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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบั 
ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศ
ให้ด าเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพ่ือให้กา้วทนัต่อโลกยุค
โลกาภิวตัน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็น
ท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อนัเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ี จะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบและ
ความระมดัระวงั อยา่งยิง่ในการน าวิชาการต่างๆ มาใชใ้นการวางแผนและการด าเนินการ 
ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐนกัทฤษฎี และนกัธุรกิจในทุกระดบั ให้มีส านึก คุณธรรมความซ่ือสัตย ์
สุจริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ในด าเนินชีวิตดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติ 
ปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วและกวา้งขวาง ทั้งดา้นวตัถุ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอก
ไดเ้ป็นอยา่งดี

คุณลักษณะ

ค านิยาม

แนวปฏิบัติและ
ผลที่คาดหมาย

เงื่อนไข
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1. ใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม นัน่คอื เทคโนโลยทีีร่าคาไมแ่พง แต่ถูกหลกัวชิาการ
2. มขีนาดการผลติทีเ่หมาะสม สอดคลอ้งกบัความสามารถในการบรหิารจดัการ
3. ไมโ่ลภเกนิไปและไมเ่น้นก าไรระยะสัน้
4. ซื่อสตัยส์จุรติในการประกอบการ ไมเ่อารดัเอาเปรยีบผูบ้รโิภคและไมเ่อารดัเอาเปรยีบ

แรงงาน หรอืลกูคา้ ตลอดจนไมเ่อารดัเอาเปรยีบผูจ้ าหน่ายวตัถุดบิ
5. เน้นการกระจายความเสีย่งจากการมผีลติภณัฑท์ีห่ลากหลาย และ/หรอื มคีวามสามารถ

ในการปรบัเปลีย่นผลผลติไดง้า่ย
6. เน้นการบรหิารความเสีย่งต ่า โดยเฉพาะอยา่งยิง่ไมก่่อหน้ีจนเกนิขดีความสามารถในการ

บรหิารจดัการ
7. เน้นการตอบสนองตลาดภายในทอ้งถิน่ ภูมภิาค ตลาดภายในและตลาดต่างประเทศ

ตามล าดบั เป็นหลกั

อภิชยั พนัธเสน สรวิชญ์ เปรมช่ืน และพิเชษฐ์ เกียรติเดชปัญญา (2546) การประยกุตพ์ระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงกบั
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม กรุงเทพ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั
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สุขสรรค ์กนัตะบุตร วชิิตา รักธรรม ณฐั
สิทธ์ิ เกิดศรี กฤตินี ณฏัฐวฒิุสิทธ์ิ พร
เกษม กนัตามระ และธนัยามยั เจียรกลุ 
(2553) การพฒันาแนวทางปฏิบติัในการ
ด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง กรุงเทพ ฯ: ส านกังาน
กองทุนสนบัสนุนการวจิยั
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แนวทางปฏิบัติ ผลกระทบต่อความส าเร็จอย่างยัง่ยนื

1 มองการณ์ไกลในการบริหารจดัการและตดัสินใจในเชิงนโยบาย ไม่
มุ่งหวงัก าไรในระยะสั้นแต่เพียงอยา่งเดียว แต่คิดถึงผลกระทบใน
ระยะยาว โดยรวมถึงการคาดการณ์ถึงสถานการณ์การเปล่ียนแปลง
ในอนาคต และลงทุนในการเตรียมองคก์รใหพ้ร้อมต่อการ
เปล่ียนแปลงนั้น

ความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงท่ีคาดไม่ถึงใน
ขณะท่ีมุ่งสู่เป้าหมาย มีความสามารถในการ

บริหารความเส่ียง

2 ใหค้วามส าคญัแก่พนกังานอยา่งเป็นรูปธรรม โดยมีการรักษาและ
พฒันาพนกังานอยา่งต่อเน่ือง แมใ้นยามวิกฤต นอกเหนือจากน้ีแลว้
ยงัใหค้วามส าคญักบัการพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงจากภายในองคก์ร
อีกดว้ย

มีนวตักรรมสูงและสามารถตอบรับต่อการ
เปล่ียนแปลงท่ีคาดไม่ถึงไดดี้กวา่

3 ใหค้วามส าคญักบัการรักษาผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ของธุรกิจทั้งหมด รวมถึงประชากรและสงัคมในอนาคตอยา่งเป็น
รูปธรรม ถึงแมว้า่ในบางกรณีการรักษาผลประโยชน์ดงักล่าวอาจจะ
หมายถึงค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนกต็าม

ป้องกนัวิกฤตทางสงัคม และมีคนช่วยเหลือให้
ธุรกิจด าเนินต่อไดเ้ม่ือประสบวิกฤต

แนวทางปฏิบัตใินการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนืตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
(Sufficiency Economy Leadership Practices)
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แนวทางปฏิบัติ ผลกระทบต่อความส าเร็จอย่างยัง่ยนื

4 ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันานวตักรรมทุกมิติขององคก์รอยา่งต่อเน่ือง 
ไม่จ ากดัอยูเ่พียงนวตักรรมในผลิตภณัฑห์รือการใหบ้ริการท่ีเกิดจาก
หน่วยงาน Research & Development แต่เพียงอยา่งเดียว

มีนวตักรรมสูง ทั้งแบบ Radical และแบบ
Incremental ลอกเลียนแบบยาก จึงรักษา

สถานะความเป็นผูน้ าได้

5 การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตน้ทุนต ่า สร้างความสามารถในการแข่งขนั

6 พฒันาเทคโนโลยใีนการผลิตหรือใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพ แต่ราคา
ไม่สูง โดยเฉพาะเทคโนโลยท่ีีเกิดจากภูมิปัญญาไทย

ตน้ทุนต ่า สร้างความสามารถในการแข่งขนั

7 ขยายธุรกิจอยา่งค่อยเป็นค่อยไป เม่ือพิจารณาอยา่งรอบคอบแลว้เท่านั้น 
ถึงแมว้า่การกระท าดงักล่าวจะจ ากดัโอกาสในการสร้างก าไรระยะสั้น
ขององคก์รกต็าม

ไม่มีควาเส่ียงสูง พร้อมต่อการเปล่ียนแปลงท่ี
คาดไม่ถึง

แนวทางปฏิบัตใินการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนืตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
(Sufficiency Economy Leadership Practices)
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แนวทางปฏิบัติ ผลกระทบต่อความส าเร็จอย่างยัง่ยนื

8 บริหารความเส่ียงโดยการมีผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย ตลาดท่ี
หลากหลาย และการลงทุนท่ีหลากหลาย โดยอยูบ่นพ้ืนฐานของ
ความรู้จริง

ความเส่ียงต ่า สามารถด าเนินธุรกิจอยา่ง
ต่อเน่ือง

9 แบ่งปัน รวมถึงการแบ่งปันองคค์วามรู้ท่ีมีกบัคู่แข่งหรือองคก์รต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือพฒันาตลาดและผลประโยชน์ท่ีตกแก่ผูบ้ริโภคและ
สงัคม

นวตักรรมอยา่งต่อเน่ือง

10 มีวฒันธรรมองคก์รท่ีแขง็แกร่ง โดยมีจริยธรรม ความอดทน ความ
ขยนัหมัน่เพียร และนวตักรรมเป็นค่านิยมร่วมพ้ืนฐาน

ท าใหอ้งคก์รมีประสิทธิภาพ มีความสามารถ
ในการตอบรับต่อการเปล่ียนแปลงท่ีดีกวา่ และ

สามารถฝ่าฟันวิกฤตได้

แนวทางปฏิบัตใินการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนืตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
(Sufficiency Economy Leadership Practices)
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แนวทางปฏิบัตใินการด าเนินธุรกจิตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงตามสายงาน

สุขสรรค ์กนัตะบุตรและคณะ (2555) โครงการศึกษาเพื่อพฒันาตวัช้ีวดัแห่งความยัง่ยืนขององคก์รธุรกิจเพื่อจดัท ามาตรฐานองคก์รธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นตอนท่ี 2 กรุงเทพ ฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั.



Sufficiency Economy Business Practices

http://seb.cm.mahidol.ac.th/seb/index.php
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แนวทางในการด าเนินธุรกิจ จุดเด่นของแนวทางตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง แนวทางทั่วไป

1 การจดัการวฒันธรรมแหง่องค์กร มีการจดัการวฒันธรรมองค์กรอยา่งเป็นระบบ ไมม่ีการจดัการวฒันธรรมองค์กร

2. การจดัการทรัพยากรมนษุย์ พนกังานเป็นทรัพย์สนิขององค์กร ให้ความส าคญักบัการลงทนุเพื่อ
พนกังานเทา่ๆ กบัการท าก าไรให้ผู้ ถือหุ้นหรือเจ้าของ

คนส าคญั แตน้่อยกวา่การท าก าไร

3. การจดัการตลาด ไมส่ร้างความต้องการในสนิค้าหรือบริการเกินความจ าเป็น ตัง้ราคา
แบบสมเหตสุมผล เน้นการสร้างความสมัพนัธ์ในระยะยาวกบัลกูค้า
ทัง้หมด ไมใ่ช่แคล่กูค้าเทา่นัน้ ผลติภณัฑ์หรือบริการบางอยา่งถึงแม้
ขาดทนุ แตต่อบโจทย์สงัคมก็มีตอ่เนื่อง

สร้างความต้องการในสนิค้าหรือบริการอยูต่ลอดเวลา 
ลกูค้าเทา่นัน้ส าคญัที่สดุ ตัง้ราคาเพื่อท าก าไรสงูสดุ
ตลอดเวลา สนิค้าขาดทนุไมท่ า ถึงแม้ตอบโจทย์สงัคม

4. การจดัการผลติ และหรือ บริการ ผลติแบบ Zero Waste และยอมเสยีคา่ใช้จ่ายลว่งหน้าเพื่อ
รักษาสงัคมและสิง่แวดล้อม รวมถึงการหาพลงังานทดแทน

Lean Operation ไมย่อมเสยีเวลาใช้จ่ายลว่งหน้า
เพื่อรักษาสงัคมและสิง่แวดล้อม พลงังานทดแทนเป็นเร่ือง
ไกลตวั

5. การจดัการนวตักรรม คิดค้นสิง่ใหม่ๆ  ในสนิค้า บริการและกระบวนการในองค์กรทัง้หมด
เพื่อตอบโจทย์สงัคม โดยเน้นการใช้วสัดแุละภมูิปัญญาท้องถ่ิน

เน้นนวตักรรมในสนิค้าหรือบริการเทา่นัน้ ไมเ่น้น
นวตักรรมในกระบวนการอื่นๆ ไมเ่น้นตอบโจทย์สงัคม 
ไมใ่ห้ความส าคญักบัการใช้วสัดแุละภมูิปัญญาท้องถ่ิน

6. การจดัการความเสีย่ง เน้นความเสีย่งที่รับได้ ถึงแม้ก าไรจะน้อย High Risk, High Return.

แนวทางปฏิบัตใินการด าเนินธุรกจิตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงกบัแนวทางทั่วไป 

สุขสรรค ์กนัตะบุตรและคณะ (2555) โครงการศึกษาเพื่อพฒันาตวัช้ีวดัแห่งความยัง่ยืนขององคก์รธุรกิจเพื่อจดัท ามาตรฐานองคก์รธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นตอนท่ี 2 กรุงเทพ ฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั.
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มีการจดัการทัง้สิน้ 6 แนวทางดงันี ้
1. มีความดี ความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และนวตักรรมเป็นค่านิยมร่วมพื้นฐานท่ีเป็น

รูปธรรม
2. ผูบ้ริหารปฏิบติัตามค่านิยมร่วมความดี ความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และนวตักรรมเป็น

ตวัอยา่งใหก้บัพนกังานพฒันา
3. ผูบ้ริหารจากภายในเพื่อรักษาค่านิยมร่วมความดี ความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และ

นวตักรรม แห่งองคก์ร (Succession Plan)
4. จดักิจกรรมใหพ้นกังานเพื่อตอกย  ้าค่านิยมร่วมความดี ความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม สงัคม 

และนวตักรรมขององคก์ร
5. การคดัเลือกพนกังานใหม่มีเง่ือนไขเก่ียวกบัค่านิยมร่วมความดี ความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

สงัคม และนวตักรรมรวมอยูด่ว้ย
6. หลีกเล่ียงการปลดพนกังานเพื่อรักษาค่านิยมร่วมแห่งองคก์ร

การจัดการวฒันธรรมแห่งองค์กร 



Sufficiency Economy Business Practices

มีการจดัการทั้งส้ิน 7 แนวทางดงัน้ี 
1. มีการก าหนดสมรรถนะหลกั (core competency) ตามค่านิยมร่วมแห่งปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

เป็นส่วนหน่ึงในการคดัเลือกพนกังานใหม่ การพฒันา การประเมินผล การท างาน และ การเล่ือน
ต าเหน่ง

2. การดูแลพนกังานโดยองคก์รและผูบ้ริหาร อยา่งจริงใจ
3. ลงทุนพฒันาพนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง
4. การพฒันาพนกังานนอกจากจะพฒันาทกัษะและความรู้เก่ียวกบังานแลว้ ยงัรวมถึง ทกัษะชีวติ

อ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวกบังานโดยตรงดว้ย
5. การส่งเสริมใหพ้นกังานเสนอความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
6. ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาผูบ้ริหารจากภายในองคก์ร (Management Development Plan)
7. การส่งเสริมใหพ้นกังานท าประโยชน์ต่อสงัคม

การจัดการบุคลากร 
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มีการจดัการทั้งส้ิน 6 แนวทางดงัน้ี 
1. มีการก าหนดขอบเขตของตลาดเพื่อการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป
2. น าความตอ้งการของคู่คา้ ลูกคา้ และบริบทของสงัคมมาใชใ้นการพฒันาบริการ และ สินคา้อยา่ง

ต่อเน่ืองโดยเนน้คุณค่าท่ีลูกคา้ไดรั้บ
3. มีระบบการประเมินผลความพึงพอใจและการรับขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ต่อสินคา้และบริการ
4. มีการน าวตัถุดิบทอ้งถ่ินมาใชใ้นการพฒันาสินคา้
5. มีการตั้งราคาอยา่งยติุธรรมตามกลไกการตลาด
6. รักษาความเป็นผูน้ าทางการตลาดดว้ยภาพลกัษณ์ของสินคา้ ลกัษณะของสินคา้ท่ีเป็น ประโยชน์ 

และปลอดภยั

การจัดการการตลาด 
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มีการจดัการทั้งส้ิน 5 แนวทางดงัน้ี 
1. “ค านึงถึงผูอ่ื้นในกรีนซพัพลายเชน” องคก์รค านึงถึงผูอ่ื้นซ่ึงรวมถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทั้งหมด

เช่นลูกคา้ พนกังาน ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ ส่ิงแวดลอ้ม สงัคม ชุมชน เพื่อใหมี้การจดัการ ห่วงโซ่
อุปาทานท่ีดีเนน้การสร้างคุณค่าในตวัสินคา้ผา่นกระบวนการผลิตสินคา้และการ ด าเนินงานโดย
ใหค้วามส าคญัและร่วมมือกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ลูกคา้ พนกังาน ส่ิงแวดลอ้ม แบบยัง่ยนื

2. “ร่วมกนัสร้าง” (Co-Creation) ใหทุ้กฝ่ายร่วมกนัการออกแบบสินคา้หรือบริการ เช่น ลูกคา้มีส่วน
ร่วมในการออกแบบ พนกังานใหค้วามเห็นขอ้เสนอแนะ และค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม

3. “ปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง” มุ่งเนน้การปรับปรุงพฒันากระบวนการผลิต การ ด าเนินงานอยา่ง
ต่อเน่ืองโดยใชข้อ้มูลอา้งอิงและปรับเป็นมาตรฐานในการท างานใหดี้ข้ึน

4. “ท าเกินเพื่อส่ิงแวดลอ้ม” การใหค้วามส าคญักบัส่ิงแวดลอ้มและสงัคมรอบๆ โรงงานหรือแหล่ง
ผลิตสินคา้โดยการลดของเสีย มลพิษ การสร้างเครือข่าย

5. “คน ระเบิดจากคนเก่งและคนดี” การด าเนินงานโดยใหค้วามส าคญักบัคน พนกังาน ตอ้งเก่งและ
เป็นคนดีระเบิดจากภายในตวัพนกังาน และน าออกไปสู่องคก์ร ลูกคา้ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม

การจัดการการผลติและการให้บริการ 
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มีการจดัการทั้งส้ิน 7 แนวทางดงัน้ี 
1. มีแนวทางในการบริหารจดัการใหเ้กิดนวตักรรมและเทคโนโลยี
2. มีระบบและกลไกสนบัสนุนนวตักรรมและเทคโนโลย ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นบุคลากร และการ

สร้างองคค์วามรู้ในองคก์ร
3. มีแนวทางการปฏิบติังาน กิจกรรม ผูรั้บผดิชอบ ในการจดัการใหเ้กิดนวตักรรม
4. มีการน าเอาการประเมินผลลพัธ์ของการพฒันานวตักรรมและ เทคโนโลย ีท่ีมีต่อองคก์รไปใชใ้น

การวางแผน
5. ค านึงถึงผลลพัธ์ของการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยขีององคก์รท่ีมีต่อผูมี้ส่วน ไดส่้วนเสีย

ในสงัคม
6. มีแนวทางในการใชข้อ้มูลเพื่อรองรับการพฒันานวตักรรมโดยมีแหล่งขอ้มูลและคนรับผดิชอบ

อยา่งชดัเจน
7. ลูกคา้และสงัคมมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างนวตักรรมในองคก์ร 

การจัดการนวตักรรมและเทคโนโลย ี
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มีการจดัการทั้งส้ิน 7 แนวทางดงัน้ี 
1. การวางแผนก าลงัคน การประเมินศกัยภาพและพฒันาพนกังานอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งมี การ

จดัการความรู้ของพนกังาน
2. การมีตลาดท่ีหลากหลาย
3. การมีผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายตามความช านาญของบริษทั
4. การลงทุนอยา่งระมดัระวงั มีการก าหนดอตัราส่วนทางการเงินท่ียอมรับได ้รวมถึงมี การป้องกนั

ความเส่ียงทางดา้นอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
5. มีการติดตามตรวจสอบกระบวนการปฏิบติังาน เพื่อใหสิ้นคา้/บริการไดม้าตรฐานท่ี ก าหนดไว้
6. ค านึงถึงความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของพนกังาน
7. มีคณะท างานประเมินความเส่ียงในองคก์ร และมีการทบทวน (Review) ความเส่ียงโดย 

คณะกรรมการบริษทั (Board of Directors)

การจัดการความเส่ียง 
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Examples of Sufficiency Mindset

ขาดทุนอยู่กว่าสิบปีเนื่องจากมี
ผลิตภัณฑ์ชื่อ Good-Life 
ส าหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย

พยายามคงราคามาม่าไว้ที่
ห้าบาทต่อซองเป็นเวลาถึง 
11 ปี เนื่องจากผู้ที่
รับประทานมาม่าเป็นผู้มี
รายได้น้อย หรือนักเรียน
นักศึกษา 

ปฏิเสธที่จะเข้าอยู่ใน
เครือข่ายร้านสะดวกซื้อ
รายใหญ่ของประเทศ 
เพราะหากเข้าร่วม จะต้อง
ขึ้นราคาสินค้าหลายเท่าตัว 
เลยไม่ทราบจะบอกลูกค้า
เก่าแก่ว่าท าไมถึงต้องขึ้น



Envisaged outcomes at SCG

Outcomes (ผลลัพธ)์
• In 2008, the world economy plunged into a deep economic slowdown. 

At the time, the Thai economy was worsened by an ongoing domestic 
political turmoil that affected export growth as well as consumer and 
investment confidence. In 2008, SCG managed to achieve total 
revenues of 293,230 million baht (USD 8.3 billion), an increase in 10 
percent from 2007 with a net profit of 16,771 million baht (USD 479.31 
million), primarily through operational efficiency improvements in its 
business units. 

• The global economic downturn and domestic political turmoil 
continued into 2009. That year, SCG managed to achieve even better 
results, with total revenues of 238,664 million baht (USD 6.8 billion) 
and a net profit of 24,346 million baht (USD 695.80 million), because of 
its focus on prudent financial management and on-going expansion into 
new markets.



Envisaged outcomes at SCG

Outcomes (ผลลัพธ)์
• A 2015 survey that showed a satisfaction rate of 89 percent among 

communities around SCG plants on issues of safety and environmental 
management

• DJSI has named SCG the Industry Leader in Construction Materials for 
five consecutive years since 2011 and has ranked it in Gold Class, the 
highest group, for eight consecutive years since 2008.



Envisaged outcomes at Nithi Foods

Outcomes (ผลลัพธ)์
• Throughout its entire existence, it does not have to depend on others 

such as financial institutions and imported technology.
• Since 1998, it has gone through several crises, including the subprime 

crisis in 2007—2008, the 2008—2009 petroleum crisis, and the on-going 
political crisis in Thailand. 

• It was also able to save 30 percent of its production costs in 2004 
when the Thai government floated the gas price, by having worked 
with King Mongkut’s University of Technology to develop a high-
efficiency gas oven.

• It did not experience the labor wage crisis in 2012 since it had been 
paying its employees beyond the minimum wage already. 

• Employees are very satisfied and motivated.
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UN Sustainable Development Goals (SDGs)

In 2015, countries adopted a set of goals to end poverty, protect the planet, and ensure 
prosperity for all as part of a new sustainable development agenda. Each goal has specific 
targets to be achieved over the next 15 years.
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UN Sustainable Development Goals (SDGs)
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Sufficiency Economy Businesses & SDGs



ขอบคุณครับ


