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ภาพรวมองค์กร

ก่อตั &งขึ &นเมื.อวนัที. 18 พฤศจิกายน 2563 โดยที.บริษัท BKSSE มีวตัถปุระสงค์ในการจําหนา่ยผลติภณัฑ์ของกลุม่คนพิการและผู้ ด้อยโอกาส ให้กบักลุม่ลกูค้าที.หลากหลายเชื &อ
ชาติและอตุสาหกรรม ซึ.งทางบริษัทมีวิสัยทัศน์คือ การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และแม่เลีCยงเดีDยวทีDมีลูกพิการ 
พร้อมคืนกําไรสู่สังคมอย่างยัDงยืน

บริษัท บ้านคนพเิศษ วสิาหกจิเพื9อสังคม จาํกัด (BKSSE)

ผลติภณัฑ์จากแรงงานคนพิการและ
ผู้ ด้อยโอกาส

>50
รายการ

สร้างงานให้กบัคนพิการ 
ผู้ ด้อยโอกาส และแม่เลี &ยงเดี.ยว

>100
ราย

องค์กรวิสากิจเพื.อสงัคม

100%
(ไมมี่การจา่ยปันผลให้ผู้ ถือหุ้น)

จํานวนผู้สนบัสนนุ

>20
องค์กร
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ประวัตคิวามเป็นมา

ก่อตั &ง ชมรมผู้ ปกครองบุคคลออทิสติก 
จ.ชลบุรี  ซึ<งเป็นการรวมตวักันของกลุ่ม
ผู้ปกครองที<มีลกูเป็นออทิสติก

2547

ก่อตั &ง ศูนย์บริการคนพิการทั<วไป 
ในนาม “ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิต
บคุคลออทิสติก จ.ชลบรีุ”

2554

• ทําการจดทะเบียนเป็น บริษัทวิสาหกิจเพื<อสงัคม 
และเปลี<ยนชื<อใหมเ่ป็น ”บริษัทบ้านคนพเิศษ
วสิาหกิจเพื>อสังคม จาํกัด”

• อยูร่ะหวา่งกระบวนการ อย. และ Halal

2565

ทําการเช่าอาคารสํานกังาน ห้องผลิตและ 
คลังสินค้า ขนาดพื &นที<ใช้สอยรวม กว่า 
U,WWW ตารางเมตร ที< อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 

2564

จดจัดตั &ง บริษัท บ้านคนพิเศษ จํากัด ณ 
วนัที< UY พฤศจิกายน พ.ศ. [\]^ โดย คุณ
อารยา แดงแสง และผู้ ร่วมก่อตั &งอีก U^ ทา่น

2563



ไมมี่หุ้นสว่น กรรมการ ผู้ มีอํานาจจดัการแทนนิติบคุคล ผู้ ถือหุ้นตั ?งแต ่25% เป็นบุคคลในตาํแหน่งดงักล่าวในกิจการที:เคยถูกเพกิถอนตามข้อ 5
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วสิาหกจิเพื:อสังคม คืออะไร
วสิาหกจิเพื:อสังคม ตาม พ.ร.บ. ไทย

1 2 3 4

รูปแบบองค์กร

เป็นนิตบุิคคลตาม
กฎหมายไทย

วัตถุประสงค์ ที:มาของรายได้ การจดัการกาํไร การกาํกับดแูล

ไม่เคยถูกเพกิถอนการจดทะเบียนเป็นวสิาหกิจเพื:อสังคม (เว้นแตพ้่น 2 ปี หลงัจากถกูเพิกถอน)

มีวัตถุประสงค์
เพื:อสังคมใน

เป้าหมายหลัก

7

ยกเว้นวิสาหกิจเพืJอสงัคมทีJไมป่ระสงค์
จะแบง่ปันผลกําไร

เพื:อส่งเสริมการจ้างงานแก่บุคคลผู้สมควร
ได้รับการส่งเสริมเป็นพเิศษ

เพื:อแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาชุมชน สังคม 
หรือสิ:งแวดล้อม

เพื:อประโยชน์ส่วนรวมอื:น

เพื:อคืนประโยชน์ให้สังคม

50%
รายได้ไมน้่อยกวา่ 50% 
มาจากการจําหน่ายสนิค้า
และบริการ

นําผลกําไร
ไมน้่อยกวา่
70%
ไปใช้เพืJอ
วตัถปุระสงค์
ทางสงัคม มีการกาํกับดแูล

กิจการที:ดี

แหล่งที(มา: สรุปสาระสําคญัจากพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจเพื(อสงัคม พ.ศ. 2562

5

โดยผู้ลงทนุในหุ้นของ SE หรือผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สนิให้แก่ SE นั ?นจะได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการภาษีเพืJอสนบัสนนุ SE
• หกัรายจา่ยเงินลงทนุในหุ้นสามญัได้ตามจริง
• หกัรายจา่ยเงินหรือทรัพย์สนิทีJบริจาคได้ตามจริง

6
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สทิธิประโยชน์ทางภาษีของผู้บริจาคให้แก่วสิาหกจิเพืCอสังคม

วสิาหกจิเพืCอสังคม ตาม พ.ร.บ. ไทย

แหล่งที(มา: สรุปสาระสําคญัจากพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจเพื(อสงัคม พ.ศ. 2562

โดยมีเงื)อนไขการบริจาคดงันี 6

• บริจาคตั 6งแตว่นัที) = พฤษจิกายน ABCD ถงึวนัที) GH ธนัวาคม ABCC

• บริจาคผ่านระบบ e-Donation

บุคคลธรรมดา

• ไม่มีการหกัลดหย่อน

• ได้รับยกเว้นภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิCม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์สาํหรับการบริจาคทรัพย์สินให้แก่วสิาหกิจเพืCอสังคม

นิตบุิคคล

• หักรายจ่ายเงินหรือทรัพย์สินทีCบริจาคให้แก่วิสาหกิจเพืCอสังคมโดยไม่มีค่าตอบแทนได้เท่าทีCจ่ายจริง แต่เมืCอรวมกับรายจ่ายเพืCอการกุศลสาธารณะ 

หรือเพืCอการสาธารณประโยชน์ ไม่เกนิ 2% ของกาํไรสุทธิ

• ได้รับยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบุิคคล ภาษีมูลค่าเพิCม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์สาํหรับการบริจาคทรัพย์สินให้แก่วสิาหกิจเพืCอสังคม
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รูปแบบการเป็นวสิาหกจิเพื2อสังคมของบริษัท BKSSE

สวัสดกิารของบริษัทที2มอบให้กับพนักงาน

• สนบัสนนุคา่ที+พกัสําหรับคนพิการ

• สนบัสนนุประกนัสงัคม 788%

• คา่อาหารกลางวนัและอาหารเย็น

• บริษัทมุ่งเน้นการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่คนพกิาร ผู้ด้อยโอกาส และแม่เลี Lยงเดี2ยวที2มีลูกพิการ โดยคดัสรรผลิตภณัฑ์ที+มีคณุภาพ

และมาตรฐาน พร้อมคืนกําไรสูส่งัคมอยา่งยั+งยืน

• บริษัท BKSSE เป็นวิสาหกิจเพื+อสงัคมแบบ 788% ซึ+งจะไม่จ่ายเงนิปันผลคืนให้ผู้ถือหุ้น โดยกําไรของบริษัทที+ได้มาจากการขายสนิค้าและบริการทั Wงหมดนั Wนจะนําไป

สร้างประโยชน์สงูสดุให้กบัสงัคม

นโยบายการเป็น SE ของบริษัท BKSSE

การสนับสนุนบุคคลภายนอก การสนับสนุนบุคคลภายใน

• คา่เบี Wยขยนั

• ชดุยนิูฟอร์มของบริษัท

• ผลติภณัฑ์บริษัทราคาพนกังาน

• สร้างงานให้กบัคนพิการที+ไมส่ามารถเดินทางมาทํางานได้ แตมี่ความประสงค์ที+จะมาทํางาน

• สนบัสนนุการจ้างงานของคนในชมุชน

• ซื Wอวตัถดิุบมีคณุภาพและได้มาตรฐานจากคนในชมุชน

• นําซงัและเปลือกขนนุไปเป็นอาหารให้กบัแพะในชมุชน
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กลุ่มผลติภณัฑ์ของบริษัท BKSSE

กลุ่มผลิตภณัฑ์อาหาร กลุ่มผลิตภณัฑ์สิ=งทอ กลุ่มผลิตภณัฑ์วัสดุสิ @นเปลือง

กลุ่มผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาด

กลุม่ผลติภณัฑ์ของบริษัทจําแนกออกเป็น 6 ประเภทหลกั ๆ โดยแบง่ออกเป็น 1) กลุม่ผลติภณัฑ์อาหาร 2) กลุม่ผลติภณัฑ์สิHงทอ 3) กลุม่ผลติภณัฑ์วสัดสุิ Kนเปลือง
4) กลุม่ผลติภณัฑ์ทําความสะอาด 5) กลุม่ผลติภณัฑ์ของทีHระลกึ และ 6) กลุม่ผลติภณัฑ์ของกํานลัและของสมนาคณุ

กลุ่มผลิตภณัฑ์ของที=ระลึก กลุ่มผลิตภณัฑ์ของกาํนัลและของสมนาคุณ
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กลุ่มผลติภณัฑ์ของบริษัท BKSSE

ผลิตภัณฑ์ทองม้วน

ในปัจจบุนับริษัทมีการนําเสนอผลติภณัฑ์ทองม้วนให้กบัผู้บริโภค โดยเป็นสตูรโบราญลบัเฉพาะ และมีการคดัสรรวตัถดิุบทีLมีคณุภาพ 

จํานวนทั Mงหมด 5 รสชาติ ซึLงประกอบไปด้วย

1) ทองม้วนรสกะทสิด
2) ทองม้วนรสกล้วยหอม
3) ทองม้วนรสทเุรียน
4) ทองม้วนรสนํ Jาพริกเผาไก่หยอง

กลุ่มผลิตภณัฑ์อาหาร

ผลิตภัณฑ์ขนุนทอดกรอบ

นอกเหนือจากผลติภณัฑ์ทองม้วน ทางบริษัทได้มีการนําเสนอผลติภณัฑ์ขนนุทอดกรอบ โดยมีการสัLงซื Mอขนนุดิบมาจากสวนชาวบ้านในชมุชน และวา่จ้าง

กลุม่คนพิการมาดําเนินการผลติ สว่นเศษซงัและเปลือกขนนุนั Mนทําไปบริจาคเป็นอาหารสตัว์ให้กบัฟาร์มแพะของชาวบ้านในชมุชน
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กลุ่มผลติภณัฑ์ของบริษัท BKSSE

ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอซาโอริ

ผลติภณัฑ์จากผ้าทอซาโอริโดยฝีมือเดก็พิเศษและผู้ พิการ นั Cนมีหลากหลายชนิดดงันี C

1) กระเป๋าทรงต่างๆ
2) กล่องใส่ทชิชู่
3) ผ้าพนัคอ
4) ผ้าปูเอกประสงค์
5) ผ้ารองจานและรองแก้ว

ผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้า

พรมเช็ดเท้านั Cนถกูพฒันามาจากกิจกรรมการฝึกอาชีพให้กบัเด็กพิเศษของศนูย์ออทิสติกชลบรีุ ซึOงทําการเพิOมมลูคา่และหาช่องทางจดัจําหน่ายโดยบริษัท 
BKSSE เพืOอสง่เสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้กบัผู้ พิการ

กลุ่มผลิตภณัฑ์สิQงทอ
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กลุ่มผลติภณัฑ์ของบริษัท BKSSE

ผลิตภัณฑ์เศษผ้าเยบ็วน

ผลติภณัฑ์จากเศษผ้าเย็บวนของเราได้ผลติโดยการวา่จ้างผู้ พิการประเภทตา่ง ๆ ซึFงมีแหลง่ผลติหลกัอยู่ K แหง่ คือ 1) บริษัท BKSSE 2) ศนูย์ออทิสติกชล
บรีุฯ และ 3) ผู้ พิการทีFไมส่ามารถเดินทางได้ โดยให้ตดัเย็บจากทีFบ้าน โดยผลติภณัฑ์จากเศษผ้าเย็บวนนั \นมี ] ขนาดดงันี \

1) 10” x 10” 
2) 8” x 8”

ผลิตภัณฑ์เศษผ้าขนาด A3 และ A4

นอกจากนี \ ทางบริษัทได้มีการขยายสายผลติภณัฑ์วสัดสุิ \นเปลืองไปสูป่ระเภทของเศษผ้าทีFขนาด A3 และ A4 โดยแบง่ออกเป็น 2 ชนิดดงันี \

1) เศษผ้าคละสี 
2) เศษผ้าขาว

กลุ่มผลิตภณัฑ์วัสดุสิ Kนเปลือง
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กลุ่มผลติภณัฑ์ของบริษัท BKSSE

รับจดัชอ่ดอกไม้และกระเช้าสนิค้าจากบริษัท BKSSE สําหรับมอบในพิธีการสําคญัตา่ง ๆ

กลุ่มผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาด

กลุ่มผลิตภณัฑ์ของทีBระลึก

ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดของบริษัท BKSSE ภายใต้ตราสนิค้า “ออคลีน” และมีสโลแกรนดงันี R “สะอาดหมดจด ทกุหยดชว่ยสงัคม” ผลติภณัฑ์ของเรานั Rน

ได้มีมาตรฐาน อย. รองรับ ซึXงประกอบด้วย Z ประเภทดงันี R

1) ผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาดพื Hน  ขนาด J.L ลิตร
2) ผลิตภณัฑ์ล้างสุขภณัฑ์  ขนาด J.L ลิตร
3) ผลิตภณัฑ์ล้างจาน  ขนาด J.L ลิตร

กลุ่มผลิตภณัฑ์ของกาํนัลและของสมนาคุณ

รับออกแบบ วาดภาพ และสกรีนงานโดยฝีมือเด็กพิเศษ
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สถานที'ตั *งและสิ'งความอาํนวยความสะดวก

บริษัท BKSSE ตั -งอยู่ใกล้บริเวณเขตนิคมอุตสาหกรรมทีCสําคญัหลายแห่ง เช่น นิคมอุตสาหกรรม 

อมตะซิตี - และนิคมอุตสาหกรรม WHA อีสเทิร์นซีบอร์ด นอกจากนี - บริษัทยังมีสิCงอํานวยความ

สะดวกทีCหลากหลาย อาทิ ห้องผลิตทองม้วน ห้องผลิตขนนุทอด ห้องผลิตเศษผ้าเย็บวนและสิCงทอ 

คลงัจดัเก็บสนิค้า และรถกระบะทีCใช้ในการขนสง่สนิค้าเป็นของตวัเองอีกด้วย

สถานที'ตั *งอยู่ใกล้บริเวณเขตนิคมอุตสาหกรรมที'สาํคัญหลายแห่ง
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กลุ่มลูกค้าปัจจุบนั
ในปัจจบุนั ทางบริษัท BKSSE ได้ทําการขายผลติภณัฑ์ให้กบักลุม่ลกูค้าทีFหลากหลายเชื Jอชาตแิละอตุสาหกรรม ไมว่า่จะเป็นกลุม่ลกูค้ากลุม่อตุสาหกรรมอมตะซติี J

และนิคมอตุสาหกรรม WHA อีสเทิร์นซีบอร์ด เป็นต้น ซึFงทางบริษัทยงัคงเดนิหน้าพฒันาผลติภณัฑ์อยา่งตอ่เนืFอง ในการตอบโจทย์กลุม่ลกูค้าเดมิและหากลุม่

ลกูค้าใหม่ ๆ เพืFอเป็นการหารายได้ในการพฒันาสงัคมอยา่งยัFงยืน

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั7นคง
ของมนุษย์จังหวัดชลบุรี
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ช่องทางการสนับสนุน

061-624-1936
061-635-1449

ID: @901kpfyl

โซนศูนย์จาํหน่ายสินค้า OTOP ชลบุรี

ผู้ทีSให้การสนับสนุนในปัจจุบนั

ปัจจบุนัมีผู้ให้การสนบัสนนุทางบริษัท BKSSE หลายราย อาทิ 7-Eleven โสภณซปุเปอร์ บอ่ทองบรีุ และตลาดประมงพื Pนบ้านอา่งศิลา ทีRเอื PอเฟืPอพื PนทีRให้บริษัทใน
การขายผลติภณัฑ์ให้แก่ลกูค้า นอกเหนือจากนี Pยงัสามารถสนบัสนนุบริษัท BKSSE ในชอ่งทางออนไลน์ตา่ง ๆ เชน่ Facebook Line Official อีเมลล์ และเบอร์
ติดตอ่ 061-624-1936 หรือ 061-635-1440

ช่องทางสนับสนุนออนไลน์

7-Eleven สาขาหาดวอน

โสภณซุปเปอร์ พทัยา ตลาดประมงพื gนบ้านอ่างศลิา

BKSSE.INFO@
GMAIL.COM



ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง


