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สารบญั 

เส้นทางแหง่พระมหากรุณาธิคณุ    ๔ 

เหตกุารณ์ส าคญัในปีพทุธศกัราช ๒๕๖๑    ๘ 

เหตกุารณ์ส าคญัในปีพทุธศกัราช ๒๕๖๒    ๙ 

สารจากประธานกรรมการ    ๑๐ 

สารจากกรรมการผู้จดัการใหญ่    ๑๒ 

ประวตัิดอยค า    ๑๕ 

โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปท่ี ๑ (ฝาง) จงัหวดัเชียงใหม ่   ๑๘ 

โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปท่ี ๒ (แมจ่นั) จงัหวดัเชียงราย    ๒๒ 

โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปท่ี ๓ (เตา่งอย) จงัหวดัสกลนคร    ๒๔ 

การจดัการสิ่งแวดล้อมและพลงังานทดแทน    ๒๗ 

การสง่เสริมและพฒันาเกษตร    ๓๑ 

ระบบประกนัคณุภาพ มาตรฐานและรางวลัท่ีได้รับ    ๓๕ 

โครงการสร้างองค์กร    ๔๐ 

ผลการด าเนินธุรกิจเพื่อสงัคม    ๔๓ 

ผลิตภณัฑ์    ๔๘ 

ดอยค าเพ่ือสงัคม    ๖๔ 

งบแสดงฐานะทางการเงิน    ๘๑ 

สดัสว่นผู้ ถือหุ้น    ๑๐๘ 

คณะกรรมการ    ๑๑๑ 

คณะผู้บริหาร    ๑๔๐ 

บทสง่ท้าย    ๑๔๒ 
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 ๗ 

การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

 บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการก ากบัและดแูลกิจการท่ีดีตามค าว่า "จรรยาบรรณดีเดน่" ซึ่งเป็นหนึ่งในคา่นิยม

องค์กรของบริษัทฯ โดยสนบัสนนุและส่งเสริมให้บริษัทฯ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์และด าเนินการเพ่ือรับการรับรองเป็น

สมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปีพทุธศกัราช ๒๕๖๒ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ มีมตอินมุตันิโยบายการตอ่ต้านการคอร์รัปชนัและแนวปฏิบตัิส าหรับการตอ่ต้านการทจุริต การให้

และรับของขวญั การรับรอง เงินสนบัสนนุ และการบริจาค บริษัทฯ จึงก าหนดให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนกังานของ

บริษัทฯ ต้องปฏิบตัติามมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนัโดยไม่เข้าไปเก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชนัใดๆ ไม่ว่าทางตรง

หรือทางอ้อม รวมทัง้ไม่เพิกเฉยหรือละเลยต่อการทุจริตท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ เพ่ือท าความเข้าใจและให้ความรู้เก่ียวกับ

มาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั 

 บริษัทฯ ท าการเผยแพร่เร่ืองการตอ่ต้านการคอร์รัปชนั โดยจดัให้มีการส่ือสาร ประชาสมัพนัธ์ เจตนารมณ์และข้อมูล

เก่ียวกับการต่อต้านทุจริต ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร รวมทัง้ก าหนดโทษทางวินัยและแนวทางในการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนั อีกทัง้ ยงัจดัช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการ

ทจุริตตามมาตรการตรวจพบการทุจริตรวมถึงกรณีท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม เพ่ือให้บุคลากรและผู้ ท่ีเก่ียวข้องมีช่องทางการ

ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการเก็บข้อมูลการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสไว้เป็น

ความลบัซึง่จะรับรู้เฉพาะบคุคลท่ีได้รับมอบหมายและผู้ ท่ีเก่ียวข้องเท่านัน้ โดยสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแสได้ตาม

ชอ่งทางดงันี ้

๑. อีเมล auditcommittee@doikham.co.th 

๒. ทางจดหมาย ระบถุึง  กรรมการอิสระ หรือ ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรมนษุย์   

ท่ีอยู:่ บริษัท ดอยค าผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั 

  ๑๑๗/๑ ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบรีุ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 

  โทรศพัท์ ๐๒ ๖๕๖ ๖๙๙๒ ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์  

๓. กลอ่งแสดงความคิดเห็น 

ข้อมลู ค าประกาศเจตนารมณ์ คูมื่อจรรยาบรรณธุรกิจ 



 

 ๘ 

เหตกุารณ์ส าคญัในปีพทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

เดือนมีนาคม 
บริษัทฯ จดักิจกรรมเดนิ-วิ่งการกศุล “๙ ตามรอย ดอยค า” เพ่ือระดมทนุสนบัสนนุอปุกรณ์

ทางการศกึษาให้โรงเรียนและจดัซือ้อปุกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลใน ต.แมง่อน อ.ฝาง 

จ.เชียงใหม ่ซึง่เป็นท่ีตัง้ของโรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปท่ี ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่  

เดือนเมษายน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตรและโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช 
โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปท่ี ๑ (ฝาง) จงัหวดัเชียงใหม ่

เดือนกรกฎาคม 
บริษัทฯ เปิดตวัสองผลิตภณัฑ์ใหม ่ได้แก่ ซอสมะเขือเทศ และน า้นมถัว่เหลืองผสม 
วุ้นมะพร้าว ในงานโครงการหลวง ๔๙ 

เดือนสิงหาคม 
คณะอนกุรรมการตดิตามและขบัเคล่ือนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริพืน้ท่ีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เข้าตดิตามการด าเนนิงานและเย่ียมชมโรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปท่ี 
๓ (เตา่งอย) จงัหวดัสกลนคร  

เดือนตลุาคม 
บริษทัฯ ร่วมกบั กลุม่ธรุกิจโคคา-โคลาในประเทศไทย เปิดตวัสองผลติภณัฑ์ใหม ่“มนิทิเมด 
น า้มะเขือเทศผสมเนือ้ส้ม” และ “มินิทเมด น า้รสเสาวรสผสมน า้ผึง้และมะนาว” เพ่ือ
ขยายการรับซือ้ผลผลิต สง่เสริมคณุภาพชีวิตให้เกษตรกรไทย 



 

 ๙ 

เหตกุารณ์ส าคญัในปีพทุธศกัราช ๒๕๖๒ 

เดือนมีนาคม 
บริษัทฯ ได้รับรางวลั “Thailand’s Most Admired Brand 2019” ในหมวด “อาหารและ
เคร่ืองด่ืม” กลุม่ “น า้ผกัผลไม้พร้อมดื่ม” จากนิตยสาร BrandAge เป็นปีท่ี ๒ ตดิตอ่กนั 

เดือนพฤษภาคม 
น า้ลิน้จ่ี ๙๘% และน า้เสาวรส ๕๐% ได้รับรางวลั Crystal Taste Award ซึง่เป็นรางวลัท่ี
มอบให้แก่ผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับรางวลั Superior Taste Award “รสชาติดีเลิศ” ระดบั ๓ ดาว 
เป็นระยะเวลา ๓ ปีติดตอ่กนั จากสถาบนัเพ่ือรับรองรสชาตอิาหารและเคร่ืองดื่ม (T h e 
International Taste Institute) 

เดือนกรกฎาคม 
บริษทัฯ เปิดตวัสามผลติภณัฑ์ใหม ่ ได้แก ่ เคร่ืองด่ืมกระชายสกดัเข้มข้นผสมน า้ผึง้มะนาว 
เคร่ืองด่ืมตรีผลาสกดัเข้มข้น และซอสมะเขือเทศสตูรโซเดียมต ่า ในโครงการหลวง ๕๐ 

เดือนสิงหาคม 
บริษัทฯ ลงพืน้ท่ีช่วยเกษตรกรชาวสวนมงัคดุในจงัหวดัชมุพร หลงัประสบปัญหาผลผลิต
ออกสู่ตลาดในปริมาณมากส่งผลกระทบท าให้ราคาตกต ่า โดยคดัผลมงัคดุสดคณุภาพดี
สง่ตรงถึงผู้บริโภค ภายใต้ตราสินค้า ดอยค า แบบเฉพาะกิจ 

เดือนกนัยายน 
บริษัทฯ ได้รับรางวลั CSR – DIW CONTINUOUS AWARD 2019 จากคณะกรรมการ
กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม เน่ืองจากโรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูป
ท่ี ๒ (แมจ่นั) จงัหวดัเชียงราย เข้าร่วมเป็นสว่นหนึง่ในโครงการสง่เสริมโรงงานอตุสาหกรรม 
ท่ีมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม และชมุชนอย่างยัง่ยืน 



 

 ๑๐ 

สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 



 

 ๑๑ 

สารจากประธานกรรมการ 

 บริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด ในฐานะบริษัทในพระองค์มีแนวนโยบายการด าเนินงานเพ่ือตอบสนอง

พระราชด าริของ พระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั ในการ "สืบสาน รักษา ตอ่ยอด” พระราชปณิธานของพระบาทสมเดจ็

พระมหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ในรูปแบบการเป็นธรุกิจเพ่ือสงัคม ท่ีมุง่สร้างงาน สร้างคน ให้สามารถพึง่พา

ตนเองได้ ให้เกิดการ พฒันาสภาพความเป็นอยู ่ชมุชน สิง่แวดล้อม สงัคม และประโยชน์สขุโดยรวม 

 ส าหรับการด าเนนิกิจการในชว่งรอบปี ๒๕๖๒ ท่ีผา่นมา นบัวา่เป็นปีท่ีท้าทายของบริษทัฯ จากสภาวะเศรษฐกิจทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศท่ีชะลอตวั ส่งผลกระทบกับตลาดน า้ผลไม้โดยรวม ประกอบกับสภาวะภัยแล้งท่ีส่งผลต่อ  

ภาคการเกษตรท าให้ปริมาณวตัถดุบิลดลง โดยเฉพาะมะเขือเทศ ซึง่เป็นวตัถดุบิหลกัท่ีบริษทัฯ น ามาใช้แปรรูปผลติภณัฑ์ การ

ปรับขึน้ภาษีความหวาน เคร่ืองด่ืมประเภทตา่งๆ อนัเป็นภาระต้นทนุของผู้ผลติ ซึง่อาจมีผลลดทอนอตัราก าไรอยูบ้่าง อีกทัง้ 

เทคโนโลยีและดจิทิลัท่ีเข้ามามีบทบาทในการเปล่ียนแปลงแพลตฟอร์มน าไปสูพ่ฤตกิรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไป สง่ผลให้รายได้

จากการขายลดลงจากปีกอ่น อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัสามารถรักษาอตัราการเตบิโตได้คอ่นข้างดี เม่ือเปรียบเทียบกบัคูแ่ขง่

ในตลาด เน่ืองจาก บริษทัฯ มีแผนรับมือกบัการ เปล่ียนแปลงโดยยดึหลกัการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง มีการปรับผลติภณัฑ์ท่ีดี 

รับผลกระทบจากภาษี สรรพสามติ โดยคงความเป็นธรรมชาตใินผลติภณัฑ์ มีการท างานเชงิบรูณาการร่วมกบัพนัธมติร เชน่ 

โครงการศกึษาวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ใหมร่่วมกบัมลูนธิิโครงการหลวง มีแผนการใช้ส่ือโซเชียล มีเดียท่ีหลากหลายในการ

ส่ือสารกบัผู้บริโภคอยา่งตอ่เน่ือง และเพิม่ศกัยภาพการจดัจ าหนา่ยใน ชอ่งทางตา่งๆ 

 นอกจากนี ้บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการพฒันาเพ่ือให้ธรุกิจเกิดความยัง่ยืนในระยะยาว เชน่ การลงทนุระบบการ

บริหารจดัการและวางแผนทรัพยากรทางธรุกิจ (ERP) เพ่ือปรับปรุงระบบ บญัชีและข้อมลูให้มีประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ การเข้า

ร่วมเป็นภาคีเครือขา่ยแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ แนว

ร่วมปฏิบตัิของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริตเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจด้วยหลกั  

ธรรมาภิบาลท่ีดี คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ตระหนกัถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบในการก ากบัดแูล กิจการท่ีดีเพ่ือเป็น

ประโยชน์ ตอ่ผู้ถือหุ้น ผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย สงัคม และสิง่แวดล้อม สืบไป 

พลอากาศเอก สถติย์พงษ์  สุขวมิล 



 

 ๑๒ 

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

"ดอยค า" ภูเขาแห่งทองค า ท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล  อดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร (รัชกาลท่ี ๙) พระราชทานแนวพระราชด าริให้ก่อตัง้ขึน้เม่ือกว่า ๔๐ ปีท่ีแล้ว และในปีพุทธศกัราช 
๒๕๖๒ ถือเป็น ๒๕ ปีเตม็ แหง่จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากดั 

ปี ๒๕๖๑ ถือเป็นปีมงคลส าหรับบริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด ท่ี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชด าเนินทรงเป็น
ประธานในพิธีเปิดโรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตร และโรงวิจยัทางพืช ณ โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปท่ี ๑ (ฝาง) จงัหวัด
เชียงใหม ่รวมถึงเป็นปีท่ีแนวทางการด าเนินงานของธุรกิจเพ่ือสงัคมของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดย กรมพฒันาสงัคม
และสวสัดิการ กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ รับรองการเป็นกิจการเพ่ือสงัคม แก่บริษัท ดอยค า
ผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั ในล าดบัท่ี ๑ อนัจะสง่ผลตอ่การชว่ยเหลือสงัคมในรูปแบบตา่งๆ ได้มากขึน้อีกด้วย 

การด าเนินกิจการในรูปแบบ “ธุรกิจเพ่ือสงัคม” ตามค านิยามของบริษัทฯ  ไม่ได้เป็นเพียงแนวทางเดียวท่ี
บริษัทฯ ด าเนินงาน แตก่ารรักษาสิ่งแวดล้อมก็ถกูสร้างให้ควบคูไ่ปด้วย โดยบริษัทฯ เล็งเห็นถึงกล่องน า้ผลไม้ยเูอชที ซึ่ง
เป็นบรรจุภัณฑ์หลกัในการผลิตน า้ผลไม้พร้อมด่ืมของ ดอยค า ซึ่งในแต่ละปีมีจ านวนมากกว่า ๑๐๐ ล้านกล่องท่ีถูก
ส่งออกจากโรงงานหลวงฯ สูมื่อผู้บริโภค ด้วยความตระหนกัในความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม และแนวทาง
ของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นหนึ่งใน BCG Economy จึงจดัโครงการสร้างโลกสีเขียวกับ
กิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ” โดยเร่ิมต้นจากการรณรงค์กิจกรรมภายในองค์กร เพ่ือให้ฅนดอยค า มีความรู้ความเข้าใจใน
การ แกะ ล้าง เก็บ กล่องน า้ผลไม้ดอยค า จนสามารถรวบรวมกล่องได้มากกว่า ๒๘,๐๐๐ ชิน้ ในช่วงปี ๒๕๖๑ ถึง 
๒๕๖๒ 

และเม่ือโดยรอบโรงงานหลวงฯ เกิดพิบตัิภยัตา่งๆ ฅนดอยค า โดยโรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง ก็จะลงพืน้ท่ี
ช่วยบรรเทาภยันัน้ๆ อาทิ ในปี ๒๕๖๑ นกัฟุตบอลทีมหมปู่า ทัง้ ๑๓ ชีวิต ติดภายในถ า้หลวง ~ ขุนน า้นางนอน ต าบล
โป่งผา อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย ซึ่งเป็นพืน้ท่ีใกล้โรงงานหลวงฯ ท่ี ๒ (แม่จนั) จงัหวดัเชียงราย บริษัทฯ จดัคณะ
จิตอาสาสนบัสนนุอาหารและเคร่ืองด่ืมแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบตัิงานค้นผู้ประสบภยัดงักล่าว จนภาระกิจส าเร็จลลุ่วงไปได้
ด้วยดี 

ในปี ๒๕๖๒ คณะผู้บริหารมอบนโยบาย “รักษ์สิ่งแวดล้อม Doikham Go Green” ให้บริษัทฯ ด าเนิน
ตามแนวนโยบาย โดยเร่ิมจากการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกในทกุสาขาของร้านดอยค า และร้านครอบครัวดอยค า 
การวางท่อจ่ายก๊าซไบโอมีเทนจากบ่อบ าบัดน า้เสียให้แก่ชุมชนในพืน้ท่ีโดยรอบโรงงานหลวงฯ ท่ี ๓ (เต่างอย) 
จังหวัดสกลนคร การก่อสร้างโรงเรือน ๑๔ หลัง เพ่ือคมุสภาพแวดล้อมในการปลูกพืช อาทิ สตอรว์เบอร์รี เสาวรส 
มะเขือเทศ เป็นต้น 



 

 ๑๓ 

"นอกจากนี ้ในปี ๒๕๖๒ เกษตรกรผู้ปลกูมงัคดุในจงัหวดัชมุพรประสบปัญหามงัคดุล้นตลาด ราคาตกต ่า 
บริษัทฯ จงึด าเนินการเฉพาะกิจรับซือ้ผลมงัคดุสดและช่วยพยงุราคา เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กบัเกษตรกรผู้ปลกู
มงัคดุ  พร้อมกนันี ้ยงัให้ความรู้ในการแปรรูปมงัคดุเบือ้งต้นแก่เกษตรกรในพืน้ท่ี อีกทัง้ ยงักลบัมาการศกึษาและพฒันา
ผลิตภณัฑ์แปรรูปจากมงัคดุเพ่ือเป็นการสนบัสนนุเกษตรกรผู้ปลกูมงัคดุอยา่งยัง่ยืน ตามศาตร์พระราชา 

ด้วยเปา้หมายหลกัของบริษัท คือ การสง่เสริมความเป็นอยูท่ี่ดีของเกษตรกรและส่งตอ่ผลิตภณัฑ์ท่ีดีให้คน
ไทยได้บริโภคในราคาท่ีเป็นธรรม รวมถึงการสงเสริมให้มีตวัเลือกท่ีหลากหลายพร้อมคุณประโยชน์สูงสุดจากการ
บริโภค บริษัทฯ จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเน่ือง โดยในปี ๒๕๖๑ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๔ รายการ ได้แก่ 
ผลิตภณัฑ์พีชในน า้เช่ือม พีชทาขนมปัง น า้นมถัว่เหลืองผสมวุ้นมะพร้าว และซอสมะเขือเทศ ตอ่มาในปี ๒๕๖๒ บริษัทฯ 
พฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๕ รายการ ได้แก่ พีชอบแห้ง สตรอว์เบอร์รีพริกเกลือ เคร่ืองด่ืมกระชายสกัดเข้มข้นผสมน า้ผึง้
และมะนาว เคร่ืองดื่มตรีผลาสกดัเข้มข้น ซอสมะเขือเทศโซเดียมต ่า 

ด้วยองค์พระผู้ ทรงก่อตัง้ท่ีทรงวางแนวทางการด าเนินธุรกิจเพ่ือสังคมให้แก่บริษัทฯ กอปรกับทรงมี 
พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร  มหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วัฯ 
รัชกาลท่ี ๑๐ ทรงเป็นพระผู้สืบสาน รักษา และตอ่ยอด ทรงรับเป็นพระราชภาระในการดแูลบริษัทฯ สืบตอ่มา และเพ่ือเป็น
การน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคณุท่ีทรงมีตอ่ “ฅนดอยค า และพสกนิกรชาวไทยทกุคน” คณะผู้บริหารจกัขอยึดมัน่
ตามพระราชปณิธานท่ีพระราชทานไว้ให้ในการด าเนินงานบริษัท ดอยค าผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั สืบไป 

พพิัฒพงศ์ อศิรเสนา ณ อยุธยา 





ประวัตอิงค์กร 



 

 ๑๖ 

ประวตัิดอยค า 

บริษทัฯ กอ่ตัง้ขึน้จากแนวพระราชด าริของ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 

ท่ีทรงมีพระราชประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความทกุข์ยากของราษฎรบนพืน้ท่ีสงูทางภาคเหนือของไทย ทรงก่อตัง้โรงงานหลวง

อาหารส าเร็จรูปขึน้ในพืน้ท่ีการเกษตร เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เพ่ือด าเนินการส่งเสริม รับซือ้ พัฒนา และแปรรูปผลผลิต เพ่ือให้

ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพท่ีมีคณุภาพ ในราคาเป็นธรรม โดยเร่ิมต้นเพียง ๑๐ รายการ ใน ๒ กลุ่มสินค้า ต่อมาในปี 

พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้จดัตัง้องค์กรเป็นนิติบคุคลภายใต้ช่ือ “บริษัท ดอยค าผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั” ด าเนินธุรกิจอตุสาหกรรมผลไม้

แปรรูป ด้วยการเป็นต้นแบบองค์กรภาคธุรกิจท่ีด าเนินกิจการตามศาสตร์พระราชา ควบคู่ไปกับการมุ่งพัฒนาชุมชน ให้เกิด

ความเข้มแข็งและมีคณุภาพชีวิตท่ีดี อยา่งยัง่ยืน  

ปัจจบุนั บริษัท ดอยค าผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั ด าเนินงานผา่น โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูป ๓ แหง่ ได้แก่  

๑. โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปท่ี ๑ (ฝาง) จงัหวดัเชียงใหม ่

๒. โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปท่ี ๒ (แมจ่นั) จงัหวดัเชียงราย  

๓. โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปท่ี ๓ (เตา่งอย) จงัหวดัสกลนคร 

 โดยโรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง มีส่วนในการพฒันาชุมชนชนบทตามศาสตร์ของพระราชา และโมเดลของดอยค า กว่า 

๒,๐๐๐ ครัวเรือน รวมถึงการพฒันาการศกึษาด้วยการพฒันาโรงเรียนในบริเวณรอบโรงงานหลวงฯ และท านบุ ารุงพทุธศาสนา

ด้วยการพฒันาวดัให้เป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจแก่คนในชุมชน จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีการด าเนินงานท่ีเป็นธุรกิจเพ่ือสงัคมอย่าง

ยัง่ยืนรอบด้านทัง้การพฒันาเกษตรกร ชมุชน และสงัคม  



 

 ๑๗ 

“โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูป” 

ถกูออกแบบตามภูมิสงัคมให้กลมกลืน

และสอดคล้องกบัวิถีชีวิตในแต่ละพืน้ท่ี 

ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการ

ส่งเสริมการเกษตร รวมถึงพัฒนา

คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน 

และรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือความกินดี 

อยู่ดี ของเกษตรกรไทยตามค าขวัญ 

“โรงงานหลวงฯ เพ่ือปวงชน” 



 

 ๑๘ 

โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปท่ี ๑ (ฝาง) 

จงัหวดัเชียงใหม่ 

 โรงงานหลวงฯ แหง่แรกท่ีกอ่ตัง้ขึน้ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร ก่อตัง้ขึน้ราวปีพทุธศกัราช ๒๕๑๕ ปัจจบุนั โรงงานหลวงฯ แหง่นี ้ยงัคงด าเนินตามพระราชปณิธาน

เพ่ือพฒันาความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบ รวมถึงการส่งเสริมการเกษตรอย่างต่อเน่ือง โดยรับซือ้ผลผลิตของเกษตรกร  

ในพืน้ท่ีเข้าโรงงานหลวงฯ น ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ภายใต้ตราสินค้า “ดอยค า” โดยมีสายการผลิตส าคญั ๖ สาย ได้แก่ 

ผลิตภัณฑ์กระป๋อง ขวดแก้ว อบแห้ง น า้ด่ืม ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง และน า้ผลไม้เข้มข้น อีกทัง้โรงงานหลวงฯ แห่งนีย้ังเป็น

ต้นแบบแหล่งการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาท่ีประกอบไปด้วย โรงงานหลวงฯ ท่ี ๑ (ฝาง) พิพิธภณัฑ์โรงงานหลวงท่ี ๑ (ฝาง) 

และโรงเก็บผลิตภณัฑ์เกษตรและโรงปฏิบตักิารวิจยัทางพืช  



 

 ๑๙ 

พิพิธภณัฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) 

 พพิธิภณัฑ์โรงงานหลวงท่ี ๑ (ฝาง) ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีเดียวกบัโรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูป 

ท่ี ๑ (ฝาง) จดัตัง้ขึน้เพือ่ตอบสนองวตัถปุระสงคก์ารเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวเชงิการศกึษา 

ด้านอตุสาหกรรมการเกษตรแปรรูป และเป็นสถานท่ีรวบรวมและจดัแสดงแนวพระราชด าริ

ในการพฒันาท่ียัง่ยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

พิพิธภัณฑ์ฯ เป็นพืน้ท่ีการเรียนรู้แนวตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพฒันา

ประเทศอยา่งรอบด้านและยัง่ยืน ในรูปแบบพิพิธภณัฑ์พืน้ท่ีท่ีมีชีวิต (living SITE 

MUSEUM) โดยจะพฒันาโรงงานหลวงฯ และพืน้ท่ีโดยรอบ ให้เป็นพืน้ท่ีเพ่ือการ

เรียนรู้ (A Platform for Learning Experience) ของการพฒันาอยา่งยัง่ยืนตามแนว

พระราชด าริ ซึง่ประกอบไปด้วยอาคารนิทรรศการโรงงานหลวงฯ ท่ี ๑ (ฝาง) ชมุชน

บ้านยาง และบริบทโดยรอบ ทัง้เกษตรกรรม การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม และวฒันธรรม

ประเพณีท่ีหลากหลาย โดยมีกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีท าให้สมัผสัถึงวิถี

ชีวิตและความเคล่ือนไหวภายในพิพิธภณัฑ์ฯ จากประสบการณ์จริง 

 อาคารตา่งๆ ในพิพิธภณัฑ์ฯ มีการออกแบบท่ีค านงึถึงสิ่งแวดล้อมและการอนรัุกษ์พลงังาน สถาปัตยกรรมมีรูปแบบเรียบ

ง่ายสง่างาม เน้นใช้วสัดแุละสีสนัท่ีกลมกลืนกับธรรมชาติของป่าเขาและชุมชนรอบด้าน พืน้ท่ีโดยรอบเต็มไปด้วยต้นไม้น้อย

ใหญ่นานาพรรณ และยงัมีล าน า้แมง่อนไหลผา่นข้างอาคารพิพิธภณัฑ์ จงึยิ่งท าให้บรรยากาศผอ่นคลาย 

 นอกจากนี ้พิพิธภัณฑ์ฯ ยงัมีโครงการพฒันาศกัยภาพเยาวชนในชมุชนให้ร่วมเป็นยุวมคัคเุทศก์น าชมพิพิธภณัฑ์ฯ และ

วิถีชีวิตของชมุชนบ้านยาง เพ่ือสืบสานและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา ต้นก าเนิดการแก้ปัญหาการปลกูฝ่ินสู่ความยัง่ยืน ส่งเสริม

ความภาคภมูิใจในวฒันธรรมและบ้านเกิดของตน  

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงท่ี ๑ (ฝาง) เปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าเย่ียมชมทุกวัน โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม ตัง้แต่เวลา  

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา 



 

 ๒๐ 

โรงเก็บผลิตภณัฑ์เกษตร และโรงปฏบิัตกิารวจิัยทางพชื  

โรงเก็บผลิตภณัฑ์เกษตร  

 เมื่อวนัท่ี ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

เสด็จพระราชด าเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตร และโรงปฏิบตัิการวิจัยทางพืช ณ โรงงานหลวง  

อาหารส าเร็จรูปท่ี ๑ (ฝาง) จงัหวดัเชียงใหม ่ซึง่บริษทั ดอยค าผลติภณัฑ์อาหาร จ ากดั สร้างขึน้เพ่ือขยายพืน้ท่ีเก็บผลติภณัฑ์ และ

เพ่ือเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ วจิยั โดยการน าเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรสมยัใหมม่าค้นคว้า ปรับปรุง และพฒันาพนัธุ์พืช  

มีพืน้ท่ีใช้สอยทัง้หมด ๑๔,๐๕๓ ตารางเมตร ถูก

ออกแบบให้ใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ ประกอบด้วย พืน้ท่ี

เก็บผลิตภณัฑ์ สถานท่ีขนถ่ายสินค้า ห้องเย็น โรงเก็บบ๊วยดอง 

ห้องพักเจ้าหน้าท่ี ส านักงาน โรงเลีย้ง และโรงรับรอง เพ่ือ

รองรับการขยายตวัขององค์กรในอนาคต และเป็นแหล่งเรียนรู้

ส าหรับประชาชนท่ีสนใจศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชากับการ

วิจัยและพัฒนาพันธุ์ พืช ณ โรงงานหลวงฯ ท่ี ๑ (ฝาง) ซึ่ง

อาคารถกูออกแบบและก่อสร้างภายใต้แนวคิด “โรงงานสีเขียว  

สีเดียวกับชุมชน” ตามมาตรฐานอาคารเขียวไทย (TREES) ท่ี

ใช้วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีการบริหารจัดการ

ทรัพยากร ภายในอาคารให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์

สงูสดุ 



 

 ๒๑ 

โรงปฏิบัตกิารวจิัยทางพืช 

โรงเรือนควบคมุสภาพแวดล้อม 

 ก่อตัง้ขึน้เพื่อเป็นแหล่งวิจัย ปรับปรุง และพัฒนาทัง้พันธุ์พืชท้องถ่ินและสายพันธุ์จากต่างประเทศ ด้วยเทคโนโลยี 

ด้านการเกษตรสมยัใหม่ให้ได้สายพนัธุ์ท่ีมีคณุภาพ เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในแต่ละพืน้ท่ี มีภูมิต้านทานโรคและแมลง  

เน้นผลิตต้นพันธุ์ พืชท่ีปลอดโรค ด้วยวิธีการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือพืช (Tissue Culture) ให้ได้ต้นพันธุ์คุณภาพดี ควบคู่ไปกับ 

การปรับปรุงพนัธุ์พืชโดยการคดัเลือกพนัธุ์ (Conventional Breeding) และการปรับปรุงพนัธุ์พืชโดยเทคนิคอณชีูววิทยา (Molecular 

Breeding) เป็นการลดต้นทนุการเพาะปลกูแกเ่กษตรกร ซึง่เป็นการร่วมมือกนัระหวา่งบริษทัฯ หนว่ยงานราชการ และองคก์รตา่งๆ 

ได้แก ่ศนูย์ราชการจงัหวดัเชียงใหม ่ส านกังานเกษตรอ าเภอฝาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่มลูนธิิแมฟ่า้หลวง และ

ส านัก ง านคณะกรรมการพิ เ ศษ เ พ่ื อประสานง าน โค รงการอัน เ น่ื อ งมาจากพระร าชด า ริ  ( กปร . )  ปั จจุบัน  

โรงปฏิบตักิารวจิยัทางพืชอยูร่ะหวา่งการด าเนนิโครงการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือสตรอว์เบอร์รี เพ่ือขยายต้นพนัธุ์ท่ีปลอดโรคให้ท่ีเพียงพอ

ตอ่ความต้องการของเกษตรกร ทัง้นี ้เปา้หมายท่ีส าคญัของโรงปฏิบตักิารวิจยัทางพืช คือ เป็นศนูย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและ

นวตักรรมการเกษตร เทคนคิการเพาะปลกูภายใต้แนวคดิศาสตร์แหง่พระราชา ให้กบัเกษตรกรและผู้ ท่ีสนใจในอนาคต  

 โรงเรือนควบคมุสภาพแวดล้อม เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบนัการศกึษา ใน “โครงการ

ยกระดบัการแขง่ขนัในระบบธรุกิจเกษตร” ซึง่จงัหวดัเชียงใหมแ่ละกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ ส านกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม ่

สนบัสนุนงบประมาณจดัสร้างโรงเรือน เพ่ือมอบให้กลุ่มเกษตรกรท าสวนโครงการพฒันาพืน้ท่ีลุ่มแม่น า้งอน อันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ บนพืน้ท่ี โรงเก็บผลติภณัฑ์เกษตร และโรงปฏิบตักิารวจิยัทางพืช โรงงานหลวงฯ ท่ี ๑ (ฝาง) เพ่ือสง่เสริม สนบัสนนุ พร้อม

ทัง้พฒันาการปลกูสตรอว์เบอร์รีปลอดภยันอกฤดกูาล โดยมีเจ้าหน้าท่ีนวตักรรมเกษตร ประจ าโรงงานหลวงฯ ท่ี ๑ (ฝาง) เป็นผู้ให้

ความรู้เร่ืองวธีิการปลกูและดแูลต้นสตรอว์เบอร์รีภายในโรงเรือนกบัเกษตรกรผู้ ร่วมโครงการ  



 

 ๒๒ 

โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปท่ี ๒ (แม่จนั) 

จงัหวดัเชียงราย 



 

 ๒๓ 

 โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปท่ี ๒ (แม่จัน) จงัวัดเชียงราย ก่อตัง้ขึน้ราวปีพุทธศกัราช ๒๕๑๗ โดยมีจุดประสงค์ 

การด าเนินการเช่นเดียวกันกับโรงงานหลวงฯ ท่ี ๑ (ฝาง) เพ่ือรับซือ้ผลผลิตจากเกษตรกรท่ีได้รับการส่งเสริมให้มี 

การเพาะปลกูพืชเมืองหนาว โรงงานหลวงฯ แหง่นี ้ถือเป็นก าลงัผลติส าคญัในการผลติ ผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสนิค้า “ดอยค า” 

ท่ีมียอดขายอันดับ ๑ อย่างน า้ผลไม้และน า้สมุนไพรบรรจุกล่อง ผ่านกระบวนการผลิตและเคร่ืองมือท่ีทันสมัย ตาม

มาตราฐานสากล นอกจากนี ้โรงงานหลวงฯ ท่ี ๒ (แม่จนั) ยงัเป็นโรงงานหลวงฯ แห่งแรกในประเทศท่ีมีเคร่ืองจกัรผลิต

แปง้ถัว่เหลืองไขมนัเตม็รูปแบบ (FULL FAT SOY FLOUR)  

โรงงานหลวงฯ แหง่นี ้มุง่มัน่พฒันากระบวนการผลติควบคูก่บัการรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม โดยเป็นโรงงานหลวงฯ 

แห่งแรกท่ีเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Award หรือ โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม  

และชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานด้าน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และด าเนินการ

โครงการอยา่งตอ่เน่ืองเร่ือยมา ภายใต้แนวพระราชด าริ “อตุสาหกรรมเกษตรเพ่ือการพฒันาชนบท” 



 

 ๒๔ 

โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปท่ี ๓ (เต่างอย) 

จงัหวดัสกลนคร 

เป็นโรงงานหลวงฯ แหง่แรกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ก่อตัง้ขึน้ราวปีพทุธศกัราช ๒๕๒๔ โดยน าแนวคดิ 

มาจากการพฒันาในพืน้ท่ีภาคเหนือ ผา่นโรงงานหลวงฯ ๒ แหง่แรก มาเป็นต้นแบบเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวติความเป็นอยูข่อง

ราษฎรในเขตภาคอีสานตอนบนให้ยัง่ยืน ด้วยการปลกูมะเขือเทศและสง่เสริมการแปรรูปผลผลิตมะเขือเทศในเขตพืน้ท่ีลุม่

แมน่ า้โขง โรงงานหลวงฯ แหง่นีถื้อเป็นหนึง่ในโรงงานน าร่องให้เกิดโรงงานแปรรูปผลผลติมะเขือเทศ และการสง่เสริมการปลกู

มะเขือเทศของภาคเอกชนตามมาอยา่งมากมาย จนกระทัง่มีค ากลา่วเรียกพืน้ท่ีตลอดฝ่ังแมน่ า้โขงวา่ “เส้นทางสายมะเขือเทศ”  

(Tomato Belt) ปัจจบุนั โรงงานหลวงฯ ท่ี ๓ (เตา่งอย) ยงัคงด าเนนิสายการผลติมะเขือเทศ ผลไม้อบแห้ง น า้ผลไม้บรรจกุระป๋อง และ 

ข้าวกล้องบรรจถุงุ  

โรงงานหลวงฯ ท่ี ๓ (เตา่งอย) ถกูออกแบบให้กลมกลืนกบัภมูสิถาปัตย์ของชมุชนโดยรอบและยงัเป็น “โรงงานสีเขียว 

สีเดียวกบัชมุชน” มีแผงพลงังานแสงอาทติย์ โดยน าพลงังานท่ีผลติได้ไปขายคืนให้แกก่ารไฟฟา้เพ่ือน ารายได้มาพฒันาชมุชน 

โรงงานหลวงฯ แหง่นีถื้อเป็นแหลง่การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ประกอบไปด้วย โรงงานหลวงฯ ท่ี ๓ (เตา่งอย) นทิรรศการภายใน

อาคารโรงงานหลวงฯ โรงเรือนภหูรัิณย์ และระบบบ าบดัน า้ 



 

 ๒๕ 

โรงเรือนภหิูรัณย์ และบ่อบ าบดัน า้เสีย 

อีกทัง้ยงัมีโครงการยวุเกษตรกร โรงงานหลวงฯ ท่ี ๓ (เตา่งอย) โดยเป็นหนึ่งในชมรมของโรงเรียนเตา่งอยพฒันศกึษา 

ท่ีเปิดโอกาสให้เยาวชนท่ีสนใจเร่ืองการเกษตร ได้เรียนรู้และลงมือท าการเกษตรกบัเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมเกษตรของโรงงานหลวงฯ 

นอกจากนี ้กลุม่ยวุเกษตรกรยงัร่วมกิจกรรมพฒันาชมุชนของโรงงานหลวงฯ และเป็นตวัอยา่งท่ีดีให้แก่เยาวชนรุ่นตอ่ไป 

บริษัทฯ ร่วมกบัส านกังานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ สร้างโรงเรือนภูหิรัณย์ เพ่ือเป็นพืน้ท่ีการเรียนรู้ โดยเป็นพืน้ท่ีวิจยั

พนัธุ์มะเขือเทศท่ีเหมาะสมแก่การปลูกในพืน้ท่ี อีกทัง้ยงัท าการทดลองใช้น า้จากระบบบ าบดัน า้ของโรงงานหลวงฯ มาปลูก

พืชผกั และน าผลผลิตท่ีได้มอบให้แก่โรงเรียนในพืน้ท่ีใกล้เคียงประกอบเป็นอาหารกลางวนั ทัง้นี ้น า้ท่ีผ่านการบ าบดัจากระบบ

บ าบดัน า้ยงัถกูน าไปวนใช้อปุโภค ในห้องน า้ และสวนของโรงงานหลวงฯ นอกจากนี ้ยงัมี พลงังานจากก๊าซไบโอมีเทนท่ีได้จาก

ระบบบ าบดัน า้ ซึ่งโรงงานหลวงฯ ร่วมกบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และวิสาหกิจชมุชน จดัท า “โครงการส่งเสริมและสาธิตการใช้

ประโยชน์จากก๊าซไบโอมีเทนด้วยระบบทอ่สง่ก๊าซ เพ่ือทดแทนก๊าซหงุต้มในชมุชนต้นแบบ”  





การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน 



 

 ๒๘ 

การจดัการสิ่งแวดล้อมและพลงังานทดแทน 

บริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด ด าเนินธุรกิจด้วยนโยบายการเป็นธุรกิจเพ่ือสงัคม โดยให้ความส าคญักับ

สงัคมและสิ่งแวดล้อมในทกุมิติ ด้านกระบวนการผลิตและการบริหารจดัการโรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปทัง้ ๓ แห่ง มีการ

จัดการควบคุมการใช้ทรัพยากร และได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ( ISO 14001) และ

มาตรฐานระบบ การจดัการด้านพลงังาน (ISO 50001) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลท่ีก าหนดโดยองค์กรระหว่างประเทศด้าน 

การก าหนดมาตรฐาน (The International Organization for Standardization) โดยในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ บริษัทฯ 

ด าเนินการควบคุมและจัดการทรัพยากรภายในอาคารส านักงานใหญ่ตามมาตรฐานระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม ( ISO 

14001) และได้รับการรับรองในปีเดียวกนั 

ด้านพลังงานทดแทน โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปท่ี ๓ (เต่างอย) 

จงัหวัดสกลนคร มีการติดตัง้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ ๗๖๘ แผง ซึ่งสามารถ

ผลิตกระแสไฟฟ้าและจ าหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประมาณ 

๗๐,๐๐๐ กิโลวัตต์/ปี ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพอากาศในแต่ละฤดู เพ่ือน ารายได้

กลบัมาพฒันาชมุชน ตอ่ไป  

บริษทัฯ มีการปรับปรุงและพฒันาระบบบ าบดัน า้อยา่งตอ่เน่ือง น าน า้ท่ีได้จากการบ าบดักลบัมาใช้ในโรงงานหลวงฯ อีก

ทัง้ยงัตอ่ยอดให้เกิดผลประโยชน์สู่ชมุชน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ บริษัทฯ จึงร่วมโครงการท่อส่งก๊าซไบโอมีเทนทดแทนแก๊สหงุต้ม 

ในชมุชนต้นแบบ โดยการน าน า้ท่ีผ่านกระบวนการผลิตของโรงงานหลวงฯ ท่ี ๓ (เต่างอย) น ามาผ่านเทคโนโลยีการผลิตของ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือผลิตเป็นก๊าซไบโอมีเทนบีบอัด (Compressed  

Biomethane Gas: CBG) เพ่ือใช้เป็นเชือ้เพลิงทดแทนแก๊สหุงต้ม (Liquefied Petroleum Gas: LPG) มีก าลังการผลิต

ประมาณ ๒๕๐ กิโลกรัมต่อวัน ครอบคลุมการใช้งานถึง  ๒๘๐ ครัวเ รือน พร้อมกับติดตัง้ชุดวัดปริมาณแก๊ส 

และเตาแก๊สหงุต้ม จงึชว่ยให้คนในชมุชนประหยดัคา่ใช้จา่ยในด้านพลงังานและรักษาสิง่แวดล้อม ท าให้ชมุชนและโรงงานหลวงฯ 

อยูร่่วมกนัได้อยา่งมีความสขุอยา่งยัง่ยืน เป็นสงัคมแหง่การพึง่พาซึง่กนัและกัน 



 

 ๒๙ 

ในฐานะธุรกิจเพ่ือสงัคม บริษัทฯ เล็งเห็นความส าคญัของการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกจากกระบวนการผลิตออกสู่บรรยากาศ จึงด าเนินการพฒันากระบวนการผลิต

ให้ได้รับฉลากลดคาร์บอน หรือฉลากท่ีแสดงระดบัการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่

บรรยากาศต่อหน่วย ผลิตภัณฑ์ โดยการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle  

Assessment : LCA) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือเพ่ือประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการ

ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ โดยแสดงผลอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

(CO2 equivalent) ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด ได้รับการรับรอง 

ได้แก่ น า้ด่ืม สตรอว์เบอร์รีอบแห้ง มะเขือเทศเชอร์รีอบแห้ง บ๊วยหวานอบนุ่ม และ  

แก้วมงักรอบแห้ง 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังค านึงถึงการลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ เร่ิมจากน า้ผลไม้และน า้สมุนไพรบรรจุกล่องท่ีเป็น

ผลิตภณัฑ์ท่ีมียอดจ าหน่ายสูงสุดของบริษัทฯ โดยการรณรงค์และส่งเสริมการรีไซเคิลบรรจุภณัฑ์ของดอยค า ในกิจกรรม 

แกะ ล้าง เก็บ ภายใต้โครงการสร้างโลกสีเขียว เพ่ือน ากลอ่งน า้ผลไม้ท่ีแกะล้างเก็บแล้ว ไปเข้ากระบวนการรีไซเคิลน าไปตอ่

ยอดให้เกิดประโยชน์ตอ่ชมุชนและบริษัทฯ ในอนาคตตอ่ไป อาทิ ฐานวางสินค้า กรวยจราจร ชัน้วางหนงัสือ และโต๊ะเก้าอี ้

นกัเรียน ทัง้นีเ้ปา้หมายในระยะแรกของการรณรงค์ เพ่ือให้บคุลากรภายในองค์กร ลดขยะด้วยการรีไซเคิลบรรจภุณัฑ์ของ

ดอยค า ก่อนขยายโครงการสูบ่คุคลภายนอก เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน ตอ่ไป 

ในส่วนของร้านดอยค า บริษัทฯ ร่วมรณรงค์ลดการใช้ทรัพยากรโดยการลดราคาเคร่ืองด่ืม ๕.๐๐ บาท ให้ลูกค้า 

ท่ีน าแก้วมาเอง อีกทัง้ยังลดการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งเร่ิมจากการงดใช้ถุงสปัดาห์ละหนึ่งวนัไปจนถึงการงดใช้ถุงพลาสติก

ภายในร้าน ทัง้นี ้ร้านดอยค ามีบริการลังกระดาษและจ าหน่ายถุงผ้า เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการร่วมกัน

รักษาสิ่งแวดล้อม 

 





การส่งเสริมและพฒันาเกษตร 



 

 ๓๒ 

การส่งเสริมและพฒันาเกษตร 

การส่งเสริมและพฒันาการเกษตรถือเป็นอีกหนึ่งหวัใจหลกัของบริษัทฯ ในการสร้างความยัง่ยืน ให้เกษตรกรไทย  

ผู้ เป็นต้นน า้ให้มีความ กินดี อยู่ดี และส่งตอ่ผลผลิตคณุภาพไปสู่ปลายน า้หรือ ผู้บริโภค เร่ิมจากการส่งเสริมองค์ความรู้ด้าน

การเกษตรท่ียั่งยืนตามหลกัการปฏิบตัิ ทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices หรือ GAP) ตามท่ี

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ก าหนด รวมไปถึงพัฒนามาตรฐานการเกษตรอินทรีย์ IFOAM 

(ACT-IFOAM) อีกทัง้ยงัมีการพฒันาการเกษตรอยา่งตอ่เน่ือง พร้อมเปิดโรงปฏิบตักิารวิจยัทางพืช เพ่ือมุ่งพฒันาสายพนัธุ์พืช

ให้ได้ผลผลิตท่ีสงูขึน้ ตลอดจนการประยกุต์ใช้เทคโนโลยี Smart Farmer ทดลองปลกูพืชในโรงเรือนควบคมุสภาพแวดล้อม 



 

 ๓๓ 

ชนิดพืชส่งเสริม จ านวนเกษตรกร 
(ราย) ๒๕๖๑ 

จ านวนเกษตรกร 
(ราย) ๒๕๖๒ 

จ านวนพืน้ที่ (ไร่) 
๒๕๖๑ 

จ านวนพืน้ที่ (ไร่) 
๒๕๖๒ 

สตรอว์เบอร์รี ๘๗ ๘๔ ๔๕ ๔๓ 

เสาวรส ๗๕๙ ๑๑๘ ๒,๖๘๙ ๔๘๖.๕ 

มะเขือเทศ ๒๖๕ ๒๖๗ ๑,๗๐๓.๒๕ ๑,๖๙๕.๒๕ 

มะเขือเทศเชอร์รี ๔๙ ๔๓ ๕๘.๕ ๔๕ 

มลัเบอร์รี (GAP) ๑๙๓ ๑๓๕ ๒๑๙.๒๕ ๑๖๕.๗๕ 

มลัเบอร์รี (อินทรีย์) ๕ ๔ ๑๗ ๑๖.๗๕ 

ฝร่ังชมพ ู ๓๖ ๔๗ ๕๒.๒๕ ๗๐ 

กระเจ๊ียบแดงสด ๑ ๗ ๓๘ ๙ 

กระเจ๊ียบแดงแห้ง ๑๒ ๖ ๓๑๐ ๑ 

มะเมา่ ๑ - ๕๐ - 

ฟักข้าว ๒ ๒ ๔ ๔ 

ในปีพุทธศกัราช ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ บริษัทฯ ส่งเสริมการเพาะปลูกสตรอว์เบอร์รี เสาวรส มะเขือเทศเชอร์รี 

มะเขือเทศ มลัเบอร์รีมาตรฐาน GAP มลัเบอร์รีอินทรีย์ ฝร่ังสีชมพ ูกระเจ๊ียบแดงสด กระเจ๊ียบแดงแห้ง มะเม่า และฟักข้าว 

แก่เกษตรกรบริเวณรอบโรงงานหลวงฯ และจงัหวดัใกล้เคียง 

ด้านการรักษามาตรฐาน บริษัทฯ จดัท า “ระบบควบคมุภายใน (Internal Control System: ICS) การรับรองแบบ

กลุม่มาตรฐานเกษตร (มกษ.9001-2556) มาตรฐานการปฏิบตัิทางการเกษตรท่ีดีส าหรับพืช (GAP) และมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ IFOAM (ACT-IFOAM)” เพ่ือเพิ่มความครอบคลมุ ในการรักษามาตรฐานในเกษตรกรรายย่อย อีกทัง้ยงัสามารถ

ตรวจตดิตามแปลงของสมาชิกเกษตรกร ให้ปฏิบตัติามข้อก าหนดตา่งๆ ได้มากยิ่งขึน้ 



 ๓๔ 

ในสว่นของการพฒันาการเกษตร บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการพฒันาการเกษตร เพ่ือ สิ่งแวดล้อมและความยัง่ยืน 

โดยค านงึถึงความ กินดี อยูดี่ ของเกษตรกร ด้วยการก่อตัง้ โรงปฏิบตัิการวิจยัทางพืชขึน้ เพ่ือเป็นแหล่งวิจยั ปรับปรุง พฒันา

ทัง้พนัธุ์พืชท้องถ่ินและสายพนัธุ์จากต่างประเทศ ด้วยเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรสมัยใหม่ให้ได้สายพนัธุ์ ท่ีมีคุณภาพ 

เหมาะสมกบั สภาพภูมิอากาศในแต่ละพืน้ท่ี มีภูมิต้านทานโรคและแมลง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวงัท่ีจะช่วยลด

ต้นทนุและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร เพิ่มผลผลิตคณุภาพเข้าโรงงานหลวงฯ เพ่ือผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีได้มาตรฐานส่งตอ่ถึง

ผู้บริโภค ตลอดจนเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เทคนิคการเพาะปลูกภายใต้ศาสตร์พระราชาให้กับ

เกษตรกรและผู้ ท่ีสนใจ 

นอกจากการพฒันาสายพนัธุ์แล้ว บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการศึกษาเทคโนโลยี Smart Farmer มาประยุกต์ใช้ 

โดยกลุ่มเกษตรกรท าสวนโครงการพัฒนาพืน้ท่ีลุ่มแม่น า้งอน อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ (กลุ่มเกษตรกรฯ) ได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณโครงการยกระดบัการจดัการแข่งขนัในระบบธุรกิจเกษตรในกิจกรรม “การพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูก 

สตรอว์เบอร์รีภาคเหนือตอนบน ๑ สู่ Smart farmer” ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อสร้างโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม 

ทัง้หมด ๑๔ หลงั ณ โรงเก็บผลิตภณัฑ์เกษตร และโรงปฏิบตัิการวิจยัทางพืช อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ซึ่งบริษัทฯ เป็น

ผู้สนับสนุนด้านองค์ความรู้ และผลิตต้นพันธุ์ปลอดโรคเพ่ือใช้ปลูกสตรอว์เบอร์รีในโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อมแก่

เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ ทัง้นี ้เพ่ือสง่เสริมให้เกษตรกรมีรายได้ท่ีมัน่คงมากขึน้ ลดความเสียหาย ท่ีอาจเกิดขึน้จากสภาพ

อากาศภายนอก รักษาผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐานให้เพียงพอ ตอ่ความต้องการของตลาด และรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าไปสู่

ความยัง่ยืน ตอ่ไป  

ปัจจุบนั บริษัทฯ เร่ิมด าเนินการผลิตต้นพันธุ์ปลอดโรคด้วยเทคนิคเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือพืช (Tissue Culture) และ

เทคนิคอณูชีววิทยา (Molecular Breeding) โดยสามารถผลิตต้นพนัธุ์สตรอว์เบอร์รีได้  ๕,๐๐๐ ต้น และต้นพนัธุ์เสาวรสได้

จ านวน ๑,๐๐๐ ต้นต่อปี อีกทัง้ศึกษาและพัฒนาสายพันธุ์ พืชส่งเสริมหลักอย่าง สตรอว์เบอร์รี มะเขือเทศ และเสาวรส  

รวมไปถึงการผลิตกลีบดอกกหุลาบสายพนัธุ์วาเลนไทน์เพ่ือใช้แปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ทาขนมปังกลีบกหุลาบ 



๓๕  

ระบบประกันคุณภาพ มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ 



 

 ๓๖ 

ระบบประกนัคณุภาพ มาตรฐานและรางวลัท่ีได้รับ 

ISO 14001 (International Organization for Standardization 14001) คือ การรับรองมาตรา ๑๖ 
ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ก าหนดขึน้เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดย
มุง่เน้นในการปอ้งกนัปัญหาและการปรับปรุงการจดัการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างตอ่เน่ือง 

ISO 9001 (International Organization for Standardization 9001) คือ การรับรองระบบการบริหาร 
จัดการขององค์กร มีการบริหารท่ีมีคุณภาพด้วยความสม ่าเสมอ โดยมีความมุ่งมั่นท่ีจะเพิ่มความ  
พึงพอใจของลูกค้า และประยุกต์ใช้ระบบอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงกระบวนการต่างๆ ในการ
ปรับปรุงระบบให้ดีขึน้อย่างเป็นขัน้ตอน และการประกันความสอดคล้องตามข้อก าหนดของลูกค้า 
รวมถึงข้อก าหนดในกฎระเบียบท่ีสามารถใช้ปฏิบตัไิด้ 

ISO 50001 (International Organization for Standardization 50001) คือ มาตรฐานการรับรอง
ระบบ การจัดการพลังงานเพ่ือช่วยให้องค์กรสามารถจัดระบบและกระบวนการท่ีจ าเป็นเพ่ือการ
ปรับปรุง สมรรถนะด้านพลงังาน ประสิทธิภาพพลงังาน ลกัษณะการใช้พลงังาน และปริมาณการใช้
พลงังาน ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง 
รวมทัง้ลดต้นทนุ ด้านพลงังานลง 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) คือ การ รับรองมาตรฐานด้านระบบ
วิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมในการผลิตอาหาร เพ่ือป้องกันอันตรายจากจุลินทรีย์ 
สารเคมี และสิ่งปนเปือ้น ท่ีอาจเกิดขึน้ในอาหาร 

(Food Safety System Certification 22000) คือ ระบบการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร
แบบใหม่ส าหรับผู้ผลิตอาหาร เพ่ือให้เป็นมาตรฐานการรับรองความปลอดภยัส าหรับการผลิตอาหาร
โดยรวม มาตรฐาน ISO 22000 หรือ Food Safety Management System รับรองโดย Global Food 
Safety Initiative (GFSI) กับมาตรฐาน Publicly Available Specification (PAS) 220 เข้าไว้ด้วยกัน 
ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด ได้รับการรับรอง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลือง 
(Full Fat Soy Flour) 

GMP (Good Manufacturing Practices) คือ การรับรองมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีดีใน

การผลิตอาหาร ซึ่งเป็นมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศท่ีจัดท าขึน้เพ่ือคุ้มครองสุขอนามัยของ

ผู้บริโภค และให้เกิดความเป็นธรรมในการค้าทัง้ในและระหวา่งประเทศ  



 

 ๓๗ 

CSR-DIW Award คือ โครงการสง่เสริมโรงงานอตุสาหกรรมให้มีความรับผดิชอบ ตอ่สงัคมและชมุชนอยา่ง
ยัง่ยืน กรมโรงงานอตุสาหากรรม (กรอ.) กระทรวงอตุสาหกรรม เพ่ือสง่เสริมการด าเนนิงานด้านความรับผดิชอบ
ตอ่สงัคม แกผู่้ประกอบการอตุสาหกรรม และการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

ฉลากลดคาร์บอน คือ ฉลากท่ีแสดงระดบัการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกออกสูบ่รรยากาศ ตอ่หนว่ย 
ผลิตภณัฑ์ โดยการประเมินวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA) หรือสินค้า ตัง้แตก่าร
จดัเตรียมวตัถดุบิ การผลติ การใช้ และการจดัการหลงัการใช้ LCA ถกูน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือเพ่ือประเมนิการ
ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก ของการได้มาซึง่สินค้าหรือบริการ ซึง่แสดงผลในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (CO2 equivalent) ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทฯ ได้รับการรับรอง ได้แก่ น า้ด่ืม สตรอว์เบอร์รีอบแห้ง 
มะเขือเทศเชอร์รีอบแห้ง บ๊วยหวานอบนุม่ และแก้วมงักรอบแห้ง 

มรท.8001 : 2553 มาตรฐานแรงงานไทย คือ ข้อก าหนดท่ีวางไว้เป็นหลกัส าหรับการจดัการแรงงาน 
เก่ียวกับสภาพการจ้างและสภาพการท างาน เช่น ค่าจ้าง ชัว่โมงท างาน วนัหยุด และความปลอดภัย 
ในการท างาน โดยมาตรฐานแรงงานไทยมุ่งหมายให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างทัดเทียมเสมอ
ภาค ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิต มีความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์ท่ีดี และขวญัก าลังใจในการท างาน  
ซึ่งในขอบข่ายมาตรฐานแรงงานไทยโดยทัว่ไป ได้แก่ ระบบการจดัการแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน 
สวสัดกิารแรงงานและความปลอดภยัในการท างานแรงงานสมัพนัธ์ 

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ ๔ คือ อุตสหกรรมท่ียึดมั่นในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการ
บริหาร จัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมกับยึดมั่นในการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคมทัง้
ภายในและภายนอกองค์กรตลอดหว่งโซ่อปุทานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน โดยกระทรวงอตุสาหกรรม
เป็นผู้ก าหนดระดบัเกณฑ์การประเมินไว้ทัง้หมด ๕ ระดบั เพ่ือส่งเสริมและผลกัดนัให้ผู้ประกอบการ 
มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง เข้าสู่การเป็นอุตสหกรรมสีเขียว  โดยโรงงานหลวงอาหาร
ส าเร็จรูป ทัง้ ๓ แหง่ ได้รับการประเมินถึงระดบั ๔ 

มาตรฐาน เกษตรอิ นท รี ย์  / IFOAM (Organic Agriculture Certificate Thailand - A.C.T./  
International Federation of Organic Agriculture Movement - IFOAM) คื อ  ก า ร ท า ห น้ า ท่ี
ตรวจสอบและให้การรับรอง ผลิตผล/ผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรีย์ ซึ่งเกษตรอินทรีย์เป็นระบบการผลิตท่ี
ค านงึถึงสภาพแวดล้อม รักษาสมดลุของธรรมชาติ และหลีกเล่ียงการใช้สารสงัเคราะห์ท่ีอาจก่อให้เกิด
มลพิษ ท าให้ผลผลิตท่ีได้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง ทัง้ผู้ ผลิตและผู้ บริโภค และไม่ท าให้
สภาพแวดล้อมเส่ือมโทรม ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัท ดอยค าผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั ได้รับการรับรอง ได้แก่ 
น า้มลัเบอร์รี ออร์แกนิค ๑๐๐% 



 

 ๓๘ 

HALAL คือ มาตรฐานอาหารฮาลาล (ภาษาอารบิก) เป็นระบบเชิงบูรณาการเพ่ือควบคุมการผลิต 

การให้บริการ หรือการจ าหน่ายใดๆ  ตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนสิน้สดุกระบวนการให้ถกูต้องตามกฎบญัญัติของ
ศาสนาอิสลามและปราศจากสิ่งต้องห้ามตามบญัญัติศาสนาอิสลาม  เช่น วตัถดุิบ ส่วนประกอบสาร
ปรุงแตง่ สารพิษ สิ่งปนเปือ้นตา่งๆ เป็นต้น ทัง้นีเ้พ่ือให้ได้ผลิตภณัฑ์อาหารท่ีดี  ถกูสขุอนามยั มีคณุคา่
อาหาร และเป็นประโยชน์ตอ่สขุภาพ  

GAP (Good Agricultural Practices) คือ แนวทางการท าการเกษตร เพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีมีคณุภาพดี 
ตรงตามมาตรฐานท่ีก าหนด ได้ผลผลิตสงูคุ้มคา่การลงทนุ และกระบวนการผลิตปลอดภยัตอ่เกษตรกร
และผู้บริโภค เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ เกิดความยัง่ยืนทางการเกษตร และไม่ท าให้
เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยหลักการนีก้ าหนดโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ
(FAO) 

“สัญลักษณ์อาหารรักษ์หัวใจ” คือ เคร่ืองหมายท่ีแสดงว่าอาหารมีไขมันในสัดส่วนท่ีเหมาะสม 
รสไม่เค็มจดั ไม่หวานจดั และมีใยอาหารสูง เม่ือบริโภคในปริมาณท่ีให้พลงังานเหมาะสมจะไม่เพิ่ม
ความเส่ียงตอ่การเป็นโรคหวัใจและหลอดเลือดเพ่ือสขุภาพท่ีดี รับรองโดยมลูนิธิหวัใจแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ภายใต้โครงการ “อาหารไทย หวัใจด”ี โดยผลิตภณัฑ์ดอยค าท่ีได้รับการรับรองคือ น า้นมถัว่เหลืองผสม
วุ้นมะพร้าว 

สัญลักษณ์ "ทางเลือกสุขภาพ" คือ เคร่ืองหมายแสดงทางเลือกท่ีช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตดัสินใจ 
เลือกซือ้อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีมี "คณุคา่โภชนาการท่ีดีกวา่" เพ่ือการมีภาวะโภชนาการท่ีเหมาะสม 

Leadership in Energy and Environmental Design หรือ LEED คือ มาตรฐานการประเมินอาคาร
สีเขียวหรืออาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา 
U.S. Green Building Council (USGBC) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของ
อาคาร ช่วยลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขอนามยัของผู้ อยู่อาศยัและผู้ ใช้อาคาร โดย 
อาคารส านักงานใหญ่ บริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด ได้รับการรับรอง ประเภท LEED for 
New Construction (LEED-NC) อาคารสร้างหรือปรับปรุงใหม ่ระดบัโกลด์ (Gold) 



 

 ๓๙ 

มาตรฐานอาคารเ ขียวไทย (TREES) หรือ Thai’s Rating of Energy and Environmental 
Sustainability คือ เกณฑ์กาประเมินมาตรฐานอาคารเขียวของประเทศไทย โดยสถาบนัอาคารเขียวไทย 
Thai Green Building Institute (TGBI) ซึ่งโรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตรและโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช 
โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปท่ี ๑ (ฝาง) จงัหวดัเชียงใหม่ ได้รับการรับรองประเภท TREES for New 
Construction (TREES-NC) ระดบัโกลด์ (Gold) 

หนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม คือ การรับรองการการด าเนินธุรกิจท่ีเข้าหลักเกณฑ์ ของ 
กรมพฒันาสงัคม  และสวสัดิการ  กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์  โดยกิจการ
เพ่ือสังคม  คือ  การท่ีภาคเอกชนซึ่งเป็นบุคคล  กลุ่มบุคคล  หรือชุมชนได้ประกอบกิจการหรือ
ด าเนินการ  โดยมีเป้าหมาย อย่างชดัเจนตัง้แตเ่ร่ิมต้นเพ่ือแก้ไขปัญหาและพฒันาชมุชน  สงัคม  หรือ
สิ่งแวดล้อมเป็นหลกั  และมีรายรับจากการขาย  การผลิตสินค้า หรือการให้บริการ  ซึ่งมิได้มุ่งสร้าง
ก าไรสูงสุดต่อผู้ ถือหุ้ นหรือเจ้าของกิจการหรือการด าเนินการรวมทัง้มีลักษณะพิเศษ คือ หลักการ
ด าเนินงานของ บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจตามหลกัเศรฐกิจพอเพียง  และความยัง่ยืนตามศาตร์พระราชา 

Superior Taste Award 2016 – 2019 คือ รางวัลรับรองรสชาติอาหาร โดยสถาบันเพื่อ
รับรองรสชาติอาหารและเคร่ืองด่ืม นานาชาติ ( International Taste Institute) องค์กร 
ชัน้น าของโลกท่ีทุ่มเทให้กับการทดสอบและการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม  
ท่ีมีรสชาตดีิเลิศ  

Thailand Most Admired Brand 2018 – 2019 ในหมวด อาหารและเคร่ืองด่ืม  
กลุ่ม น า้ผักผลไม้ พร้อมด่ืม คือ รางวัลท่ีได้รับจากนิตยสาร BrandAge ซึ่ง
ด าเนินการ จัดส ารวจและวิจัยโครงการ Thailand's Most Admired Brand & 
Why we Buy มาอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา ๑๙ ปี โดยได้รวบรวมสถิติ 
ความน่าเช่ือถือของแบรนด์ชัน้น าท่ีได้รับความไว้วางใจจากผู้ บริโภคมาอย่าง
ตอ่เน่ือง  



 

 ๔๐ 

โครงสร้างองค์กร 



 

 ๔๑ 

 ในปีพุทธศกัราช ๒๕๖๒ บริษัทฯ ปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารจดัการองค์กรเป็น ๙ สายงานหลกั ประกอบด้วย 
สายธุรกิจค้าปลีก สายพัฒนาธุรกิจ สายการตลาด สายบริหารงานกลาง สายบริหารโลจิสติกส์ สายบญัชีและการเงิน 
สายการผลิต และสายเทคโนโลยีและนวตักรรมเพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต 

โครงสร้างการบริหาร 





ผลการด าเนินธุรกจิเพื่อสังคม 



 

 ๔๔ 

ผลการด าเนินธรุกิจเพื่อสงัคม 

ในปีพทุธศกัราช ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ สถานการณ์ตลาดน า้ผลไม้ในประเทศมีอตัราการเติบโตถอยลง รวมถึงปัญหา

ทางสภาพอากาศท่ีมีผลกระทบตอ่ผลผลิตทางการเกษตรในประเทศ อีกทัง้ภาษีน า้ตาลท่ีมีผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมอาหาร

และเคร่ืองด่ืม บริษัท ดอยค าผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั จึงมีการปรับตวัและแผนทางการตลาด โดยยงัคงยึดมัน่วิสยัทศัน์ใน

การเป็นต้นแบบของธุรกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืนให้คนไทย “กินดี อยูดี่” 

ผลประกอบการบริษัทฯ มีอตัราการเติบโตลดลงร้อยละ ๕.๐ ในปี ๒๕๖๒ โดยช่องทาง โมเดิร์นเทรด ประกอบด้วย 

ร้านสะดวกซือ้ (convenience store) ไฮเปอร์มาร์เก็ต และซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งเป็นช่องทางขายหลักของบริษัทฯ รวมถึง

ช่องทางขายพิเศษอย่างเคเทอร่ิงหรืออุตสาหกรรมมีอตัราการเติบโตลดลงด้วยเช่นกัน ด้านคณุภาพ ผลิตภณัฑ์การส่งออก 

และตลาดตา่งประเทศ บริษัทฯ ขยายตลาดส่งออกสู่ฐานตลาดตา่งประเทศท่ีกว้างขึน้ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการรับประกนัคณุภาพ

และรสชาติของผลิตภัณฑ์ของดอยค า ตามมาตฐานสากลในราคาท่ีจับต้องได้ โดยบริษัทฯ ได้รับรางวลั Superior Taste 

Awards จากสถาบนัเพ่ือรับรองรสชาติอาหารและเคร่ืองด่ืมนานาชาติ ( International Taste Institute) องค์กรอิสระสากลท่ี

ทดสอบและประเมินรสชาตอิาหารและเคร่ืองด่ืม โดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญจากสถาบนัและสมาคมอาหารและ

เคร่ืองดื่มท่ีได้รับการยอมรับและมีช่ือเสียงมากท่ีสดุในยโุรป ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี ๔ ติดตอ่กนั โดยในปี ๒๕๖๑ น า้ฝร่ังชมพไูด้รับ

รางวลัระดบั ๒ ดาว รสชาตเิย่ียม น า้มะขามผสมน า้ผึง้ได้รับรางวลัระดบั ๑ ดาว รสชาติดี ผลิตภณัฑ์ทาขนมปังมะนาวได้รับ

รางวลัระดบั ๑ ดาว รสชาติดี น า้ลิน้จ่ี ๙๘% ได้รับรางวลัระดบั ๓ ดาว รสชาติยอดเย่ียม และน า้เสาวรส ๕๐% ได้รับรางวลั

ระดบั ๓ ดาว รสชาติยอดเย่ียม ในปี ๒๕๖๒ ผลิตภัณฑ์น า้ลิน้จ่ี ๙๘% และน า้เสาวรส ๕๐% ได้รับรางวัลระดบั ๓ ดาว 

รสชาตยิอดเย่ียม เป็นปีท่ี ๓ ตดิตอ่กนั ท าให้ทัง้ ๒ ผลิตภณัฑ์ได้รับ Crystal Taste Award เพิ่มเตมิอีกด้วย  



 

 ๔๕ 

ธุรกิจค้าปลีก 

สัดส่วนการขายค้าปลีกและช่องทางอ่ืนๆ 

ถึงแม้ผลประกอบการผ่านช่องทางการขายของบริษัทฯ ลดลง แตด้่านธุรกิจค้าปลีก มีอตัราการเติมโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 
๓.๗๑ จากปีพทุธศกัราช ๒๕๖๑ และ ปีพทุธศกัราช ๒๕๖๒ คดิเป็น ร้อยละ ๑๖.๐ และร้อยละ ๑๘.๐ ของยอดขายโดยรวมของ
บริษทัฯ ตามล าดบั โดยสามารถแบง่ออกเป็น ๔ กลุม่ ได้แก ่ร้านดอยค า ร้านครอบครัวดอยค า (franchise) ร้านร่วมจ าหนา่ย และ
ชอ่งทางการขายออนไลน์ (e-commerce) ท่ีเร่ิมเปิดการขายครัง้แรกในปี ๒๕๖๑ 

 บริษัทฯ มีการพฒันาชอ่งทางการจ าหนา่ยแบบค้าปลีกให้เข้าถงึผู้บริโภคมากขึน้อยา่งตอ่เน่ือง โดยท าการเปิดร้านดอยค า
สาขาใหมเ่พิ่มขึน้ ๑ แหง่ ในปีพทุธศกัราช ๒๕๖๑ ได้แก ่ร้านดอยค า สาขาพระบรมมหาราชวงั และอีก ๓ แหง่ ในปีพทุธศกัราช 
๒๕๖๒ ได้แก่ ร้านดอยค า สาขาสถานีบริการน า้มนั ปตท. แยกหาดจอมเทียน ร้านดอยค า สาขาเทสโก้ โลตสั ลาดพร้าว และ  
ร้านดอยค าสาขา ทา่อากาศยานแมฟ่า้หลวง จงัหวดัเชียงราย รวมทัง้สิน้ ๓๗ แหง่ทัว่ประเทศ ในปีพทุธศกัราช ๒๕๖๒  

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังด าเนินการปรับปรุงภาพลักษณ์ร้านดอยค าให้มีอัตลักษณ์เดียวกับร้านต้นแบบ ร้านดอยค า 
สาขาราชเทวี ทัง้หมด ๔ แหง่ ในปี พทุธศกัราช ๒๕๖๑ ได้แก่ ร้านดอยค า สาขา กฟผ. ร้านดอยค า สาขาเทสโก้ โลตสั บางนา 
ร้านดอยค า สาขาเทสโก้ โลตสั หางดง และอีก ๓ แห่ง ในปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ ได้แก่ ร้านดอยค า สาขาเทสโก้ โลตัส 
จรัญสนิทวงศ์ ร้านดอยค า สาขาทองหลอ่ ร้านดอยค า สาขาเทสโก้ โลตสั ล าลกูกา 



 

 ๔๖ 

ในฐานะท่ีเป็นบริษทัวิหากิจเพ่ือสมัคม ประเภทวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ท่ีไมป่ระสงค์จะแบง่ปันก าไรให้แกผู่้ เป็นหุ้นสว่นหรือ 
ผู้ถือหุ้น บริษทัฯ ค านงึถงึการรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรการผลิตและการจ าหนา่ย โดยร้านดอยค าและร้านครอบครัวดอยค า 
(franchise) ร่วมจดักิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม มีการลดราคาเคร่ืองด่ืม ๕.๐๐ บาท ให้ลกูค้าท่ีน าแก้วมาเอง อีกทัง้ยงัลดการใช้
ถงุพลาสตกิ ทัง้นี ้ร้านดอยค ามีบริการลงักระดาษและจ าหนา่ยถงุผ้าเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แกล่กูค้าแทน 

 ร้านดอยค า (แฟรนไชส์) คือ อีกช่องทางการกระจายสินค้าคณุภาพและส่งต่อบริการท่ีดี ตามมาตรฐานร้านดอยค า
ให้แก่ผู้บริโภคในพืน้ท่ีต่างจงัหวดัร่วมกับผู้ประกอบการท่ีสนใจลงทุน โดยในปีพุทธศกัราช ๒๕๖๒ ร้านครอบครัวดอยค า 
(franchise) มีทัง้สิน้ ๑๔ แหง่ ทัว่ประเทศ 

 ด้านการส่งเสริมการขายและพฒันาร้านนัน้ บริษัทฯ ค านึงถึงความต้องการของผู้บริโภคในการพฒันาเคร่ืองด่ืมใหม่
ภายในร้านให้มีความหลากหลาย รวมถึงการน าเทคโนโลยีการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างการช าระเงินผ่าน QR 
Code บตัรแรบบิท ระบบ AliPay และ True Money Wallet อีกทัง้ยังร่วมกิจกรรมส่งเสริม การขายของพันธมิตรตามการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริโภคท่ีใช้เงินสดน้อยลง และรองรับการก้าวเข้าสูส่งัคมไร้เงินสดในอนาคต 

 จากพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนมานิยมซือ้สินค้าผ่านช่องทางการขายออนไลน์ (e-commerce) ในปี ๒๕๖๑ 
บริษัทฯ จงึเร่ิมเปิดการขายบนชอ่งทางการขายออนไลน์อยา่ง Shopee และ Lazada อีกด้วย 



 

 ๔๗ 

โครงการรับซือ้ผลผลิตเกษตรกรไทย บรรเทาปัญหาราคาตกต ่า 

เ ม่ือเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เกษตรกรผู้ ปลูกมังคุดในจังหวัดชุมพรประสบปัญหามังคุดล้นตลาด เพราะ  
สภาพอากาศแปรปรวนท าให้ผลผลิตออกผลเร็วและมากกวา่ปกต ิสง่ผลให้ราคาตกต ่า บริษัท ดอยค าผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั 
หนึ่งในโครงการตามพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ท่ีทรงก่อตัง้ขึน้เพ่ือรับซือ้และส่งเสริมผลผลิตจากเกษตรกรในพืน้ท่ีภาคเหนือและภาคตะวันออกเชียงเหนือ น ามา  
แปรรูปผ่านโรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปเป็นผลิตภณัฑ์สินค้าตรา “ดอยค า” สืบสาน รักษา และตอ่ยอด ตามพระปฐมบรม 
ราชโองการ พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั บริษัทฯ จึงด าเนินการ
เฉพาะกิจรับซือ้ผลมงัคดุสดเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กบัเกษตรกรผู้ปลกูมงัคดุ โดยเปิดจดุรับซือ้ ๒ แหง่ ณ อ าเภอหลงัสวน 
และอ าเภอพะโต๊ะ จงัหวดัชมุพร  

ทัง้นี ้การด าเนินการรับซือ้และคัดแยกผลผลิตคุณภาพเพ่ือจ าหน่ายแบบผลสดท่ีร้านดอยค าและสถานท่ีต่างๆ  
ทั่วประเทศ นอกจากนี ้ยังน ามังคุดส่วนหนึ่งไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น า้มังคุดสกัดเข้มข้นและน า้มังคุด ๑๐๐% เพ่ือเป็น
ผลิตภัณฑ์คณุภาพให้กับผู้บริโภค โดยการรับซือ้ครัง้นีน้อกจากจะช่วยระบายผลผลิตมังคดุแล้วยังช่วยเพิ่มราคามงัคดุใน
ตลาดด้วย ปัจจุบนั บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมังคุดเพ่ือเป็นการสนับสนุนเกษตรกร  
ผู้ปลกูมงัคดุอยา่งยัง่ยืน 



 

 ๔๘ 

ผลิตภณัฑ์ 
เคร่ืองดื่ม 



 

 ๔๙ 



 

 ๕๐ 

ผลไม้อบแห้ง 

ผลไม้กระป๋อง 



 

 ๕๑ 

ผลิตภณัฑ์ทาขนมปัง 

น า้ผลไม้เข้มข้น 

น า้ผึง้ 

เคร่ืองดื่มชนิดผง 



 

 ๕๒ 

ซอสมะเขือเทศ 

ผลิตภณัฑ์อื่นๆ 

ข้าวกล้อง 

ผลิตภณัฑ์ใหม่ปี ๒๕๖๑ 

ผลิตภณัฑ์ใหม่ปี ๒๕๖๒ 



 

 ๕๓ 

ในปีพทุธศกัราช ๒๕๖๒ บริษัทฯ มีผลิตภณัฑ์กว่า ๙๖ รายการ ในกลุ่มผลิตภณัฑ์ ๑๓ กลุ่ม (ประกอบด้วย กลุ่มน า้
ผลไม้และน า้สมนุไพรบรรจุกล่อง เคร่ืองด่ืมธัญพืช เคร่ืองด่ืมบรรจขุวดแก้ว น า้ด่ืม ผลไม้อบแห้ง ผลิตภณัฑ์ทาขนมปัง ผลไม้
กระป๋อง น า้ผลไม้เข้มข้น น า้ผึง้ เคร่ืองด่ืมชนิดผง ซอสมะเขือเทศ ข้าวกล้อง และผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ) โดยผลิตภณัฑ์ท่ีมียอดขาย
สูงสุด ๓ อนัดบั ได้แก่ กลุ่มน า้ผลไม้และน า้สมุนไพรบรรจุกล่อง น า้ผึง้ และผลไม้อบแห้ง ตามล าดบั ทัง้นี ้น า้ผลไม้และน า้
สมนุไพรบรรจกุลอ่งมีสดัสว่นการขายร้อยละ ๔๘.๐ จากการประชาสมัพนัธ์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขายส่งผลท าให้
กลุม่น า้มะเขือเทศท่ีถือเป็นผลิตภณัฑ์ยอดนิยมของบริษัทฯ มีอตัราการเติบโตร้อยละ ๓.๐ โดยน า้ผึง้ เป็นอีกหนึ่งผลิตภณัฑ์ท่ี
มีศกัยภาพในการเตบิโตสงูเป็นอนัดบั ๒ มีสดัส่วนการขายร้อยละ ๑๕.๐ และกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีมียอดขายสงูเป็นอนัดบั ๓ คือ
ผลไม้อบแห้ง มีสดัสว่นการขาย ร้อยละ ๕.๐ 

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการค้นคว้าและพฒันาผลิตภณัฑ์อย่างตอ่เน่ืองเพ่ือเพิ่มมลูคา่ให้กบัผลผลิตคณุภาพคือสิ่งท่ี
บริษัทฯ ให้ความส าคญั มีเป้าหมายหลกั คือ การส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีของเกษตรกรและส่งต่อผลิตภัณฑ์ท่ีดีให้คนไทย  
ได้บริโภคในราคาท่ีเป็นธรรม ตามพระราชประสงค์การกอ่ตัง้บริษทัฯ โดยในปี ๒๕๖๑ บริษทัฯ พฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่๔ รายการ ได้
ผลผลิตจากยอดดอยภายใต้การดแูลของมลูนิธิโครงการหลวงมาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์พีชในน า้เช่ือมและพีชทาขนมปัง รวมถึง
พฒันาผลิตภณัฑ์จากผลผลิตเดมิอยา่งเชน่ ผลิตภณัฑ์น า้นมถัว่เหลืองผสมวุ้นมะพร้าวและซอสมะเขือเทศ ต่อมาในปี ๒๕๖๒ 
บริษัทฯ พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม ่๕ รายการ เร่ิมจากผลิตภณัฑ์ในกลุ่มผลไม้อบแห้ง อาทิเช่น พีชอบแห้ง และสตรอว์เบอร์รีพริก
เกลือ นอกจากนี ้ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยได้แก่ เคร่ืองด่ืมกระชายสกัดเข้มข้นผสมน า้ผึง้และมะนาว และ
เคร่ืองด่ืมตรีผลาสกัดเข้มข้น รวมถึงตอกย า้การเป็นผู้น าผลิตภัณฑ์มะเขือเทศแปรรูปกับซอสมะเขือเทศโซเดียมต ่า เพ่ือให้
ผู้บริโภคมีตวัเลือกท่ีหลากหลายพร้อมได้รับคณุประโยชน์สงูสดุจากการบริโภค 



 

 ๕๔ 

การประชาสมัพนัธ์ 

ผลิตภณัฑ์ของดอยค า คือ ผลิตภณัฑ์แปรรูปผลผลิตของเกษตรกรไทยท่ียึดมัน่ ในการส่งตอ่ผลิตภณัฑ์คณุภาพจาก
ธรรมชาติอย่างแท้จริง ซึ่งน า้ตาลตามธรรมชาติของผลไม้ ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตส่งผลกระทบต่อต้นทุนท่ีสูงขึน้จาก
พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีข้อบงัคับจัดเก็บภาษีความหวานในอาหารและเคร่ืองด่ืม ในเดือนตุลาคม ปี 
๒๕๖๒ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีมาตรการปรับเพิ่มราคาผลิตภัณฑ์หรือกดราคาวต้นทุนวตัถุดิบ จึงต้องเน้นกระตุ้นกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีปริมาณน า้ตาลต ่ากว่า อาทิ น า้สมุนไพร สูตรไม่เติมน า้ตาล และน า้มะเขือเทศ ขยายฐานลูกค้าผ่านกิจกรรม
การตลาดและการสง่เสริมการขายท่ีเข้าถึงคนรุ่นใหมม่ากขึน้ 

ด้านการประชาสัมพันธ์ ในปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ บริษัทฯ มุ่งพัฒนาการส่ือสารทางการตลาด เพ่ือให้เข้าถึง
กลุม่เปา้หมายได้อยา่งตรงจดุและครอบคลมุตลอดเส้นทางของผู้บริโภค ตัง้แตก่่อนเป็นลกูค้าจนถึงการตดัสินใจซือ้ รวมไปถึง
การสร้างความรักในสินค้าและแบรนด์ (brand loyalty) ผ่านการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคส่ือของ
กลุ่มเป้าหมายในเชิงลึก ก่อนออกแบบการส่ือสารและประชาสมัพนัธ์เพ่ือให้การส่ือสารมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยมีความ
จริงใจเป็นหวัใจหลกัในการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูและปรับรูปแบบให้เข้ากบัชอ่งทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย 

ด้านกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับเนือ้หา 
(content) ท่ีหลากหลายและเข้าถึงกลุม่เปา้หมายมากย่ิงขึน้ โดยศกึษาและท าความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคในยคุดิจิทลั 
ท่ีใช้เวลามากกว่าคร่ึงหนึ่งในแตล่ะวนักบัสมาร์ทโฟนจนเป็นส่วนหนึ่งของการด ารงชีวิตประจ าวนัตัง้แตต่ื่นนอนจนกระทัง่เข้า
นอน ทัง้นีเ้นือ้หา รูปภาพ หรืออินโฟกราฟิกตา่งๆ ท่ีประชาสมัพนัธ์ให้กบัผู้บริโภคจะต้องมีความสอดคล้องกนัในช่วงเวลา และ
เหตกุารณ์ท่ีผู้คนสนใจในปัจจบุนัสง่ผลให้ผู้บริโภคเกิดการมีสว่นร่วมและการเผยแพร่ตอ่กนัในส่ือสงัคมออนไลน์ 

นอกจากนี ้ ยงัมีการส่งเสริมให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับดอยค า  ผ่านกิจกรรมร่วมสนุกชิงรางวลัตา่งๆ เช่น กิจกรรมตอบ
ค าถาม กิจกรรมประกวดภาพหรือข้อความ โดยมีการเก็บข้อมูลฐานลูกค้าเพ่ือน ามาวิเคราะห์และปรับปรุงกิจกรรมอย่าง
ตอ่เน่ือง 



 

 ๕๕ 

แคมเปญ น า้มะขามปอ้มและน า้บ๊วยรวม ๔๒% ผสมน า้ผึง้ 

มะขามปอ้ม คือหนึง่ในพืชสง่เสริมภายใต้การดแูลของศนูย์เรียนรู้การพฒันาอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม ่
ก่อตัง้ขึน้ตามพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเป็น
ศนูย์กลางส่งเสริมและสนบัสนนุการพฒันาตามแนวพระราชด าริในการยกระดบัคณุภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยบนพืน้ท่ีสูง
ในอ าเภออมก๋อยและอ าเภอใกล้เคียง เพ่ือเป็นอีกแรงสนบัสนนุผลผลิตเกษตรกรไทย บริษัทฯ จึงรับซือ้มะขามปอ้มจากศนูย์
เรียนรู้การพฒันาอมก๋อยและน ามาแปรรูปให้มีรสชาติท่ีกลมกล่อมพร้อมคณุประโยชน์ เป็นน า้มะขามปอ้มและน า้บ๊วยรวม 
๔๒% ผสมน า้ผึง้ 

ในการประชาสมัพนัธ์ บริษัทฯ ใช้ค าว่า "เขย่า" มาเป็นค าส าคญัของแคมเปญ โดยค าว่าเขย่ามาจากการท่ีเกษตรกร
ต้องเขย่าต้นมะขามป้อมเพ่ือเก็บเก่ียวผลผลิต ทัง้นีเ้ปา้หมายการส่ือสารคืออยากให้ผู้บริโภครู้ว่าการบริโภคน า้มะขามป้อม
และน า้บ๊วยรวม ๔๒% ผสมน า้ผึง้ หรือเขย่ากล่องก่อนด่ืมดีอย่างไร และได้ขยายความค าว่าเขย่าตามการส่งเสริมและ
สรรพคณุในแนวคิด "เขย่า เพ่ือคณุภาพแนวคิดท่ีดีขึน้" ดงันี ้"เขย่ากล่องก่อนด่ืม เพ่ือรสชาติท่ีดียิ่งขึน้" "เขย่ากระเป๋าสตางค์
ชาวบ้านให้มีรายได้เพิ่มขึน้" "เขย่า ต้นมะขามป้อมให้ลูกหล่นแทนการตดัต้นเพ่ือรักษาป่าไม้" "เขย่า วิถีชีวิตให้ชาวบ้านได้
กลบัมาอยูก่นัอยา่งพร้อมหน้าพร้อมตา" "เขย่าล าไส้ให้ระบายได้ดีขึน้" "เขย่าสขุภาพผิวให้สวยใสขึน้" "เขย่าความสดช่ืนให้ชุ่ม
คอยิ่งขึน้" ผลิตเป็นวิดีโอโฆษณาความยาว ๙๐ วินาที นอกจากนี ้ยงัเพิ่มเนือ้หาและข้อมูลความรู้เก่ียวกับมะขามป้อมและ
ผลิตภณัฑ์บนส่ือสงัคมออนไลน์ ร่วมกบัการจดัโปรโมชนัสง่เสริมการขายและจดัชิมผลิตภณัฑ์ ณ จดุขาย  

วิดีโอโฆษณา 

โปรโมชันส่งเสริมการขายและจัดชิมผลิตภัณฑ์ ณ จุดขาย  เนือ้หาและข้อมูลบนส่ือสังคมออนไลน์ 



 

 ๕๖ 

แคมเปญ น า้สมนุไพร ใครก็ด่ืมได้ 

 จากกระแสการดูแลสุขภาพท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองในประเทศไทย จึงเป็นโอกาสท่ีดีท่ีบริษัทฯ น าเสนอผลิตภัณฑ์ 

น า้สมนุไพรท่ีมีความโดดเดน่ท่ีแตกตา่งจากท้องตลาด โดยการผสมผสานสมนุไพรท่ีมีคณุสมบตัิแตกตา่งกนัได้อย่างลงตวั อีก

ทัง้ยังเป็น “สูตรไม่เติมน า้ตาล พลังงานต ่า” ถึง ๓ สูตร น า้เก๊กฮวยและคาโมไมล์ สูตรไม่เติมน า้ตาล น า้ใบแปะก๊วยและ  

หลอ่ฮัง่ก้วย สตูรไม่เติมน า้ตาล และน า้เจียวกู้หลานและดอกค าฝอย สตูรไม่เติมน า้ตาล ท าให้น า้สมนุไพร ดอยค า ถือเป็นอีก

หนึง่ทางเลือกท่ีสอดคล้องกบัพฤตกิรรมผู้บริโภคตอบโจทย์การดแูลสขุภาพ และให้ความสดช่ืน อยา่งมีคณุประโยขน์  

 “น า้สมุนไพร ใครก็ด่ืมได้” คือหวัใจหลักในการส่ือสารของแคมเปญ โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนรักสุขภาพ 

ดแูลตนเอง ชอบด่ืมน า้สมนุไพร กลุ่มคนรักสนุขั และรักสตัว์ อาย ุ๑๘ ปีขึน้ไป ส่ือสารผ่านโปสเตอร์ภาพนิ่งและวิดีโอโฆษณา 

ตลอดเส้นทางการเดนิทางของกลุม่เปา้หมายตัง้แตส่ื่อนอกบ้าน ไปถึงส่ือสงัคมออนไลน์  

วิดีโอโฆษณา 

ส่ือนอกบ้านและส่ือ ณ จุดขาย 



 

 ๕๗ 

แคมเปญ “กินดี อยู่ดี” 
“กินดี อยู่ดี” ค าท่ีแสนเรียบง่ายแตท่รงพลงั สะท้อนพนัธกิจหลกัในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่ีทรงห่วงใยคณุภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาว
ไทยทกุภาคสว่น โดยการด าเนินงานของดอยค า คือ การรับซือ้และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้มีคณุภาพ เกิดมลูคา่ เพ่ือ
สร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทย นอกเหนือจากรายได้ท่ีเป็นตวัเงินคือ การได้เห็นคนไทยได้บริโภค
ผลิตภณัฑ์ท่ีดี เกษตรกรได้มีความเป็นอยูท่ี่ดี ถือเป็นก าไรท่ีประเมินคา่เป็นตวัเลขทางการเงินไมไ่ด้ 

ในการประชาสัมพันธ์แคปเปญ บริษัทฯ ประชาสัมพันธ์ผ่านภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ ส่ือนอกบ้าน และ
ออนไลน์ เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคท่ีกว้างขึน้ นอกจากนีย้งัมีสกู๊ปออนไลน์ตอ่ยอดแคปเปญเพ่ือสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วม
ผา่นวิดีโอท่ีสะท้อนถึงวิถีชิวิตท่ี "กินดี อยูดี่" 

วิดีโอโฆษณา 

ส่ือนอกบ้านและส่ือ ณ จุดขาย 



 

 ๕๘ 

แคมเปญน า้ผึง้ 

 น า้ผึง้ คือผลิตภณัฑ์ท่ีมียอดขายสงูสดุอนัดบั ๒ ของบริษัทฯ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีชาวไทยเลือกบริโภคซึ่งเป็นความหวานท่ีดี

ตอ่สขุภาพและชาวตา่งชาตินิยมซือ้เป็นของฝากทรงคณุคา่ ขึน้ช่ือด้วยความหอมหวานอนัเป็นเอกลกัษณ์จากกลิ่นเกสรดอก

ล าไย ท่ีปลูกในแหล่งพืน้ท่ีท่ีดีท่ีสุดทางภาคเหนือของไทย สะท้อนคุณค่าแห่งการเกือ้กูลกันระหว่างคน ผึง้ และธรรมชาต ิ

เพราะเม่ือเราเลีย้งผึง้ ผึง้ท าหน้าท่ีผสมเกสรให้ต้นล าไยได้ออกดอกผล เกษตรกรได้ผลผลิตท่ีดีด้วยวิธีธรรมชาติ คนเลีย้งผึง้มี

รายได้ คนไทยได้รับประทานผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากชุมชนในคุณภาพระดบัสากล เป็นเร่ืองราวน่าประทับใจท่ีดอยค าอยาก

ถ่ายทอดผ่านน า้ผึง้แท้ ๑๐๐% ทกุขวดโดยค านึงถึงส่ือท่ีเข้าถึงกลุ่มเปา้หมายทัง้คนไทยและตา่งชาติ อาทิ การแปลภาษาส่ือ

โฆษณาทัง้ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาจีน ในการประชาสมัพนัธ์แคมเปญ 

ส่ือโฆษณา ๓ ภาษา ส่ือ ณ จุดขาย 



 

 ๕๙ 

อินฟลูเอนเซอร์ 

ส่ือวิดีโอหลกั ความยาว ๑.๔๕ นาที 

โพสต์ลงชอ่งทางคอมมนูิตีเ้พจท่ีตรงกบั

ความสนใจของกลุม่เปา้หมาย 



 

 ๖๐ 

แคมเปญครอบครัวมะเขือเทศ 

มะเขือเทศ ผลผลิตแห่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ท่ีเกษตรกรทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือปลูกด้วยใจ ซึ่งกว่าจะ

เป็นสินค้าของดอยค าแตล่ะชนิดต้องผ่านการคดัเลือก เติมความใส่ใจ และใส่ความพิถีพิถันหลายขัน้ตอน เพ่ือน าความสด

ใหมจ่ากไร่ส่งถึงมือผู้บริโภคและยงัช่วยส่งเสริมรายได้ท่ียัง่ยืนให้กบัเกษตรกรไทยอีกด้วย จึงเป็นท่ีมาของแคปเปญครอบครัว

มะเขือเทศผา่นการน าเสนอเร่ืองราวท่ีมีความแปลกใหม ่เข้าถงึกลุม่เปา้หมายวงกว้าง รวมถงึกลุม่คนรุ่นใหม ่ (Young Generation) 

ได้ดี บนส่ือท่ีหลากหลายตลอดเส้นทางการเดนิทางของผู้บริโภค 

โฆษณาบน 
Joox Music Application ส่ือนอกบ้านและส่ือ ณ จุดขาย 

กิจกรรมบน 
ส่ือสังคมออนไลน์ 



 

 ๖๑ 

การท าการตลาดร่วมกบัผู้อื่น (Partnership Marketing) 

บริษัทฯ ศึกษาหาช่องทางการประชาสัมพันธ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ

เพ่ือตอกย า้ให้แบรนด์เป็นท่ีรู้จักในวงกว้างและเพิ่มการใช้บริการ 

ร้านดอยค า โดยเร่ิมมีการร่วมมือกับบริษัทท่ีมีฐานลูกค้าจ านวนมาก 

(Partnership Marketing) ผ่านการส่งเสริมการขาย และสิทธิประโยชน์

ให้แก่สมาชิกของแต่ละบริษัทฯ นอกจากจะสามารถเปิดตลาดใหม ่

สร้างอัตลักษณ์ให้โดดเด่นต่างจากคู่แข่งในตลาด เพิ่มช่องทางการ

กระจายสินค้า ขยายฐานลกูค้าใหม่ และเสริมภาพลกัษณ์ในเชิงบวกให้

แบรนด์ พร้อมเพิ่มชอ่งทางการส่ือสารจากส่ือตา่งๆ ของพนัธมิตร อีกทัง้

ยงัสง่เสริมความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบริษัทฯ กบัพนัธมิตรอีกด้วย 

การท าการตลาดภายในองค์กร (Internal Marketing) 

 บคุลากรภายในองค์กรหรือฅนดอยค า ถือเป็นกระบอกเสียงส าคญัใน

การประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ์ ดอยค า บริษัทฯ จึงจดัท าแคมเปญการตลาด

ภายในองค์กร เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ นอกจากนี ้

ยงัเป็นการสง่เสริมให้ฅนดอยค า มีความภมูิใจและเห็นถึงความส าเร็จในงานท่ี

ร่วมแรงร่วมใจท า ซึง่น าไปสูก่ารประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์แก่บคุคลภายนอก  



 

 ๖๒ 

ดอยค า มุง่พฒันาคน ควบคูก่บัการพฒันาองค์กร 

บริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด ให้ความส าคญัในการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรทุกระดบั โดยจดัให้มีการ

ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอย่างต่อเน่ืองทัง้การฝึกอบรมตามหลักสูตรข้อก าหนดระบบคุณภาพต่างๆ เพ่ือให้พนักงาน

ตระหนักถึงความส าคญัของความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานกระบวนการผลิตของบริษัทฯ หลักสูตรบงัคบัตาม

กฎหมาย อาทิ การฝึกซ้อมดบัเพลิงและอพยพหนีไฟ ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างานเจ้าหน้าท่ี

ความปลอดภยัฯ การฝึกอบรมเฉพาะด้านตามสาขาวิชาชีพ อาทิ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัส่งเสริมการพฒันาทกัษะการท างานตามสายงานจากการวิเคราะห์หาความต้องการความรู้ 

(Knowledge) และทักษะ (Skill) ท่ีจ าเป็นในการก าหนดความเช่ียวชาญตามต าแหน่งงาน อีกทัง้ยงัพัฒนาด้านการบริหาร

จดัการ เพ่ือเตรียมบุคลากรให้พร้อมส าหรับการเติบโตในอนาคตต่อไป บริษัทฯ ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์โดย

สามารถเลือกองค์ความรู้และทกัษะท่ีสนใจสามารถเรียนได้ทกุท่ีทกุเวลา รวมทัง้การเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์จริง

จากการศกึษาดงูานในพืน้ท่ีโรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูป ทัง้ ๓ แห่ง และส านกังานใหญ่ ท าให้เจ้าหน้าท่ีท่ีไม่เคยปฏิบตัิงาน

นอกสถานท่ีมีโอกาสเรียนรู้พร้อมสมัผสัการท างานและการสง่เสริมพฒันาชมุชนโดยรอบให้มีความยัง่ยืนตามศาตร์พระราชา 

บริษัทฯ เช่ือมัน่ในการส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง จึงมอบทนุการศกึษาระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท

ให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีมีผลงานดีเด่นและมีศกัยภาพสูง เพ่ือการพัฒนาความรู้ ความสามารถและมีความพร้อมในการเติบโต

ก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยมอบทนุการศกึษาทัง้หมด ๔ ทนุตอ่ปี 



 

 ๖๓ 

ในปีพุทธศุกราช ๒๕๖๑ บริษัทฯ จัดท าโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ี

สนบัสนนุการใช้นวตักรรมเพ่ือพฒันาองค์กร ภายใต้คา่นิยมองค์กร คือ ร่วมแรงร่วมใจ 

ใฝ่ความเป็นเลิศ เกิดความสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณดีเด่น โดยได้ผลตอบรับท่ีดี

จากเจ้าหน้าท่ีในการน าเสนอความคดิสร้างสรรค์เพ่ือพฒันาองค์กร 

ในปีพทุธศกุราช  ๒๕๖๑ บริษัทฯ จดัสมัมนาประจ าปีให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จากทัง้โรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง และ

ส านกังานใหญ่ มีโอกาสได้ท ากิจกรรมเช่ือมโยงกับค่านิยมองค์กรร่วมกัน อีกทัง้ยงัเป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่าง

หนว่ยงานตา่งๆ ซึง่จะน าไปสูค่วามเป็นหนึง่เดียวกนัในการท างานตามเปา้หมายขององค์กร 

สวสัดิการถือเป็นก าลงัใจอย่างหนึ่งท่ีจะช่วยให้พนกังานท างานได้อย่างมีความสุข บริษัทฯ มีนโยบายดแูลพนกังาน

เสมือนครอบครัว จึงจัดหาสวัสดิการท่ีเป็นประโยชน์เพ่ืออ านวยความสะดวกในการท างานให้กับพนักงาน อาทิ จัดให้มี

ห้องอาหารสวสัดกิารพนกังานท่ีส านกังานใหญ่ราชเทวี และโรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แหง่ การประกนัสขุภาพเพ่ือเป็นทางเลือกให้

พนกังานนอกเหนือจากสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลเดิมท่ีมีอยู่ จดัให้มีสวสัดิการด้านกีฬาเพิ่มเติม รวมถึงโครงการส่งเสริม

สขุภาพและการตรวจสขุภาพประจ าปี 

เพ่ือสง่เสริมวฒันธรรมอนัดีงามของไทย บริษัทฯ จดักิจกรรมทางศาสนาและวฒันธรรมให้บคุลากรภายในมีส่วนร่วม

และความรู้ความเข้าใจถึงประเพณีท่ีดีงาม อาทิ การสรงน า้พระในวนัสงกรานต์ การนัง้ธรรมะในวนัธรรมสวณะ และการตกั

บาตรในวนัส าคญัตา่งๆ  



 

 ๖๔ 

ดอยค าเพื่อสังคม 



 

 ๖๕ 

การพฒันาสงัคมอย่างยัง่ยืน 

การสง่เสริมและพฒันาอย่างยัง่ยืน คือ พนัธกิจหลกัของบริษัท ดอยค าผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั ท่ีด าเนินงานเป็น

กิจการเพ่ือสงัคม นอกจากการสง่เสริมและพฒันาเกษตรอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือให้เกษตรกรสามารถพึง่พาตวัเองได้อยา่งยัง่ยืนแล้ว 

บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญักบังานด้านชมุชนสมัพนัธ์และการสร้างคณุคา่ร่วมกนั บริษัทฯ ได้น้อมน าแนวพระราชด าริ ด้าน

การบริหารและพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

เร่ือง “บ ว ร” หรือ บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งถือเป็นเสาหลักของชุมชนไทยมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ์  

โดยเพิ่มอีกหนึ่ง “ร” หมายถึง โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูป เข้ามาในหลกัการสร้างความสมัพนัธ์และพฒันาชมุชนอย่าง

ยัง่ยืน เน้นการชว่ยเหลือในรูปแบบภาคีเครือขา่ย และจิตอาสา สร้างการมีส่วนร่วมของแตล่ะพืน้ท่ี เพ่ือให้ทกุฝ่ายเป็นหนึ่ง

เดียวในการสร้างคณุค่าร่วมกนัอย่างยัง่ยืน โดยโรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง มีส่วนในการพฒันาชุมชนชนบทตามศาสตร์

ของพระราชา รวมถึงการพฒันาการศึกษาด้วยการพฒันาโรงเรียนในบริเวณรอบโรงงานหลวงฯ และบ ารุงพุทธศาสนา

ด้วยการพฒันาวดัให้เป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจแก่คนในชมุชน จะเห็นได้ว่าดอยค ามีการด าเนินงานท่ีเป็นธุรกิจเพ่ือสงัคมอย่าง

ยัง่ยืนรอบด้านทัง้การพฒันาเกษตรกร ชมุชน และสงัคม 



 

 ๖๖ 

บ้าน (ชมุชน) 

โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปถกูออกแบบตามภูมิสงัคมในแตล่ะพืน้ท่ี เพ่ือให้กลมกลืนและสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของ

แตล่ะชมุชน ด าเนินการตามวตัถปุระสงค์ขององค์กรในการให้ความช่วยเหลือด้านเกษตรกรรมในแตล่ะพืน้ท่ี อีกทัง้ยงัส่งเสริม

และพฒันาชมุชนโดยเน้นการพฒันาชมุชนรอบโรงงานหลวงฯ แตล่ะแหง่เพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน  

โรงงานหลวงฯ ท่ี ๑ (ฝาง) ตัง้อยู่ ณ หมู่บ้านบ้านยาง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพืน้ท่ีของชมุชนคนไทยเชือ้

สายจีนยูนนาน ๓ ศาสนา และคนไทยภูเขา ท่ีถึงแม้มีความแตกต่าง แต่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข โรงงานหลวงฯ แห่งนี ้จึงมี

กลิ่นอายของจีนยูนนานและร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรมและประเพณีอนัดีงามของชาวจีน เช่น การไหว้วนัตรุษจีนและวัน

สารทจีน เป็นต้น  

นอกจากนี ้โรงงานหลวงฯ ยงัส่งเสริมองค์ความรู้เก่ียวกับวิถีชีวิตของชาวจีนยูนนานผ่านนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์

โรงงานหลวงท่ี ๑ (ฝาง) รวมถึงจดัโครงการยุวมคัคเุทศก์ ให้เยาวชนในพืน้ท่ีเข้าร่วมเป็นตวัแทนชมุชนในการน านกัท่องเท่ียว

หรือผู้ ท่ีสนใจเย่ียมชมพิพิธภณัฑ์โรงงานหลวงท่ี ๑ (ฝาง) และชมุชนบ้านยาง เสริมสร้างความภาคภูมิใจในบ้านเกิดให้เยาวชน

รุ่นใหม ่โดยโรงงานหลวงฯ ท่ี ๑ (ฝาง) มุง่พฒันาหมูบ้่านรอบโรงงานหลวงฯ ได้แก ่หมูบ้่านบ้านยาง บ้านใหมห่ลวง บ้านใหมทุ่ง่เจริญ 

และบ้านทุง่หลกุ เป็นหลกั  

โรงงานหลวงฯ ท่ี ๒ (แมจ่นั) ตัง้อยู ่ณ หมูบ้่านป่าห้า อ าเภอแมจ่นั จงัหวดัเชียงราย เป็นโรงงานหลวงฯ ท่ีผลติผลติภณัฑ์หลกั

ของบริษัทฯ คือ น า้ผลไม้และน า้สมนุไพรบรรจกุล่อง โรงงานหลวงฯ แห่งนีจ้ึงเป็นท่ีเร่ิมต้นกิจกรรม แกะ ล้าง เก็บ ท่ีรณรงค์ 

ให้บคุลากรภายในร่วมกนั แกะ กล่องน า้ผลไม้และน า้สมนุไพรท่ีด่ืมแล้วน ามาล้างให้สะอาดก่อนเก็บมารวมกนัเพ่ือส่งตอ่ไปรี

ไซเคลิสร้างคณุคา่ในอนาคต โดยภายหลงักิจกรรมดงักลา่วได้ขยายออกสูโ่รงงานหลวงฯ ทกุแห่งรวมถึงส านกังานใหญ่ภายใต้

โครงการสร้างโลกสีเขียว ทัง้นี ้โรงงานหลวงฯ ท่ี ๒ (แม่จนั) ทดลองน าแผ่น Eco - Board ท่ีผลิตจากการรีไซเคิลน า้ผลไม้และ

น า้สมุนไพรบรรจุกล่องมาสร้างรัว้ภายในโรงงานหลวงฯ และสนามเด็กเล่นของสถานีอนามัยพระราชทาน ต าบลป่าซาง 

อ าเภอแมจ่นั และโรงงานหลวงฯ แหง่นี ้ยงัมุง่พฒันาบ้านป่าห้าร่วมกบัชมุชนอยา่งยัง่ยืน 



 

 ๖๗ 

โรงงานหลวงฯ ท่ี ๓ (เตา่งอย) ตัง้อยู ่ณ หมูบ้่านนางอย อ าเภอเตา่งอย จงัหวดัสกลนคร เป็นโรงงานหลวงฯ แหง่แรกใน

พืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจึงมีวฒันาธรรมท่ีแตกตา่งจากโรงงานหลวงฯ ๒ แห่งแรกอย่างชดัเจน โดยโรงงานหลวงฯ ท่ี ๓ 

(เตา่งอย) ร่วมเป็นสว่นหนึง่ของชมุชน โดยการสนบัสนนุประเพณีท้องถ่ิน อาทิเชน่ ประเพณีไหลเรือไฟ เป็นต้น 

เพ่ือรักษาภมูปัิญญาท้องถ่ินอนัดีงามและสร้างความภาคภมูใิจในตวัเองและชมุชนของตน โรงงานหลวงฯ ท่ี ๓ (เตา่งอย) 

ร่วมกบัภาคีเครือขา่ยได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

มหาวิทยาลยัสยาม มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด และศิลปินในจังหวดัสกลนคร ในการจัดกิจกรรม “พัฒนาศกัยภาพผู้น า

เยาวชนเตา่งอย” เปิดโอกาสให้เยาวชนในพืน้ท่ีต าบลเตา่งอยเรียนรู้เร่ือง “โรงงานสีเขียว : พลงังานทดแทน” เป็นแนวทางการ

พฒันาพืน้ท่ีตามแนวทางพระราชด าริและความรู้ด้านงานศิลปะ อาทิ การย้อมผ้าครามและการพิมพ์ภาพจากสีธรรมชาติ ไป

ประยกุต์ใช้กบัภมูิปัญญาท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์ตอ่ชมุชนได้โดยกิจกรรมดงักลา่วจดัขึน้เป็นปีท่ี ๕ ตดิตอ่กนั 

ในปีพทุธศกัราช ๒๕๖๑ โรงงานหลวงฯ ท่ี ๒ (แม่จนั) ร่วมกบัชมุชนบ้านป่าห้า สร้างฝายชะลอน า้ล าห้วยดี เพ่ือแก้ไข

ปัญหาปริมาณน า้ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการท าการเกษตรช่วงฤดแูล้ง ส่งผลให้พืน้ท่ีทางการเกษตร ๓๒ ไร่ มีน า้

เพียงพอตอ่การปลกูพืชผลทางการเกษตร  



 

 ๖๘ 

นอกจากนี ้โรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แหง่ ยงัร่วมกบัชมุชนรอบข้างพฒันา “บ้าน” ให้มีความสขุร่วมกนัผ่านกิจกรรมชมุชน

สมัพนัธ์ ดงันี ้:~ 

๑ ประชุมประจ าเดือนร่วมกับชุมชน 

โรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง ร่วมประชุมกับชุมชนในพืน้ท่ีเป็นประจ าทุกเดือนเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการจดั

กิจกรรมและแนวทางการพฒันาชมุชน พร้อมกบัชีแ้จ้งการด าเนินงานของโรงงานหลวงฯ รวมถึงให้คนในชมุชนเสนอข้อคิดเห็น

ตอ่โรงงานหลวงฯ 

๒. กิจกรรมท าบุญ และบ าเพญ็ประโยชน์ร่วม 

โรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แหง่ ร่วมกบัชมุชนจดัพธีิท าบญุตกับาตรและกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ เพ่ือถวายเป็นพระราชกศุล

ในโอกาสวนัส าคญัตา่งๆ อาทิ วนัแมแ่หง่ชาต ิวนัพอ่แหง่ชาต ิและวนัคล้ายวนัสวรรคต ล้นเกล้าฯ รัชกาลท่ี ๙ 

ส านกังานใหญ่จดัพิธีท าบญุตกับาตรเพ่ือถวายเป็นพระราชกศุลในโอกาสวนัส าคญัตา่งๆ รวมถึงจดักิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์ร่วมกบัเขตราชเทวี และโรงแรม วี กรุงเทพ 



 

 ๖๙ 

๓. การสืบทอดประเพณีสงกรานต์ 

บริษัทฯ ร่วมรักษาประเพณีสงกรานต์ โดยจดัสถานท่ีให้บุคลากรภายในสรงน า้พระ โรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง จัด

กิจกรรมรดน า้ด าหวัผู้อาวโุสในชมุชนเพ่ือแสดงถึงความเคารพนอบน้อม และเป็นการสืบสานประเพณีอนัดีงาม ในเทศกาลวนั

สงกรานต์ของไทย ซึง่ถือเป็นเทศกาลปีใหมข่องไทย 

๔. กิจกรรมส่งเสริมกีฬา 

โรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง ร่วมส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกก าลังกายในชุมชน โดยโรงงานหลวงฯ ท่ี ๑ (ฝาง) 

ร่วมสนบัสนุนชมุชนบ้านยาง เพ่ือเข้าร่วมแข่งขนังานกีฬา ๓๒๙ กีฬาเยาวชนต้านภยัยาเสพติด คนไทยเชือ้สายจีนยนูนาน 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพฒัน รัฐสีมาคณุากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี โรงงานหลวงฯ ท่ี ๒ (แม่จนั) ร่วมจดั

กิจกรรมวิ่งเพ่ือสขุภาพกบัหมู่บ้านป่าห้า โรงงานหลวงฯ ท่ี ๓ (เตา่งอย) ร่วมสนบัสนนุพร้อมส่งตวัแทนร่วมแข่งขนักีฬาเช่ือม

ความสมัพนัธ์และต้านภยัยาเสพตดิของชมุชน 



 

 ๗๐ 

๕. สนับสนุนกิจกรรมชุมชน 

โรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง ถือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนรอบข้างอย่าง

สมบูรณ์ โดยร่วมสนบัสนุนกิจกรรมชุมชน อาทิ งานวนัเด็ก รวมถึงพร้อมให้

การสนบัสนนุชว่ยเหลือในเหตกุารณ์ความยากล าบาก เม่ือเกิดไฟป่าบนพืน้ท่ี

ดอยสูงจังหวดัเชียงราย มีการมอบผลิตภัณฑ์ดอยค า และสนับสนุนหน่วย

อาสาดบัเพลิงดอยจระเข้ อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย เพ่ือเข้าดบัไฟป่าท่ี

ลกุไหม้บนพืน้ท่ีดอยสงูตดิตอ่กนัหลายวนั  

อีกทัง้  ร่วมส่งก าลังใจมอบเคร่ืองด่ืมอุปโภคบริโภคให้หน่วยกู้ ภัย 

ในเหตกุารณ์ค้นหา นกัฟุตบอลเยาวชนและผู้ ฝึกสอน ทีมหมปู่า รวม ๑๓ คน 

ท่ีสูญหายเม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ในถ า้หลวง-ขุนน า้นางนอน 

ต าบลโป่งผา อ าเภอแมส่าย จงัหวดัเชียงราย 



 

 ๗๑ 

วดั (ศาสนา) 

ศาสนา ถือเป็นท่ีศูนย์กลางของวัฒนธรรมและวิถีชีวิต อีกทัง้ยังเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของผู้ มีศรัทธา โดยบริษัทฯ 

ด าเนนิงานตามหลกัของพทุธศาสนาและให้ความส าคญัในการบ ารุงพทุธศาสนาด้วยการพฒันาวดัให้เป็นท่ียดึเหน่ียวจติใจแกค่น

ในชุมชน นอกจากการร่วมจัดพิ ธีท าบุญตักบาตรและกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในพืน้ท่ีวัดในโอกาสส าคัญแล้ว  

โรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แหง่ ยงัร่วมพฒันาและสนบัสนนุวดัในพืน้ท่ีรอบโรงงานหลวงฯ ทัง้นี ้บริษทัฯ มุง่แนน่ท่ีจะพฒันาวดัให้ถกูต้อง

ตามระเบยีบของกรมการศาสนา โดยเร่ิมท่ีหนึง่วดัรอบโรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แหง่ ให้สมบรูณ์กอ่นขยายการสนบัสนนุออกไป 

๑. ธรรมสวนะ 

โรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง จัดกิจกรรมวันธรรมสวนะและวันส าคญัทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วนัมาฆะบูชาและ  

วันวิสาขบูชา ท่ีจัดเป็นประจ าเดือนทุกเดือน เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนรอบโรงงานหลวงฯ และเจ้าหน้าท่ีพนักงานทุกคนได้

ตระหนกัถึงความส าคญัของการปฏิบตัตินเป็นพทุธศาสนิกชนท่ีดี พร้อมทัง้น าหลกัธรรมค าสอนทางพระพทุธศาสนาไปปรับใช้

ให้เกิดประโยชน์ ผา่นพิธีสวดมนต์ ฟังเทศน์ ท าบญุตกับาตร หรือท าวตัรเย็น พร้อมทัง้จดัตัง้โรงทานบริการอาหารค ่า 

๒. วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 

โรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง ร่วมกบัชุมชนในการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ร่วมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาเพ่ือ

ถวายแด่พระสงฆ์ในการศึกษาพระปริยตัิธรรม อีกทัง้ปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงามด้านวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีให้แก่

พนกังานโรงงานหลวงฯ และประชาชนในชมุชนรอบโรงงานหลวงฯ สืบทอดประเพณีท่ีส าคญัทางพระพทุธศาสนา 



 

 ๗๒ 

๓. กฐินสามัคคี ประจ าปี 

บริษัทฯ ร่วมสืบสานประเพณีท าบญุทอดกฐินสามคัคีประจ าปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ ใน “โครงการวดัของเรา วดัของ

ชมุชน” เพ่ือพฒันาวดัรอบโรงงานหลวงฯ ณ วดัรอบโรงงานหลวงฯ ทัง้ ๔ แห่ง ได้แก่ วดัทุ่งจ าลอง โรงงานหลวงฯ ท่ี ๑ (ฝาง) 

จงัหวดัเชียงใหม่ วดัป่าห้า โรงงานหลวงฯ ท่ี ๒ (แม่จนั) จังหวดัเชียงราย วดันางอย โรงงานหลวงฯ ท่ี ๓ (เต่างอย) จงัหวัด

สกลนคร และวดัซบัสมบรูณ์ โรงงานหลวงฯ ท่ี ๔ (ละหานทราย) จงัหวดับรีุรัมย์  

ทัง้นี ้โครงการวดัของเรา วดัของชมุชน มีจดุประสงค์ในการบรูณปฏิสงัขรณ์วดัของชมุชนให้เป็นพทุธสถานต้นแบบท่ี

เป็นแหล่งถ่ายทอดหลกัธรรมค าสอนของพระพทุธศาสนา เป็นศนูย์กลาง และศนูย์รวมจิตใจของชุมชน ตามหลกัการพฒันา 

“บวร” เร่ิมท่ีวดัป่าห้า (เบญจพฒันมงคล) โดยโรงงานหลวงฯ ท่ี ๒ (แม่จนั) ร่วมกบัชุมชนบ้านป่าห้าพฒันาพืน้ท่ีวดั ให้มีเขต

พุทธาวาส สงัฆาวาส เขตธรณีสงฆ์ และมีระบบสาธารณูปโภคให้ถูกสุขลกัษณะ ออกแบบโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท นงนุชแลนด์สเคป แอนด์การ์เด้น ดีไซน์ จ ากัด ใช้เงินทุนจากการทอดกฐินระหว่างปี 

๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 



 

 ๗๓ 

โรงเรียน (การศกึษา) 

บริษัทฯ ร่วมสนบัสนนุการศกึษาและองค์ความรู้แนวพระราชด าริในการพฒันาท่ียัง่ยืนผ่านโรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง โรงเก็บ

ผลิตภณัฑ์เกษตร และโรงปฏิบตักิารวิจยัทางพืช รวมถึงพิพิธภณัฑ์โรงงานหลวง ท่ี ๑ (ฝาง) ท่ีมีความพร้อมรองรับคณะศกึษา 

ดงูานจากทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัสนบัสนนุโรงเรียนและการศกึษาในชมุชนรอบโรงงานหลวงฯ 

ทัง้ ๓ แหง่ อีกด้วย 

๑. โครงการทุนการศึกษาดอยค า 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมและยกระดบัการศกึษาให้กับเยาวชนในพืน้ท่ีรอบโรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง บริษัทฯ มีนโยบาย

มอบทนุการศกึษาแก่ยวุมคัคเุทศก์ ยวุเกษตรกร บตุรหลานของพนกังานท่ีเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการจิตอาสา และเยาวชน

ท่ีชว่ยเหลือสนบัสนนุงานของโรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แหง่ อยา่งสม ่าเสมอให้มีโอกาสทางการศกึษาเพิ่มขึน้ 

ในปี พุทธศกัราช ๒๕๖๑ บริษัทฯ ร่วมกับมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวดัสกลนคร 

มอบทนุการศกึษาระดบัอดุมศกึษาแกย่วุเกษตรกรและบตุรหลานของพนกังานท่ีเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการจติอาสา ณ โรงงาน

หลวงฯ ท่ี ๓ (เต่างอย) ทัง้นี ้มีนกัเรียนทนุเข้าร่วมโครงการ ๔ คน นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมอบทุนการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา

แก่เยาวชนจิตอาสาพืน้ท่ีโรงงานหลวงฯ ท่ี ๑ (ฝาง) ท่ีมีผลการเรียนดีอีก ๒ ทนุ โดยบริษัทฯ มีการติดตามผลการเรียนและการ

ร่วมกิจกรรมของนกัเรียนทนุอยา่งสม ่าเสมอ 

๒. โครงการต้นกล้าบัญชีสู่วิถีความพอเพียง 

 โรงงานหลวงฯ ท่ี ๑ (ฝาง) และโรงงานหลวงฯ ม่ี ๒ (แม่จนั) ร่วมกับโรงเรียนบ้านยาง โรงเรียนป่าซาง (ซางดรุณานุ

สาสน์) และส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ท่ี ๗ จดัท าโครงการต้นกล้าบญัชีสู่วิถีความพอเพียง เพ่ือให้นกัเรียนในโรงเรียนรอบ

โรงงานหลวงฯ รู้วิธีการท าบัญชีครัวเรือนและทราบถึงประโยชน์ของการท าบัญชีครัวเรือน อันน าไปสู่การใช้จ่ายอย่าง

พอประมาณและมีเหตผุลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 

 ๗๔ 

๓. กิจกรรม ห่มรัก 

บริษัทฯ เชิญชวนแฟนเพจมาร่วมกิจกรรมห่มรัก เน่ืองในเดือนสิงหาคม เป็นแห่งวันแม่แห่งชาติ เพ่ือให้คู่แม่ลูกมี

โอกาสได้ท ากิจกรรมร่วมกัน อีกทัง้ยงัเป็นการเผยแพร่มรดกทางภูมิปัญญา การย้อมคราม และอาหารพืน้บ้านอย่างข้าวโซย

ของชุมชนใกล้โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูป ท่ี ๓ (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร ผ่านวิทยากรตวัน้อยจากกลุ่มยุวเกษตรกร 

โรงงานหลวงฯ ท่ี ๓ (เตา่งอย) และคณุครู จากโรงเรียนเตา่งอยพฒันศกึษา จงัหวดัสกลนคร ณ ร้านดอยค า ราชเทวี 

กิจกรรมเดิน-วิ่ง "๙ ตามรอย ดอยค า" 
จากกระแสการวิง่เพ่ือสขุภาพท่ีก าลงัมาแรงในประเทศไทย มีผู้คนให้ความส าคญัและใสใ่จสขุภาพหนัมาออกก าลงักาย

ด้วยการวิง่และเข้าร่วมกิจกรรมเดนิ - วิง่เพิม่มากขึน้ บริษทั ดอยค าผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั เป็นองค์กรหนึง่ท่ีให้ความส าคญักบั

การดแูลสขุภาพด้วยผลิตภณัฑ์คณุภาพจากโรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปทัง้ ๓ แห่ง จึงได้วางแนวคิดจดักิจกรรมเพ่ือสขุภาพ

และการพัฒนาคณุภาพชีวิตตามศาสตร์พระราชา ด้วยการจดักิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศลตามรอยเท้าพ่อหลวงของปวงชน 

ชาวไทย ผา่นเส้นทางวิถีชนุชนแหง่ความสขุท่ีพ่อสร้าง “๙ ตามรอย ดอยค า” เม่ือวนัท่ี ๓ - ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริเวณ

โรงงานหลวงฯ ท่ี ๑ (ฝาง) จงัหวดัเชียงใหม่ เพ่ือรวบรวมเงินบริจาคมอบให้แก่สถานพยาบาลและสถานศึกษาในพืน้ท่ีรอบ

โรงงานหลวงฯ ท่ี ๑ (ฝาง) ซึง่กิจกรรมเดนิ - วิ่ง ๙ ตามรอยดอยค า มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมากถึง ๑,๔๐๐ คน 

เส้นทางการว่ิงประกอบด้วย ระยะฮาล์ฟ มาราธอน ๒๑ กิโลเมตร ระยะมินิ มาราธอน ๙ กิโลเมตร และระยะฟันรัน ๔ 

กิโลเมตร โดยนักวิ่งทุกท่านจะได้สมัผสักับวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม แปลงเกษตรท่ีอุดมสมบูรณ์ พร้อมบรรยากาศพืน้เมืองใน

ชมุชนแหง่ความสขุท่ีพอ่สร้าง เร่ิมต้นท่ีโรงงานหลวงฯ ท่ี ๑ (ฝาง) จงัหวดัเชียงใหม ่ 



 

 ๗๕ 

ชาวบ้านในชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าบ้านร่วมจดังานและต้อนรับผู้มาร่วมกิจกรรม อีกทัง้ยงัน าสินค้าพืน้บ้าน

และสินค้าครัวเรือนออกมาร่วมวางจ าหน่ายด้วย เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้เลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ชมุชน นอกจากนี ้พิพิธภณัฑ์

โรงงานหลวงท่ี ๑ (ฝาง) ยงัเปิดให้ผู้ ท่ีมาร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชมุชนและเส้นทางพระมหากรุณาธิคณุของบริษัทฯ  

มีการจดักิจกรรมเรียนรู้วฒันธรรมพืน้เมืองมากมาย 

ในการจัดกิจกรรมดงักล่าว บริษัทฯ เป็นเจ้าภาพและมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) และได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทัง้ภาครัฐและเอกชนในการร่วมสนับสนุนกิจกรรม

ดงักลา่วได้แก่ บริษัท เอฟ.บี.ที. สปอร์ตคอมเพล็กซ์ จ ากดั บริษัท เตด็ตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท สายการบนินกแอร์ 

จ ากัด (มหาชน) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จ ากัด ทูฟาสทูสลีป 

ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรมการปกครอง บริษัท เอิร์ท (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เบอร์แทรม 

(1958) จ ากดั และบริษัท อาหารยอดคณุ จ ากดั มลูคา่รวม ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ทัง้นี ้รายได้หลงัหกัคา่จา่ย

จากการจดักิจกรรมดงักล่าวรวมเป็นเงิน ๗๗๓,๒๖๑.๘๕ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนสามพนัสองร้อยหกสิบเอ็ดบาทแปดสิบห้า

สตางค์)  บริษทัฯ จงึด าเนนิการมอบเงินให้สถานพยาบาลและสถานศกึษา ในพืน้ท่ีรอบโรงงานหลวงฯ ท่ี ๑ (ฝาง) ดงันี ้ :~ 

๑. โรงเรียนบ้านยาง  ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๒. ศนูย์พฒันาเดก็เล็กวดัทุง่จ าลอง  ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๓. โรงเรียนเจ้าแมห่ลวงอปุถมัภ์ ๑  ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๔. โรงเรียนบ้านทุง่หลกุ  ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๕. โรงเรียนบ้านยาง  ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๖. รพสต.บ้านยาง  ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๗. รพสต.บ้านแมง่อนกลาง  ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๘. โรงพยาบาลฝาง    ๗๓,๒๖๑.๘๕ บาท 



 

 ๗๖ 

กิจกรรมเดิน - วิ่ง ๙ ตามรอยดอยค า แบ่งกิจกรรมออกเป็น ๒ วนั คือ วนัก่อนกิจกรรมวิ่งและวนัจดักิจกรรมวิ่ง วัน

ก่อนกิจกรรมวิ่ง ผู้ ร่วมกิจกรรมสามารถมารับชุดวิ่งได้ท่ีโรงงานหลวงฯ ๑ (ฝาง) พร้อมชมการแสดงทางวฒันธรรม เดินตลาด

ชมสินค้าพืน้บ้านของคนในชุมชน รวมถึงกิจกรรม ๙ ฐาน ท่ีพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงท่ี ๑ (ฝาง) จดัขึน้ ได้แก่ การเรียนเขียน

พู่กันจีน การท าเก๊ียวซ่าแบบชาวจีนยูนนาน การท าผักกาดดองแบบชาวจีนยูนนาน การท าบัวลอยยูนนาน การท า  

ชาเจียวกู้หลาน การผสมสมนุไพรพริกหมาลา่ การปักผ้าแบบชนเผา่อ๊ิวเม่ียน การท าข้าวซอยตดั และเข้าชมพพิธิภณัฑ์โรงงานหลวงฯ 

ท่ี ๑ (ฝาง) ตามเส้นทางพระมหากรุณาธิคณุ และประวตัคิวามเป็นมาของบริษัทฯ 

การวดัประเมินผลการจดักิจกรรม บริษัทฯ จดัท าแบบสอบถามประเมินความพงึพอใจของผู้ ร่วมกิจกรรมและชาวบ้าน

ในชมุชน พบวา่ มีผู้ ร่วมกิจกรรมทัง้หมด ๑,๔๐๐ คน มากกวา่เปา้หมายถึง ๔๐๐ คน โดยผู้ ร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๙.๕ มีความ

เข้าใจความเป็นดอยค าและทราบวตัถุประสงค์การก่อตัง้บริษัทฯ ผู้ ร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๘.๖ มีความเข้าใจวฒันธรรมของ

ชมุชนในอ าเภอฝาง และผู้ ร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๕.๙ มีความพึงพอใจในการจดักิจกรรมและยินดีกลบัมาร่วมกิจกรรมอีกใน

อนาคต 

หนึง่ในเปา้หมายของการจดักิจกรรม เดิน - วิ่ง ๙ ตามรอยดอยค า คือ การส่งตอ่การจดักิจกรรมพฒันาชมุชนสู่คนใน

ชมุชนให้สามารถด าเนินกิจกรรมนีต้่อไปได้อย่างตอ่เน่ืองและยัง่ยืน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน 

อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ได้จดังาน เดิน - วิ่งการกศุล “แม่งอนรักษ์สานตอ่ เชียงใหม่” เพ่ือประชาสมัพนัธ์บทบาทของตน

ในการร่วมสืบสาน รักษา และตอ่ยอด ศาสตร์พระราชา ของล้นเกล้าฯ รัชกาลท่ี ๙ และน ารายได้หลงัหกัคา่ใช้จ่ายมอบให้กบั

ชมุชนในเส้นทางวิ่ง เพ่ือน าไปพฒันาชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทัง้นี ้บริษัทฯ ร่วมสนบัสนนุเงินเพ่ือจดักิจกรรม และมอบ

ผลิตภณัฑ์น า้ผลไม้ดอยค า รวมถึงท าอาหารให้ผู้ ร่วมกิจกรรมดงักลา่ว อีกด้วย  



 

 ๗๗ 



 

 ๗๘ 

สนบัสนนุกิจกรรมภายนอกองค์กร 
๑. โครงการ U.S. College Sports Camp Thailand 

ท่ีจดัขึน้เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีช่องทางการรับทุนการศึกษา ไปเรียนต่อในระดบัมหาวิทยาลยั ประเทศ

สหรัฐอเมริกาควบคูก่บัการเลน่กีฬา  

๒. สนับสนุนงานวิ่งการกุศล 
บริษัทฯ ร่วมสนบัสนนุกิจกรรมวิ่งเพ่ือร่วมส่งเสริมการออกก าลงักายและการดแูลสุขภาพทัง้ในไทยและตา่งประเทศ 

อีกทัง้ยงัเป็นการสมทบทนุเพ่ือการกศุลอีกด้วย  

๓. สนับสนุนนักเทนนิสเยาวชน 
 บริษัทฯ ร่วมสนบัสนุนนกัเทนนิสเยาวชน เพ่ือส่งเสริมให้นกักีฬาเยาวชนไทยก้าวไปสู่ฝ่ังฝันและความส าเร็จในระดบั
อาชีพมากยิ่งขึน้ 



 

 ๗๙ 

๔. งานประชุม Sustainable Brands Bangkok  
 บริษัทฯ ร่วมสนบัสนุนและเข้าร่วมการประชุมสมัมนา ด้านความยัง่ยืนของแบรนด์ระดบัโลกท่ีใหญ่ท่ีสุดต่อเน่ืองเป็น
เวลา ๓ ปี อีกทัง้ยงัร่วมประชมุแลกเปล่ียนความคดิเห็นเก่ียวการสร้างแบรนด์ท่ียัง่ยืน 

๕. โครงการ ฟูมฟัก ฝัน เฟส 
 เป็นอีกหนึ่งโครงการท่ีบริษัทฯ ให้การสนบัสนุนอย่างตอ่เน่ือง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้ค้นหาแรงบนัดาลใจ และ
มองหาอาชีพท่ีใช ่พร้อมสู้ เพ่ือเปา้หมายได้อยา่งมัน่ใจ  

๖. โครงการประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน “ฮอร์ส อะวอร์ด” และโครงการประกวดผลงานจิตรกรรม “นานมี 
ไฟน์อาร์ต อะวอร์ด”  
 บริษัทฯ ร่วม สนบัสนนุให้เด็กและเยาวชนเกิดความสนใจริเร่ิมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้
แสดงความสามารถด้านศิลปะของกลุ่มศิลปินและประชาชนทัว่ไป ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี ๓  



 ๘๐ 

๗. การประชุมอาเซียนบวกสาม 
บริษัทฯ ร่วมจดัแสดงสินค้าในการประชมุอาเซียนบวกสามว่าด้วยเร่ืองกิจการเพ่ือสงัคมภายใต้หวัข้อ "การขบัเคล่ือน

กิจการเพ่ือสงัคม สู่ความส าเร็จของเปา้หมายการพฒันาท่ียัง่ยืนในภูมิภาคอาเซียน" เพ่ือส่งเสริมและเสริมสร้างความร่วมมือ

ในการด าเนินงานด้านกิจการเพ่ือสงัคม ขบัเคล่ือนงานและเครือข่ายในการพฒันาสงัคมและสวสัดิการสงัคม มีประเทศเข้า

ร่วมประชมุทัง้สิน้ ๑๓ ประเทศ  

๘. งาน Thaifex World of food Asia 2018 และ 2019 
 บริษัทฯ ร่วมแสดงสินค้าและจัดจ าหน่ายในงาน “Thaifex World of food Asia 2019” ถือเป็นเวทีท่ีเปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการจากทัว่โลก ได้มาเจรจาการค้ากบัผู้ประกอบการอาหารเคร่ืองด่ืมของไทย และภูมิภาคตา่งๆ กว่า ๔๐ ประเทศ 
เป็นงานแสดงสินค้า อาหาร และเคร่ืองดื่มท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุงานหนึง่ในเอเชีย 

๙. งาน World Marketing Asia 2019 
 บริษัทฯ ร่วมเสวนาในงาน WMS Asia 2019 (World Marketing Asia 2019) ในหวัข้อ Better World Index in Action: 
Becoming Better เผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักการด าเนินงานของดอยค า และการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน ร่วมกับ  
ดร.ศิริกลุ เลากัยกุล ประธานบริหารบริษัท แบรนด์บีอิง้ จ ากดั และนางพิมพรรณ ดิศกลุ ณ อยุธยา ผู้ช่วยประธานกรรมการ
มลูนิธิแมฟ่้าหลวงฯ ในพระบรมราชปูถมัภ์ ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี ้กรุงเทพฯ 



๘๑  

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 



 

 ๘๒ 

เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดอยค าผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากดั (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง ฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒ งบก าไรขาดทนุ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สดุ
วนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัเดียวกันของบริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด โดยถูกต้องตามท่ีควร ในสาระส าคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะ 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กลา่วไว้ในวรรค ความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก บริษัทฯ ตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวข้อง กับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามท่ีระบุในข้อก าหนด นัน้ด้วย ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบ
บญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามท่ีควร ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็น
เพ่ือให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริต
หรือข้อผิดพลาด  
ในการจดัท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯ ในการด าเนินงานตอ่เน่ือง การเปิดเผย
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานตอ่เน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานตอ่เน่ือง
เว้นแตผู่้บริหารมีความตัง้ใจท่ีจะเลิกบริษัทฯ หรือหยดุด าเนินงานหรือไมส่ามารถด าเนินงาน ตอ่เน่ืองอีกตอ่ไปได้  
 
ผู้ มีหน้าท่ีในการก ากบัดแูลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ  

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดแูลต่องบการเงิน  



 

 ๘๓ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ  

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก การ
แสดงข้อมลูท่ีชดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม ่ไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และ เสนอรายงานของ
ผู้สอบบญัชีซึง่รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผล คือ ความเช่ือมัน่ ในระดบัสงูแตไ่ม่ได้เป็น
การรับประกนัวา่การปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ พบข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือ
คาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงแตล่ะรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลตอ่การตดัสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหลา่นี ้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตังิานดงัตอ่ไปนีด้้วย 

• ระบแุละประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิด
จากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง ตอ่ความเส่ียงเหล่านัน้ 
และได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดง ความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียง
ท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการ ทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทจุริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการ
แสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูท่ีไมต่รงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

• ท าความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานตอ่เน่ืองของผู้บริหาร และสรุปจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือ สถานการณ์ท่ีอาจเป็น
เหตใุห้เกิดข้อสงสยัอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ความสามารถของบริษัทฯ ในการด าเนินงาน ตอ่เน่ืองหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้
ข้อสรุปวา่มีความไมแ่นน่อนท่ีมีสาระส าคญั ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าถึง
การเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่า การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดง
ความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยู่กับ หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของ
ผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้บริษัทฯ ต้องหยุดการ
ด าเนินงานตอ่เน่ืองได้ 



 

 ๘๔ 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน
ประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้โดยถกูต้องตามท่ีควรหรือไม่ 

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผู้ มีหน้าท่ีในการก ากบัดแูลในเร่ืองต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ ตามท่ีได้
วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบ การควบคมุภายในหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า  

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบันี ้

สมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน ๕๘๗๒ 
 
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
กรุงเทพฯ : ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 



 

 ๘๕ 

    (หนว่ย: บาท) 

 หมายเหต ุ ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒  ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวียน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๕ ๒๗๗,๖๕๗,๘๐๑  ๑๗๑,๒๘๐,๘๖๕ 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น ๖ ๓๓๓,๔๖๐,๔๕๗  ๔๐๐,๓๗๐,๓๖๖ 

สินค้าคงเหลือ ๗ ๓๔๐,๘๕๑,๙๓๘  ๔๓๙,๐๑๘,๒๒๗ 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน ๘ ๑๒,๙๒๙,๕๕๘  ๑๔,๑๘๙,๘๕๒ 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  ๙๖๔,๘๙๙,๗๕๕  ๑,๐๒๔,๘๕๙,๓๑๐ 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ ๙ ๘๙๒,๑๓๓,๓๑๒  ๙๘๓,๐๑๙,๖๙๕ 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน ๑๐ ๕๔,๖๐๔,๘๕๑  ๖,๑๐๐,๕๒๕ 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน  ๑๕,๖๐๖,๓๓๗  ๑๔,๑๖๖,๐๗๘ 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  ๙๖๒,๓๔๔,๕๐๐  ๑,๐๐๓,๒๘๖,๒๙๘ 

รวมสินทรัพย์  ๑,๙๒๗,๒๔๔,๒๕๕  ๒,๐๒๘,๑๔๕,๖๐๘ 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้



 

 ๘๖ 

    (หนว่ย: บาท) 

 หมายเหต ุ ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒  ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนีส้ินหมุนเวียน     

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนือ่ื้น ๑๒ ๑๕๐,๘๗๑,๐๘๓  ๑๙๗,๘๖๔,๘๓๒ 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     

สว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี ๑๓ ๑๕,๕๔๒,๕๕๘  ๑๕,๕๔๒,๕๕๘ 

เงินกู้ ยืมระยะยาวอ่ืนส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่
ปี 

๑๔ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน     

สว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี ๑๕ ๓๘,๖๗๙,๔๑๙  ๔๘,๐๗๑,๓๖๔ 

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย  ๑,๗๙๔,๙๓๙  ๑,๑๔๑,๔๐๒ 

หนีส้ินหทนุเวียนอ่ืน  ๑๑,๓๔๙,๗๑๙  ๑๔,๕๔๓,๒๓๕ 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน  ๒๓๓,๒๓๗,๗๑๘  ๒๙๒,๑๖๓,๓๙๑ 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน     

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิจาก     

สว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี ๑๓ ๑๐๗,๙๔๓,๓๙๕  ๑๒๓,๔๘๕,๙๕๔ 

เงินกู้ ยืมระยะยาวอ่ืน - สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระ     

ภายในหนึง่ปี ๑๔ ๓๕๔,๖๓๐,๐๐๐  ๓๖๙,๖๓๐,๐๐๐ 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน - สทุธิจากสว่นท่ี     

ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี ๑๕ ๓๒,๒๔๒,๑๔๓  ๘๕,๘๓๐,๘๒๙ 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ๑๖ ๕๒,๙๖๓,๗๖๐  ๓๒,๔๐๑,๒๔๔ 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน  ๕๔๗,๗๗๙,๒๙๘  ๖๑๑,๓๔๘,๐๒๗ 

รวมหนีส้ิน  ๗๘๑,๐๑๗,๐๑๖  ๙๐๓,๕๑๑,๔๑๘ 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้



 

 ๘๗ 

    (หนว่ย: บาท) 

 หมายเหต ุ ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒  ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ทนุเรือนหุ้น     

ทนุจดทะเบียน     

หุ้นสามญั ๓,๔๐๐,๐๐๐ หุ้น มลูคา่หุ้นละ ๑๐๐ บาท  ๓๔๐,๐๐๐,๐๐๐  ๓๔๐,๐๐๐,๐๐๐ 

ทนุท่ีออกและช าระเตม็มลูคา่แล้ว     

หุ้นสามญั ๓,๔๐๐,๐๐๐ หุ้น มลูคา่หุ้นละ ๑๐๐ บาท  ๓๔๐,๐๐๐,๐๐๐  ๓๔๐,๐๐๐,๐๐๐ 

ก าไรสะสม     

จดัสรรแล้ว - ส ารองทัว่ไป ๑๗ ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐  ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ 

ยงัไมไ่ด้จดัสรร  ๖๘๖,๒๒๗,๒๓๙  ๗๐๔,๖๓๔,๑๙๐ 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  ๑,๑๔๖,๒๒๗,๒๓๙  ๑,๑๒๔,๖๓๔,๑๙๐ 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  ๑,๙๒๗,๒๔๔,๒๕๕  ๒,๐๒๘,๑๔๕,๖๐๘ 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้



 

 ๘๘ 

    (หนว่ย: บาท) 

 หมายเหต ุ ๒๕๖๒  ๒๕๖๑ 

รายได้     

รายได้จากการขาย ๑๘ ๑,๗๖๙,๔๖๘,๖๘๙  ๑,๘๗๑,๙๕๗,๓๐๐ 

ดอกเบีย้รับ  ๑,๙๑๐,๒๐๖  ๑,๕๕๔,๘๒๘ 

รายได้อ่ืน  ๑๙,๘๓๘,๗๗๔  ๑๙,๖๓๔,๔๓๗ 

รวมรายได้  ๑,๗๙๑,๒๑๗,๖๖๙  ๑,๘๙๓,๑๔๖,๕๖๕ 

ค่าใช้จ่าย     

ต้นทนุขาย  ๑,๑๖๑,๙๖๔,๔๙๕  ๑,๒๒๖,๐๙๒,๔๗๘ 

คา่ใช้จา่ยในการขาย  ๒๙๙,๗๙๔,๑๘๑  ๓๒๔,๑๓๐,๘๖๕ 

คา่ใช้จา่ยในการบริการ  ๒๘๔,๒๑๖,๔๑๙  ๒๓๒,๗๒๔,๓๔๘ 

รวมค่าใช้จ่าย  ๑,๗๔๕,๙๗๕,๐๙๕  ๑,๗๘๒,๙๔๗,๖๙๑ 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ  ๔๕,๒๔๒,๕๗๔  ๑๑๐,๑๙๘,๘๗๔ 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน  (๒๐,๒๔๐,๙๕๐)  (๒๓,๘๗๗,๕๓๑) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  ๒๕,๐๐๑,๖๒๔  ๘๖,๓๒๑,๓๔๓ 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้  (๓,๔๐๘,๕๗๕)  (๓,๖๙๔,๗๒๓) 

ก าไรสุทธิส าหรับปี  ๒๑,๕๙๓,๐๔๙  ๘๓,๖๒๖,๖๒๐ 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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 ๙๐ 

    (หนว่ย: บาท) 

  ๒๕๖๒  ๒๕๖๑ 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     

ก าไรก่อนภาษี  ๒๕,๐๐๑,๖๒๔  ๘๖,๓๒๑,๓๔๓ 

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษี     

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน     

โอนกลบัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  (๓,๑๐๐,๐๐๐)  - 

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย  ๑๔๑,๓๔๔,๖๐๓  ๑๓๕,๕๓๖,๒๔๓ 

ขาดทนุจากการจ าหนา่ย/ตดัจ าหนา่ยสินทรัพย์  ๒,๓๙๑,๕๖๓  ๓๒๗,๖๕๓ 

คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  ๒๒,๙๗๑,๖๕๐  ๓,๕๔๑,๘๖๕ 

ดอกเบีย้รับ  (๑,๙๑๐,๒๐๖)  (๑,๕๕๔,๘๒๘) 

คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้  ๒๐,๒๔๐,๙๕๐  ๒๓,๘๗๗,๕๓๑ 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนในสินทรัพย์     

และหนีส้ินด าเนินงาน  ๒๐๖,๙๔๐,๑๘๔  ๒๔๘,๐๔๙,๘๐๗ 

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง     

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น  ๗๐,๐๐๙,๙๐๙  (๙,๐๖๙,๔๕๖) 

สินค้าคงเหลือ  ๙๘,๑๖๖,๒๘๙  (๓,๑๒๗,๙๔๒) 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  ๑,๒๖๐,๒๙๓  ๑,๖๑๙,๑๐๓ 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน  (๑,๔๔๐,๒๕๙)  (๔,๔๙๑,๓๑๐) 

หนีส้ินด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)     

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  (๔๘,๓๕๘,๒๘๐)  ๗,๘๙๒,๖๒๖ 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน  (๓,๑๙๓,๕๑๖)  ๒,๕๗๓,๙๕๐ 

จา่ยผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  (๒,๔๐๙,๑๓๔)  - 

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  ๓๒๐,๙๗๕,๔๘๖  ๒๔๓,๔๔๖,๗๗๘ 

ดอกเบีย้รับ  ๑,๙๑๐,๒๐๖  ๑,๕๕๔,๘๒๘ 

จา่ยภาษีเงินได้  (๒,๗๕๕,๐๓๘)  (๕,๓๓๖,๙๓๖) 

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน  ๓๒๐,๑๓๐,๖๕๔  ๒๓๙,๖๖๔,๖๗๐ 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้



 

 ๙๑ 

    (หนว่ย: บาท) 

  ๒๕๖๒  ๒๕๖๑ 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน     

ชือ้ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์  (๕๐,๗๖๑,๙๓๑)  (๖๐,๐๗๗,๖๗๘) 

ซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน  (๔๙,๔๗๓,๓๗๗)  (๒,๔๓๒,๑๒๖) 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์  ๒๔๕,๗๓๐  ๑,๒๒๓,๕๓๕ 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (๙๙,๙๘๙,๕๗๘)  (๖๑,๒๘๖,๒๖๙ 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ     

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้     

จากสถาบนัการเงินลดลง  -  (๑๐,๐๐๐,๐๐๐) 

ช าระคือเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  (๑๕,๕๔๒,๕๕๙)  (๑๐,๓๖๑,๗๐๕) 

ช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวอ่ืน  (๑๕,๐๐๐,๐๐๐)  (๑๕,๐๐๐,๐๐๐) 

จา่ยช าระหนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน  (๖๒,๙๘๐,๖๓๑)  (๕๖,๙๑๙,๒๗๗) 

จา่ยดอกเบีย้  (๒๐,๒๔๐,๙๕๐)  (๒๓,๘๗๗,๕๓๑) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ  (๑๑๓,๗๖๔,๑๔๐)  (๑๑๖,๑๕๘,๕๑๓) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้สุทธิ  ๑๐๖,๓๗๖,๙๓๖  ๖๒,๒๑๙,๘๘๘ 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นปี  ๑๗๑,๒๘๐,๘๖๔  ๑๐๙,๐๖๐,๙๗๗ 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี  ๒๗๗,๖๕๗,๘๐๑  ๑๗๑,๒๘๐,๘๖๕ 

     

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ     

รายการท่ีมิใช้เงินสด     

เจ้าหนีจ้ากการซือ้สินทรัพย์เพิ่มขึน้ (ลดลง)  ๑,๓๖๔,๕๓๑  (๘,๗๑๐,๗๔๕) 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงินเพิ่มขึน้  -  ๙,๒๘๓,๔๔๐ 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้



 

 ๙๒ 

๑. ข้อมูลท่ัวไป  
๑.๑ ความเป็นมา 

 บริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด (“บริษัทฯ”) จดัตัง้ขึน้เป็นบริษัทจ ากัดและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย ด าเนิน
กิจการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยสืบทอดการบริหารโรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูป ซึ่งเดิมจดัตัง้อยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของ “โครงการหลวง” โดยท่ีโครงการหลวงมีสถานะเป็นโครงการตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และตอ่มาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ตัง้ขึน้เป็น “มูลนิธิ” และพระราชนามว่า “มลูนิธิโครงการหลวง” และใช้งบประมาณจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 
เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรในชนบทท่ียากจน ในถ่ินทุรกันดาร ท่ีมีความล่อแหลมต่อการเกิดปัญหาทาง
การเมือง ความมัน่คงของชาต ิและการท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ

๑.๒ การจัดตัง้ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ทรงมีพระบรม 
ราโชบายให้ส านกังานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เข้ารับช่วงด าเนินกิจการโรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปทัง้ ๔ แหง่ 
(ในขณะนัน้) จากโครงการหลวง จดัตัง้ขึน้เป็นนติบิคุคลในนาม “บริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด” โดยส านกังาน
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เป็นผู้ ถือหุ้นร่วมกบัมลูนิธิโครงการหลวง  

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ได้โอนหุ้นทัง้หมดขึน้ทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จ  
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั 

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ตัง้แต่แรกตัง้เพ่ือการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และช่วยเหลือราษฎร ด้วยการส่งเสริม
การปลูกพืชในระบบเกษตรอุตสาหกรรม เป็นการสร้างตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรท่ีแนน่อน ท าให้เกิดความ
ตอ่เน่ืองระหว่างเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เพ่ือให้โครงสร้างเข้าสู่ระบบธุรกิจอย่างเต็มท่ี โดยคง
วตัถปุระสงค์ในการสง่เสริมการเพาะปลกูท่ีชดัเจนในเชิงพาณิชย์ยิ่งขึน้ 

เม่ือวนัท่ี ๑ กนัยายน ๒๕๕๘ บริษัทฯ ย้ายท่ีท าการส านกังานใหญ่ จากเดิม เลขท่ี ๑๗๓ ถนนราชสีมา แขวงดุสิต เขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ มาอยู่ท่ี ๑๑๗/๑ ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
๑๐๔๐๐  

ปัจจบุนัฯ มีโรงงานหลวงฯ ท่ีเปิดด าเนนิกิจการอยู ่๓ แหง่ ในจงัหวดั เชียงใหม ่เชียงราย และสกลนคร ส าหรับโรงงานหลวงฯ 
ท่ี ๔ (ละหารทราย) จงัหวดับรีุรัมย์ ยงัคงปิดด าเนินการ แตบ่ริษัทฯ มีแนวโน้มจะท าการปรับปรุงฟืน้ฟใูนอนาคต 



 

 ๙๓ 

๑.๓  นโยบายและวัตถุประสงค์ 

ในการด าเนินงานด้วยพืน้ฐานเดิมท่ีมุ่งช่วยเหลือให้เกษตรกรได้มีอาชีพเพาะปลูกพืชแทนการปลกูฝ่ิน เพื่อแก้ปัญหา
การบุกรุกท าลายสภาพแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศ สู่การด าเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ โดยยังคงยืน
หลกัการสนบัสนุนการสร้างรายได้จากพืชผลทางการเกษตร และพฒันาการผลิตให้สอดคล้องกบัความต้องการของ
ผู้บริโภค 

๑.๔ ลักษณะของธุรกิจ 

 ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจประเภทผลิตภัณฑ์อาหารโดยบรรจุกระป๋อง กล่อง ขวดแก้ว ฯลฯ ส่งขายทัง้
ภายในประเทศ และตา่งประเทศ ผลิตภณัฑ์ประกอบด้วย น า้ผลไม้พร้อมดื่ม น า้ผลไม้เข้มข้น ผลไม้อบแห้ง เนือ้ผลไม้
ทาขนมปัง แปง้ถัว่เหลือง ผลไม้กระป๋อง ผลิตภณัฑ์แชแ่ข็ง น า้ดื่ม ฯลฯ 

นอกจากนัน้ ยังมีรายได้อ่ืนๆ จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ อาทเิชน่ นม 
น า้ผึง้ จากโครงการสว่นพระองคส์วนจติรลดา ผกัสด ผลไม้สด จากมลูนธิิโครงการหลวง เมล็ดกาแฟคัว่ ผลิตภณัฑ์จากแมค
คาเดเมีย ของโครงการพฒันาดอยตงุ (พืน้ท่ีทรงงาน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ มลูนิธิแม่ฟ้าหลวง และสินค้าจาก
โครงการหนึง่ต าบลหนึง่ผลิตภณัฑ์ เป็นต้น 

๒.  เกณฑ์ในการจัดท างบการเงนิ 

 งบการเงินนีจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะท่ีออกโดยสภา
วิชาชีพบญัชี และบริษัทฯ ได้ถือปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี ๗ เร่ือง งบกระแสเงินสด โดยแสดงรายการในงบ
การเงินตามข้อก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิารบญัชี พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ
แปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี ้

 งบการเงินนีไ้ด้จดัท าขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดมิเว้นแตจ่ะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการบญัช ี



 

 ๙๔ 

๓.  นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ  

๓.๑ การรับรู้รายได้ 

 ขายสินคา้ 

 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เม่ือบริษัทฯ ได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นนัยส าคญัของความเป็นเจ้าของ
สินค้าให้กับผู้ ซือ้แล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากับสินค้าโดย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับ
สินค้าท่ีได้สง่มอบหลงัจากหกัสว่นลดแล้ว  

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบีย้ถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค านงึถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแท้จริง 

๓.๒ เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทนุระยะสัน้ท่ีมีสภาพคล่องสงู ซึ่ง
ถึงก าหนดจา่ยคืนภายในระยะเวลาไมเ่กิน ๓ เดือนนบัจากวนัท่ีได้มาและไมมี่ข้อจ ากดัในการเบกิใช้ 

๓.๓ ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นแสดงมลูค่าตามจ านวนมูลคา่สทุธิท่ีจะได้รับ บริษัทฯ บนัทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญส าหรับ
ผลขาดทนุโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึน้จากการเก็บเงินจากลกูหนีไ้ม่ได้ ซึ่งโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บ
เงินและการวิเคราะห์อายหุนี ้ 

๓.๔ สินค้าคงเหลือ 

 สินค้าส าเร็จรูปและสินค้าระหวา่งผลิตแสดงมลูคา่ตามราคาทนุ (ตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั) หรือมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับ
แล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และ
ประกอบด้วยต้นทนุวตัถดุิบ แรงงานและคา่โสหุ้ยในการผลิต 

 วตัถดุบิแสดงมลูคา่ตามราคาทนุถวัเฉล่ียหรือมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะต ่ากว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ต้นทนุการผลิตเมื่อมีการเบกิใช้ 

๓.๕ ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผ่ือการ
ลดลงของมลูคา่ (ถ้ามี)   



 

 ๙๕ 

 คา่เส่ือมราคาของอปุกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ดงันี ้

 อาคาร                 ๒ - ๒๐  ปี 

 เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน              ๒ - ๑๕  ปี 

 อปุกรณ์ส านกังาน  ๓ - ๕  ปี 

 ยานพาหนะ  ๕  ปี 

 บริษัทฯ บนัทึกคา่เส่ือมราคารวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน โดยไม่มีการคิดคา่เส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและ
สินทรัพย์ระหวา่งตดิตัง้ 

๓.๖ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนแสดงมลูคา่ตามราคาทนุหกัคา่ตดัจ าหนา่ยสะสมและคา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่ (ถ้ามี)  

 บริษัทฯ ตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนเป็นคา่ใช้จ่ายในงบก าไรขาดทนุตามวิธีเส้นตรงตลอดอายกุารให้ประโยชน์ 
ดงันี ้

 คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ๑๐ ปี  

 เคร่ืองหมายการค้า ๑๐ ปี  

๓.๗ สัญญาเช่าระยะยาว 

 สญัญาเชา่อาคาร และอปุกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผู้ เช่าถือ
เป็นสญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วยมูลคา่ยุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรือ
มลูค่าปัจจุบนัสทุธิของจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแตมู่ลค่าใดจะต ่ากว่า ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่า
หกัคา่ใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนีส้ินระยะยาว ส่วนดอกเบีย้จ่ายจะบนัทึกในงบก าไรขาดทนุตลอดอายขุอง
สญัญาเชา่ สินทรัพย์ท่ีได้มาตามสญัญาเชา่การเงิน จะคดิคา่เส่ือมราคาตลอดอายกุารใช้งานของสินทรัพย์ท่ีเชา่ 

 สญัญาเช่าอาคาร และอปุกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผู้ เช่า
ถือเป็นสญัญาเชา่ด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจา่ยตามสญัญาเชา่ด าเนินงานรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สญัญาเชา่  



 

 ๙๖ 

๓.๘ เงนิตราต่างประเทศ 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์และ
หนีส้ินท่ีเป็นตวัเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วนัสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน 

 ก าไรและขาดทนุท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

๓.๙ ประมาณการหนีส้ิน 

 บริษัทฯ จะบนัทกึประมาณการหนีส้ินไว้ในบญัชีเมื่อภาระผกูพนัซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดีตได้เกิดขึน้แล้ว และมี
ความเป็นไปได้คอ่นข้างแนน่อนวา่บริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลือ้งภาระผกูพนันัน้ และบริษัทฯ 
สามารถประมาณมลูคา่ภาระผกูพนันัน้ได้อยา่งนา่เช่ือถือ  

 ส าหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน บริษัทฯ บนัทกึผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานตามหลกัเกณฑ์
การประมาณการหนีส้ินด้วยจ านวนประมาณการท่ีดีท่ีสดุของรายจ่ายท่ีต้องน าไปจ่ายช าระภาระผกูพนั ณ วนัสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน 

๓.๑๐ ภาษีเงนิได้ 

 บริษัทฯ บนัทึกภาษีเงินได้ตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทาง
ภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

๔. การใช้ประมาณการทางบัญชี 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การประมาณ
และการตัง้สมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบตอ่จ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ด้วยเหตนีุ ้
ผลท่ีเกิดขึน้จริงจงึอาจแตกตา่งไปจากจ านวนท่ีประมาณไว้ 

๕. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

  (หนว่ย: บาท) 
  ๒๕๖๒ ๒๕๖๑ 
เงินสด ๗๗๓,๐๐๐ ๒,๙๒๔,๙๘๑ 
เงินฝากสถาบนัการเงิน ๒๗๖,๘๘๔,๘๐๑ ๑๖๘,๓๕๕,๘๘๔ 
รวมเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ๒๗๗,๖๕๗,๘๐๑ ๑๗๑,๒๘๐,๘๖๕ 
ณ วนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒ เงินฝากออมทรัพย์มีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ ๐.๒๕๐ ถึง ๐.๔๐๐ ตอ่ปี  
(๒๕๖๑: ร้อยละ ๐.๓๗๐ ถึง ๐.๕๐๐ ตอ่ปี)  



 

 ๙๗ 

๗, สินค้าคงเหลือ  

  (หนว่ย: บาท) 
  ๒๕๖๒ ๒๕๖๑ 
ลกูหนีก้ารค้า ๓๔๔,๒๐๘,๘๓๔ ๔๐๕,๖๙๗,๙๕๑ 
ลกูหนีอ่ื้น ๔,๑๕๑,๖๒๓ ๑๒,๖๗๒,๔๑๕ 
รวม ๓๔๘,๓๖๐,๔๕๗ ๔๑๘,๓๗๐,๓๖๖ 
หกั: คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (๑๔,๙๐๐,๐๐๐) (๑๘,๐๐๐,๐๐๐) 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ ๓๓๓,๔๖๐,๔๕๗ ๔๐๐,๓๗๐,๓๖๖ 

๖. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

        (หนว่ย: บาท) 
  ๒๕๖๒ 
  

ราคาทนุ 

รายการปรับลดราคา
ทนุให้เป็นมลูคา่สทุธิท่ี

จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 
สินค้าส าเร็จรูป ๑๖๒,๗๘๘,๘๒๖ - ๑๖๒,๗๘๘,๘๒๖ 
งานระหวา่งท า ๑๒๑,๖๖๐,๙๔๕ - ๑๒๑,๖๖๐,๙๔๕ 
วตัถดุบิ ๒๕,๗๒๕,๗๔๙ (๕,๒๑๖,๐๐๒) ๒๐,๕๐๙,๗๔๗ 
ภาชนะ ๓๕,๘๙๒,๔๒๐ - ๓๕,๘๙๒,๔๒๐ 
รวม ๓๔๖,๐๖๗,๙๔๐ (๕,๒๑๖,๐๐๒) ๓๔๐,๘๕๑,๙๓๘ 

        (หนว่ย: บาท) 
  ๒๕๖๑ 
  

ราคาทนุ 

รายการปรับลดราคา
ทนุให้เป็นมลูคา่สทุธิท่ี

จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 
สินค้าส าเร็จรูป ๑๗๘,๗๔๘,๒๕๓ - ๑๗๘,๗๔๘,๒๕๓ 
งานระหวา่งท า ๒๐๕,๘๗๔,๓๓๔ - ๒๐๕,๘๗๔,๓๓๔ 
วตัถดุบิ ๒๖,๘๙๕,๑๔๓ (๑๕,๐๐๐,๐๐๐) ๑๑,๘๙๕,๑๔๓ 
ภาชนะ ๔๒,๕๐๐,๔๙๗ - ๔๒,๕๐๐,๔๙๗ 
รวม ๔๕๔,๐๑๘,๒๒๗ (๑๕,๐๐๐,๐๐๐) ๔๓๙,๐๑๘,๒๒๗ 



 

 ๙๘ 

๘. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

  (หนว่ย: บาท) 
  ๒๕๖๒ ๒๕๖๑ 
เงินมดัจ า ๒,๕๐๘,๔๑๘ ๙๙๙,๘๒๔ 
คา่ใช้จา่ยจา่ยล่วงหน้า ๕,๗๙๒,๑๐๙ ๖,๕๔๖,๙๐๐ 
ภาษีมลูคา่เพิ่มตัง้พกั ๑,๙๘๓,๗๔๐ ๔,๓๒๖,๙๔๐ 
อ่ืน ๆ ๒,๖๔๕,๒๙๒ ๒,๓๑๖,๑๘๘ 
รวม ๑๒,๙๒๙,๕๕๙ ๑๔,๑๘๙,๘๕๒ 



 

 ๙๙ 

๙. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  

       (หน่วย: บาท) 
  

ที่ดิน อาคารโรงงาน 
เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ 

เคร่ืองตกแตง่ และ
เคร่ืองใช้ส านกังาน ยานพาหนะ 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง/เคร่ืองจกัร
ระหวา่งติดตัง้ รวม 

ราคาทุน               

๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๒๑,๑๘๔,๕๔๐ ๗๖๔,๑๓๖,๘๒๗ ๖๐๑,๑๓๘,๑๔๗ ๑๑๙,๕๒๗,๙๗๑ ๖,๒๓๘,๒๒๗ ๒๒,๘๘๖,๙๘๙ ๑,๕๓๕,๑๑๒,๗๐๑ 
ซือ้เพิ่ม ๒,๘๓๕,๘๕๙ - ๕,๘๙๔,๘๔๐ ๑๗,๒๐๕,๔๙๕ - ๓๔,๗๑๔,๑๗๙ ๖๐,๖๕๐,๓๗๓ 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย 

- (๑,๗๘๐,๑๓๒) (๑๑,๕๗๕,๐๙๘) (๗๘๔,๒๗๘) (๔๖๙,๕๖๙) - (๑๔,๖๐๙,๐๗๗) 
โอนเข้า (ออก) - ๒๑,๗๑๑,๐๓๘ ๗,๙๕๑,๕๒๖ ๕,๗๙๔,๓๕๐ - (๓๕,๔๕๖,๙๑๔) - 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๒๔,๐๒๐,๓๙๙ ๗๘๔,๐๖๗,๗๓๓ ๖๐๓,๔๐๙,๔๑๕ ๑๔๑,๗๔๓,๕๓๘ ๕,๗๖๘,๖๕๘ ๒๒,๑๔๔,๒๕๔ ๑,๕๘๑,๑๕๓,๙๙๗ 
ซือ้เพิ่ม ๑๘,๕๙๕,๖๒๕ ๓,๑๕๖,๗๕๐ ๑๘,๙๘๒,๘๓๕ ๓,๖๙๗,๖๙๒ - ๗,๖๙๓,๕๖๐ ๕๒,๑๒๖,๔๖๒ 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (๑,๙๙๓,๗๙๙) (๒,๖๐๒,๐๖๓) (๑,๕๔๗,๗๖๑) - - (๖,๑๔๓,๖๒๓) 
โอนเข้า (ออก) - - ๒,๙๑๒,๕๔๔ ๗,๑๕๗,๒๒๒ - (๑๐,๐๖๙,๗๖๖) - 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๔๒,๖๑๖,๐๒๔ ๗๘๕,๒๓๐,๖๘๔ ๖๒๒,๗๐๒,๗๓๑ ๑๕๑,๐๕๐,๖๙๑ ๕,๗๖๘,๖๕๘ ๑๙,๗๖๘,๐๔๘ ๑,๖๒๗,๑๓๖,๘๓๖ 
ค่าเส่ือมราคาสะสม               
๑ มกราคม ๒๕๖๑ - ๑๘๕,๖๒๘,๗๑๑ ๒๓๐,๐๗๗,๙๐๑ ๕๔,๖๘๘,๘๘๕ ๖,๒๓๘,๒๑๔ - ๔๗๖,๖๓๓,๗๑๑ 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - ๔๔,๕๖๗,๓๔๐ ๖๗,๖๙๙,๐๑๙ ๒๒,๒๙๒,๑๒๑ - - ๑๓๔,๕๕๘,๔๘๐ 
ค่าเสื่อมราคาของสว่นท่ีจ าหน่าย/              
ตดัจ าหน่าย - (๑,๔๘๑,๖๐๒) (๑๐,๓๔๖,๙๒๕) (๗๕๙,๗๙๖) (๔๖๙,๕๖๖) - (๑๓,๐๕๗,๘๘๙) 

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
- ๒๒๘,๗๑๔,๔๔๙ ๒๘๗,๔๒๙,๙๙๕ ๗๖,๒๒๑,๒๑๐ ๕,๗๖๘,๖๔๘ - ๕๙๘,๑๓๔,๓๐๒ 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - ๔๕,๐๔๖,๒๒๙ ๖๙,๓๙๑,๒๑๑ ๒๕,๙๓๘,๑๑๒ - - ๑๔๐,๓๗๕,๕๕๒ 
ค่าเสื่อมราคาของสว่นท่ีจ าหน่าย/              
ตดัจ าหน่าย - (๑,๑๙๘,๒๖๗) (๑,๔๘๓,๘๑๗) (๘๒๔,๒๔๖) - - (๓,๕๐๖,๓๓๐) 

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๒๗๒,๕๖๒,๔๑๑ ๓๕๕,๓๓๗,๓๘๙ ๑๐๑,๓๓๕,๐๗๖ ๕,๗๖๘,๖๔๘ - ๗๓๕,๐๐๓,๕๒๔ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี               
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๒๔,๐๒๐,๓๙๙ ๕๕๕,๓๕๓,๒๘๔ ๓๑๕,๙๗๙,๔๒๐ ๖๕,๕๒๒,๓๒๘ ๑๐ ๒๒,๑๔๔,๒๕๔ ๙๘๓,๐๑๙,๖๙๕ 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๔๒,๖๑๖,๐๒๔ ๕๑๒,๖๖๘,๒๗๓ ๒๖๗,๓๖๕,๓๔๒ ๔๙,๗๑๕,๖๑๕ ๑๐ ๑๙,๗๖๘,๐๔๘ ๘๙๒,๑๓๓,๓๑๒ 

ณ วนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒ บริษัทฯ มียอดคงเหลือของอปุกรณ์ ซึง่ได้มาภายใต้สญัญาเชา่ทางการเงิน โดยมีมลูคา่สทุธิตามบญัชี

เป็นจ านวนเงิน ๙๑.๐ ล้านบาท (๒๕๖๑: ๑๖๑.๑ ล้านบาท) 

บริษัทฯ ได้น าท่ีดนิพร้อมสิ่งปลกูสร้างและเคร่ืองจกัรจ านวน ๑๙๖.๐  ล้านบาท (๒๕๖๑: ๒๐๑.๕ ล้านบาท) ไปวางเป็นหลกัประกนั

เงินเบกิเกินบญัชี และเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินตามท่ีกลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ ๑๑ และ ๑๓ 

ตามล าดบั  



 

 ๑๐๐ 

๑๐. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 มลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน ณ วนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑ แสดงได้ดงันี ้

  (หนว่ย: บาท) 
  ๒๕๖๒ ๒๕๖๑ 

ราคาทนุ ๖๐,๗๙๘,๓๗๔ ๑๑,๓๒๔,๙๙๗ 
หกั: คา่ตดัจ าหนา่ยสะสม (๖,๑๙๓,๕๒๓) (๕,๒๒๔,๔๗๒) 
มลูคา่ตามบญัชี - สทุธิ ๕๔,๖๐๔,๘๕๑ ๖,๑๐๐,๕๒๕ 

การกระทบยอดมลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนส าหรับปี ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑ แสดงได้ดงันี ้

  (หนว่ย: บาท) 
  ๒๕๖๒ ๒๕๖๑ 

มลูคา่ตามบญัชีต้นปี ๖,๑๐๐,๕๒๕ ๔,๖๔๖,๑๖๒ 
ซือ้เพิ่ม ๔๙,๔๗๓,๓๗๗ ๒,๔๓๒,๑๒๖ 
ตดัจ าหนา่ย (๙๖๙,๐๕๑) (๙๗๗,๗๖๓) 
มลูคา่ตามบญัชีปลายปี ๕๔,๖๐๔,๘๕๑ ๖,๑๐๐,๕๒๕ 

๑๑. เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคารของบริษัทฯ ค า้ประกันโดยท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ ตามท่ีกล่าวในหมาย
เหตปุระกอบงบการเงินข้อ ๙  

 ณ วนัท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีท่ียงัไม่ได้ใช้จ านวน ๗๕.๙ ล้านบาท (๒๕๖๑: ๗๕.๙ ล้าน
บาท) 



 

 ๑๐๑ 

๑๒. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

   (หนว่ย: บาท) 
  ๒๕๖๒ ๒๕๖๑ 
เจ้าหนีก้ารค้า ๘๔,๓๗๗,๖๓๖ ๑๐๒,๔๓๖,๖๙๐ 
เจ้าหนีอ่ื้น ๔๕,๐๒๑,๕๓๖ ๗๐,๕๕๔,๕๗๑ 
คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย ๒๑,๔๗๑,๙๑๑ ๒๔,๘๗๓,๕๗๑ 
รวม ๑๕๐,๘๗๑,๐๘๓ ๑๙๗,๘๖๔,๘๓๒ 

๑๓. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

เงินกู้ อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี เง่ือนไขการช าระคืน ๒๕๖๒ ๒๕๖๑ 
๑    MLR - ๒.๗๕ (ปีที่ ๑ - ๓) ช าระคืนดอกเบีย้ทกุเดือนเร่ิมงวดแรก ๓๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๐ และ     
  MLR - ๒.๕๐ (ปีที่ ๔ - ๘) ช าระคืนเงินต้นทกุเดือนเร่ิมงวดแรก ๓๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๑     
    โดยมีรายละเอียดดงันี ้     
    ปีที่ ๒ - ๔ ผอ่นช าระเงินต้นจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 

๐.๘๖๗ ของเงินท่ีเบิก     
    ปีที่ ๕ - ๖ ผอ่นช าระเงินต้นจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 

๑.๒๐๐ ของเงินท่ีเบกิ     
    ปีที่ ๗ - ๘ ผอ่นช าระเงินต้นจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 

๑.๖๖๗ ของเงินท่ีเบกิ ๑๒๓,๔๘๕,๙๕๓ ๑๓๙,๐๒๘,๕๑๒ 
รวม     ๑๒๓,๔๘๕,๙๕๓ ๑๓๙,๐๒๘,๕๑๒ 
หกั: สว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี (๑๕,๕๔๒,๕๕๘) (๑๕,๕๔๒,๕๕๘) 
เงินกู้ยืมระยะยาว - สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี ๑๐๗,๙๔๓,๓๙๕ ๑๒๓,๔๘๕,๙๕๔ 

เงินกู้ ยืมระยะยาวค า้ประกนัโดยการจ านองท่ีดนิพร้อมสิ่งปลกูสร้าง และเคร่ืองจกัรของบริษัทฯ ตามท่ีกล่าวในหมาย
เหต ุประกอบงบการเงินข้อ ๙ 

ภายใต้สญัญาเงินกู้  บริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสญัญา เช่น การด ารง
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น และอตัราสว่นความสามารถในการช าระหนีใ้ห้เป็นไปตามสญัญา เป็นต้น 



 

 ๑๐๒ 

๑๔. เงนิกู้ยืมระยะยาวอ่ืน 
เงินกู้  อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี เง่ือนไขการช าระคืน ๒๕๖๒ ๒๕๖๑ 
๑ อัตราดอกเบีย้เงินฝาก

ประจ า 
ช าระคืนดอกเบีย้ทกุเดือนเร่ิมงวดแรก ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ และ     

   ๑๒ เดือนของธนาคาร ช าระคืนเงินต้นทกุเดือนเร่ิมงวดแรก ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗     
   ไทยพาณิชย์ ซึง่ให้แก่ โดยมีรายละเอียดดงันี ้     
   นิติบคุคลที่ไมแ่สวงหา ปีที่ ๔ – ๖ ผ่อนช าระเงินต้นปีละไมน้่อยกวา่ ๘ ล้านบาท     
   ก าไรบวกร้อยละ ๑ ปีที่ ๗ - ๙ ผ่อนช าระเงินต้นปีละไมน้่อยกวา่ ๑๕ ล้านบาท     
    ปีที่ ๑๐ - ๑๒ ผ่อนช าระเงินต้นปีละไมน้่อยกวา่ ๒๐ ล้านบาท     
    ปีที่ ๑๓ - ๑๕ ผ่อนช าระเงินต้นปีละไมน้่อยกวา่ ๒๕ ล้านบาท     
    ปีที่ ๑๖ - ๑๘ ผ่อนช าระเงินต้นปีละไมน้่อยกวา่ ๓๕ ล้านบาท     
    ปีที่ ๑๙ - ๒๐ ผ่อนช าระเงินต้นปีละไมน้่อยกวา่ ๔๐ ล้านบาท     
    ปีที่ ๒๑ ผ่อนช าระเงินต้นปีละไมน้่อยกวา่ ๔๑ ล้านบาท ๓๖๙,๖๓๐,๐๐๐ ๓๘๔,๖๓๐,๐๐๐ 

รวม     ๓๖๙,๖๓๐,๐๐๐ ๓๘๔,๖๓๐,๐๐๐ 
หกั: สว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (๑๕,๐๐๐,๐๐๐) (๑๕,๐๐๐,๐๐๐) 
เงินกู้ยืมระยะยาว - สทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี ๓๕๔,๖๓๐,๐๐๐ ๓๖๙,๖๓๐,๐๐๐ 

๑๔. หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงนิ 

  (หนว่ย: บาท) 
  ๒๕๖๒ ๒๕๖๑ 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน ๗๔,๓๗๑,๐๓๓ ๑๔๔,๕๘๗,๔๗๓ 

หกั: ดอกเบีย้รอการตดัจ าหน่าย (๓,๔๔๙,๔๗๑) (๑๐,๖๘๕,๒๘๐) 
รวม ๗๐,๙๒๑,๕๖๒ ๑๓๓,๙๐๒,๑๙๓ 

หกั: สว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี (๓๘,๖๗๙,๔๑๙) (๔๘,๐๗๑,๓๖๔) 
หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน - สทุธิจากสว่นท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี ๓๒,๒๔๒,๑๔๓ ๘๕,๘๓๐,๘๒๙ 

บริษัทฯ ได้ท าสญัญาเช่าการเงินกบับริษัทลีสซิ่ง เพื่อเช่าเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ใช้ในการด าเนินงานของกิจการโดยมี
ก าหนดการช าระคา่เชา่เป็นรายเดือน อายขุองสญัญามีระยะเวลา ๕ ถึง ๗  ปี  

บริษัทฯ มีภาระผกูพนัท่ีจะต้องจา่ยคา่เชา่ขัน้ต ่าตามสญัญาเชา่การเงินดงันี ้ 



 

 ๑๐๓ 

๑๖. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

      (หนว่ย: บาท) 
  ๒๕๖๒ 
  ไมเ่กิน ๑ ปี ๑ - ๕ ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขัน้ต ่าท่ีต้อง
จา่ยทัง้สิน้ตามสญัญาเชา่ ๔๑,๓๒๒,๑๔๓ ๓๓,๐๔๘,๘๙๐ ๗๔,๓๗๑,๐๓๓ 
ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงิน (๒,๖๔๒,๗๒๔) (๘๐๖,๗๔๗) (๓,๔๔๙,๔๗๑) 
มลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต ่าท่ี
ต้องจา่ยทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า ๓๘,๖๗๙,๔๑๙ ๓๒,๒๔๒,๑๔๓ ๗๐,๙๒๑,๕๖๒ 

      (หนว่ย: บาท) 
  ๒๕๖๑ 
  ไมเ่กิน ๑ ปี ๑ - ๕ ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขัน้ต ่าท่ีต้องจา่ย
๕๔,๒๓๔,๐๘๑ ๙๐,๓๕๓,๓๙๒ ๑๔๔,๕๘๗,๔๗๓ 

ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงิน (๖,๑๖๒,๗๑๗) (๔,๕๒๒,๕๖๓) (๑๐,๖๘๕,๒๘๐) 
มลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต ่าท่ี

๔๘,๐๗๑,๓๖๔ ๘๕,๘๓๐,๘๒๙ ๑๓๓,๙๐๒,๑๙๓ 

ณ วนัท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๒๘,๘๕๙,๓๗๙ 

เพิ่มขึน้ระหวา่งปี ๓,๕๔๑,๘๖๕ 

ณ วนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๑ ๓๒,๔๐๑,๒๔๔ 

เพิ่มขึน้ระหวา่งปี ๒๒,๙๗๑,๖๕๐ 

ผลประโยชน์ท่ีจา่ยในระหว่างปี (๒,๔๐๙,๑๓๔) 
ณ วนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒ ๕๒,๙๖๓,๗๖๐ 

ประมาณการหนีส้ินนีเ้ป็นภาระผกูพนัของบริษัทฯ ท่ีต้องจา่ยให้แก่พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ ซึง่ค านวณขึน้โดยพิจารณา

จากอายขุองพนกังาน อายงุาน อตัราการขึน้เงินเดือน และข้อมลูอ่ืนๆ  

เม่ือวนัท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๒ พระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน (ฉบบัท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศลงในราชกิจจา

นเุบกษา ซึง่ได้ก าหนดอตัราคา่ชดเชยเพิ่มเตมิกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลกูจ้างซึง่ท างานติดตอ่กนัครบ ๒๐ ปีขึน้ไปให้

มีสิทธิได้รับคา่ชดเชยไมน้่อยกวา่คา่จ้างอตัราสดุท้าย ๔๐๐ วนักฎหมายดงักลา่วมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี ๕ พฤษภาคม 

๒๕๖๒ เป็นต้นไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าว ถือเป็นการแก้ไขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และ

มีผลกระทบให้ บริษัทฯ มีหนีส้ินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มขึน้ ๑๒ ล้านบาท บริษัทฯ บนัทึกผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลงดงักลา่วโดยรับรู้ต้นทนุบริการในอดีตเป็นคา่ใช้จ่ายทนัทีในงบก าไรขาดทนุของปีปัจจบุนั 



 

 ๑๐๔ 

๑๗. ส ารองทั่วไป  

 เม่ือวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมตัิการจัดสรรก าไรประจ าปี 
๒๕๖๐ เป็นส ารองทัว่ไปเพ่ือการขยายงานจ านวน ๔๐ ล้านบาท  

 เม่ือวนัท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจดัสรรก าไรประจ าปี 
๒๕๖๑ เป็นส ารองทัว่ไปเพ่ือการขยายงานจ านวน ๔๐ ล้านบาท  

๑๘. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุส าหรับปี ๒๕๖๒ ภายใต้เง่ือนไขท่ีก าหนดบาง
ประการ สิทธิพิเศษดงักลา่วรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลส าหรับก าไรสทุธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ี
ได้รับการสง่เสริมและได้รับลดหยอ่นภาษีเงินได้นิตบิคุคล โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี  ้

รายละเอียดตามบตัรสง่เสริม 
เลขที่บตัรสง่เสริม 

๒๐๘๓(๒)/๒๕๕๔ ๑๔๙๕(๒)/๒๕๕๗ ๑๘๙๗(๑)/๒๕๕๗ ๕๙-๐๓๘๑-๑-๐๐-๑-๐ 
วนัที่เร่ิมใช้สิทธิตามบตัร
สง่เสริม 

  

๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ 

ประเภทสินค้าทีผ่ลติ น า้พืช ผกั ผลไม้ บรรจุ
ภาชนะผนึก 

  

น า้พืช ผกั ผลไม้ บรรจุ
ภาชนะผนึก 

ไฟฟา้จากพลงังาน
แสงอาทิตย์ 

น า้พืช ผกั ผลไม้ บรรจุ
ภาชนะผนึก 

ระยะเวลาที่ได้รับสิทธิพิเศษ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บคุคลส าหรับก าไรสทุธิที่
ได้จากการประกอบ
กิจการที่ได้รับการสง่เสริม 

  

๘ ปี ๘ ปี ๘ ปี ๕ ปี 

ก าไรสทุธิทางภาษีที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บคุคล 

ไมเ่กินร้อยละ ๑๐๐ ของเงิน
ลงทนุไมร่วมที่ดินและทนุ

หมนุเวียน 

ไมเ่กินร้อยละ ๑๐๐ ของเงิน
ลงทนุไมร่วมที่ดินและทนุ

หมนุเวียน 

  

ร้อยละ ๑๐๐ ของก าไรสทุธิ ไมเ่กินร้อยละ ๑๐๐ ของเงิน
ลงทนุไมร่วมที่ดินและทนุ

หมนุเวียน 

ระยะเวลาที่ได้รับสิทธิพิเศษ
ลดหยอ่นภาษีเงินได้นิติ
บคุคลส าหรับกิจการที่
ได้รับการสง่เสริมในอตัรา
ร้อยละ ๕๐ ของอตัราปกติ 
นบัจากวนัที่พ้นก าหนด
ได้รับยกเว้นภาษี 

 ๕ ปี ไมมี่ ๕ ปี ไมมี่ 



 

 ๑๐๕ 

รายได้ของบริษัทฯ ส าหรับปีจ าแนกตามกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุและไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุสามารถสรุป
ได้ดงัตอ่ไปนี ้ 

(หนว่ย: บาท) 
  ๒๕๖๒ 
  กิจการท่ีได้รับ                      

การสง่เสริม 
กิจการท่ีไมไ่ด้รับ                
การสง่เสริม รวม 

รายได้จากการขาย       
รายได้จากการขายใน
ประเทศ ๖๑๐,๐๒๗,๑๗๐ ๙๘๕,๗๓๐,๖๒๙ ๑,๕๙๕,๗๕๗,๗๙๙ 
รายได้จากการสง่ออก - ๒๒,๑๕๕,๒๖๐ ๒๒,๑๕๕,๒๖๐ 

รวมรายได้จากการขาย ๖๑๐,๐๒๗,๑๗๐ ๑,๐๐๗,๘๘๕,๘๘๙ ๑,๖๑๗,๙๑๓,๐๕๙ 

(หนว่ย: บาท) 
  ๒๕๖๑ 
  กิจการท่ีได้รับ                      

การสง่เสริม 
กิจการท่ีไมไ่ด้รับ                
การสง่เสริม รวม 

รายได้จากการขาย       

รายได้จากการขายใน
ประเทศ ๙๓๗,๑๙๑,๒๒๑ ๘๙๓,๕๒๐,๗๙๕ ๑,๘๓๐,๗๑๒,๐๑๖ 
รายได้จากการสง่ออก - ๔๑,๒๔๕,๒๘๔ ๔๑,๒๔๕,๒๘๔ 

รวมรายได้จากการขาย ๙๓๗,๑๙๑,๒๒๑ ๙๓๔,๗๖๖,๐๗๙ ๑,๘๗๑,๙๕๗,๓๐๐ 



 

 ๑๐๖ 

๑๙. ภาระผูกพันและหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ 

๑๙.๑ ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ บริษัทฯ มีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน ๕๕.๕ ล้านบาท (๒๕๖๑: ๓.๔ ล้านบาท) ท่ี
เก่ียวข้องกบัการก่อสร้างอาคารโรงงาน การซือ้เคร่ืองจกัรและซอฟท์แวร์บญัช ี

๑๙.๒ ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 บริษัทฯ ได้เข้าท าสญัญาเชา่ด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัการเชา่อาคารและยานพาหนะ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตัง้แต ่
๑ ถึง ๓๐ ปี  

 บริษัทฯ มีจ านวนเงินขัน้ต ่าท่ีต้องจา่ยในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไมไ่ด้ ดงันี ้

  (หนว่ย: บาท) 
  ณ วนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม 
  ๒๕๖๒ ๒๕๖๑ 
จา่ยช าระ     
ภายใน ๑ ปี ๑๖,๘๙๑,๔๑๖ ๑๓,๐๘๑,๐๘๐ 
มากกวา่ ๑ ปี แตไ่มเ่กิน ๕ ปี ๓๘,๖๙๐,๓๙๐ ๒๙,๖๖๕,๒๒๘ 
มากกวา่ ๕ ปี ๑๖๔,๕๔๔,๖๐๐ ๑๗๕,๐๘๗,๘๐๐ 

๑๙.๓  ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญา 

 บริษัทฯ ได้ท าสญัญาซือ้ขายสินค้าเกษตรกบัเกษตรกร โดยตกลงท่ีจะปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในสญัญา 



 

 ๑๐๗ 

๒๐.  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

๒๐.๑ เม่ือวนัท่ี ๑๐ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น มีมตอินมุตัใิห้เพิ่มทนุจดทะเบียนจากเดมิ   

๓๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หุ้นสามญั ๓,๔๐๐,๐๐๐ หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ ๑๐๐ บาท) เป็น ๔๒๑,๕๑๘,๖๐๐ บาท 
(หุ้นสามญั ๔,๒๑๕,๑๘๖ หุ้น มูลคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ ๑๐๐ บาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน ๘๑๕,๑๘๖ 
หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ ๑๐๐ บาท โดยบริษัทฯ จะรับช าระค่าหุ้ นเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นทรัพย์สิน (อาคาร
พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงท่ี ๑ (ฝาง) พร้อมสิ่งของอ่ืน) คิดเป็นมูลคา่ ๘๑,๕๑๘,๖๐๐ บาท แทนการช าระด้วยเงินสด
จากส านกังานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ขณะนีบ้ริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทนุกบักรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์
แล้ว แตอ่ยูร่ะหวา่งด าเนินการโอนสินทรัพย์  

๒๐.๒ ในระหวา่งไตรมาสท่ี ๑ ของปี ๒๕๖๓ จนถึงวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชี การแพร่ระบาดของ  

โคโรนาไวรัส (โควิด - ๑๙) ขยายวงกว้างขึน้อย่างต่อเน่ือง ประกอบกับการชะลอตวัของเศรษฐกิจ ซึ่งคาดว่าจะมี
ผลกระทบไปทัว่ทกุอตุสาหกรรมนัน้ บริษัทฯ มีการประเมินผลกระทบจากสถานการณ์ ดงักล่าวในภาพรวมแล้วพบว่า 
ในปัจจบุนัยงัไมส่ง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่การด าเนินงานของ บริษัทฯ  

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกล้ชิด อนึ่ง ระดบั
ความรุนแรงของผลกระทบขึน้อยูก่บัมาตรการควบคมุการแพร่กระจายของภาครัฐ และ ระยะเวลาในการแพร่ระบาด
ของไวรัสดงักลา่ว ซึง่อยูน่อกเหนือการควบคมุของฝ่ายบริหาร 

๒๑. การอนุมัตงิบการเงิน 

 งบการเงินนีไ้ด้รับอนมุตัใิห้ออกโดยกรรมการผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 



 ๑๐๘ 

 

ผู้ ถือหุ้น 



 

 ๑๐๙ 

สดัส่วนผู้ ถือหุ้น 





คณะกรรมการ 



 

 ๑๑๒ 

พลอากาศเอก สถติย์พงษ์  สุขวมิล 

ประธานกรรมการ 

ประสบการณ์การท างาน 
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
• ราชเลขานกุารในพระองค์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และประธานข้าราชบริพารในพระองค์ 

ผู้ดแูลรักษาและจดัการผลประโยชน์ทรัพย์สนิสว่นพระองค์ 
• เลขาธิการพระราชวงัและผู้อ านวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  
• ประธานกรรมการ บริษัท เทเวศประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
• ประธานกรรมการ บริษัท บ้านบงึเวชกิจ จ ากดั 
• ประธานกรรมการ บริษัท ศรีพฒัน์ จ ากดั 
• ประธานกรรมการ บริษัท ศรีธรณี จ ากดั 
• ประธานกรรมการ บริษัท สยามสินธร จ ากดั 
• ประธานกรรมการ บริษัท ทนุลดาวลัย์ จ ากดั 
• ประธานกรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากดั 
• ประธานกรรมการ บริษัท เอเพ็กซ์เซลา่ จ ากดั 
• รองประธานกรรมการบริหาร มลูนิธิราชประชานเุคราะห์ ใน พระบรมราชปูถมัภ์ 

ประวัตกิารศึกษา 
• ปริญญาตรี ศลิปะศาสตร์บณัฑิต (การส่ือสารมวลชน) มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 
• ศษิย์การบนิรุ่น น.๕๔-๑๖-๓ โรงเรียนการบนิก าแพงแสน 
• โรงเรียนนายทหารชัน้บงัคบัฝงู รุ่นท่ี ๔๓ 
• โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่น ๒๙ 
• วิทยาลยัการทพัอากาศ รุ่นท่ี ๒๗ 



 

 ๑๑๓ 

• รองประธานกรรมการ มลูนธิิโครงการหลวง 
• ประธานกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 

• รองประธานกรรมการบริหาร คนท่ี ๑ มลูนธิิการศกึษาทางไกล ผา่นดาวเทียม  
• รองประธานกรรมการในคณะกรรมการโครงการราชทณัฑ์ปันสขุ ท าความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ 

กษัตริย์ 
• ประธานในคณะกรรมการอ านวยการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. 
• รองประธานกรรมการ โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าและอุทยานแห่งชาต ิ

จงัหวดักาญจนบรีุ 
• รองประธานกรรมการในคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่า รอยต่อ ๕ จงัหวัด ในภาค

ตะวนัออก 
• รองประธานกรรมการ มลูนิธิสวนสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ  
• รองประธานกรรมการ มลูนธิิสง่เสริมศลิปาชีพ ในสมเดจ็พระ นางเจ้าสริิกิติ ์พระบรมราชนีินาถ  
• กรรมการ และกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ 

จ ากดั (มหาชน) 
• รองประธานกรรมการ มลูนิธิโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช 
• ประธานกรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 

(มหาชน) 
• รองประธานกรรมการบริหาร กองทุนพระราชทานส าหรับศูนย์ ศึกษาการพัฒนาอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ  

ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 
• กรรมการ ในคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และ พัฒนาบุคลากร บริษัท การบิน

ไทย จ ากดั (มหาชน)  
• รองเลขาธิการพระราชวงั 
• ราชเลขานกุารในพระองค์สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร 
• กรรมการบริษทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน)  
• ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ต าแหนง่ประจ าส านกัพระราชวงัพเิศษ  
• รองสมหุราชองครักษ์ (อตัราพลอากาศเอก) 
• ผู้ชว่ยสมหุราชองครักษ์ (อตัราพลอากาศเอก) 
• ราชองครักษ์ประจ า กรมราชองครักษ์ (อตัราพลอากาศโท) 



 

 ๑๑๔ 

พันต ารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม 

รองประธานกรรมการ 

ประสบการณ์การท างาน 
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 

• กรรมการบริหาร มลูนิธิการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
• กรรมการในคณะกรรมการอ านวยการโครงการจิตอาสา พระราชทาน ๙๐๔ วปร. 
• รองประธานกรรมการในคณะกรรมการอ านวยการจดังานอุน่ไอรัก คลายความหนาว 
• เจ้าหน้าท่ีงานในพระองค์ ระดบั ๗ ประจ ากรมมหาดเล็ก ๙๐๔ 
• กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสงัคม บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการ มลูนิธิโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช 
• กรรมการ บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการบริหาร กองทุนพระราชทานส าหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนา อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ 
• รองประธานกรรมการ บริษัท เทเวศประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการ และรองผู้อ านวยการอาวโุส ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  
• ประธานกรรมการ บริษัท สวุรรณชาด จ ากดั 
• รองประธานกรรมการ บริษัท บ้านบงึเวชกิจ จ ากดั 
• รองประธานกรรมการ บริษัท มงคลชยั จ ากดั 

ประวัตกิารศึกษา 
• ปริญญาโท Public Administration, Western Kentucky University, ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 



 

 ๑๑๕ 

• รองประธานกรรมการ บริษัท สยามสินธร จ ากดั 
• รองประธานกรรมการ บริษัท ทนุลดาวลัย์ จ ากดั 
• รองประธานกรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากดั 
• รองประธานกรรมการ บริษัท เอเพ็กซ์เซลา่ จ ากดั 
• รองประธานกรรมการ บริษัท ศรีพฒัน์ จ ากดั 
• กรรมการ มลูนิธิสยามกมัมาจล 
• ผู้อ านวยการพระคลงัข้างท่ี ส านกัพระราชวงั 
• กรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  
• รองประธานกรรมการบริหาร มลูนิธิราชประชานเุคราะห์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
• กรรมการ มลูนิธิโครงการหลวง  

ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 
• รองเลขาธิการพระราชวงั ฝ่ายท่ีประทบั  
• รองเลขาธิการพระราชวงัฝ่ายการเงิน  
• หวัหน้าฝ่ายท่ีประทบั กองกิจการในพระองค์ ๙๐๔ ส านกัพระราชวงั 



 

 ๑๑๖ 

พันโท สมชาย  กาญจนมณี 

รองประธานกรรมการ 

ประสบการณ์การท างาน 
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 

• รองประธานกรรมการบริหาร คนท่ี ๒ มลูนิธิการศกึษาทางไกล ผ่านดาวเทียม  
• รองประธานกรรมการในคณะกรรมการโครงการราชทณัฑ์ปันสขุ ท าความดี เพ่ือชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์ 
• ประธานในคณะกรรมการจิตอาสาพฒันาพระราชทานชมุชนเข้มแขง็ ประชามีสขุ 

โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. 
• กรรมการ โครงการพฒันาชมุชนในเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าและอทุยาน แห่งชาติ จงัหวดั

กาญจนบรีุ 
• กรรมการในคณะกรรมการโครงการอนรัุกษ์ช้างป่ารอยตอ่ ๕ จงัหวดั ในภาคตะวนัออก 
• ประธานกรรมการ มลูนิธิสวนสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ  
• รองประธานกรรมการ มลูนิธิสง่เสริมศลิปาชีพในสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ  
• รองประธานกรรมการ มลูนิธิโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช 
• รองประธานกรรมการบริหาร กองทนุพระราชทานส าหรับศนูย์ศกึษาการพฒันาอนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ 
• รองประธานกรรมการ บริษัท เทเวศประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
• รองประธานกรรมการ บริษัท บ้านบงึเวชกิจ จ ากดั 

ประวัตกิารศึกษา 
• ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 



 

 ๑๑๗ 

• รองประธานกรรมการ บริษัท ศรีพฒัน์ จ ากดั 
• รองประธานกรรมการ บริษัท ทนุลดาวลัย์ จ ากดั 
• รองประธานกรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากดั 
• รองประธานกรรมการบริหาร มลูนธิิราชประชานเุคราะห์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
• รองประธานกรรมการ มลูนิธิโครงการหลวง 
• กรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 
• รองเลขาธิการพระราชวงั ฝ่ายบริหารนโยบายและปฏิบตัิการ 

ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 
• รองเลขาธิการพระราชวงั ฝ่ายท่ีประทบั 



 

 ๑๑๘ 

ประสบการณ์การท างาน 
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 

• กรรมการบริหาร มลูนิธิการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
• กรรมการในคณะกรรมการโครงการราชทณัฑ์ ปันสขุ ท าความดเีพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
• ผู้อ านวยการศนูย์อ านวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. 
• กรรมการ มลูนิธิสวนสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  
• กรรมการ มลูนิธิสง่เสริมศิลปาชีพ ในสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ  
• กรรมการ มลูนิธิโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช 
• กรรมการและเลขาธิการ มลูนิธิโครงการหลวง 
• กรรมการบริหาร กองทุนพระราชทานส าหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ 
• กรรมการ บริษัท เทเวศประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท ทนุลดาวลัย์ จ ากดั 
• กรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากดั 

ประวัตกิารศึกษา 
• ปริญญาตรี โรงเรียนนายเรือ 

• โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ 
• วิทยาลยัการทพัเรือ สหรัฐอเมริกา 

พลเรือเอก ปวติร รุจเิทศ  

กรรมการ 



 

 ๑๑๙ 

• รองประธานกรรมการบริหาร มลูนิธิราชประชานเุคราะห์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
• กรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 
• รองผู้บญัชาการ หนว่ยบญัชาการถวายความปลอดภยัรักษาพระองค์  และรักษาราชการ 

ผู้บญัชาการส านักงานนายทหารปฏิบตัิการพิเศษ ในพระองค์  

ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 
• รองสมหุราชองครักษ์ กรมราชองครักษ์ 



 

 ๑๒๐ 

พลอากาศโท ภกัดี แสง-ชูโต  

กรรมการ 

ประสบการณ์การท างาน 
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
• รองอธิบดี กรมราชเลขานกุารในพระองค์ 
• กรรมการบริหารและเลขาธิการ มลูนิธิการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทียม 
• กรรมการ และเลขานุการ ในคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ท าความดี เพ่ือชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์ 
• กรรมการในคณะกรรมการอ านวยการโครงการจติอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. 
• ประธานในคณะกรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธ์ โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. 
• กรรมการ โครงการพฒันาชมุชนในเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าและอทุยานแหง่ชาต ิจงัหวกัาญจนบรีุ 
• กรรมการในคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ ๕ จงัหวดั ใน ภาคตะวนัออก 
• กรรมการ มลูนิธิสวนสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ 
• รองประธานกรรมการ มลูนิธิสง่เสริมศลิปาชีพ ในสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ ์พระบรมราชนีินาถ  
• กรรมการและเหรัญญิก มลูนิธิโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช 
• กรรมการบริหาร กองทุนพระราชทานส าหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ 
• กรรมการ บริษัท เทเวศประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากดั 

ประวัตกิารศึกษา 
• ปริญญาตรี โรงเรียนนายเรืออากาศ 



 

 ๑๒๑ 

• กรรมการ บริษัท ทนุลดาวลัย์ จ ากดั 
• กรรมการบริหารและเลขาธิการ มลูนิธิราชประชานเุคราะห์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
• กรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 
• กรรมการและเหรัญญิก มลูนิธิโครงการหลวง 

ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 
• รองเลขาธิการพระราชวงั 



 

 ๑๒๒ 

คุณจันทนี ธนรักษ์ 

กรรมการ 

ประสบการณ์การท างาน 
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 

• ผู้ชว่ยราชเลขานกุารในพระองค์ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และกรมวงัผู้ใหญ่ประจ าพระองค์ สงักดั
ส านกัพระราชวงั 

• กรรมการบริหารและผู้ชว่ยเหรัญญิก คนท่ี ๒ มลูนิธิการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
• รองประธานกรรมการในคณะกรรมการโครงการราชทณัฑ์ ปันสขุ ท าความดี เพ่ือชาต ิศาสน์ กษตัริย์ 
• กรรมการ และเลขานุการ โครงการพฒันาชุมชนในเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าและ อุทยานแห่งชาต ิ

จงัหวดักาญจนบรีุ 
• กรรมการและเลขานกุารในคณะกรรมการโครงการอนรัุกษ์ช้างป่ารอยตอ่ ๕ จงัหวดั ในภาคตะวนัออก 
• กรรมการ มลูนิธิสวนสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ  
• กรรมการ มลูนิธิสง่เสริมศลิปาชีพในสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ 

ประวัตกิารศึกษา 
• บริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์(สาขาวิชาการจดัการ) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน 

• ปริญญาโท Master of Science (International Relations), Pittsburg State University, 
Kansas, สหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบณัฑิต (สาขาวิชาการปกครอง) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 



 

 ๑๒๓ 

• กรรมการและผู้ชว่ยเหรัญญิก มลูนิธิโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช 
• กรรมการบริหารและผู้ชว่ยเลขานกุาร คณะกรรมการบริหารกองทนุ พระราชทานส าหรับศูนย์

ศกึษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
• กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ มลูนิธิราชประชานเุคราะห์ 
• กรรมการและผู้ชว่ยเหรัญญิก มลูนิธิโครงการหลวง 

ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 
• กรมวงัผู้ใหญ่ประจ าพระองค์ 
• รองราชเลขาธิการ (ระดบั ๑๐) ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
• ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน อกัษรศาสตร์ (ระดบั ๑๐) 
• ผู้ชว่ยราชเลขาธิการ (ระดบั ๙) 
• ผู้อ านวยการกองการตา่งประเทศ 
• หวัหน้าฝ่ายพิธีการ กองการตา่งประเทศ 
• ท่ีส านกัราชเลขาธิการในต าแหนง่วิทยากรตรี กองการในพระองค์ 
• อาจารย์บรรยายพิเศษ วิทยาลยัอสัสมัชญั (ABAC) 
• ฝ่ายการพนกังาน ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  



 

 ๑๒๔ 

ประสบการณ์การท างาน 
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 

• รองผู้อ านวยการทรัพย์สนิพระมหากษัตริย์ ระดบั อ.๒ 
• กรรมการ บริษัท เทเวศประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท แสนสรัุตน์ จ ากดั 
• กรรมการ บริษัท ทนุลดาวลัย์ จ ากดั 
 

ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 
• รักษาการรองผู้อ านวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ระดบั อ.๑ 
• ผู้ชว่ยผู้อ านวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ระดบั อ.๑ 
• หวัหน้าฝ่ายอาวโุส ระดบั จ.๔ ฝ่ายส่ือสารองค์กร 
• หวัหน้าฝ่ายอาวโุส ระดบั จ.๔ ฝ่ายสง่เสริมธุรกิจ 
• หวัหน้าฝ่าย ฝ่ายสง่เสริมธุรกิจ 
• หวัหน้ากองอาวโุส กองลกูค้าสมัพนัธ์ ฝ่ายสง่เสริมธุรกิจ 
• หวัหน้ากอง ระดบั จ.๑ กองลกูค้าสมัพนัธ์ ฝ่ายสง่เสริมธุรกิจ 
• หวัหน้าแผนก ระดบั พ.๕ แผนกวิเคราะห์การลงทนุ กองธุรกิจหลกัทรัพย์  ฝ่ายธุรกิจ 
• พนกังานวิเคราะห์ แผนกวิเคราะห์การลงทนุ กองวิเคราะห์การลงทนุ 
• พนกังานบญัชี แผนกตรวจสอบ กองวิเคราะห์การลงทนุ 

ประวัตกิารศึกษา 
• ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง (เกียรตนิิยม อนัดบั ๒) 

นางสาวสุภาภรณ์ ตรีแสน  

กรรมการ 



 

 ๑๒๕ 

รศ. ดร. ศักรินทร์ ภมูิรัตน  

กรรมการ 

ประสบการณ์การท างาน 
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
• ท่ีปรึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
• ประธานคณะกรรมการบริหารศนูย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ชาติ 
• ประธานคณะกรรมการนโยบายการวิจยั นวตักรรม และสิ่งประดษิฐ์  ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ 
• ประธานมลูนิธิสง่เสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
• ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิบณัฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ

ไทย (บวท.) ในกระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม (อว.) 
• ประธานกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูปการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 
• ประธานกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการอดุมศกึษา 
• ประธานท่ีปรึกษาทรงคณุวฒุิในการจดัท าร่างกรอบนโยบาย ยทุธศาสตร์ แผน และร่างแน

ทางการจดัสรรและบริหารงบประมาณด้านการอดุมศกึษา  
 

ประวัตกิารศึกษา 
• ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลยัวิสคอนซิน เมดสินั สหรัฐอเมริกา  
• ปริญญาตรี (เกียรตนิิยมอนัดบัหนึง่) สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย เดวิส 

สหรัฐอเมริกา  
• ปริญญาตรี (เกียรตนิิยมอนัดบัหนึง่) สาขาเคมี มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย เดวิส 

สหรัฐอเมริกา 



 

 ๑๒๖ 

• กรรมการบรูณาการการบริหารจดัการปฏิรูประบบวจิยัและนวตักรรม ภายใต้สภานโยบายวจิยัและ
นวตักรรมแหง่ชาต ิ

• กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิท่ีปรึกษาการจดัท ากรอบนโยบายและยทุธศาสตร์ด้านการอดุมศกึษาและ
พฒันาก าลงัคนของประเทศ 

• กรรมการท่ีปรึกษาพฒันาระบบวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 
• กรรมการก ากบัโครงการพฒันาระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ 
• ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ  

ส านกังานสง่เสริมเศรษฐกิจดจิิทลั 
• กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ  
• อนกุรรมการด้านการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
• กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (คตป.) 
• ประธานคณะอนกุรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะท่ี 3 (อคตป. วิจยั

และนวตักรรม) 
• นายกสมาคมหนว่ยบม่เพาะธุรกิจและอทุยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA)  
• ท่ีปรึกษาอาวโุสผู้อ านวยการส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 
• กรรมการในคณะกรรมการบริหารโครงการสนบัสนนุนกัเรียนทนุรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
• กรรมการในคณะกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มลูนิธิอานนัทมหิดล 
• กรรมการในคณะกรรมการสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management  

Association – TMA)   
• Member of Scientific Advisory Board (SAB), Thai Union Frozen Products Public Co., Ltd. 
• รองประธานกรรมการมลูนิธิสถาบนัสง่เสริมวิสาหกิจชมุชน (สสวช.) 
• กรรมการบริหารมลูนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirvL7MvavJAhXRH44KHZv3BL0QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.thaiuniongroup.com%2Fen%2Fprofile.ashx&usg=AFQjCNE_rSuD7-CaeNfzsbGT8o9Qbzx8JQ&sig2=DwLw1hf_kQKCy3S9PnzglA&bvm=bv


 

 ๑๒๗ 

 
ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 
• อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ  
• ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ 
• ประธานคณะกรรมการบริหารศนูย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์  
• กรรมการในคณะกรรมการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 
• ประธานคณะท างานพฒันาระบบและเนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระทรวงการอดุมศกึษา 

วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม  
• สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ, ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 

นวตักรรมและทรัพย์สินทางปัญญา 
• ประธานอนกุรรมการจดัท ายทุธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวตักรรม  ใน

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ในคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 

• ประธานคณะท างานการปฏิรูปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของท่ีประชมุอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) 

• ผู้อ านวยการส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ 
• ผู้อ านวยการศนูย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ชาต ิส านกังานพฒันา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 
• กรรมการสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย 
• กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการอาหารแหง่ชาต ิ  
• กรรมการสภาวิจยัแหง่ชาต ิสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอตุสาหกรรมวิจยั 
• กรรมการในคณะกรรมการสถาบนับม่เพาะและพฒันาผู้ประกอบการ SMAEs  ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
• กรรมการในคณะกรรมการสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
• กรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 
• ท่ีปรึกษามลูนิธิสถาบนัพฒันามนัส าปะหลงัแหง่ประเทศไทย 
• ผู้ด าเนินงานโรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูป โครงการหลวง โครงการพฒันาตามพระราชด าริ 
• Advisory Board members, The National Institute of Advanced Industrial Science 

and Technology (AIST) , ประเทศญ่ีปุ่ น   
• Member of Scientific Directors, International Life Sciences Institute (ILSI) Southeast 

Asia Region  



 

 ๑๒๘ 

ดร. ประดษิฐ์ อารยะการกุล  

กรรมการ 

ประสบการณ์การท างาน 
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
• ท่ีปรึกษา มลูนิธิโครงการหลวง 
• ท่ีปรึกษา คณะกรรมการโครงการมหาวิทยาลยักบั ชมุชนและสงัคม มจธ. 
• ท่ีปรึกษา คณะกรรมการสง่เสริมกิจการมลูนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชด าริ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบรีุ 
• อาจารย์พิเศษ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวัตกิารศึกษา 
• ปริญญาเอก ครุศาสตร์ดษุฎีบณัฑิต (การจดัการ ความเป็นผู้น า และความเป็นเลิศฯ) 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต George Washington University, U.S.A. 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 
• กรรมการ และคณะกรรมการจดัหาและสง่เสริมผู้ให้โลหิตแหง่สภากาชาดไทย 

• กรรมการ บริษัท ภเูก็ตไอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
• Project Manager C.C.S. Inc. Chicago, IL, U.S.A. 



 

 ๑๒๙ 

นายพพิัฒพงศ์  อศิรเสนา ณ อยุธยา  

กรรมการผู้จดัการใหญ่  

ประสบการณ์การท างาน 
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
• กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ดอยค าผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั  
• กรรมการ บริษัท สยามอินโฟเน็ต จ ากดั  
• กรรมการ บริษัท เอส.ที.ซี. เน็ทเวิร์ค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  
• กรรมการและผู้ชว่ยเลขาธิการ อทุยานเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชนนี 
• ประธาน กลุม่เกษตรกรท าสวน โครงการพฒันาพืน้ท่ีลุม่น า้แมง่อน อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
• กรรมการ มลูนิธิสง่เสริมและพฒันามรดกทางวฒันธรรม 
• กรรมการ มลูนิธิแมฟ่้าหลวง : โครงการพฒันาดอยตงุ (พืน้ท่ีทรงงาน) อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ 
• กรรมการ มลูนธิิพระบรมราชานสุรณ์ พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหล้านภาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
• กรรมการ มลูนิธิราชสดุา 
• กรรมการและผู้ ช่วยเหรัญญิก มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยูห่วั ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ประวัตกิารศึกษา 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) University of Southern California 
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต University of Southern California 
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 



 

 ๑๓๐ 

• กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วัดบวรนิเวศ
วิหาร ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

• อาสาสมคัร มลูนิธิโครงการหลวง  
• อาสาสมคัร มลูนิธิสง่เสริมศลิปาชีพ  

ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 
• กรรมการ บริษัท ไอเอ็นเอ็น เรดโิอนิวส์ จ ากดั 
• กรรมการ บริษัท สยามโกลเบิล้ แอ็กเซส จ ากดั 
• กรรมการ บริษัท สากลวิทยาการ จ ากดั 
• กรรมการ บริษัท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
• กรรมการ บริษัท สยามอินโฟเทล จ ากดั 
• กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เฉลิมกรุงมณีทศัน์ จ ากดั 
• กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สหศีนิมา จ ากดั  
• กรรมการและเหรัญญิก สมาคมสควอชแหง่ประเทศไทย (ในพระบรมราชปูถมัภ์)  
• กรรมการและเลขานกุาร สมาคมนกัเรียนเก่า ย ูเอส ซี ประเทศไทย  
• กรรมการ คณะกรรมการหาทุนโครงการฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี สยามสมาคม ในพระบรม

ราชปูถมัภ์  
• กรรมการด าเนินงาน มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุาสยามบรมราชกมุารี 
• กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารการประสานงาน มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อม

นานาชาตสิิรินธรฯ และ มลูนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัฯ  
• กรรมการผู้แทนราชสกุล มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

นภาลัย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
• กรรมการและเหรัญญิก มลูนิธิหอสมดุดนตรี พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี ๙ 



 

 ๑๓๑ 

• ท่ีปรึกษา มูลนิธิอนรัุกษ์พระราชวงัพญาไท ในพระอปุถมัภ์สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอเจ้าฟ้าเพชร
รัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี 

• อนกุรรมการ การจดังาน บีโอไอ แฟร์ ๒๐๑๑ ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 
• ผู้แทนพิเศษอาวโุสส านกังานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 
• ผู้แทนพิเศษส านกังานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 
• หวัหน้ากอง กองงานความร่วมมือภายนอก ๒ ส านกังานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 
• หวัหน้ากอง กองบริหารงานกลาง (ภมูิภาค)ส านกังานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 
• หัวหน้าโครงงาน โครงการปรับปรุงและพัฒนา ฝ่ายบริหารภูมิภาค ส านักงานทรัพย์สิน

พระมหากษัตริย์ 
• รักษาการหัวหน้าโครงการ โครงการปรับปรุงและพัฒนา ฝ่ายบริหารภูมิภาค ส านักงาน

ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 
• หัวหน้าแผนก แผนกหลักทรัพย์ลงทุน กองคลัง ฝ่ายการเ งิน ส านักงานทรัพย์สิน

พระมหากษัตริย์ 
• หวัหน้าแผนก แผนกผลประโยชน์กองธุรกิจหลกัทรัพย์ ส านกังานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 
• พนักงานวิ เคราะห์ ๓ แผนกผลประโยชน์กองธุรกิจหลักทรัพย์ ส านักงานทรัพย์สิน

พระมหากษัตริย์ 
• พนกังานวิเคราะห์ ๒ แผนกวิเคราะห์การลงทนุกองธุรกิจหลกัทรัพย์ ส านกังาทรัพย์สิน

พระมหากษัตริย์ 
• พนกังานฝึกงาน UNOCAL Corporation: Los Angeles, California, U.S.A. 
• พนกังานวา่จ้างพิเศษ ธนาคารโลก เม่ือคราวประชมุในประเทศไทย 
• Account Executive บริษัท สปาแอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จ ากดั 



 

 ๑๓๒ 

นายบัณฑิต หรัิญววิฒัน์กุล  

กรรมการ 

ประสบการณ์การท างาน 
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 

• ผู้ก่อตัง้และด ารงต าแหนง่กรรมการผู้จดัการและผู้ เช่ียวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนษุย์
และพฒันาองค์กร บริษัท บี เอ็ชอาร์ จ ากดั 

• ผู้ทรงคณุวฒุิด้านการบริหารจดัการของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจตา่งๆ 
• อาจารย์ผู้สอนระดบัปริญญาตรี ปริญญาโทของมหาวิทยาลยั   
• ผู้บรรยายพิเศษให้แก่สมาคมวิชาชีพและบริษัทชัน้น าตา่งๆ 

ประวัตกิารศึกษา 
• ประกาศนียบตัรทางด้านการพฒันาและการจดัการ จากสถาบนั Wharton Business 

School, University of Pennsylvania 
• ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 
• ผู้อ านวยการส านกังานทรัพยากรบคุคล บริษทั เคมีภณัฑ์ซีเมนต์ ไทย จ ากดั (กลุ่มปิโตรเคมี ปนู

ซิเมนต์ไทย) 
• กรรมการ มลูนิธิการศกึษาและวฒันธรรมสมัพนัธ์ไทย - นานาชาต ิ(AFS ประเทศไทย) 
• ผู้อ านวยการส านกังานทรัพยากรบคุคล บริษทั เซรามคิอตุสาหกรรม ไทย จ ากดั 
• ผู้อ านวยการส านกังานทรัพยากรบคุคล บริษทั เคมีภณัฑ์ซีเมนต์ ไทย จ ากดั 
• ผู้จดัการอาวุโส ด้านการบริหารผลตอบแทนและการประเมินผล บริษัท  ปูนซิเมนต์ไทย 

จ ากดั (มหาชน) 



 

 ๑๓๓ 

นางสาววัลลี ปึงพพิฒัน์ตระกูล  

กรรมการ 

ประสบการณ์การท างาน 
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 

• กรรมการ บริษัท ดอยค าผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั 
 

ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 
• รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษทั ดอยค าผลติภณัฑ์อาหาร จ ากดั 
• ผู้จดัการใหญ่ บริษัท ดอยค าผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั 
• ผู้จดัการสายปฏิบตักิาร บริษัท ดอยค าผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั 
• ผู้จดัการฝ่ายประกนัคณุภาพ บริษัท กยุบรีุผลไม้กระป๋อง จ ากดั 
• ผู้จดัการฝ่ายประกนัคณุภาพ บริษัท ผลไม้กระป๋องสยาม (1988) จ ากดั 
• หวัหน้าสว่นประกนัคณุภาพ บริษัท อาหารสยาม จ ากดั (มหาชน) 

ประวัตกิารศึกษา 
• ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  



 

 ๑๓๔ 

ศ. ดร. ดนัย บุณยเกียรต ิ

กรรมการ 

ประสบการณ์การท างาน 
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
• ศาสตราจารย์ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
• ผู้อ านวยการ ศนูย์นวตักรรมเทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ประวัตกิารศึกษา 
• ปริญญาเอก Ph.D. (Horticulture), Oregon State University, United States Of America 
• ปริญญาโท M.S. (Horticulture) , Oregon State University, United States Of America 
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต (เกียรตนิิยม อนัดบัหนึ่ง) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 
• รองคณบดี ฝ่ายบริหาร แผนงานและประกนัคณุภาพการศกึษา คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 
• ผู้อ านวยการ สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
• รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ พฒันาคณุภาพนกัศกึษา และนกัศกึษาเก่าสมัพนัธ์ คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
• รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 
• หวัหน้าภาควิชา พืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 



 

 ๑๓๕ 

ดร. อัญชัญ ชมภพูวง  

กรรมการ 

ประสบการณ์การท างาน 
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
• หวัหน้าฝ่ายงานวิจยัและพฒันา มลูนิธิโครงการหลวง 
• ผู้ชว่ยผู้อ านวยการส านกังานมลูนิธิโครงการหลวงเชียงใหม่  

ประวัตกิารศึกษา 
• ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดษุฎีบณัฑิต ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช คณะบณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 
• ผู้ประสานงานพฒันาและสง่เสริมผกั 
• ผู้อ านวยการสถานีวิจยัและพฒันาพืชผกัโครงการหลวง 
• เลขานกุารฝ่ายวิจยั มลูนิธิโครงการหลวง 
• ผู้ชว่ยเลขานกุารฝ่ายวิจยั มลูนิธิโครงการหลวง 
• นกัวิจยัพืชผกั มลูนิธิโครงการหลวง 



 

 ๑๓๖ 

นางมัทนา วัทนฤทธ์ิ  

กรรมการ 

ประสบการณ์การท างาน 
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
• ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน)  
ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 
• ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซีด้เอ็มคอท จ ากดั 
• ท่ีปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ (นายอมเรศ ศลิาออ่น) ด้านประชาสมัพนัธ์ 
• ผู้อ านวยการส านกังานโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ บริษัท สยามมิชลินมาร์เก็ตติง้ แอนด์ 

เซลล์ จ ากดั ในเครือซิเมนต์ไทย 
• ผู้อ านวยการส านกังานส่ือสารองค์กร บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
• ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ หอการค้าไทย 
• รองประธานคณะกรรมการสภาสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 
• กรรมการมลูนิธิสวนหลวง ร.๙ 
• กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการบริหารกิจการส านกังานสนบัสนนุการสร้างเสริม

สขุภาพ  
• รองประธานคณะกรรมการ บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน) 

ประวัตกิารศึกษา 
• Certificate Management Development Program จาก  Wharton School University of 

Pennsylvania 
• ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• ปริญญาบตัร หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.๔๔๑๔) 



 

 ๑๓๗ 

นายศรายุทธ ธรเสนา  

กรรมการ 

ประสบการณ์การท างาน 
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
• ผู้ชว่ยผู้จดัการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 

ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 
• ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร 
• ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาลกูค้าและชนบท ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.) 
• ผู้อ านวยการส านกังาน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จงัหวดั

นครพนม และจงัหวดัสกลนคร 
• ผู้จดัการ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาทา่บอ่ กมุภวาปี และบ้านผือ 

ประวัตกิารศึกษา 
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
• ปริญญาตรี เกษตรทัว่ไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น 



 

 ๑๓๘ 

นายอนุวัฒน์ จงยนิดี 

กรรมการ 

ประสบการณ์การท างาน 
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
• ท่ีปรึกษา ผู้ ช่วยผู้จัดการใหญ่ การเงินและการลงทุน บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั 

(มหาชน) 
• ประธานกรรมการตรวจสอบ โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ 
• อปุนายก, กรรมการตรวจสอบและบญัชีของสมาคมกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
• ท่ีปรึกษากรรมการด้านการวางระบบบญัชี สภาวิชาชีพการบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
• กรรมการด้านการบญัชีบริหาร สภาวิชาชีพการบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
• ประธานชมรม  Risk Management and Internal Control ของสมาคมบริษัทจดทะเบียน 
• กรรมการ และ กรรมการบริหารมลูนิธิหอจดหมายเหตพุทุธทาส  อินทปัญโญ 
• กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองบริษัทท่ีมีการวางแนวปฏิบตัเิพ่ือปอ้งกนัการ 

ทจุริต (CAC Certification Committee) 
 

ประวัตกิารศึกษา 
• ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
• Certificate Management Development Program จาก  Wharton School University of 

Pennsylvania 
• Certificate Executive Development Program จาก Columbia University 



 

 ๑๓๙ 

• คณะกรรมการองค์กรตอ่ต้านคอร์รัปชนั (ประเทศไทย) 
• ท่ีปรึกษาคณะอนกุรรมการธรรมาภิบาล กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
• อนกุรรมการพจิารณาแนวทางการประเมนิผลการพฒันาองค์กรรัฐวสิาหกิจ ด้านการตรวจสอบ

ภายใน 
• ผู้อ านวยการส านกังานตรวจสอบสภากาชาดไทย    

ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 
• ผู้อ านวยการส านกังานตรวจสอบ บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
• ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีกลาง บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
• ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ Share Services Function ๒ บริษัท ซิเมนต์ไทยการบญัชี จ ากดั 
• ผู้จดัการส านกังานบญัชี บริษัท เย่ือกระดาษสยาม จ ากดั (มหาชน) 
• ผู้จดัการฝ่ายบริหาร กลุม่ธุรกิจกระดาษพิมพ์เขียน 



 

 ๑๔๐ 

คณะผู้บริหาร 



 

 ๑๔๑ 

นายพพิัฒพงศ์ อิศรเศนา ณ อยุธยา 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

นางสุกัญญา  ศรีสุทธิยากร 

รองผู้จดัการใหญ่ 

(ด้านบริหาร)  

นายทวีศักดิ์  เลาหวิโรจน์  

รองผู้จดัการใหญ่ (ด้านนวตักรรม

และการผลิต )  

นางชนันนัทธ์  พลปัถพี 

รองผู้จดัการใหญ่ 

(ด้านขายและการตลาด)  

นางสาวพมิลพรรณ  ค าอรรถ  

ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่อาวโุส  

สายบญัชีและการเงิน  

นางสาวอรรถชลี  กล่อมเอีย้ง  

ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่  

สายธุรกิจค้าปลีก  

นางสาวจุรีรัตน์  กุลเกิด  

ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่  

สายบริหารโลจิสตกิส์   



 

 ๑๔๒ 

บทสง่ท้าย 

 รายงานประจ าปีพทุธศกัราช ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ของบริษัท ดอยค าผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั ถือเป็นรายงานฉบบัแรกใน

รัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั พระมหากษัตริย์ไทย

รัชกาลท่ี ๑๐ แห่งราชวงศ์จกัรี  พระผู้ทรงสืบสาน รักษา และตอ่ยอด โครงการตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระมหา

ภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงก่อตัง้บริษัทท่ีทรงมีพระราชปณิธานให้ส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเพ่ือ

ความกินดีอยูดี่ของคนไทยอยา่งยัง่ยืน ดอยค าจงึด าเนินงานในรูปแบบธุรกิจเพ่ือสงัคม โดยยดึหลกัปรัชญา “ดอยค า เป็นธรรม

กบัทกุฝ่าย” 

 ในปีพุทธศกัราช ๒๕๖๑ ดอยค าได้จดักิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล “๙ ตามรอย ดอยค า” ในพืน้ท่ี ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.

เชียงใหม่ ซึ่งเป็นท่ีตัง้โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปท่ี ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นครัง้แรกของเราฅนดอยค าท่ีเป็น

เจ้าภาพหลกัและเจ้าบ้านในการจดักิจกรรมขนาดใหญ่ โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยภาครัฐ ภาคเอกชนทัง้ในและ

นอกพืน้ท่ีเป็นอยา่งดีท าให้งานประสบความส าเร็จ สร้างความประทบัใจแก่ผู้ ร่วมงานจวบจนปัจจบุนั จนมีเสียงเรียกร้องให้จดั

กิจกรรมขึน้อีกในปีต่อไป ทัง้นี ้เปา้หมายของการจดักิจกรรมดงักล่าวเพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจในต้นก าเนิดของตรา

สินค้า “ดอยค า” และการสร้างโรงงานหลวง ฯ การเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนจีนยูนนานในพืน้ท่ี “ชุมชนแห่ง

ความสุขท่ีพ่อสร้าง” รวมถึงระดมทุนเพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนและจัดซือ้อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ

สถานพยาบาลในพืน้ท่ี อีกด้วย 

 นอกจากนี ้เม่ือวนัท่ี ๒๑ เมษายน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี

เสดจ็ทรงเป็นประธานในพิธีเปิด โรงเก็บผลิตภณัฑ์เกษตรและโรงปฏิบตัิการวิจยัทางพืช ณ โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปท่ี ๑ 

(ฝาง) จงัหวดัเชียงใหม่ ทัง้นี ้ฅนดอยค าและประชาชนในชมุชนโดยรอบโรงงานหลวง ฯ ได้เฝ้า ฯ รับเสด็จอย่างใกล้ชิด สร้าง

ความปลืม้ปีตใินพระมหากรุณาธิคณุแก่ผู้ เฝา้ ฯ รับเสร็จเป็นอยา่งมาก 

 ในปีพุทธศกัราช ๒๕๖๒ เป็นปีแห่งความสวัสดิมงคลแก่บ้านเมืองซึ่งเป็นท่ีปีติยินดีแก่ประชาชนทั่วหล้า ในโอกาส  

มหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู เสด็จเถลิงถวลัยราช

สมบตัิเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจกัรไทย พระมหากษัตริย์รัชกาลท่ี ๑๐ แห่งราชวงศ์จกัรี อย่างสมบรูณ์ตามโบราณ

ราชประเพณี   



 

 ๑๔๓ 

 รวมถึงนับปีแห่งความภาคภูมิใจท่ีดอยค าได้รับรางวัล “Thailand’s Most Admired Brand 2019” หมวดอาหารและ

เคร่ืองด่ืม กลุ่มน า้ผกัผลไม้พร้อมด่ืม จากนิตยสาร Brand Age เป็นปีท่ี ๒ ติดต่อกัน รวมถึงรางวลั “Crystal Taste Award” 

จากผลิตภณัฑ์ น า้เสาวรส ๕๐% และ น า้ลิน้จ่ี ๙๘% จากสถาบนัเพ่ือรับรองรสชาติอาหารและเคร่ืองด่ืม (The International 

Taste Institute) ซึ่งถือเป็นรางวลัพิเศษเน่ืองจากต้องได้รับรางวลั “Superior Taste Award” รสชาติดีเลิศ ระดบั ๓ ดาว ๓ ปี

ตอ่เน่ืองกนั จงึจะได้รับพิจารณาเป็นรางวลัดงักลา่ว  

 ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ท่ีผ่านมา ในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ ทรงมีพระราชกระแสรับสัง่ให้ดอยค าลงพืน้ท่ีจังหวัด

ชมุพร เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรสวนมงัคดุในการแก้ไขปัญหาราคามงัคดุตกต ่า โดยดอยค าได้ตัง้จุดรับซือ้มงัคดุใน

พืน้ท่ี อ.พะโต๊ะ และ อ.หลงัสวน ท าการคดัเลือกและบรรจผุลมงัคดุสดคณุภาพดีลงในกล่องบรรจภุณัฑ์ภายใต้ตราสินค้าดอย

ค า เพ่ือจดัจ าหนา่ยและกระจายสินค้าไปยงัร้านดอยค าสาขาตา่ง ๆ ร่วมถึงภาคีเครือข่ายของเรา จนปัญหาดงักล่าวได้รับการ

แก้ไขลุล่วงไปด้วยดี นอกจากนี ้ดอยค ายงัส่งเจ้าหน้าท่ีผู้ เช่ียวชาญไปให้ความรู้แก่เกษตรกรในการคว้านเนือ้มงัคดุสดตาม

มาตรฐาน GMP ส าหรับเป็นวตัถดุบิน าสง่โรงงานหลวง ฯ ท่ี ๑ (ฝาง) จงัหวดัเชียงใหม ่เพ่ือผลิตเป็นผลิตภณัฑ์น า้มงัคดุ ตอ่ไป  

 ดอยค า ขอยดึมัน่ด าเนินธุรกิจเพื่อสงัคมตาม วิสยัทศัน์ พนัธกิจ คา่นิยม และศาสตร์พระราชา เพ่ือความกินดีอยู่ดี ของ

เกษตรกรชาวไทยตามพระราชปณิธานพระผู้ทรงก่อตัง้สืบไป 




