ือ และก�รว�งแผน
ก�รผลิตของบริษัทฯ นอกจ�กน้ีในปี 2555  
มีนโยบ�ยก�รปรับค่�แรงข้ันต่ำ� จึงส่งผล 
กระทบต่อต้นทุนก�รผลิต และคว�มส�ม�รถ 
ในก�รแข่งขันกับตล�ดต่�งประเทศ ทำ�ให้
บริษัทฯ ได้นำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจ 
พอเ พียงม�ใ ช้ในก�รดำ � เ นิน ธุร กิจ โดย
มีเ ป้�หม�ยใ ห้ เ ป็นอง ค์กร ท่ีขับ เค ล่ือน 
ด้วยระบบคุณค่� มีคุณภ�พ ประสิทธิภ�พ 

และเป็นผู้นำ�ในธุรกิจของเล่นท่ีมีคุณภ�พ 
สร้�งสรรค์ และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยมี
กำ�ไรเพ่ือขย�ยธุรกิจ แบ่งปันผู้เก่ียวข้อง และ
แสดงก�รรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตร�ยแรกของโลกท่ีนำ� 
ไม้ย�งพ�ร�ม�ใช้ในก�รผลิตของเล่น โดย 
ไม้ย�งพ�ร�ดังกล่�วเป็นไม้ย�งพ�ร�ท่ีมีอ�ยุ
เกิน 25 ปี และหมดอ�ยุก�รให้น้ำ�ย�งแล้ว  
ซ่ึงเดิมจะถูกตัดท้ิง และเผ�แปรสภ�พเป็นถ่�น  
แต่แปลนทอยส์ได้เพ่ิมคุณค่�ให้กับไม้ย�งพ�ร�  
เหล่�น้ี ด้วยก�รนำ�ม�ทำ�ของเล่นไม้ท่ีผ่�น
กระบวนก�รและกรรมวิธีพิเศษในก�รรักษ� 
เน้ือไม้โดยไม่ใช้ส�รเคมี ทำ�ให้ของเล่นของ 
แปลนทอยส์มีคว�มปลอดภัยสูงสุดสำ�หรับเด็ก

แรงบันด�ลใจในก�รประยุกต์ใช้
ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

สัดส่วนพนักง�นแยกต�มอำ�เภอในจังหวัดตรัง

ย่�นต�ข�ว

เมือง

ปะเหลียน

60%

8%
4% 7%

7%

14%

กันตัง

ห�ดเจ้�สำ�ร�ญ

อ่ืนๆ
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ก�รประยุกต์ใช้ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง คว�มพอประม�ณ
ดำ�เ นินธุรกิจเฉพ�ะด้�นท่ีถนัดและ

เช่ียวช�ญ คือ ของเล่นไม้และเฟอร์นิเจอร์
ท่ีผลิตจ�กไม้เท่�น้ัน และขย�ยธุรกิจโดย
ก�รลงทุนจ�กเงินกู้ยืมและเงินกำ�ไรสะสมใน
สัดส่วนท่ีเหม�ะสม  มีก�รจัดทำ�แผนวิเคร�ะห์ 
ก�รลงทุนใหม่ ระยะเวล�คืนทุน และแผนก�ร
ชำ�ระหน้ี และจุดคุ้มทุน ก่อนก�รตัดสินใจลงทุน 
ทุกคร้ัง มีก�รประชุมกลยุทธ์ภ�ยในองค์กร
เพ่ือให้ระดับบริห�รรับทร�บถึงนโยบ�ยก�ร 
ดำ�เนินง�นในแต่ละปี รวมท้ังมีก�รกำ�หนด
ยอดข�ยในแต่ละปีเพ่ือใช้เป็นตัวกำ�หนด
ทิศท�งของตล�ดและคว�มเติบโตของธุรกิจ
อย่�งต่อเน่ือง โดยมีก�รแบ่งปันส่วนร�ยได้ 
ไป ยัง ผู้ มี ส่วน เ ก่ียว ข้องท�ง ธุร กิจและ 
ผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยก�รจัดสรรผลกำ�ไร
ท่ีได้จ�กผลประกอบก�ร 50% จะแบ่งปัน 
ให้แก่พนักง�นและผู้ถือหุ้น 10% ของกำ�ไร
จะนำ�ม�แบ่งปันเพ่ือทำ�โครงก�รท่ีรับผิดชอบ
ต่อสังคมและโครงก�รเพ่ือส่ิงแวดล้อม ส่วนท่ี
เหลือจะนำ�ม�เป็นทุนในก�รดำ�เนินง�นและก�ร
ขย�ยธุรกิจ  นอกจ�กน้ียังใช้ทรัพย�กรอย่�ง
ประหยัดและมีคุณค่�สูงสุด โดยยึดหลัก 4 R 
คือ Reduce, Reuse, Recycle, Rethink เช่น 
นำ�ไม้ย�งพ�ร�ท่ีหมดอ�ยุก�รให้น้ำ�ย�งแล้ว 
ม�เพ่ิมคุณค่�โดยผลิตเป็นของเล่น ออกแบบ
กล่องให้เหลือพ้ืนท่ีว่�งในกล่องน้อยท่ีสุดเพ่ือ
ประหยัดก�รใช้กระด�ษ ในส่วนของกระด�ษ
ท่ีใช้แล้วน้ัน นำ�ม�ผ่�นก�รรีไซเคิลโดยผสม 
ข้ีเล้ือยและแป้ง ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ใส่ของเล่น

ประเทศช�ติ ประช�ชน
สมดุล ยั่งยืน พร้อมรับต่อก�รเปลี่ยนแปลง

มีภูมิคุ้มกันในด้�นวัตถุ • สังคม • สิ่งแวดล้อม • วัฒนธรรม

คว�มรอบรู้
คว�มรอบคอบ
คว�มระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน

คว�มเพียร มีสติ ปัญญ�

ท�งส�ยกล�ง

พอประม�ณ

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี

คว�มพอเพียง

บนพื้นฐ�น

นำ�สู่

ท่ีม� : มูลนิธิสถ�บันวิจัยและพัฒน�ประเทศต�มปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง,
     สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ, 2555
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คว�มมีเหตุผล
บริษัทฯ ได้รับก�รส่ังซ้ือม�กข้ึน จึงก่อสร้�งอ�ค�รผลิตเพ่ิมอีก

หน่ึงหลังเพ่ือรองรับก�รเพ่ิมข้ึนของปริม�ณก�รผลิตในปี 2550 บริษัทฯ 
ใช้เคร่ืองจักรทันสมัยในกระบวนก�รผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภ�พ ประหยัด
เวล� และลดต้นทุน อีกท้ังยังทำ�ให้เกิดคว�มถูกต้องแม่นยำ�ม�กย่ิงข้ึน  
และให้คว�มสำ�คัญกับผลิตภัณฑ์ท้ังในด้�นคุณภ�พและคว�มปลอดภัย  
โดยผลิตภัณฑ์จ�กแปลนทอยส์ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นจ�กหล�ยสถ�บัน 
อ�ทิ ASTM (ม�ตรฐ�นสหรัฐอเมริก�), EN71 (ม�ตรฐ�นยุโรป) และ 
CARB PHRASE II ซ่ึงเป็นก�รรับรองเก่ียวกับส�รฟอร์ม�ลดีไฮด์ ซ่ึงเป็น 
ส่วนประกอบในก�รผลิตสินค้�จ�กไม้ ไม่ว่�จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ พ้ืน หรือ 
ของเล่น นอกจ�กน้ียังผลิตสินค้�ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและสุขอน�มัยของทุกฝ่�ย  
ไม่ว่�จะเป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค หรือชุมชน และคำ�นึงถึงคุณภ�พของสินค้� ให้มี 

คว�มปลอดภัยจ�กก�รใช้สินค้�อย่�งสูงสุด  
โดยปัจจุบันมีก�รส่ังซ้ืออุปกรณ์ในก�รตรวจสอบ
คุณภ�พเพ่ือให้สินค้�มีม�ตรฐ�นในระดับส�กล เช่น 
Hand-held XRF และ Thermo Scientific NITON® 
Analyzers ซ่ึงเป็นอุปกรณ์สำ�หรับก�รตรวจสอบ 
ค่�โลหะหนักในวัตถุดิบข�เข้�ว่�อยู่ในระดับท่ี
ปลอดภัยหรือไม่ มีระบบก�รจัดก�รน้ำ�ท้ิง ระบบ
ก�รจัดก�รเศษไม้ ข้ีเล่ือย และฝุ่นไม้ มีส่วนร่วม
ในโครงก�รอนุรักษ์พลังง�น โดยมีก�รใช้พลังง�น
ทดแทนจ�กแสงอ�ทิตย์ และพลังง�นชีวมวล และ
เข้�ร่วมโครงก�รส่งเสริมก�รอนุรักษ์พลังง�นใน 
รูปแบบม�ตรก�รอุดหนุนผลก�รประหยัดพลังง�น  
ซ่ึงได้รับก�รสนับสนุนจ�กกรมพัฒน�พลังง�น
ทดแทนและอนุรักษ์พลังง�น (พพ.) กระทรวงพลังง�น  
โดยมีก�รเปล่ียนหลอดไฟเป็นหลอดประหยัด
พลังง�น LED เพ่ือกระตุ้นให้เกิดก�รใช้พลังง�น
อย่�งมีประสิทธิภ�พ รวมถึงลดค่�ไฟฟ้�ของ 
สถ�นประกอบก�ร 

ภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี
บริษัทฯ มีตร�สินค้�ของตนเองท่ีได้รับก�ร

ยอมรับจ�กท่ัวโลก ผลิตภัณฑ์ของแปลนทอยส์
ทุกช้ินถูกออกแบบจ�กทีมนักออกแบบช�วไทย
ท้ังหมดและใช้วัตถุดิบในท้องถ่ินและในประเทศถึง 
98% โดย 73% เป็นวัตถุดิบท่ีนำ�ม�จ�กเขตรัศมี  
30 กิโลเมตรรอบโรงง�น และใช้วัตถุดิบนำ�เข้�
เพียงแค่ 2% โดยปัจจุบันได้ขย�ยตล�ดสู่ส�กล 
รวมแล้วกว่� 69 ประเทศท่ัวโลก บริษัทฯ ให้คว�ม
สำ�คัญกับก�รบริห�รคว�มเส่ียงโดยก�รว�งแผน
ดำ�เนินธุรกิจเป็น 2 ระยะ คือ แผนระยะส้ันและแผน
ระยะย�ว นอกจ�กน้ัน ยังมีก�รกระจ�ยคว�มเส่ียง
ในด้�นต่�งๆ ดังน้ี

• ด้�นก�รเงิน ใช้หลักก�รประกันคว�มเส่ียง  
โดยก�รซ้ืออัตร�แลกเปล่ียนล่วงหน้�เ พ่ือ
รักษ�เสถียรภ�พของอัตร�แลกเปล่ียน และ 
มีก�รกำ�หนดก�รข�ยโดยใช้สกุลเงินหล�ยสกุล  
ต�มสภ�พตล�ดในแต่ละโซนท่ีจัดจำ�หน่�ย

• ด้�นก�รตล�ด เพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถใน
ตล�ดใหม่ โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงตล�ดเอเชีย และ
ขย�ยกลุ่มสินค้�และประเภทของสินค้� เช่น  
WaterPlay, PlanMini™, Essential Series  
รวมถึงก�รขย�ยก�รต้ังสำ�นักง�นตัวแทนจำ�หน่�ย 
เพ่ือให้ส�ม�รถส่งเสริมก�รข�ยได้อย่�งเต็มท่ี  
รวมถึงควบคุมค่�ใช้จ่�ยด้�นก�รตล�ด และติดต�ม
บริห�รลูกหน้ีได้เอง
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• ด้�นกระบวนก�รภ�ยใน ปรับปรุง
กระบวนก�รผลิตเพ่ือเปล่ียนจ�กผลิตสินค้�
ออกม�เพ่ือข�ยเป็นผลิตสินค้�ต�มคว�ม
ต้องก�รของผู้ซ้ือ และปรับกระบวนก�รทำ�ง�น
จ�กลำ�ดับช้ัน เป็นทำ�ง�นแบบทีม มีก�ร 
กระจ�ยแหล่งซ้ือวัตถุดิบและกระจ�ยง�นให้
บุคคลภ�ยนอก โดยประเมินต�มศักยภ�พ

• ด้�นก�รเรียนรู้และพัฒน� โดยนำ�คว�มรู้
ของบุคล�กรเปล่ียนสู่คว�มรู้ขององค์กรโดยรวม
จัดทำ�โครงก�รองค์กรเป่ียมสุข เพ่ือให้พนักง�น
อยู่ในองค์กรด้วยคว�มสุข มีก�รบริห�รง�นโดย
มีก�รรวมตัวกันของแต่ละฝ่�ย เพ่ือร่วมกันทำ�
โครงก�รต่�งๆ

บริษัทฯ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือพัฒน�
ผลิตภัณฑ์ของเล่นเด็กท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
โดยมุ่งม่ันท่ีจะใช้ประโยชน์จ�กวัตถุดิบต่�งๆ ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น โครงก�รข้ึนรูปไม้อัดโค้ง  
ก�รนำ�น้ำ�ย�งม�ใช้ผลิตของเล่น โครงก�ร 
ข้ีเล่ือยอัด โครงก�รน้ำ�ส้มควันไม้

HAPPY 
BODY

HAPPY 
WORKPLACE

HAPPY 
FAMILY

HAPPY 
HEART

HAPPY 
MONEY

HAPPY 
SOCIETY

HAPPY 
SOUL

HAPPY 
BRAIN

HAPPY 
RELAX
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นอกจ�กน้ียังมีนวัตกรรม PlanWood™ หรือวัตถุดิบใหม่
ท่ีเกิดจ�กก�รนำ�เอ�เศษวัตถุดิบเหลือใช้จ�กกระบวนก�รผลิต
เช่น เศษข้ีเล่ือย หรือ ก่ิง ก้�น และร�กของต้นย�งม�บด แล้ว
ใช้คว�มร้อนในก�รอัดข้ึนรูปทรงเป็นของเล่น แทนก�รกำ�จัดท้ิง 
นวัตกรรมน้ีช่วยเพ่ิมมูลค่�ให้กับผลิตภัณฑ์ เน่ืองจ�กผู้ออกแบบ
ส�ม�รถออกแบบของเล่นได้หล�กหล�ยม�กข้ึน และยังเป็น
ท�งเลือกให้กับผู้บริโภคท่ีตระหนักในเร่ืองส่ิงแวดล้อม เน่ืองจ�ก 
PlanWood™ ช่วยลดข้ันตอนก�รผลิต จึงส่งผลให้ปริม�ณ
ก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์จ�กกระบวนก�รผลิตลดลง  
ซ่ึงนำ�ไปสู่ก�รก้�วเป็นบริษัทท่ีลดปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซ 
เรือนกระจก นอกจ�กน้ันยังเป็นผู้ผลิตร�ยแรกท่ีคิดค้นของเล่นไม้ 
ท่ีส�ม�รถเล่นกับน้ำ�ได้ เน่ืองจ�กไม้ PlanWood™ น้ันมีคว�ม
หน�แน่นอย่�งม�ก

มีก�รนำ�หลักประสิทธิภ�พ
เ ชิ ง นิ เ วศ เศรษฐ กิจ  (Eco  
Efficiency) ม�ปรับใช้ เพ่ือพัฒน�
กระบวนผลิตให้ย่ังยืน โดยก�ร
สร้�งสมดุลของ 3 องค์ประกอบ
หลัก คือ กำ�ไร ส่ิงแวดล้อม และคน  
อีกท้ังยังมุ่งเน้นก�รออกแบบเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ (Eco Design)  
เ พ่ื อ ก � ร อ อ ก แบบ ท่ี ย่ั ง ยื น  
(Sustainable Design) รวมท้ัง
นำ�ผลกระทบด้�นส่ิงแวดล้อม
และ สังคม ม�กำ �หนดเ ป็น
ตัวแปรในก�รออกแบบพัฒน�
ผ ลิ ต ภัณ ฑ์  โ ด ย พิ จ � รณ� 
ห่วงโซ่วัฏจักรของผลิตภัณฑ์ 
ต้ังแ ต่ก�รอ นุ รัก ษ์ ป่ � ท่ี เ ป็น 
ต้นกำ � เ นิดของไ ม้ย�งพ�ร� 
กระบวนก�รออกแบบ ก�รผลิต 
ก�รจัดส่งสีเขียว (Green Logistics)  
ตลอดจนช่วงหมดอ�ยุก�รใช้ง�น
ของผลิตภัณฑ์ อีกท้ังยังคิดค้น
ประดิษฐ์เคร่ืองจักรเอง เพ่ือลด
ข้ันตอนหรือนำ�เอ�เคร่ืองจักร
หล�ยๆ เค ร่ืองม�ประยุกต์
เป็นเคร่ืองจักรท่ีส�ม�รถผลิต 
ช้ินง�นได้สำ�เร็จภ�ยในเคร่ือง
เดียว โดยเคร่ืองจักรท่ีคิดค้น
ข้ึนม�น้ัน เน้นประโยชน์ในก�ร 
ใช้ง�น และคว�มปลอดภัยของ 
ผู้ใช้ง�นด้วย อ�ทิ เคร่ืองข้ึนรูป 
ไ ม้ ก ล ม  เ ช่ น  ล้ อ จ ร ะ เ ข้   
ฝ�ปิดกล่องกระดกไม้กลม ล้วน
สร้�งข้ึนม�เพ่ือรองรับเศษไม้

จ�กง�นกลึง ซ่ึง เหลือเศษจ�ก 
ข้ันตอนสุดท้�ยในกระบวนก�รผลิต  
โดยนำ�ม�ตัดย่อยๆ ต�มขน�ดคว�ม
หน�ของช้ินง�น นอกจ�กน้ีบริษัท
ยังได้พัฒน�กระบวนก�รผลิตโดยลด 
ข้ันตอนก�รทำ�ง�นของแรงง�นคน 
จ�ก 4 ข้ันตอน คือ ง�นตัดป�ดข้�ง  
2 ด้�น ง�นเซ�ะร่องเท้� ง�นเข้�
รูแขน และง�นตัดแบ่งลำ�ตัวท่อน
บน-ท่อนล่�ง 45 องศ� ม�รวมใน
เคร่ืองเดียวกัน โดยใช้วัตถุดิบท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อมเพ่ือให้สอดคล้อง
กับคว�มต้องก�รของตล�ดและ 
ผู้บริโภค เช่น ใช้ก�ว E-Zero ซ่ึง
ผ่�นก�รรับรองม�ตรฐ�นระดับส�กล 
ใช้สีปลอดส�รพิษ (Water Based, 
Non-Toxic Colors) ใช้บรรจุภัณฑ์ 
ท่ีส�ม�รถนำ�กลับม�ใช้ใหม่ได้ ใช้
กร ะ ด �ษ รี ไ ซ เ คิ ล กั บ ง � น พิม พ์  
แค็ตต�ล็อก แผ่นพับ ถุงกระด�ษ 
น�มบัตร และใช้หมึกพิมพ์ท่ีทำ�จ�ก 
ถ่ัวเหลือง (Soy Ink, Water Based Ink)

ก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล 
แนวใหม่ท่ีให้คว�มสำ�คัญกับก�ร
พัฒน�พนักง�นอย่�งต่อเน่ือง โดยไม่มี
นโยบ�ยก�รปลดพนักง�นออก ดูแล
พนักง�นให้มีคว�มก้�วหน้�ในอ�ชีพ 
ให้โอก�สกับพนักง�นท่ีมีคว�มรู้ 
คว�มส�ม�รถ และมีศักยภ�พได้บรรจุ
ในตำ�แหน่งท่ีว่�ง มีก�รจัดทำ�ม�ตรฐ�น
ในก�รคำ�นวณค่�จ้�งให้กับพนักง�น
ต�มขีดคว�มส�ม�รถและผลง�น
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คว�มรู้
มีก�รพัฒน�ระบบก�รบริห�รองค์คว�มรู้ 

ในองค์กรและต่อยอดสู่องค์กรแห่งก�รเรียนรู้ 
และพัฒน�นวัตกรรมในทุกๆ ด้�นอย่�งต่อเน่ือง  
โดยให้คว�มสำ�คัญต่อก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถ
ของพนักง�นท้ังในระดับปฏิบัติก�ร และระดับบริห�ร
ท้ังท�งตรง และท�งอ้อม เช่น ให้คว�มรู้เก่ียวกับ 
ง�นท่ีทำ� และคว�มรู้อ่ืนๆ ท่ีส�ม�รถนำ�ไป
ประยุกต์ใช้ได้ในอน�คต ก�รพัฒน�เพ่ือเพ่ิม 
ขีดคว�มส�ม�รถให้กับหัวหน้�ง�น และเจ้�หน้�ท่ี 
โดยร่วมกับสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ชีวศึกษ� 
และวิทย�ลัยเทคนิคตรัง โดยจัดก�รเรียนก�รสอน
ระดับประก�ศนียบัตรช้ันสูง ส�ข�วิช�อุตส�หกรรม
เคร่ืองเรือนและง�นไม้ภ�ยในโรงง�น นอกจ�กน้ี 
ยังมีก�รแบ่งปันคว�มรู้ระหว่�งธุรกิจเพ่ือให้
เป็นแบบอย่�งขององค์กรท่ีมีคว�มรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยให้คำ�แนะนำ�เก่ียวกับ 
ก�รดำ�เนินกิจก�รแบบ “สีเขียว” ให้กับผู้มีส่วน
เก่ียวข้องได้รับทร�บ เช่น เชิญชวนผู้มีส่วน
เก่ียวข้องท้ังในระดับตัวแทนจำ�หน่�ย และผู้ข�ยปลีก  
ม�เย่ียมชมโรงง�น ก�รผลิตของเล่นเพ่ือเด็ก
พิเศษ โดยใช้คว�มรู้และประสบก�รณ์ท่ีมีม�
พัฒน� ออกแบบ และผลิตของเล่น เพ่ือเสริม
สร้�งพัฒน�ก�รท้ังท�งด้�นร่�งก�ยและจิตใจ  
ให้เป็นไปอย่�งเหม�ะสม โดยแบ่งของเล่นออกเป็น 
3 ชนิด ดังน้ี

• บล็อกเสียง -> สำ�หรับเด็กท่ีมีคว�มบกพร่อง
ท�งส�ยต�

•    พินบอล -> สำ�หรับเด็กออทิสติก 
     •  ผีเส้ือและหนอนผีเส้ือ -> สำ�หรับเด็กท่ีมี
คว�มพิก�รอย่�งถ�วรของสมอง หรือโรคสมอง
พิก�ร

นอกจ�กน้ี ยังมีก�รจัดทำ�โครงก�ร
ท่ีมุ่งเน้นก�รทำ�กิจกรรมท่ีเป็นก�รพัฒน�
และเพ่ิมศักยภ�พของเย�วชนเป็นหลัก 
เช่น พิพิธภัณฑ์ของเล่นเด็ก โครงก�รของ
เล่นพบชุมชน โดยนำ�ของเล่นท่ีเหม�ะสม 
กับวัยไปมอบให้เย�วชนในชุมชนต่�งๆ 
เพ่ือส่งเสริมให้พวกเข�รักก�รเรียนรู้ และ
ได้มีพัฒน�ก�รในด้�นต่�งๆ ผ่�นก�รเล่น  
อ�ทิ ก�รว�ดภ�พบนแผ่นไม้ ก�รประดิษฐ์ 
ของ เ ล่นจ�ก เศษไ ม้และขยะต�ม
จินตน�ก�ร นอกจ�กน้ี ยังมีก�รจัด 
กิจกรรมต่�งๆ เ พ่ือสร้�งคว�มสุข  
คว�มสนุกสน�นให้กับเด็กๆ และผู้ปกครอง
ในชุมชน
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คุณธรรม
ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ มีคว�มโปร่งใสต่อ  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหมด ส�ม�รถเข้�ม�ตรวจสอบข้อมูล
ต่�งๆ ได้ ให้คว�มสำ�คัญโดยยึดม่ันในคุณธรรม มีก�ร 
ทำ�กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่�ง
ต่อเน่ือง เช่น ช่วยเหลือพนักง�นและชุมชนในเขตอำ�เภอ
ย่�นต�ข�วเม่ือคร้ังประสบภัยน้ำ�ท่วม ได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึง
ในก�รสืบทอดประเพณีชักพระ ซ่ึงเป็นประเพณีท่ีมีใน  
ภ�คใต้เท่�น้ัน อีกท้ังยังมีก�รรดน้ำ�ดำ�หัวผู้สูงอ�ยุท่ีอยู่
บริเวณรอบโรงง�น เป็นต้น นอกจ�กน้ีมีก�รจัดทำ�
โครงก�รสร้�งง�นด้�นเย็บปักถักร้อยให้กับกลุ่มแม่บ้�น
ในชุมชนจังหวัดตรัง เพ่ือส่งเสริมให้ช�วบ้�นได้ใช้เวล�
ว่�งให้เป็นประโยชน์ และยังเป็นก�รกระจ�ยร�ยได้ภ�ยใน
ชุมชนอีกด้วย และมีก�รจ้�งง�นผู้ด้อยโอก�ส เช่น ผู้พิก�ร
ท�งส�ยต� เพ่ือเสริมสร้�งโอก�สในก�รพัฒน�ทักษะก�ร
ทำ�ง�นและร�ยได้ให้แก่พวกเข� ซ่ึงมีส่วนช่วยให้พวกเข�
ส�ม�รถเล้ียงตัวเองได้ในอน�คต ผู้ด้อยโอก�สส่วนใหญ่
ส�ม�รถทำ�ง�นอยู่ในส�ยก�รผลิตได้เป็นอย่�งดีเช่นเดียว
กับพนักง�นท่ัวไป

บริษัทฯ ได้ร่วมกิจกรรมกับหน่วยง�น
ร�ชก�ร เช่น อบต. ในก�รแข่งขันกีฬ� ปลูกป่�  
และเก็บขยะริมช�ยทะเล เป็นต้น รวมท้ังมี
ก�รต้ังชมรมแปลนอ�ส� เพ่ือให้พนักง�นได้
ดำ�เนินกิจกรรมท�งสังคมต�มท่ีต้องก�ร และ 
ส่งเสริมก�รออมผ่�นสหกรณ์ออมทรัพย์  
เพ่ือแก้ปัญห�หน้ีนอกระบบของพนักง�น
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ผลสำ�เร็จจ�กก�รประยุกต์ใช้ปรัชญ�
ของเศรษฐกิจพอเพียง

บริษัทได้ปรับรูปแบบก�รบริห�ร
ง�นจ�กท่ีเคยประยุกต์ใช้แนวคิด ก�รวัด 
ผลง�นเชิงดุลยภ�พ (Balanced Scorecard  
: BSC) ท่ีใช้สำ�หรับก�รบริห�รผลก�ร
ปฏิบัติง�น ม�เป็นรูปแบบใหม่ คือ  
รูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง บริษัทจึง
ได้ทำ�ก�รปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ 
หลักก�รของปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง  
ทำ � ใ ห้ เ กิ ดก� ร เ ติบ โ ตอ ย่ � งสม ดุล  
ซ่ึงแปลนทอยส์เช่ือว่�จะช่วยสร้�งคว�ม
ย่ังยืนให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่�งดี 
ส�ม�รถสร้�งตร�สินค้�เองจนส�ม�รถ
แข่งขันในระดับโลกได้ มีก�รจัดสรร
กำ�ไรไปใช้ในโครงก�รเพ่ือสังคมและ 
ส่ิงแวดล้อม มีก�รปลูกป่�ทดแทน 
พัฒน�พนักง�นอย่�งต่อเน่ือง โดยให้
ทุนก�รศึกษ�ต่อในระดับต่�งๆ และ 
มีคว�มก้�วหน้�ในอ�ชีพท่ีชัดเจน ส่งเสริม
ก�รสร้�งนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  
โดยพนักง�น

แผนท่ีกลยุทธ์BSC  
(รูปแบบเก่�)

F   =  50%

C  =   20%

I    =   20%

L   =   10%

BSC  
(รูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง)

F   =  25%

C  =   25%

I    =   25%

L   =   25%

องค์การ
- ผู้นำ�
- วัฒนธรรม
- คว�มสอดคล้องกับกลยุทธ์
- ก�รทำ�ง�นเป็นทีม

St.Map
กำ�ไร

มุมมองด้�น 
ก�รเงิน

เพ่ิมยอดข�ย

ทัศนคติของลูกค้� คว�มสัมพันธ์กับลูกค้�

ก�รลดต้นทุน

มุมมองด้�น
ลูกค้�

ร�ค�

คุณภ�พ ตร�ย่ีห้อบริก�ร

คว�มหล�ก
หล�ยของส่ือ

คว�มสะดวกในก�รซ้ือ พันธมิตรท�งก�รค้�

มุมมองด้�น
กระบวนก�ร

มุมมองด้�น 
ก�รเรียนรู้  
และพัฒน�

กระบวนก�ร 
ด้�นก�รดำ�เนินง�น

กระบวนก�ร 
ด้�นนวัตกรรม

กระบวนก�ร 
ด้�นบริห�รลูกค้�

กระบวนก�ร 
ด้�นรับผิดชอบต่อสังคม

HRM
- ทักษะ
- คว�มรู้
- ก�รทุ่มเท

IT 
- ระบบ
- ฐ�นข้อมูล
- เครือข่�ย

• Financial Perspective (F) -> ระบบก�รเงินท่ีคำ�นึงถึงคว�มพอเพียง โดยไม่ได้มุ่งเน้นแต่
ผลกำ�ไรสูงสุด

• Customer Perspective  (C) -> รักษ�ลูกค้�เก่�และห�ลูกค้�ใหม่โดยก�รใช้หลัก 4P โดยคำ�นึงถึง
แนวคิด ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ก�รตล�ดสีเขียวเพ่ือสร้�งคว�มจงรักภักดีต่อตร�สินค้�  
     • Internal Business Process (I) -> สร้�งกระบวนก�รจัดก�รภ�ยในท่ีมีคุณค่�

• Learning and Growth (L) -> คำ�นึงถึงเร่ืองก�รพัฒน�คน เน่ืองจ�กนวัตกรรม ล้วนเกิดข้ึน 
จ�กคน ดังน้ัน ก�รบริห�รให้พนักง�นเป็นคนดี มีคุณภ�พและมีคุณธรรมต�มหลักปรัชญ�ของ
เศรษฐกิจพอเพียงจะก่อให้เกิดนวัตกรรมท�งสังคมท่ีดี
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ร�งวัลคว�มสำ�เร็จ
• ปี 2547 และ 2551 ร�งวัลจ�กรัฐบ�ลไทยในฐ�นะที่เป็นองค์กรที่ม ี

ก�รจ้�งง�นผู้ด้อยโอก�ส (Outstanding Award for Corporate With the 
Employment of People With Disabilities) 

• ปี 2552 ร�งวัลถ้วยพระร�ชท�นสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ 
สย�มบรมร�ชกุม�รี จ�กก�รประกวดผลง�นต�มปรัชญ�ของเศรษฐกิจ 
พอเพยีง ครัง้ที ่2 สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รพเิศษเพือ่ประส�นง�นโครงก�ร
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)

โรงง�นตรัง

แผนท่ี
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ร�ยช่ือศูนย์ก�รเรียนรู้ และเบอร์ติดต่อท้ัง 47 แห่ง ต�มภ�คต่�งๆ ท่ัวประเทศ

ลำ�ดับ     ประเภท  จังหวัด    โทรศัพท์
ศนูยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง 
สำ�นักง�น กปร.

ลำ�ดับ     ประเภท  จังหวัด    โทรศัพท์
ศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีง 
สำ�นักง�น กปร.

ภ�คกล�ง

1.  น�ยประม�ณ ประสงค์สันต์ ประช�ชนในพ้ืนท่ีห่�งไกลและกันด�ร ก�ญจนบุรี     08 7903 0912
2.  น�ยวินัย สุวรรณไตร  ประช�ชนทั่วไป  ฉะเชิงเทร�     09 8816 2825
3.  น�ยสำ�รอง แตงพลับ   เกษตรกรทฤษฎีใหม่  เพชรบุรี     08 9076 4325
4.  น�ยณรงค์ บัวสี  เกษตรกรทฤษฎีใหม่   กรุงเทพฯ     08 7357 6999
5.  น�ยยวง เขียวนิล  เกษตรกรทฤษฎีใหม่   นนทบุรี     08 1929 9159
6.  น�ยปรีช� เหมกรณ์  เกษตรกรทฤษฎีใหม่   กรุงเทพฯ     08 5059 3555
7.  กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้�ว
 ชุมชนบ้�นไทรใหญ่    กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่   นนทบุรี     08 0076 8989
8.  ชุมชนบ�งรักน้อย   ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  นนทบุรี     08 1316 0805
9.  ชุมชนเพชร�วุธ พัน.2  ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  กรุงเทพฯ     0 2521 1190
10.  เรือนจำ�ชั่วคร�วเข�กลิ้ง   หน่วยง�นภ�ครัฐในส่วนภูมิภ�ค เพชรบุรี     0 3246 5171
11.  ธน�ค�รเพื่อก�รเกษตร
 และสหกรณ์ก�รเกษตร (ธ.ก.ส.)  หน่วยง�นภ�ครัฐในส่วนกล�ง กรุงเทพฯ     0 2280 0180
12.  กรมร�ชทัณฑ์   หน่วยง�นภ�ครัฐในส่วนกล�ง กรุงเทพฯ     0 2967 5719
13.  บริษัท ซองเดอร์ไทย
 ออร์แกนิคฟู้ด จำ�กัด  ธุรกิจขน�ดย่อม   สุพรรณบุรี     0 2967 1200-1 
14.  กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน  ธุรกิจขน�ดย่อม  เพชรบุรี     08 9515 1128
15.  ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด สมศักด์ิแกลงเซอร์วิส ธุรกิจขน�ดย่อม  ระยอง     0 3867 1382
16.  บริษัท บ�ธรูม ดีไซน์ จำ�กัด ธุรกิจขน�ดกล�ง  ปทุมธ�นี     0 2683 7322-3
17.  บริษัท บ�งจ�กปิโตรเลียม จำ�กัด (มห�ชน) ธุรกิจขน�ดใหญ่  กรุงเทพฯ     0 2335 4658
18.  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน) ธุรกิจขน�ดใหญ่  กรุงเทพฯ     0 2739 8000
19.  บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน 
 จำ�กัด (มห�ชน)   ธุรกิจขน�ดใหญ่  กรุงเทพฯ     0 2202 8000

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

1.  น�ยทวี ประห�  ประช�ชนในพ้ืนท่ีห่�งไกลและกันด�ร มุกด�ห�ร     09 9914 3917
2.  น�ยแสนหมั้น อินทรไชย� ประช�ชนทั่วไป  อุดรธ�นี     08 6167 8524
3.  น�ยสุนัน เผ้�หอม  ประช�ชนทั่วไป  ขอนแก่น     08 0186 8617
4.  น�ยจันทร์ที ประทุมภ�  เกษตรกรทฤษฎีใหม่  นครร�ชสีม�    08 9948 4737
5.  น�งพิมพ์ โถตันคำ�  เกษตรกรทฤษฎีใหม่  สกลนคร     08 0748 3133
6.  น�ยบุญแทน เหล�สุพะ  เกษตรกรทฤษฎีใหม่  เลย     08 3346 0287
7.  กลุ่มข้�วคุณค่� ช�วน�คุณธรรม กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  ยโสธร     08 7872 1672
8.  กลุ่มเกษตรกรรมย่ังยืนอำ�เภอกันทรวิชัย กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  มห�ส�รค�ม    08 9618 4075
9.  ชุมชนบ้�นท่�เรือ  ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  นครพนม     08 1975 3378
10.  โรงเรียนร�ชประช�นุเคร�ะห์ 51 
 (ศึกษ�สงเคร�ะห์น�งรอง)  หน่วยง�นภ�ครัฐในส่วนภูมิภ�ค บุรีรัมย์     04 4631 883

11.  บริษัท โสมภ�ส 
 เอ็นจิเนียร่ิง (2005) จำ�กัด  ธุรกิจขน�ดกล�ง  มห�ส�รค�ม     08 1052 1270

ภ�คเหนือ

1.  น�ยผล มีศรี  ประช�ชนในพ้ืนท่ีห่�งไกลและกันด�ร พะเย�     08 7174 9928
2.  น�ยสุพจน์ โคมณี  ประช�ชนทั่วไป  นครสวรรค์     08 1041 0911
3.  น�ยสมม�ตร บุญฤทธิ์  ประช�ชนทั่วไป  กำ�แพงเพชร    08 6207 1285
4.  น�งเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นย�ง เกษตรกรทฤษฎีใหม่  เชียงร�ย     08 1706 9687
5.  น�ยประพันธ์ ศรีสุวรรณ  เกษตรกรทฤษฎีใหม่  แพร่     08 5252 2835
6.  น�ยบุญเป็ง จันต๊ะภ�  เกษตรกรทฤษฎีใหม่  เชียงร�ย     08 9559 8350
7. กลุ่มเกษตรทำ�สวนบ้�นถ้ำ� กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  พะเย�     08 1023 8350
8.  กลุ่มศูนย์เครือข่�ยปร�ชญ์
 ช�วบ้�นเกษตรย่ังยืนตำ�บลศรีเมืองชุม กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  เชียงร�ย     08 1025 5598
9.  ชุมชนบ้�นดอกบัว  ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  พะเย�     08 2895 7321
10.  โรงพย�บ�ลหนองม่วงไข่  หน่วยง�นภ�ครัฐในส่วนภูมิภ�ค แพร่     05 464 7458-60

ภ�คใต้

1.  น�ยสมพงษ์ พรผล  ประช�ชนทั่วไป  พังง�     08 9123 1589
2.  น�ยสมช�ย นิลอนันต์  เกษตรกรทฤษฎีใหม่  สุร�ษฎร์ธ�นี    08 9592 1764
3.  น�ยพินัย แก้วจันทร์  เกษตรกรทฤษฎีใหม่  ยะล�     08 1388 5161
4.  ชุมชนบ้�นบ�งโรง  ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  ภูเก็ต     08 1892 9204
5.  เทศบ�ลตำ�บลปล�ยพระย� หน่วยง�นภ�ครัฐในส่วนภูมิภ�ค กระบี่     0 7568 7141
6.  บริษัท พรทิพย์ ภูเก็ต จำ�กัด ธุรกิจขน�ดย่อม  ภูเก็ต     0 7626 1555
7.  บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำ�กัด ธุรกิจขน�ดกล�ง  ตรัง     0 2237 9070
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