๒

สารบัญ
เส้ นทางแห่งพระมหากรุณาธิคณ
ุ

๔

เหตุการณ์สาคัญในปี พทุ ธศักราช ๒๕๖๑

๘

เหตุการณ์สาคัญในปี พทุ ธศักราช ๒๕๖๒

๙

สารจากประธานกรรมการ

๑๐

สารจากกรรมการผู้จดั การใหญ่

๑๒

ประวัติดอยคา

๑๕

โรงงานหลวงอาหารสาเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่

๑๘

โรงงานหลวงอาหารสาเร็จรูปที่ ๒ (แม่จนั ) จังหวัดเชียงราย

๒๒

โรงงานหลวงอาหารสาเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร

๒๔

การจัดการสิ่งแวดล้ อมและพลังงานทดแทน

๒๗

การส่งเสริมและพัฒนาเกษตร

๓๑

ระบบประกันคุณภาพ มาตรฐานและรางวัลที่ได้ รับ

๓๕

โครงการสร้ างองค์กร

๔๐

ผลการดาเนินธุรกิจเพื่อสังคม

๔๓

ผลิตภัณฑ์

๔๘

ดอยคาเพื่อสังคม

๖๔

งบแสดงฐานะทางการเงิน

๘๑

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

๑๐๘

คณะกรรมการ

๑๑๑

คณะผู้บริหาร

๑๔๐

บทส่งท้ าย

๑๔๒

๓

๔

๕

๖

การต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการกากับและดูแลกิจการที่ดีตามคาว่า "จรรยาบรรณดีเด่น" ซึ่งเป็ นหนึ่งในค่านิยม
องค์กรของบริ ษัทฯ โดยสนับสนุนและส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ เข้ าร่วมประกาศเจตนารมณ์และดาเนินการเพื่อรับการรับรองเป็ น
สมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตในปี พทุ ธศักราช ๒๕๖๒
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตั นิ โยบายการต่อต้ านการคอร์ รัปชันและแนวปฏิบตั ิสาหรับการต่อต้ านการทุจริ ต การให้
และรับของขวัญ การรับรอง เงินสนับสนุน และการบริ จาค บริ ษัทฯ จึงกาหนดให้ กรรมการบริ ษัทฯ ผู้บริ หาร และพนักงานของ
บริษัทฯ ต้ องปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันโดยไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชันใดๆ ไม่ว่าทางตรง
หรื อทางอ้ อม รวมทัง้ ไม่เพิกเฉยหรื อละเลยต่อการทุจริ ตที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ เพื่อทาความเข้ าใจและให้ ความรู้ เกี่ ยวกับ
มาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
บริ ษัทฯ ทาการเผยแพร่เรื่ องการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน โดยจัดให้ มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เจตนารมณ์และข้ อมูล
เกี่ ยวกับการต่อต้ านทุจ ริ ต ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร รวมทัง้ กาหนดโทษทางวินัยและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน อีกทัง้ ยังจัดช่องทางการร้ องเรี ยนและแจ้ งเบาะแสการ
ทุจริ ตตามมาตรการตรวจพบการทุจริ ตรวมถึงกรณีที่ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม เพื่อให้ บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้ องมีช่องทางการ
ร้ องเรี ยนหรื อแจ้ ง เบาะแสการทุจ ริ ต บริ ษัทฯ ให้ ความส าคัญกับการเก็ บข้ อมูลการร้ องเรี ยนหรื อการแจ้ ง เบาะแสไว้ เป็ น
ความลับซึง่ จะรับรู้เฉพาะบุคคลที่ได้ รับมอบหมายและผู้ที่เกี่ยวข้ องเท่านัน้ โดยสามารถแจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนหรื อเบาะแสได้ ตาม
ช่องทางดังนี ้
๑. อีเมล auditcommittee@doikham.co.th
๒. ทางจดหมาย ระบุถึง กรรมการอิสระ หรื อ ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
ที่อยู:่ บริษัท ดอยคาผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด
๑๑๗/๑ ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๕๖ ๖๙๙๒ ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
๓. กล่องแสดงความคิดเห็น

ข้ อมูล

คาประกาศเจตนารมณ์

คูม่ ือจรรยาบรรณธุรกิจ
๗

เหตุการณ์สาคัญในปี พทุ ธศักราช ๒๕๖๑

เดือนมีนาคม
บริษัทฯ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “๙ ตามรอย ดอยคา” เพื่อระดมทุนสนับสนุนอุปกรณ์
ทางการศึกษาให้ โรงเรียนและจัดซื ้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ โรงพยาบาลใน ต.แม่งอน อ.ฝาง
จ.เชียงใหม่ ซึง่ เป็ นที่ตงของโรงงานหลวงอาหารส
ั้
าเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่

เดือนเมษายน
สมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด โรงเก็ บผลิ ตภัณ ฑ์ เ กษตรและโรงปฏิ บัติการวิจัยทางพื ช
โรงงานหลวงอาหารสาเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่

เดือนกรกฎาคม
บริษัทฯ เปิ ดตัวสองผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้ แก่ ซอสมะเขือเทศ และน ้านมถัว่ เหลืองผสม
วุ้นมะพร้ าว ในงานโครงการหลวง ๔๙

เดือนสิงหาคม
คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริพื ้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าติดตามการดาเนินงานและเยีย่ มชมโรงงานหลวงอาหารสาเร็จรูปที่
๓ (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร

เดือนตุลาคม
บริษทั ฯ ร่วมกับ กลุม่ ธุรกิจโคคา-โคลาในประเทศไทย เปิ ดตัวสองผลิตภัณฑ์ใหม่ “มินทิ เมด
น ้ามะเขือเทศผสมเนื ้อส้ ม” และ “มินิทเมด น ้ารสเสาวรสผสมน ้าผึ ้งและมะนาว” เพื่อ
ขยายการรับซื ้อผลผลิต ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ เกษตรกรไทย
๘

เหตุการณ์สาคัญในปี พทุ ธศักราช ๒๕๖๒

เดือนมีนาคม
บริษัทฯ ได้ รับรางวัล “Thailand’s Most Admired Brand 2019” ในหมวด “อาหารและ
เครื่ องดื่ม” กลุม่ “น ้าผักผลไม้ พร้ อมดื่ม” จากนิตยสาร BrandAge เป็ นปี ที่ ๒ ติดต่อกัน

เดือนพฤษภาคม
น ้าลิ ้นจี่ ๙๘% และน ้าเสาวรส ๕๐% ได้ รับรางวัล Crystal Taste Award ซึง่ เป็ นรางวัลที่
มอบให้ แก่ผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับรางวัล Superior Taste Award “รสชาติดีเลิศ” ระดับ ๓ ดาว
เป็ นระยะเวลา ๓ ปี ติดต่อกัน จากสถาบันเพื่อรับรองรสชาติอาหารและเครื่ องดื่ม (T h e
International Taste Institute)

เดือนกรกฎาคม
บริษทั ฯ เปิ ดตัวสามผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ เครื่องดืม่ กระชายสกัดเข้มข้ นผสมน ้าผึ ้งมะนาว
เครื่องดืม่ ตรีผลาสกัดเข้มข้น และซอสมะเขือเทศสูตรโซเดียมต่า ในโครงการหลวง ๕๐

เดือนสิงหาคม
บริษัทฯ ลงพื ้นที่ช่วยเกษตรกรชาวสวนมังคุดในจังหวัดชุมพร หลังประสบปัญหาผลผลิต
ออกสู่ตลาดในปริมาณมากส่งผลกระทบทาให้ ราคาตกต่า โดยคัดผลมังคุดสดคุณภาพดี
ส่งตรงถึงผู้บริโภค ภายใต้ ตราสินค้ า ดอยคา แบบเฉพาะกิจ

เดือนกันยายน
บริษัทฯ ได้ รับรางวัล CSR – DIW CONTINUOUS AWARD 2019 จากคณะกรรมการ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องจากโรงงานหลวงอาหารสาเร็จรูป
ที่ ๒ (แม่จนั ) จังหวัดเชียงราย เข้ าร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนอย่างยัง่ ยืน
๙

สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

๑๐

สารจากประธานกรรมการ

บริ ษัท ดอยคาผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด ในฐานะบริ ษัทในพระองค์มีแนวนโยบายการดาเนินงานเพื่อตอบสนอง
พระราชดาริของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ในการ "สืบสาน รักษา ต่อยอด” พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระมหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในรูปแบบการเป็นธุรกิจเพือ่ สังคม ทีม่ งุ่ สร้ างงาน สร้ างคน ให้ สามารถพึง่ พา
ตนเองได้ ให้เกิดการ พัฒนาสภาพความเป็นอยู่ ชุมชน สิง่ แวดล้อม สังคม และประโยชน์สขุ โดยรวม
สาหรับการดาเนินกิจการในช่วงรอบปี ๒๕๖๒ ทีผ่ า่ นมา นับว่าเป็ นปี ที่ท้าทายของบริษทั ฯ จากสภาวะเศรษฐกิจทังใน
้
ประเทศและต่างประเทศที่ชะลอตัว ส่งผลกระทบกับตลาดน า้ ผลไม้ โดยรวม ประกอบกับสภาวะภัยแล้ งที่ส่งผลต่อ
ภาคการเกษตรทาให้ปริมาณวัตถุดบิ ลดลง โดยเฉพาะมะเขือเทศ ซึง่ เป็ นวัตถุดบิ หลักทีบ่ ริษทั ฯ นามาใช้ แปรรูปผลิตภัณฑ์ การ
ปรับขึ ้นภาษีความหวาน เครื่องดืม่ ประเภทต่างๆ อันเป็ นภาระต้ นทุนของผู้ผลิต ซึง่ อาจมีผลลดทอนอัตรากาไรอยูบ่ ้าง อีกทัง้
เทคโนโลยีและดิจทิ ลั ทีเ่ ข้ ามามีบทบาทในการเปลีย่ นแปลงแพลตฟอร์มนาไปสูพ่ ฤติกรรมผู้บริโภคทีเ่ ปลีย่ นไป ส่งผลให้ รายได้
จากการขายลดลงจากปี กอ่ น อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ยังสามารถรักษาอัตราการเติบโตได้คอ่ นข้ างดี เมือ่ เปรียบเทียบกับคูแ่ ข่ง
ในตลาด เนื่องจาก บริษทั ฯ มีแผนรับมือกับการ เปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการปรับผลิตภัณฑ์ที่ดี
รับผลกระทบจากภาษี สรรพสามิต โดยคงความเป็ นธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ มีการทางานเชิงบูรณาการร่วมกับพันธมิตร เช่น
โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง มีแผนการใช้ สอื่ โซเชียล มีเดียทีห่ ลากหลายในการ
สือ่ สารกับผู้บริโภคอย่างต่อเนือ่ ง และเพิม่ ศักยภาพการจัดจาหน่ายใน ช่องทางต่างๆ
นอกจากนี ้ บริษทั ฯ ให้ ความสาคัญกับการพัฒนาเพื่อให้ ธรุ กิจเกิดความยัง่ ยืนในระยะยาว เช่น การลงทุนระบบการ
บริหารจัดการและวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ (ERP) เพือ่ ปรับปรุงระบบ บัญชีและข้ อมูลให้ มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึ ้น การเข้ า

ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการ แนว
ร่วมปฏิบตั ิของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยบริ ษัทฯ มีความมุ่งมัน่ ดาเนินธุรกิจด้ วยหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดี คณะกรรมการ คณะผู้บริ หาร ตระหนักถึงหน้ าที่ความรับผิดชอบในการกากับดูแล กิจการที่ดีเพื่อเป็ น
ประโยชน์ ต่อผู้ถอื หุ้น ผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ าย สังคม และสิง่ แวดล้อม สืบไป

พลอากาศเอก สถิตย์ พงษ์ สุขวิมล
๑๑

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

"ดอยคา" ภู เ ขาแห่ง ทองคา ที่ พ ระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ล อดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร (รั ชกาลที่ ๙) พระราชทานแนวพระราชดาริ ให้ ก่อตังขึ
้ น้ เมื่อกว่า ๔๐ ปี ที่แล้ ว และในปี พุทธศักราช
๒๕๖๒ ถือเป็ น ๒๕ ปี เต็ม แห่งจดทะเบียนเป็ นบริษัทจากัด
ปี ๒๕๖๑ ถือเป็ นปี มงคลสาหรับบริ ษัท ดอยคาผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด ที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า
กรมสมเด็จ พระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม ารี ทรงมี พระมหากรุ ณาธิ คุณ เสด็จ พระราชดาเนินทรงเป็ น
ประธานในพิธีเปิ ดโรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตร และโรงวิจยั ทางพืช ณ โรงงานหลวงอาหารสาเร็ จรู ปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัด
เชียงใหม่ รวมถึงเป็ นปี ที่แนวทางการดาเนินงานของธุรกิจเพื่อสังคมของบริ ษัทฯ ได้ รับการรับรองโดย กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ รับรองการเป็ นกิจการเพื่อสังคม แก่บริ ษัท ดอยคา
ผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด ในลาดับที่ ๑ อันจะส่งผลต่อการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ ได้ มากขึ ้นอีกด้ วย
การดาเนินกิจการในรูปแบบ “ธุรกิจเพื่อสังคม” ตามคานิยามของบริ ษัทฯ ไม่ได้ เป็ นเพียงแนวทางเดียวที่
บริษัทฯ ดาเนินงาน แต่การรักษาสิ่งแวดล้ อมก็ถกู สร้ างให้ ควบคูไ่ ปด้ วย โดยบริ ษัทฯ เล็งเห็นถึงกล่องน ้าผลไม้ ยเู อชที ซึ่ง
เป็ นบรรจุภัณฑ์หลักในการผลิตน ้าผลไม้ พร้ อมดื่มของ ดอยคา ซึ่งในแต่ละปี มีจานวนมากกว่า ๑๐๐ ล้ านกล่องที่ถูก
ส่งออกจากโรงงานหลวงฯ สูม่ ือผู้บริ โภค ด้ วยความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม และแนวทาง
ของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็ นหนึ่งใน BCG Economy จึงจัดโครงการสร้ างโลกสีเขียวกับ
กิจกรรม “แกะ ล้ าง เก็บ” โดยเริ่มต้ นจากการรณรงค์กิจกรรมภายในองค์กร เพื่อให้ ฅนดอยคา มีความรู้ความเข้ าใจใน
การ แกะ ล้ าง เก็บ กล่องนา้ ผลไม้ ดอยคา จนสามารถรวบรวมกล่องได้ มากกว่า ๒๘,๐๐๐ ชิ ้น ในช่วงปี ๒๕๖๑ ถึง
๒๕๖๒
และเมื่อโดยรอบโรงงานหลวงฯ เกิดพิบตั ิภยั ต่างๆ ฅนดอยคา โดยโรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง ก็จะลงพื ้นที่
ช่วยบรรเทาภัยนันๆ
้ อาทิ ในปี ๒๕๖๑ นักฟุตบอลทีมหมูป่า ทัง้ ๑๓ ชีวิต ติดภายในถ ้าหลวง ~ ขุนน ้านางนอน ตาบล
โป่ งผา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็ นพื ้นที่ใกล้ โรงงานหลวงฯ ที่ ๒ (แม่จนั ) จังหวัดเชียงราย บริ ษัทฯ จัดคณะ
จิตอาสาสนับสนุนอาหารและเครื่ องดื่มแก่เจ้ าหน้ าที่ที่ปฏิบตั ิงานค้ นผู้ประสบภัยดังกล่าว จนภาระกิจสาเร็ จลุล่วงไปได้
ด้ วยดี
ในปี ๒๕๖๒ คณะผู้บริ หารมอบนโยบาย “รั กษ์ ส่ ิงแวดล้ อม Doikham Go Green” ให้ บริ ษัทฯ ดาเนิน
ตามแนวนโยบาย โดยเริ่ มจากการรณรงค์ลดการใช้ ถุงพลาสติกในทุกสาขาของร้ านดอยคา และร้ านครอบครัวดอยคา
การวางท่อจ่ายก๊ าซไบโอมีเทนจากบ่อ บาบัด นา้ เสี ย ให้ แ ก่ ชุม ชนในพื น้ ที่ โ ดยรอบโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่า งอย)
จัง หวัด สกลนคร การก่อสร้ างโรงเรื อน ๑๔ หลัง เพื่อคุมสภาพแวดล้ อมในการปลูกพืช อาทิ สตอรว์เบอร์ รี เสาวรส
มะเขือเทศ เป็ นต้ น
๑๒

"นอกจากนี ้ ในปี ๒๕๖๒ เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในจังหวัดชุมพรประสบปั ญหามังคุดล้ นตลาด ราคาตกต่า
บริษัทฯ จึงดาเนินการเฉพาะกิจรับซื ้อผลมังคุดสดและช่วยพยุงราคา เพื่อบรรเทาความเดือดร้ อนให้ กบั เกษตรกรผู้ปลูก
มังคุด พร้ อมกันนี ้ ยังให้ ความรู้ในการแปรรูปมังคุดเบื ้องต้ นแก่เกษตรกรในพื ้นที่ อีกทัง้ ยังกลับมาการศึกษาและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมังคุดเพื่อเป็ นการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดอย่างยัง่ ยืน ตามศาตร์ พระราชา
ด้ วยเป้าหมายหลักของบริษัท คือ การส่งเสริมความเป็ นอยูท่ ี่ดีของเกษตรกรและส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่ดีให้ คน
ไทยได้ บริ โภคในราคาที่ เป็ นธรรม รวมถึงการสงเสริ มให้ มีตวั เลื อกที่หลากหลายพร้ อมคุณประโยชน์สูงสุดจากการ
บริ โภค บริ ษัทฯ จึง พัฒ นาผลิตภัณฑ์ ใหม่อย่างต่อเนื่ อง โดยในปี ๒๕๖๑ พัฒ นาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๔ รายการ ได้ แก่
ผลิตภัณฑ์พีชในนา้ เชื่อม พีชทาขนมปัง นา้ นมถัว่ เหลืองผสมวุ้นมะพร้ าว และซอสมะเขือเทศ ต่อมาในปี ๒๕๖๒ บริษัทฯ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๕ รายการ ได้ แก่ พีชอบแห้ ง สตรอว์เบอร์ รีพริ กเกลือ เครื่ องดื่มกระชายสกัดเข้ มข้ นผสมน ้าผึ ้ง
และมะนาว เครื่ องดื่มตรี ผลาสกัดเข้ มข้ น ซอสมะเขือเทศโซเดียมต่า
ด้ วยองค์พ ระผู้ทรงก่อตัง้ ที่ ทรงวางแนวทางการดาเนินธุ รกิ จ เพื่ อสัง คมให้ แก่บริ ษัทฯ กอปรกั บ ทรงมี
พระมหากรุ ณาธิ คุณจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิ บดีศรี สินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ฯ
รัชกาลที่ ๑๐ ทรงเป็นพระผู้สบื สาน รักษา และต่อยอด ทรงรับเป็ นพระราชภาระในการดูแลบริ ษัทฯ สืบต่อมา และเพื่อเป็ น
การน้ อมสานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ที่ทรงมีตอ่ “ฅนดอยคา และพสกนิกรชาวไทยทุกคน” คณะผู้บริ หารจักขอยึดมัน่
ตามพระราชปณิธานที่พระราชทานไว้ ให้ ในการดาเนินงานบริษัท ดอยคาผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด สืบไป

พิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
๑๓

ประวัตอิ งค์ กร

ประวัติดอยคา

บริษทั ฯ ก่อตังขึ
้ ้นจากแนวพระราชดาริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ที่ทรงมีพระราชประสงค์ในการแก้ ไขปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรบนพื ้นที่สงู ทางภาคเหนือของไทย ทรงก่อตังโรงงานหลวง
้
อาหารสาเร็ จรู ปขึ ้นในพื ้นที่การเกษตร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เพื่อดาเนินการส่งเสริ ม รับซื ้อ พัฒนา และแปรรู ปผลผลิต เพื่อให้
ได้ มาซึ่งผลิตภัณฑ์ส่งเสริ มสุขภาพที่มีคณ
ุ ภาพ ในราคาเป็ นธรรม โดยเริ่ มต้ นเพียง ๑๐ รายการ ใน ๒ กลุ่มสินค้ า ต่อมาในปี
พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ จดั ตังองค์
้ กรเป็ นนิติบคุ คลภายใต้ ชื่อ “บริ ษัท ดอยคาผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด ” ดาเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลไม้

แปรรู ป ด้ วยการเป็ นต้ นแบบองค์กรภาคธุรกิจที่ดาเนินกิจการตามศาสตร์ พระราชา ควบคู่ไปกับการมุ่งพัฒนาชุมชน ให้ เกิด
ความเข้ มแข็งและมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี อย่างยัง่ ยืน
ปัจจุบนั บริษัท ดอยคาผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด ดาเนินงานผ่าน โรงงานหลวงอาหารสาเร็จรูป ๓ แห่ง ได้ แก่
๑.

โรงงานหลวงอาหารสาเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่

๒.

โรงงานหลวงอาหารสาเร็จรูปที่ ๒ (แม่จนั ) จังหวัดเชียงราย

๓.

โรงงานหลวงอาหารสาเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร

โดยโรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง มีส่วนในการพัฒนาชุมชนชนบทตามศาสตร์ ของพระราชา และโมเดลของดอยคา กว่า
๒,๐๐๐ ครัวเรื อน รวมถึงการพัฒนาการศึกษาด้ วยการพัฒนาโรงเรี ยนในบริ เวณรอบโรงงานหลวงฯ และทานุบารุงพุทธศาสนา
ด้ วยการพัฒนาวัดให้ เป็ นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแก่คนในชุมชน จะเห็นได้ ว่า บริ ษัทฯ มีการดาเนินงานที่เป็ นธุรกิจเพื่อสังคมอย่าง
ยัง่ ยืนรอบด้ านทังการพั
้
ฒนาเกษตรกร ชุมชน และสังคม

๑๖

“โรงงานหลวงอาหารสาเร็จรูป”
ถูกออกแบบตามภูมิสงั คมให้ กลมกลืน
และสอดคล้ องกับวิถีชีวิตในแต่ละพื ้นที่
ตามวัตถุประสงค์ ของบริ ษัทฯ ในการ
ส่ ง เสริ ม การเกษตร รวมถึ ง พั ฒ นา

คุณ ภาพชี วิต ความเป็ น อยู่ข องชุมชน
และรั กษาสิ่งแวดล้ อมเพื่ อความกิ น ดี
อยู่ดี ของเกษตรกรไทยตามค าขวัญ
“โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน”

๑๗

โรงงานหลวงอาหารสาเร็ จรูปที่ ๑ (ฝาง)
จังหวัดเชียงใหม่

โรงงานหลวงฯ แห่งแรกที่กอ่ ตังขึ
้ ้นตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ก่อตังขึ
้ ้นราวปี พทุ ธศักราช ๒๕๑๕ ปัจจุบนั โรงงานหลวงฯ แห่งนี ้ ยังคงดาเนินตามพระราชปณิธาน
เพื่อพัฒนาความเป็ นอยู่ของชุมชนโดยรอบ รวมถึงการส่งเสริ มการเกษตรอย่างต่อเนื่อง โดยรับซื ้อผลผลิตของเกษตรกร
ในพื ้นที่เข้ าโรงงานหลวงฯ นามาแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ภายใต้ ตราสินค้ า “ดอยคา” โดยมีสายการผลิตสาคัญ ๖ สาย ได้ แก่
ผลิตภัณฑ์กระป๋ อง ขวดแก้ ว อบแห้ ง นา้ ดื่ม ผลิตภัณฑ์ แช่แข็ง และนา้ ผลไม้ เข้ ม ข้ น อีกทัง้ โรงงานหลวงฯ แห่งนีย้ ังเป็ น
ต้ นแบบแหล่งการเรี ยนรู้ ศาสตร์ พระราชาที่ประกอบไปด้ วย โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง)
และโรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตรและโรงปฏิบตั กิ ารวิจยั ทางพืช

๑๘

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง)
พิพธิ ภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นทีเ่ ดียวกับโรงงานหลวงอาหารสาเร็จรูป
ที่ ๑ (ฝาง) จัดตังขึ
้ ้นเพือ่ ตอบสนองวัตถุประสงค์การเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวเชิงการศึกษา
ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป และเป็นสถานทีร่ วบรวมและจัดแสดงแนวพระราชดาริ
ในการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พิพิธภัณฑ์ฯ เป็ นพื ้นที่การเรี ยนรู้ แนวตามพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็ จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนา
ประเทศอย่างรอบด้ านและยัง่ ยืน ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์พื ้นที่ที่มีชีวิต (living SITE
MUSEUM) โดยจะพัฒนาโรงงานหลวงฯ และพื ้นที่โดยรอบ ให้ เป็ นพื ้นที่เพื่อการ
เรี ยนรู้ (A Platform for Learning Experience) ของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามแนว
พระราชดาริ ซึง่ ประกอบไปด้ วยอาคารนิทรรศการโรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) ชุมชน
บ้ านยาง และบริบทโดยรอบ ทังเกษตรกรรม
้
การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม และวัฒนธรรม
ประเพณีที่หลากหลาย โดยมีกระบวนการและกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ทาให้ สมั ผัสถึงวิถี

ชีวิตและความเคลื่อนไหวภายในพิพิธภัณฑ์ฯ จากประสบการณ์จริง

อาคารต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์ฯ มีการออกแบบที่คานึงถึงสิ่งแวดล้ อมและการอนุรักษ์ พลังงาน สถาปั ตยกรรมมีรูปแบบเรี ยบ
ง่ายสง่างาม เน้ นใช้ วสั ดุและสีสนั ที่กลมกลืนกับธรรมชาติของป่ าเขาและชุมชนรอบด้ าน พื ้นที่โดยรอบเต็มไปด้ วยต้ นไม้ น้อย
ใหญ่นานาพรรณ และยังมีลาน ้าแม่งอนไหลผ่านข้ างอาคารพิพิธภัณฑ์ จึงยิ่งทาให้ บรรยากาศผ่อนคลาย
นอกจากนี ้ พิพิธภัณฑ์ฯ ยังมีโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในชุมชนให้ ร่วมเป็ นยุวมัคคุเทศก์นาชมพิพิธภัณฑ์ฯ และ
วิถีชีวิตของชุมชนบ้ านยาง เพื่อสืบสานและเผยแพร่ศาสตร์ พระราชา ต้ นกาเนิดการแก้ ปัญหาการปลูกฝิ่ นสู่ความยัง่ ยืน ส่งเสริ ม
ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและบ้ านเกิดของตน
พิพิธ ภัณ ฑ์ โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) เปิ ดให้ นัก ท่องเที่ ยวเข้ าเยี่ ยมชมทุก วัน โดยไม่เก็ บ ค่าธรรมเนี ยม ตัง้ แต่เวลา
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา
๑๙

โรงเก็บผลิตภัณฑ์ เกษตร และโรงปฏิบัตกิ ารวิจัยทางพืช
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด าเนินทรงเป็ นประธานในพิธีเปิ ดโรงเก็บผลิตภัณฑ์ เกษตร และโรงปฏิบตั ิการวิจัยทางพื ช ณ โรงงานหลวง
อาหารสาเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ บริษทั ดอยคาผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด สร้ างขึ ้นเพื่อขยายพื ้นที่เก็บผลิตภัณฑ์ และ
เพือ่ เป็ นศูนย์กลางการเรียนรู้ วิจยั โดยการนาเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรสมัยใหม่มาค้นคว้ า ปรับปรุง และพัฒนาพันธุ์พชื

โรงเก็บผลิตภัณฑ์ เกษตร
มี พื น้ ที่ ใ ช้ ส อยทัง้ หมด ๑๔,๐๕๓ ตารางเมตร ถู ก
ออกแบบให้ ใช้ งานได้ อย่างอเนกประสงค์ ประกอบด้ วย พื ้นที่
เก็บผลิตภัณฑ์ สถานที่ขนถ่ายสินค้ า ห้ องเย็น โรงเก็บบ๊ วยดอง
ห้ อ งพัก เจ้ า หน้ า ที่ ส านัก งาน โรงเลี ย้ ง และโรงรั บ รอง เพื่ อ
รองรับการขยายตัวขององค์กรในอนาคต และเป็ นแหล่งเรี ยนรู้
สาหรับประชาชนที่สนใจศึกษาเรี ยนรู้ศาสตร์ พระราชากับการ
วิ จัย และพัฒ นาพัน ธุ์ พื ช ณ โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) ซึ่ ง
อาคารถูกออกแบบและก่อสร้ างภายใต้ แนวคิด “โรงงานสีเขียว
สีเดียวกับชุมชน” ตามมาตรฐานอาคารเขียวไทย (TREES) ที่
ใช้ วั ส ดุ เ ป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อมและมี ก ารบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากร ภายในอาคารให้ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด

๒๐

โรงปฏิบัตกิ ารวิจัยทางพืช
ก่อตัง้ ขึน้ เพื่ อเป็ น แหล่ง วิจัย ปรั บปรุ ง และพัฒ นาทัง้ พันธุ์พื ช ท้ องถิ่ นและสายพันธุ์จ ากต่างประเทศ ด้ วยเทคโนโลยี
ด้ านการเกษตรสมัยใหม่ให้ ได้ สายพันธุ์ที่มีคณ
ุ ภาพ เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื ้นที่ มีภูมิต้านทานโรคและแมลง
เน้ นผลิตต้ นพัน ธุ์ พื ช ที่ ปลอดโรค ด้ ว ยวิธี การเพาะเลี ย้ งเนื อ้ เยื่ อ พื ช (Tissue Culture) ให้ ไ ด้ ต้นพันธุ์ คุณภาพดี ควบคู่ไ ปกับ
การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการคัดเลือกพันธุ์ (Conventional Breeding) และการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยเทคนิคอณูชีววิทยา (Molecular
Breeding) เป็ นการลดต้ นทุนการเพาะปลูกแก่เกษตรกร ซึง่ เป็ นการร่วมมือกันระหว่างบริษทั ฯ หน่วยงานราชการ และองค์กรต่างๆ

ได้แก่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเกษตรอาเภอฝาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิแม่ฟา้ หลวง และ
ส านั ก ง าน คณะก รรม การพิ เศษ เพื่ อ ประส านง านโค รง ก ารอั น เนื่ อ ง มา จากพ ระร าชด า ริ ( กปร. ) ปั จจุ บั น
โรงปฏิบตั กิ ารวิจยั ทางพืชอยูร่ ะหว่างการดาเนินโครงการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อสตรอว์เบอร์รี เพื่อขยายต้ นพันธุ์ที่ปลอดโรคให้ ที่เพียงพอ
ต่อความต้ องการของเกษตรกร ทังนี
้ ้ เป้าหมายที่สาคัญของโรงปฏิบตั กิ ารวิจยั ทางพืช คือ เป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตร เทคนิคการเพาะปลูกภายใต้แนวคิดศาสตร์แห่งพระราชา ให้ กบั เกษตรกรและผู้ทสี่ นใจในอนาคต

โรงเรื อนควบคุมสภาพแวดล้ อม
โรงเรื อนควบคุมสภาพแวดล้ อม เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ใน “โครงการ
ยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร” ซึง่ จังหวัดเชียงใหม่และกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
สนับสนุนงบประมาณจัดสร้ างโรงเรื อน เพื่อมอบให้ กลุ่มเกษตรกรทาสวนโครงการพัฒนาพืน้ ที่ล่มุ แม่น า้ งอน อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ บนพื ้นที่ โรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตร และโรงปฏิบตั กิ ารวิจยั ทางพืช โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พร้ อม
ทังพั
้ ฒนาการปลูกสตรอว์เบอร์ รีปลอดภัยนอกฤดูกาล โดยมีเจ้ าหน้ าที่นวัตกรรมเกษตร ประจาโรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) เป็ นผู้ให้
ความรู้เรื่องวิธีการปลูกและดูแลต้นสตรอว์เบอร์รีภายในโรงเรือนกับเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ

๒๑

โรงงานหลวงอาหารสาเร็ จรูปที่ ๒ (แม่จนั )
จังหวัดเชียงราย

๒๒

โรงงานหลวงอาหารสาเร็ จรู ปที่ ๒ (แม่จัน) จังวัดเชียงราย ก่อตังขึ
้ ้นราวปี พุทธศักราช ๒๕๑๗ โดยมีจุดประสงค์
การด าเนิน การเช่น เดี ยวกัน กับ โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) เพื่ อ รั บ ซื อ้ ผลผลิ ตจากเกษตรกรที่ ไ ด้ รับ การส่ง เสริ ม ให้ มี
การเพาะปลูกพืชเมืองหนาว โรงงานหลวงฯ แห่งนี ้ ถือเป็ นกาลังผลิตสาคัญในการผลิต ผลิตภัณฑ์ภายใต้ ตราสินค้ า “ดอยคา”
ที่มียอดขายอันดับ ๑ อย่างนา้ ผลไม้ และนา้ สมุนไพรบรรจุกล่อง ผ่านกระบวนการผลิตและเครื่ องมื อที่ทันสมัย ตาม
มาตราฐานสากล นอกจากนี ้ โรงงานหลวงฯ ที่ ๒ (แม่จนั ) ยังเป็ นโรงงานหลวงฯ แห่งแรกในประเทศที่มีเครื่ องจักรผลิต
แป้งถัว่ เหลืองไขมันเต็มรูปแบบ (FULL FAT SOY FLOUR)

โรงงานหลวงฯ แห่งนี ้มุง่ มัน่ พัฒนากระบวนการผลิตควบคูก่ บั การรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม โดยเป็ นโรงงานหลวงฯ

แห่ง แรกที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ CSR-DIW Award หรื อ โครงการส่ง เสริ มโรงงานอุตสาหกรรมให้ มี ความรั บผิ ดชอบต่อ สัง คม
และชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริ มการดาเนินงานด้ าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผ้ ูประกอบการอุตสาหกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และดาเนินการ
โครงการอย่างต่อเนื่องเรื่ อยมา ภายใต้ แนวพระราชดาริ “อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนาชนบท”

๒๓

โรงงานหลวงอาหารสาเร็ จรูปที่ ๓ (เต่างอย)
จังหวัดสกลนคร

เป็ นโรงงานหลวงฯ แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ก่อตังขึ
้ ้นราวปี พทุ ธศักราช ๒๕๒๔ โดยนาแนวคิด
มาจากการพัฒนาในพื ้นที่ภาคเหนือ ผ่านโรงงานหลวงฯ ๒ แห่งแรก มาเป็ นต้ นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ความเป็ นอยูข่ อง
ราษฎรในเขตภาคอีสานตอนบนให้ ยงั่ ยืน ด้ วยการปลูกมะเขือเทศและส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตมะเขือเทศในเขตพื ้นที่ลมุ่
แม่น ้าโขง โรงงานหลวงฯ แห่งนี ้ถือเป็ นหนึง่ ในโรงงานนาร่องให้ เกิดโรงงานแปรรูปผลผลิตมะเขือเทศ และการส่งเสริมการปลูก
มะเขือเทศของภาคเอกชนตามมาอย่างมากมาย จนกระทัง่ มีคากล่าวเรียกพื ้นทีต่ ลอดฝั่งแม่นา้ โขงว่า “เส้ นทางสายมะเขือเทศ”
(Tomato Belt) ปัจจุบนั โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) ยังคงดาเนินสายการผลิตมะเขือเทศ ผลไม้อบแห้ง น ้าผลไม้บรรจุกระป๋ อง และ

ข้าวกล้องบรรจุถงุ
โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) ถูกออกแบบให้ กลมกลืนกับภูมสิ ถาปัตย์ของชุมชนโดยรอบและยังเป็ น “โรงงานสีเขียว
สีเดียวกับชุมชน” มีแผงพลังงานแสงอาทิตย์ โดยนาพลังงานที่ผลิตได้ไปขายคืนให้ แก่การไฟฟ้าเพื่อนารายได้ มาพัฒนาชุมชน
โรงงานหลวงฯ แห่งนี ้ถือเป็ นแหล่งการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ประกอบไปด้วย โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) นิทรรศการภายใน
อาคารโรงงานหลวงฯ โรงเรือนภูหริ ณ
ั ย์ และระบบบาบัดน ้า

๒๔

อีกทังยั
้ งมีโครงการยุวเกษตรกร โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) โดยเป็ นหนึ่งในชมรมของโรงเรี ยนเต่างอยพัฒนศึกษา
ที่เปิ ดโอกาสให้ เยาวชนที่สนใจเรื่ องการเกษตร ได้ เรี ยนรู้และลงมือทาการเกษตรกับเจ้ าหน้ าที่ส่งเสริ มเกษตรของโรงงานหลวงฯ
นอกจากนี ้ กลุม่ ยุวเกษตรกรยังร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนของโรงงานหลวงฯ และเป็ นตัวอย่างที่ดีให้ แก่เยาวชนรุ่นต่อไป

โรงเรื อนภูหิรัณย์ และบ่อบาบัดน ้าเสีย

บริ ษัทฯ ร่วมกับสานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริ ย์ สร้ างโรงเรื อนภูหิรัณย์ เพื่อเป็ นพื ้นที่การเรี ยนรู้ โดยเป็ นพื ้นที่วิจยั
พันธุ์มะเขือเทศที่เหมาะสมแก่การปลูกในพื ้นที่ อีกทัง้ ยังทาการทดลองใช้ น ้าจากระบบบาบัดน ้าของโรงงานหลวงฯ มาปลูก
พืชผัก และนาผลผลิตที่ได้ มอบให้ แก่โรงเรี ยนในพื ้นที่ใกล้ เคียงประกอบเป็ นอาหารกลางวัน ทังนี
้ ้ น ้าที่ผ่านการบาบัดจากระบบ
บาบัดน ้ายังถูกนาไปวนใช้ อปุ โภค ในห้ องน ้า และสวนของโรงงานหลวงฯ นอกจากนี ้ ยังมี พลังงานจากก๊ าซไบโอมีเทนที่ได้ จาก
ระบบบาบัดน ้า ซึ่งโรงงานหลวงฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวิสาหกิจชุมชน จัดทา “โครงการส่งเสริ มและสาธิตการใช้
ประโยชน์จากก๊ าซไบโอมีเทนด้ วยระบบท่อส่งก๊ าซ เพื่อทดแทนก๊ าซหุงต้ มในชุมชนต้ นแบบ”

๒๕

การจัดการสิ่งแวดล้ อมและพลังงานทดแทน

การจัดการสิ่งแวดล้ อมและพลังงานทดแทน
บริ ษัท ดอยคาผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด ดาเนินธุรกิจด้ วยนโยบายการเป็ นธุรกิจเพื่อสังคม โดยให้ ความสาคัญกับ
สังคมและสิ่งแวดล้ อมในทุกมิติ ด้ านกระบวนการผลิตและการบริ หารจัดการโรงงานหลวงอาหารสาเร็ จรูปทัง้ ๓ แห่ง มีการ
จัดการควบคุม การใช้ ท รั พ ยากร และได้ รับ การรั บ รองตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่ง แวดล้ อ ม ( ISO 14001) และ
มาตรฐานระบบ การจัดการด้ านพลังงาน (ISO 50001) ซึ่งเป็ นมาตรฐานสากลที่กาหนดโดยองค์กรระหว่างประเทศด้ าน
การก าหนดมาตรฐาน (The International Organization for Standardization) โดยในปี พุ ท ธศัก ราช ๒๕๖๒ บริ ษั ท ฯ

ดาเนินการควบคุมและจัดการทรัพยากรภายในอาคารสานักงานใหญ่ตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อม ( ISO
14001) และได้ รับการรับรองในปี เดียวกัน
ด้ า นพลัง งานทดแทน โรงงานหลวงอาหารส าเร็ จ รู ป ที่ ๓ (เต่า งอย)
จังหวัดสกลนคร มีการติดตังแผงพลั
้
งงานแสงอาทิตย์ ๗๖๘ แผง ซึ่งสามารถ
ผลิ ต กระแสไฟฟ้ า และจ าหน่ า ยให้ กั บ การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคได้ ป ระมาณ
๗๐,๐๐๐ กิโลวัตต์/ปี ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับสภาพอากาศในแต่ละฤดู เพื่อนารายได้
กลับมาพัฒนาชุมชน ต่อไป
บริษทั ฯ มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบบาบัดน ้าอย่างต่อเนื่อง นาน ้าที่ได้ จากการบาบัดกลับมาใช้ ในโรงงานหลวงฯ อีก
ทังยั
้ งต่อยอดให้ เกิดผลประโยชน์ส่ชู มุ ชน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ บริ ษัทฯ จึงร่วมโครงการท่อส่งก๊ าซไบโอมีเทนทดแทนแก๊ สหุงต้ ม
ในชุมชนต้ นแบบ โดยการนาน ้าที่ผ่านกระบวนการผลิตของโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) นามาผ่านเทคโนโลยีการผลิตของ
สถาบัน วิ จัย และพัฒ นาพลัง งานนครพิ ง ค์ มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ เพื่ อ ผลิ ต เป็ น ก๊ า ซไบโอมี เ ทนบี บ อัด ( Compressed
Biomethane Gas: CBG) เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เชื อ้ เพลิ ง ทดแทนแก๊ สหุ ง ต้ ม (Liquefied Petroleum Gas: LPG) มี ก าลัง การผลิ ต
ประมาณ ๒๕๐ กิ โ ลกรั ม ต่ อ วั น ครอบคลุ ม การใช้ งานถึ ง ๒๘๐ ครั ว เรื อน พร้ อมกั บ ติ ด ตั ง้ ชุ ด วั ด ปริ ม าณแก๊ ส
และเตาแก๊ สหุงต้ ม จึงช่วยให้ คนในชุมชนประหยัดค่าใช้ จา่ ยในด้ านพลังงานและรักษาสิง่ แวดล้ อม ทาให้ ชมุ ชนและโรงงานหลวงฯ

อยูร่ ่วมกันได้อย่างมีความสุขอย่างยัง่ ยืน เป็ นสังคมแห่งการพึง่ พาซึง่ กันและกัน

๒๘

ในฐานะธุรกิจเพื่อสังคม บริ ษัทฯ เล็งเห็นความสาคัญของการลดการปล่อยก๊ าซ
เรื อนกระจกจากกระบวนการผลิตออกสู่บรรยากาศ จึงดาเนินการพัฒนากระบวนการผลิต
ให้ ได้ รับฉลากลดคาร์ บอน หรื อฉลากที่แสดงระดับการลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกออกสู่
บรรยากาศต่ อ หน่ ว ย ผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยการประเมิ น วงจรชี วิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ( Life Cycle
Assessment : LCA) ซึ่ง เป็ นเครื่ องมื อเพื่ อประเมิ นการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกของการ

ได้ มาซึ่ง สินค้ าหรื อบริ การ โดยแสดงผลอยู่ในรู ปของก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
(CO2 equivalent) ผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัท ดอยคาผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด ได้ รับการรับรอง
ได้ แ ก่ น า้ ดื่ ม สตรอว์ เ บอร์ รี อ บแห้ ง มะเขื อ เทศเชอร์ รี อ บแห้ ง บ๊ ว ยหวานอบนุ่ม และ
แก้ วมังกรอบแห้ ง
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังคานึงถึงการลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ เริ่ มจากนา้ ผลไม้ และนา้ สมุนไพรบรรจุกล่องที่เป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่มียอดจาหน่ายสูงสุดของบริ ษัทฯ โดยการรณรงค์และส่งเสริ มการรี ไซเคิลบรรจุภณ
ั ฑ์ของดอยคา ในกิจกรรม
แกะ ล้ าง เก็บ ภายใต้ โครงการสร้ างโลกสีเขียว เพื่อนากล่องน ้าผลไม้ ที่แกะล้ างเก็บแล้ ว ไปเข้ ากระบวนการรี ไซเคิลนาไปต่อ
ยอดให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ชุมชนและบริ ษัทฯ ในอนาคตต่อไป อาทิ ฐานวางสินค้ า กรวยจราจร ชันวางหนั
้
งสือ และโต๊ ะเก้ าอี ้
นักเรี ยน ทังนี
้ ้เป้าหมายในระยะแรกของการรณรงค์ เพื่อให้ บคุ ลากรภายในองค์กร ลดขยะด้ วยการรี ไซเคิลบรรจุภณ
ั ฑ์ของ
ดอยคา ก่อนขยายโครงการสูบ่ คุ คลภายนอก เป็ นการรักษาสิ่งแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน ต่อไป

ในส่วนของร้ านดอยคา บริ ษัทฯ ร่ วมรณรงค์ลดการใช้ ทรัพยากรโดยการลดราคาเครื่ องดื่ม ๕.๐๐ บาท ให้ ลูกค้ า
ที่นาแก้ วมาเอง อีกทังยั
้ งลดการใช้ ถุงพลาสติก ซึ่งเริ่ มจากการงดใช้ ถุงสัปดาห์ละหนึ่งวันไปจนถึงการงดใช้ ถุงพลาสติก
ภายในร้ าน ทังนี
้ ้ ร้ านดอยคามีบริ การลังกระดาษและจาหน่ายถุงผ้ า เพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ลูกค้ าในการร่ วมกัน
รักษาสิ่งแวดล้ อม

๒๙

การส่ งเสริมและพัฒนาเกษตร

การส่งเสริ มและพัฒนาเกษตร

การส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตรถือเป็ นอีกหนึ่งหัวใจหลักของบริ ษัทฯ ในการสร้ างความยัง่ ยืน ให้ เกษตรกรไทย
ผู้เป็ นต้ นน ้าให้ มีความ กินดี อยู่ดี และส่งต่อผลผลิตคุณภาพไปสู่ปลายน ้าหรื อ ผู้บริ โภค เริ่ มจากการส่งเสริ มองค์ความรู้ด้าน
การเกษตรที่ยั่งยืนตามหลักการปฏิบตั ิ ทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices หรื อ GAP) ตามที่
องค์ ก ารอาหารและเกษตรแห่ ง สหประชาชาติ (FAO) ก าหนด รวมไปถึ ง พัฒ นามาตรฐานการเกษตรอิ น ทรี ย์ IFOAM
(ACT-IFOAM) อีกทังยั
้ งมีการพัฒนาการเกษตรอย่างต่อเนื่อง พร้ อมเปิ ดโรงปฏิบตั กิ ารวิจยั ทางพืช เพื่อมุ่งพัฒนาสายพันธุ์พืช
ให้ ได้ ผลผลิตที่สงู ขึ ้น ตลอดจนการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี Smart Farmer ทดลองปลูกพืชในโรงเรื อนควบคุมสภาพแวดล้ อม

๓๒

ในปี พุทธศักราช ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ บริ ษัทฯ ส่งเสริ มการเพาะปลูกสตรอว์เบอร์ รี เสาวรส มะเขือเทศเชอร์ รี
มะเขือเทศ มัลเบอร์ รีมาตรฐาน GAP มัลเบอร์ รีอินทรี ย์ ฝรั่งสีชมพู กระเจี๊ยบแดงสด กระเจี๊ยบแดงแห้ ง มะเม่า และฟั กข้ าว
แก่เกษตรกรบริเวณรอบโรงงานหลวงฯ และจังหวัดใกล้ เคียง

ชนิดพืชส่ งเสริม

จานวนเกษตรกร จานวนเกษตรกร
(ราย) ๒๕๖๑
(ราย) ๒๕๖๒

จานวนพืน้ ที่ (ไร่ ) จานวนพืน้ ที่ (ไร่ )
๒๕๖๑
๒๕๖๒

สตรอว์เบอร์ รี

๘๗

๘๔

๔๕

๔๓

เสาวรส

๗๕๙

๑๑๘

๒,๖๘๙

๔๘๖.๕

มะเขือเทศ

๒๖๕

๒๖๗

๑,๗๐๓.๒๕

๑,๖๙๕.๒๕

มะเขือเทศเชอร์ รี

๔๙

๔๓

๕๘.๕

๔๕

มัลเบอร์ รี (GAP)

๑๙๓

๑๓๕

๒๑๙.๒๕

๑๖๕.๗๕

มัลเบอร์ รี (อินทรี ย์)

๕

๔

๑๗

๑๖.๗๕

ฝรั่งชมพู

๓๖

๔๗

๕๒.๒๕

๗๐

กระเจี๊ยบแดงสด

๑

๗

๓๘

๙

กระเจี๊ยบแดงแห้ ง

๑๒

๖

๓๑๐

๑

มะเม่า

๑

-

๕๐

-

ฟั กข้ าว

๒

๒

๔

๔

ด้ านการรักษามาตรฐาน บริ ษัทฯ จัดทา “ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System: ICS) การรับรองแบบ
กลุม่ มาตรฐานเกษตร (มกษ.9001-2556) มาตรฐานการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืช (GAP) และมาตรฐานเกษตร

อินทรี ย์ IFOAM (ACT-IFOAM)” เพื่อเพิ่มความครอบคลุม ในการรักษามาตรฐานในเกษตรกรรายย่อย อีกทังยั
้ งสามารถ
ตรวจติดตามแปลงของสมาชิกเกษตรกร ให้ ปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดต่างๆ ได้ มากยิ่งขึ ้น

๓๓

ในส่วนของการพัฒนาการเกษตร บริษัทฯ ให้ ความสาคัญในการพัฒนาการเกษตร เพื่อ สิ่งแวดล้ อมและความยัง่ ยืน
โดยคานึงถึงความ กินดี อยูด่ ี ของเกษตรกร ด้ วยการก่อตัง้ โรงปฏิบตั ิการวิจยั ทางพืชขึ ้น เพื่อเป็ นแหล่งวิจยั ปรับปรุง พัฒนา
ทังพั
้ นธุ์พืชท้ องถิ่นและสายพันธุ์จากต่างประเทศ ด้ วยเทคโนโลยีทางด้ านการเกษตรสมัยใหม่ให้ ได้ สายพันธุ์ที่มีคุณภาพ
เหมาะสมกับ สภาพภูมิอากาศในแต่ละพื ้นที่ มีภูมิต้านทานโรคและแมลง เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม โดยมุ่งหวังที่จะช่วยลด
ต้ นทุนและเพิ่มรายได้ ให้ แก่เกษตรกร เพิ่มผลผลิตคุณภาพเข้ าโรงงานหลวงฯ เพื่อผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้ มาตรฐานส่งต่อถึง
ผู้บริ โภค ตลอดจนเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ ด้ านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เทคนิคการเพาะปลูกภายใต้ ศาสตร์ พระราชาให้ กับ
เกษตรกรและผู้ที่สนใจ
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ เริ่ มดาเนินการผลิตต้ นพันธุ์ปลอดโรคด้ วยเทคนิคเพาะเลีย้ งเนื ้อเยื่อพืช (Tissue Culture) และ
เทคนิคอณูชีววิทยา (Molecular Breeding) โดยสามารถผลิตต้ นพันธุ์สตรอว์เบอร์ รีได้ ๕,๐๐๐ ต้ น และต้ นพันธุ์เสาวรสได้
จานวน ๑,๐๐๐ ต้ นต่อปี อีกทังศึ
้ กษาและพัฒนาสายพันธุ์ พืชส่งเสริ มหลักอย่าง สตรอว์เบอร์ รี มะเขือเทศ และเสาวรส
รวมไปถึงการผลิตกลีบดอกกุหลาบสายพันธุ์วาเลนไทน์เพื่อใช้ แปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ทาขนมปังกลีบกุหลาบ

นอกจากการพัฒนาสายพันธุ์แล้ ว บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญในการศึกษาเทคโนโลยี Smart Farmer มาประยุกต์ใช้
โดยกลุ่ม เกษตรกรทาสวนโครงการพัฒนาพืน้ ที่ ลุ่มแม่นา้ งอน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ (กลุ่มเกษตรกรฯ) ได้ รับการ
สนับสนุนงบประมาณโครงการยกระดับการจัดการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตรในกิจกรรม “การพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูก

สตรอว์เบอร์ รีภาคเหนือตอนบน ๑ สู่ Smart farmer” ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อสร้ างโรงเรื อนควบคุมสภาพแวดล้ อม
ทังหมด
้
๑๔ หลัง ณ โรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตร และโรงปฏิบตั ิการวิจยั ทางพืช อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งบริ ษัทฯ เป็ น
ผู้สนับสนุนด้ านองค์ความรู้ และผลิตต้ นพันธุ์ ปลอดโรคเพื่อใช้ ปลูกสตรอว์ เบอร์ รีในโรงเรื อนควบคุมสภาพแวดล้ อมแก่
เกษตรกรที่เข้ าร่วมโครงการ ทังนี
้ ้ เพื่อส่งเสริมให้ เกษตรกรมีรายได้ ที่มนั่ คงมากขึ ้น ลดความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ ้นจากสภาพ
อากาศภายนอก รักษาผลผลิตให้ ได้ ตามมาตรฐานให้ เพียงพอ ต่อความต้ องการของตลาด และรักษาสิ่งแวดล้ อมเพื่อนาไปสู่
ความยัง่ ยืน ต่อไป
๓๔

ระบบประกันคุณภาพ มาตรฐานและรางวัลที่ได้ รับ

๓๕

ระบบประกันคุณภาพ มาตรฐานและรางวัลที่ได้ รับ
ISO 9001 (International Organization for Standardization 9001) คือ การรับรองระบบการบริ หาร
จัดการขององค์กร มีการบริ หารที่มี คุณภาพด้ วยความสม่าเสมอ โดยมี ความมุ่ง มั่นที่ จะเพิ่มความ
พึง พอใจของลูกค้ า และประยุกต์ใช้ ระบบอย่างมี ประสิทธิ ผล ซึ่งรวมถึง กระบวนการต่างๆ ในการ
ปรับปรุ งระบบให้ ดีขึน้ อย่างเป็ นขัน้ ตอน และการประกันความสอดคล้ องตามข้ อกาหนดของลูกค้ า
รวมถึงข้ อกาหนดในกฎระเบียบที่สามารถใช้ ปฏิบตั ไิ ด้

ISO 14001 (International Organization for Standardization 14001) คื อ การรั บ รองมาตรา ๑๖
ของระบบการจัดการสิ่ งแวดล้ อม กาหนดขึน้ เพื่อส่ง เสริ ม คุณภาพการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม โดย
มุง่ เน้ นในการป้องกันปัญหาและการปรับปรุงการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง
ISO 50001 (International Organization for Standardization 50001) คื อ มาตรฐานการรั บ รอง
ระบบ การจัดการพลัง งานเพื่ อช่วยให้ องค์กรสามารถจัดระบบและกระบวนการที่ จ าเป็ นเพื่ อการ
ปรับปรุง สมรรถนะด้ านพลังงาน ประสิทธิภาพพลังงาน ลักษณะการใช้ พลังงาน และปริ มาณการใช้
พลังงาน ซึ่งจะช่วยให้ สามารถลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ อง
รวมทังลดต้
้ นทุน ด้ านพลังงานลง
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) คื อ การรั บ รองมาตรฐานด้ านระบบ
วิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันอันตรายจากจุลินทรี ย์
สารเคมี และสิ่งปนเปื อ้ น ที่อาจเกิดขึ ้นในอาหาร
GMP (Good Manufacturing Practices) คือ การรับรองมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ดีใน
การผลิตอาหาร ซึ่งเป็ นมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศที่จัดทาขึน้ เพื่อคุ้มครองสุขอนามัยของ
ผู้บริโภค และให้ เกิดความเป็ นธรรมในการค้ าทังในและระหว่
้
างประเทศ
(Food Safety System Certification 22000) คือ ระบบการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร
แบบใหม่สาหรับผู้ผลิตอาหาร เพื่อให้ เป็ นมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสาหรับการผลิตอาหาร
โดยรวม มาตรฐาน ISO 22000 หรื อ Food Safety Management System รับรองโดย Global Food
Safety Initiative (GFSI) กับมาตรฐาน Publicly Available Specification (PAS) 220 เข้ า ไว้ ด้ วยกัน
ผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัท ดอยคาผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด ได้ รับการรับรอง ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลือง
(Full Fat Soy Flour)
๓๖

CSR-DIW Award คือ โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้ มคี วามรับผิดชอบ ต่อสังคมและชุมชนอย่าง
ยัง่ ยืน กรมโรงงานอุตสาหากรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เพือ่ ส่งเสริมการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม แก่ผ้ปู ระกอบการอุตสาหกรรม และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ฉลากลดคาร์ บอน คือ ฉลากที่แสดงระดับการลดการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกออกสูบ่ รรยากาศ ต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์ โดยการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA) หรื อสินค้ า ตังแต่
้ การ
จัดเตรียมวัตถุดบิ การผลิต การใช้ และการจัดการหลังการใช้ LCA ถูกนามาใช้ เป็ นเครื่องมือเพือ่ ประเมินการ
ปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก ของการได้ มาซึง่ สินค้ าหรื อบริการ ซึง่ แสดงผลในรูปของก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (CO2 equivalent) ผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทฯ ได้ รับการรับรอง ได้ แก่ น า้ ดื่ม สตรอว์เบอร์ รีอบแห้ ง
มะเขือเทศเชอร์รีอบแห้ง บ๊วยหวานอบนุม่ และแก้ วมังกรอบแห้ง
มรท.8001 : 2553 มาตรฐานแรงงานไทย คือ ข้ อกาหนดที่วางไว้ เป็ นหลักสาหรับการจัดการแรงงาน
เกี่ยวกับสภาพการจ้ างและสภาพการทางาน เช่น ค่าจ้ าง ชัว่ โมงทางาน วันหยุด และความปลอดภัย
ในการทางาน โดยมาตรฐานแรงงานไทยมุ่งหมายให้ แรงงานได้ รับการคุ้มครองอย่างทัดเทียมเสมอ
ภาค ก่อให้ เกิดคุณภาพชีวิต มีความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์ ที่ดี และขวัญกาลังใจในการทางาน
ซึ่งในขอบข่ายมาตรฐานแรงงานไทยโดยทัว่ ไป ได้ แก่ ระบบการจัดการแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน
สวัสดิการแรงงานและความปลอดภัยในการทางานแรงงานสัมพันธ์
อุต สาหกรรมสีเ ขี ยวระดับ ๔ คือ อุตสหกรรมที่ยึดมั่นในการปรั บปรุ ง กระบวนการผลิตและการ
บริ หาร จัดการสิ่งแวดล้ อม พร้ อมกับยึดมั่นในการประกอบกิจการด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมทัง้
ภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อปุ ทานเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
เป็ นผู้กาหนดระดับเกณฑ์การประเมินไว้ ทงหมด
ั้
๕ ระดับ เพื่อส่งเสริ มและผลักดันให้ ผ้ ปู ระกอบการ
มีการพัฒนาและปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง เข้ าสู่การเป็ นอุตสหกรรมสี เขียว โดยโรงงานหลวงอาหาร
สาเร็จรูป ทัง้ ๓ แห่ง ได้ รับการประเมินถึงระดับ ๔
ม า ต ร ฐ า น เ ก ษ ต ร อิ น ท 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 ที่
ตรวจสอบและให้ การรับรอง ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรี ย์ ซึ่งเกษตรอินทรี ย์เป็ นระบบการผลิตที่
คานึงถึงสภาพแวดล้ อม รักษาสมดุลของธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงการใช้ สารสังเคราะห์ที่อาจก่อให้ เกิด
มลพิ ษ ท าให้ ผลผลิ ต ที่ ไ ด้ ปลอดภั ย จากสารพิ ษ ตกค้ าง ทัง้ ผู้ ผลิ ต และผู้ บริ โ ภค และไม่ ท าให้
สภาพแวดล้ อมเสื่อมโทรม ผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัท ดอยคาผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด ได้ รับการรับรอง ได้ แก่
น ้ามัลเบอร์ รี ออร์ แกนิค ๑๐๐%
๓๗

HALAL คือ มาตรฐานอาหารฮาลาล (ภาษาอารบิก) เป็ นระบบเชิงบูรณาการเพื่ อควบคุม การผลิต
การให้ บริ การ หรื อการจาหน่ายใดๆ ตังแต่
้ เริ่ มต้ นจนสิ ้นสุดกระบวนการให้ ถกู ต้ องตามกฎบัญญัติของ
ศาสนาอิสลามและปราศจากสิ่งต้ องห้ ามตามบัญญัติศาสนาอิสลาม เช่น วัตถุดิบ ส่วนประกอบสาร
ปรุงแต่ง สารพิษ สิ่งปนเปื อ้ นต่างๆ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เพื่อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์อาหารที่ดี ถูกสุขอนามัย มีคณ
ุ ค่า
อาหาร และเป็ นประโยชน์ตอ่ สุขภาพ
GAP (Good Agricultural Practices) คือ แนวทางการทาการเกษตร เพื่อให้ ได้ ผลผลิตที่มีคณ
ุ ภาพดี
ตรงตามมาตรฐานที่กาหนด ได้ ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุน และกระบวนการผลิตปลอดภัยต่อเกษตรกร
และผู้บริ โภค เป็ นการใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์สงู สุด เกิดความยัง่ ยืนทางการเกษตร และไม่ทาให้
เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้ อม โดยหลักการนีก้ าหนดโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(FAO)
สัญลักษณ์ "ทางเลือกสุขภาพ" คือ เครื่ องหมายแสดงทางเลือกที่ช่วยให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถตัดสินใจ
เลือกซื ้ออาหารและเครื่ องดื่มที่มี "คุณค่าโภชนาการที่ดีกว่า" เพื่อการมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม

“สั ญลั ก ษณ์ อ าหารรั ก ษ์ หัว ใจ” คือ เครื่ อ งหมายที่ แ สดงว่าอาหารมี ไ ขมันในสัดส่วนที่ เหมาะสม
รสไม่เค็มจัด ไม่หวานจัด และมีใยอาหารสูง เมื่อบริ โภคในปริ มาณที่ให้ พลังงานเหมาะสมจะไม่เพิ่ม
ความเสี่ยงต่อการเป็ นโรคหัวใจและหลอดเลือดเพื่อสุขภาพที่ดี รับรองโดยมูลนิธิหวั ใจแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัม ภ์ ร่ วมกับ ภาควิช าโภชนวิท ยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิด ล
ภายใต้ โครงการ “อาหารไทย หัวใจดี” โดยผลิตภัณฑ์ดอยคาที่ได้ รับการรับรองคือ น ้านมถัว่ เหลืองผสม
วุ้นมะพร้ าว

Leadership in Energy and Environmental Design หรื อ LEED คือ มาตรฐานการประเมินอาคาร
สีเขียวหรื ออาคารประหยัดพลังงานและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมจากสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริ กา
U.S. Green Building Council (USGBC) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ ทรัพยากรของ
อาคาร ช่วยลดผลกระทบด้ านลบต่อสิ่งแวดล้ อม และสุขอนามัยของผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้ อาคาร โดย
อาคารสานักงานใหญ่ บริ ษัท ดอยคาผลิตภัณฑ์ อาหาร จากัด ได้ รับการรับรอง ประเภท LEED for
New Construction (LEED-NC) อาคารสร้ างหรื อปรับปรุงใหม่ ระดับโกลด์ (Gold)

๓๘

มาตรฐานอาคารเขี ย วไทย ( TREES) หรื อ Thai’s Rating of Energy and Environmental
Sustainability คือ เกณฑ์กาประเมินมาตรฐานอาคารเขียวของประเทศไทย โดยสถาบันอาคารเขียวไทย
Thai Green Building Institute (TGBI) ซึ่ง โรงเก็ บผลิ ต ภัณ ฑ์ เ กษตรและโรงปฏิ บัติก ารวิจัยทางพื ช
โรงงานหลวงอาหารสาเร็ จรู ปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ ได้ รับการรับรองประเภท TREES for New
Construction (TREES-NC) ระดับโกลด์ (Gold)

หนั ง สื อ รั บ รองกิ จ การเพื่ อ สั ง คม คื อ การรั บ รองการการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ เ ข้ าหลัก เกณฑ์ ของ
กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ โดยกิจการ
เพื่ อ สัง คม คื อ การที่ ภ าคเอกชนซึ่ง เป็ น บุค คล กลุ่ม บุค คล หรื อ ชุม ชนได้ ป ระกอบกิ จ การหรื อ
ดาเนินการ โดยมีเป้าหมาย อย่างชัดเจนตังแต่
้ เริ่ มต้ นเพื่อแก้ ไขปั ญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรื อ
สิ่งแวดล้ อมเป็ นหลัก และมีรายรับจากการขาย การผลิตสินค้ า หรื อการให้ บริ การ ซึ่งมิได้ ม่งุ สร้ าง
กาไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นหรื อเจ้ าของกิ จ การหรื อการดาเนินการรวมทัง้ มี ลักษณะพิเศษ คือ หลักการ
ดาเนินงานของ บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจตามหลักเศรฐกิจพอเพียง และความยัง่ ยืนตามศาตร์ พระราชา

Superior Taste Award 2016 – 2019 คือ รางวัล รับรองรสชาติอาหาร โดยสถาบันเพื่ อ
รั บ รองรสชาติ อ าหารและเครื่ อ งดื่ ม นานาชาติ (International Taste Institute) องค์ ก ร
ชันน
้ าของโลกที่ท่มุ เทให้ กับการทดสอบและการส่งเสริ มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่ องดื่ม
ที่มีรสชาติดีเลิศ

Thailand Most Admired Brand 2018 – 2019 ในหมวด อาหารและเครื่ อ งดื่ ม
กลุ่ ม น า้ ผัก ผลไม้ พร้ อมดื่ ม คื อ รางวัล ที่ ไ ด้ รั บ จากนิ ต ยสาร BrandAge ซึ่ ง
ด าเนิ น การ จัด ส ารวจและวิ จัย โครงการ Thailand's Most Admired Brand &
Why we Buy มาอย่ า งต่อ เนื่ อ งตลอดระยะเวลา ๑๙ ปี โดยได้ ร วบรวมสถิ ติ
ความน่าเชื่ อถื อของแบรนด์ชัน้ นาที่ ไ ด้ รับความไว้ วางใจจากผู้บริ โ ภคมาอย่า ง
ต่อเนื่อง

๓๙

โครงสร้ างองค์ กร

๔๐

โครงสร้ างการบริหาร

ในปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ บริ ษัทฯ ปรับเปลี่ยนโครงสร้ างการบริ หารจัดการองค์กรเป็ น ๙ สายงานหลัก ประกอบด้ วย
สายธุ รกิจ ค้ าปลีก สายพัฒ นาธุ รกิ จ สายการตลาด สายบริ หารงานกลาง สายบริ หารโลจิ สติกส์ สายบัญชี และการเงิ น
สายการผลิต และสายเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต
๔๑

ผลการดาเนินธุรกิจเพื่อสังคม

ผลการดาเนินธุรกิจเพื่อสังคม
ในปี พทุ ธศักราช ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ สถานการณ์ตลาดน ้าผลไม้ ในประเทศมีอตั ราการเติบโตถอยลง รวมถึงปั ญหา
ทางสภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรในประเทศ อีกทังภาษี
้ น ้าตาลที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่ องดื่ม บริ ษัท ดอยคาผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด จึงมีการปรับตัวและแผนทางการตลาด โดยยังคงยึดมัน่ วิสยั ทัศน์ใน
การเป็ นต้ นแบบของธุรกิจเพื่อสังคมและความยัง่ ยืนให้ คนไทย “กินดี อยูด่ ี”
ผลประกอบการบริ ษัทฯ มีอตั ราการเติบโตลดลงร้ อยละ ๕.๐ ในปี ๒๕๖๒ โดยช่องทาง โมเดิร์นเทรด ประกอบด้ วย
ร้ านสะดวกซือ้ (convenience store) ไฮเปอร์ มาร์ เก็ ต และซุปเปอร์ ม าร์ เก็ต ซึ่งเป็ นช่องทางขายหลักของบริ ษัทฯ รวมถึง
ช่องทางขายพิเศษอย่างเคเทอริ่ งหรื ออุตสาหกรรมมีอตั ราการเติบโตลดลงด้ วยเช่นกัน ด้ านคุณภาพ ผลิตภัณฑ์การส่งออก
และตลาดต่างประเทศ บริ ษัทฯ ขยายตลาดส่งออกสู่ฐานตลาดต่างประเทศที่กว้ างขึ ้น ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการรับประกันคุณภาพ
และรสชาติของผลิตภัณฑ์ของดอยคา ตามมาตฐานสากลในราคาที่จับต้ องได้ โดยบริ ษัทฯ ได้ รับรางวัล Superior Taste
Awards จากสถาบันเพื่อรับรองรสชาติอาหารและเครื่ องดื่มนานาชาติ (International Taste Institute) องค์กรอิสระสากลที่
ทดสอบและประเมินรสชาติอาหารและเครื่ องดื่ม โดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็ นผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันและสมาคมอาหารและ
เครื่ องดื่มที่ได้ รับการยอมรับและมีชื่อเสียงมากที่สดุ ในยุโรป ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ ๔ ติดต่อกัน โดยในปี ๒๕๖๑ น ้าฝรั่งชมพูได้ รับ

รางวัลระดับ ๒ ดาว รสชาติเยี่ยม น ้ามะขามผสมน ้าผึ ้งได้ รับรางวัลระดับ ๑ ดาว รสชาติดี ผลิตภัณฑ์ทาขนมปั งมะนาวได้ รับ
รางวัลระดับ ๑ ดาว รสชาติดี น ้าลิ ้นจี่ ๙๘% ได้ รับรางวัลระดับ ๓ ดาว รสชาติยอดเยี่ยม และน ้าเสาวรส ๕๐% ได้ รับรางวัล
ระดับ ๓ ดาว รสชาติยอดเยี่ยม ในปี ๒๕๖๒ ผลิตภัณฑ์นา้ ลิน้ จี่ ๙๘% และนา้ เสาวรส ๕๐% ได้ รับรางวัลระดับ ๓ ดาว
รสชาติยอดเยี่ยม เป็ นปี ที่ ๓ ติดต่อกัน ทาให้ ทงั ้ ๒ ผลิตภัณฑ์ได้ รับ Crystal Taste Award เพิ่มเติมอีกด้ วย

๔๔

ธุรกิจค้ าปลีก
ถึงแม้ ผลประกอบการผ่านช่องทางการขายของบริ ษัทฯ ลดลง แต่ด้านธุรกิจค้ าปลีก มีอตั ราการเติมโตเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
๓.๗๑ จากปี พทุ ธศักราช ๒๕๖๑ และ ปี พทุ ธศักราช ๒๕๖๒ คิดเป็ น ร้ อยละ ๑๖.๐ และร้ อยละ ๑๘.๐ ของยอดขายโดยรวมของ
บริษทั ฯ ตามลาดับ โดยสามารถแบ่งออกเป็ น ๔ กลุม่ ได้ แก่ ร้ านดอยคา ร้ านครอบครัวดอยคา (franchise) ร้ านร่วมจาหน่าย และ
ช่องทางการขายออนไลน์ (e-commerce) ทีเ่ ริ่มเปิ ดการขายครังแรกในปี
้
๒๕๖๑
สัดส่ วนการขายค้ าปลีกและช่ องทางอื่นๆ

บริษัทฯ มีการพัฒนาช่องทางการจาหน่ายแบบค้ าปลีกให้ เข้ าถึงผู้บริโภคมากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทาการเปิ ดร้ านดอยคา
สาขาใหม่เพิ่มขึ ้น ๑ แห่ง ในปี พทุ ธศักราช ๒๕๖๑ ได้ แก่ ร้ านดอยคา สาขาพระบรมมหาราชวัง และอีก ๓ แห่ง ในปี พทุ ธศักราช
๒๕๖๒ ได้ แก่ ร้ านดอยคา สาขาสถานีบริ การนา้ มัน ปตท. แยกหาดจอมเทียน ร้ านดอยคา สาขาเทสโก้ โลตัส ลาดพร้ าว และ
ร้ านดอยคาสาขา ท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวง จังหวัดเชียงราย รวมทังสิ
้ ้น ๓๗ แห่งทัว่ ประเทศ ในปี พทุ ธศักราช ๒๕๖๒
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยัง ดาเนินการปรับปรุ งภาพลักษณ์ ร้านดอยคาให้ มีอัตลักษณ์ เดียวกับร้ านต้ นแบบ ร้ านดอยคา
สาขาราชเทวี ทังหมด
้
๔ แห่ง ในปี พุทธศักราช ๒๕๖๑ ได้ แก่ ร้ านดอยคา สาขา กฟผ. ร้ านดอยคา สาขาเทสโก้ โลตัส บางนา
ร้ านดอยคา สาขาเทสโก้ โลตัส หางดง และอี ก ๓ แห่ง ในปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ ได้ แก่ ร้ านดอยคา สาขาเทสโก้ โลตัส
จรัญสนิทวงศ์ ร้ านดอยคา สาขาทองหล่อ ร้ านดอยคา สาขาเทสโก้ โลตัส ลาลูกกา

๔๕

ร้ านดอยคา (แฟรนไชส์) คือ อีกช่องทางการกระจายสินค้ าคุณภาพและส่งต่อบริ การที่ดี ตามมาตรฐานร้ านดอยคา
ให้ แก่ผ้ บู ริ โภคในพื ้นที่ต่างจังหวัดร่ วมกับผู้ประกอบการที่สนใจลงทุน โดยในปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ ร้ านครอบครัวดอยคา
(franchise) มีทงสิ
ั ้ ้น ๑๔ แห่ง ทัว่ ประเทศ
ด้ านการส่งเสริ มการขายและพัฒนาร้ านนัน้ บริ ษัทฯ คานึงถึงความต้ องการของผู้บริ โภคในการพัฒนาเครื่ องดื่มใหม่
ภายในร้ านให้ มีความหลากหลาย รวมถึงการนาเทคโนโลยีการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างการชาระเงินผ่าน QR
Code บัตรแรบบิท ระบบ AliPay และ True Money Wallet อีกทัง้ ยังร่ วมกิจกรรมส่งเสริ ม การขายของพันธมิตรตามการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่ใช้ เงินสดน้ อยลง และรองรับการก้ าวเข้ าสูส่ งั คมไร้ เงินสดในอนาคต
จากพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่เปลี่ยนมานิยมซื อ้ สินค้ าผ่านช่องทางการขายออนไลน์ (e-commerce) ในปี ๒๕๖๑
บริษัทฯ จึงเริ่มเปิ ดการขายบนช่องทางการขายออนไลน์อย่าง Shopee และ Lazada อีกด้ วย
ในฐานะที่เป็ นบริษทั วิหากิจเพื่อสัมคม ประเภทวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกาไรให้ แก่ผ้ เู ป็ นหุ้นส่วนหรื อ
ผู้ถือหุ้น บริษทั ฯ คานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้ อมตลอดวงจรการผลิตและการจาหน่าย โดยร้ านดอยคาและร้ านครอบครัวดอยคา
(franchise) ร่วมจัดกิจกรรมด้ านสิ่งแวดล้ อม มีการลดราคาเครื่ องดื่ม ๕.๐๐ บาท ให้ ลกู ค้ าที่นาแก้ วมาเอง อีกทังยั
้ งลดการใช้
ถุงพลาสติก ทังนี
้ ้ร้ านดอยคามีบริการลังกระดาษและจาหน่ายถุงผ้ าเพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ลกู ค้าแทน

๔๖

โครงการรับซื ้อผลผลิตเกษตรกรไทย บรรเทาปั ญหาราคาตกต่า

เมื่ อ เดื อ นสิ ง หาคม ๒๕๖๒ เกษตรกรผู้ ปลู ก มั ง คุ ด ในจั ง หวั ด ชุ ม พรประสบปั ญ หามั ง คุ ด ล้ นตลาด เพราะ
สภาพอากาศแปรปรวนทาให้ ผลผลิตออกผลเร็วและมากกว่าปกติ ส่งผลให้ ราคาตกต่า บริ ษัท ดอยคาผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด
หนึ่งในโครงการตามพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ที่ ท รงก่ อ ตัง้ ขึ น้ เพื่ อ รั บ ซื อ้ และส่ ง เสริ ม ผลผลิ ต จากเกษตรกรในพื น้ ที่ ภ าคเหนื อ และภาคตะวัน ออกเชี ย งเหนื อ น ามา
แปรรูปผ่านโรงงานหลวงอาหารสาเร็ จรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์สินค้ าตรา “ดอยคา” สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามพระปฐมบรม
ราชโองการ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้ าเจ้ าอยู่หวั บริ ษัทฯ จึงดาเนินการ
เฉพาะกิจรับซื ้อผลมังคุดสดเพื่อบรรเทาความเดือดร้ อนให้ กบั เกษตรกรผู้ปลูกมังคุด โดยเปิ ดจุดรับซื ้อ ๒ แห่ง ณ อาเภอหลังสวน
และอาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
ทัง้ นี ้ การดาเนินการรั บ ซื อ้ และคัดแยกผลผลิตคุณภาพเพื่ อจ าหน่ายแบบผลสดที่ ร้านดอยคาและสถานที่ ต่างๆ
ทั่วประเทศ นอกจากนี ้ ยังนามังคุดส่วนหนึ่งไปแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์นา้ มังคุดสกัดเข้ มข้ นและนา้ มังคุด ๑๐๐% เพื่อเป็ น
ผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพให้ กับผู้บริ โภค โดยการรับซื ้อครัง้ นี ้นอกจากจะช่วยระบายผลผลิตมังคุดแล้ วยังช่วยเพิ่มราคามังคุดใน
ตลาดด้ วย ปั จจุบนั บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากมังคุดเพื่อเป็ นการสนับสนุนเกษตรกร
ผู้ปลูกมังคุดอย่างยัง่ ยืน

๔๗

ผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม

๔๘

๔๙

ผลไม้ อบแห้ ง

ผลไม้ กระป๋อง

๕๐

ผลิตภัณฑ์ ทาขนมปั ง

นา้ ผลไม้ เข้ มข้ น

นา้ ผึง้

เครื่องดื่มชนิดผง

๕๑

ซอสมะเขือเทศ

ข้ าวกล้ อง

ผลิตภัณฑ์ อ่ ืนๆ

ผลิตภัณฑ์ ใหม่ ปี ๒๕๖๑

ผลิตภัณฑ์ ใหม่ ปี ๒๕๖๒

๕๒

ในปี พทุ ธศักราช ๒๕๖๒ บริ ษัทฯ มีผลิตภัณฑ์กว่า ๙๖ รายการ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ๑๓ กลุ่ม (ประกอบด้ วย กลุ่มน ้า
ผลไม้ และน ้าสมุนไพรบรรจุกล่อง เครื่ องดื่มธัญพืช เครื่ องดื่มบรรจุขวดแก้ ว น ้าดื่ม ผลไม้ อบแห้ ง ผลิตภัณฑ์ทาขนมปั ง ผลไม้
กระป๋ อง น ้าผลไม้ เข้ มข้ น น ้าผึ ้ง เครื่ องดื่มชนิดผง ซอสมะเขือเทศ ข้ าวกล้ อง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ) โดยผลิตภัณฑ์ที่มียอดขาย
สูงสุด ๓ อันดับ ได้ แก่ กลุ่มน ้าผลไม้ และน ้าสมุนไพรบรรจุกล่อง น ้าผึ ้ง และผลไม้ อบแห้ ง ตามลาดับ ทังนี
้ ้ นา้ ผลไม้ และนา้
สมุนไพรบรรจุกล่องมีสดั ส่วนการขายร้ อยละ ๔๘.๐ จากการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดและการส่งเสริ มการขายส่งผลทาให้
กลุม่ น ้ามะเขือเทศที่ถือเป็ นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมของบริ ษัทฯ มีอตั ราการเติบโตร้ อยละ ๓.๐ โดยน ้าผึ ้ง เป็ นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่
มีศกั ยภาพในการเติบโตสูงเป็ นอันดับ ๒ มีสดั ส่วนการขายร้ อยละ ๑๕.๐ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายสูงเป็ นอันดับ ๓ คือ
ผลไม้ อบแห้ ง มีสดั ส่วนการขาย ร้ อยละ ๕.๐

บริ ษัทฯ มีความมุ่งมัน่ ในการค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ กบั ผลผลิตคุณภาพคือสิ่งที่
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญ มีเป้าหมายหลัก คือ การส่งเสริ มความเป็ นอยู่ที่ดีของเกษตรกรและส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่ดีให้ คนไทย
ได้บริโภคในราคาทีเ่ ป็ นธรรม ตามพระราชประสงค์การก่อตังบริ
้ ษทั ฯ โดยในปี ๒๕๖๑ บริษทั ฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๔ รายการ ได้
ผลผลิตจากยอดดอยภายใต้ การดูแลของมูลนิธิโครงการหลวงมาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์พีชในน ้าเชื่อมและพีชทาขนมปัง รวมถึง
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตเดิมอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์น ้านมถัว่ เหลืองผสมวุ้นมะพร้ าวและซอสมะเขือเทศ ต่อมาในปี ๒๕๖๒
บริษัทฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๕ รายการ เริ่ มจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลไม้ อบแห้ ง อาทิเช่น พีชอบแห้ ง และสตรอว์เบอร์ รีพริ ก
เกลื อ นอกจากนี ้ ยัง พัฒนาผลิ ตภัณ ฑ์ จากสมุนไพรไทยได้ แก่ เครื่ องดื่มกระชายสกัดเข้ ม ข้ นผสมนา้ ผึง้ และมะนาว และ
เครื่ องดื่มตรี ผลาสกัดเข้ มข้ น รวมถึงตอกยา้ การเป็ นผู้นาผลิตภัณฑ์มะเขือเทศแปรรู ปกับซอสมะเขือเทศโซเดียมต่า เพื่อให้
ผู้บริโภคมีตวั เลือกที่หลากหลายพร้ อมได้ รับคุณประโยชน์สงู สุดจากการบริโภค
๕๓

การประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ของดอยคา คือ ผลิตภัณฑ์แปรรู ปผลผลิตของเกษตรกรไทยที่ยึดมัน่ ในการส่งต่อผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพจาก
ธรรมชาติอย่างแท้ จริ ง ซึ่งนา้ ตาลตามธรรมชาติของผลไม้ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตส่งผลกระทบต่อต้ นทุนที่สูงขึน้ จาก
พ.ร.บ. ภาษี สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีข้อบังคับจัดเก็บภาษี ความหวานในอาหารและเครื่ องดื่ม ในเดือนตุลาคม ปี
๒๕๖๒ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ไม่มีมาตรการปรับเพิ่มราคาผลิตภัณฑ์หรื อกดราคาวต้ นทุนวัตถุดิบ จึงต้ องเน้ นกระตุ้นกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่มีปริ มาณน ้าตาลต่ากว่า อาทิ น ้าสมุนไพร สูตรไม่เติมน ้าตาล และน ้ามะเขือเทศ ขยายฐานลูกค้ าผ่านกิจกรรม
การตลาดและการส่งเสริมการขายที่เข้ าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ ้น
ด้ า นการประชาสัม พันธ์ ในปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ บริ ษั ท ฯ มุ่ง พัฒ นาการสื่ อ สารทางการตลาด เพื่ อ ให้ เข้ า ถึ ง
กลุม่ เป้าหมายได้ อย่างตรงจุดและครอบคลุมตลอดเส้ นทางของผู้บริ โภค ตังแต่
้ ก่อนเป็ นลูกค้ าจนถึงการตัดสินใจซื ้อ รวมไปถึง
การสร้ างความรั กในสิ นค้ าและแบรนด์ (brand loyalty) ผ่านการศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลพฤติกรรมการบริ โภคสื่ อของ
กลุ่มเป้าหมายในเชิงลึก ก่อนออกแบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ ้น โดยมีความ
จริงใจเป็ นหัวใจหลักในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและปรับรูปแบบให้ เข้ ากับช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
ด้ า นกลยุท ธ์ ใ นการประชาสัม พัน ธ์ ผ่ า นสื่ อ สัง คมออนไลน์ (Social Media) บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส าคัญ กับ เนื อ้ หา
(content) ที่หลากหลายและเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายมากยิ่งขึ ้น โดยศึกษาและทาความเข้ าใจพฤติกรรมของผู้บริ โภคในยุคดิจิทลั
ที่ใช้ เวลามากกว่าครึ่งหนึ่งในแต่ละวันกับสมาร์ ทโฟนจนเป็ นส่วนหนึ่งของการดารงชีวิตประจาวันตังแต่
้ ตื่นนอนจนกระทัง่ เข้ า
นอน ทังนี
้ ้เนื ้อหา รูปภาพ หรื ออินโฟกราฟิ กต่างๆ ที่ประชาสัมพันธ์ให้ กบั ผู้บริโภคจะต้ องมีความสอดคล้ องกันในช่วงเวลา และ
เหตุการณ์ที่ผ้ คู นสนใจในปัจจุบนั ส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดการมีสว่ นร่วมและการเผยแพร่ตอ่ กันในสื่อสังคมออนไลน์
นอกจากนี ้ ยังมีการส่งเสริ มให้ ลูกค้ ามีส่วนร่วมกับดอยคา ผ่านกิจกรรมร่วมสนุกชิงรางวัลต่างๆ เช่น กิจกรรมตอบ
คาถาม กิจกรรมประกวดภาพหรื อข้ อความ โดยมีการเก็บข้ อมูลฐานลูกค้ าเพื่อนามาวิเคราะห์และปรับปรุ งกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง

๕๔

แคมเปญ น ้ามะขามป้อมและน ้าบ๊ วยรวม ๔๒% ผสมน ้าผึ ้ง
มะขามป้อม คือหนึง่ ในพืชส่งเสริมภายใต้ การดูแลของศูนย์เรี ยนรู้การพัฒนาอมก๋อย อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ก่อตังขึ
้ ้นตามพระราชดาริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็ น
ศูนย์กลางส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยบนพื ้นที่สูง
ในอาเภออมก๋อยและอาเภอใกล้ เคียง เพื่อเป็ นอีกแรงสนับสนุนผลผลิตเกษตรกรไทย บริ ษัทฯ จึงรับซื ้อมะขามป้อมจากศูนย์
เรี ยนรู้การพัฒนาอมก๋อยและนามาแปรรู ปให้ มีรสชาติที่กลมกล่อมพร้ อมคุณประโยชน์ เป็ นน ้ามะขามป้อมและน ้าบ๊ วยรวม
๔๒% ผสมน ้าผึ ้ง
ในการประชาสัมพันธ์ บริ ษัทฯ ใช้ คาว่า "เขย่า" มาเป็ นคาสาคัญของแคมเปญ โดยคาว่าเขย่ามาจากการที่เกษตรกร
ต้ องเขย่าต้ นมะขามป้อมเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต ทังนี
้ ้เป้าหมายการสื่อสารคืออยากให้ ผ้ บู ริ โภครู้ ว่าการบริ โภคน ้ามะขามป้อม
และนา้ บ๊ วยรวม ๔๒% ผสมนา้ ผึง้ หรื อเขย่ากล่องก่อนดื่ม ดีอย่างไร และได้ ขยายความคาว่าเขย่าตามการส่ง เสริ ม และ
สรรพคุณในแนวคิด "เขย่า เพื่อคุณภาพแนวคิดที่ดีขึ ้น" ดังนี ้ "เขย่ากล่องก่อนดื่ม เพื่อรสชาติที่ดียิ่งขึ ้น" "เขย่ากระเป๋ าสตางค์
ชาวบ้ านให้ มีรายได้ เพิ่มขึน้ " "เขย่า ต้ นมะขามป้อมให้ ลูกหล่นแทนการตัดต้ นเพื่อรักษาป่ าไม้ " "เขย่า วิถีชีวิตให้ ชาวบ้ านได้
กลับมาอยูก่ นั อย่างพร้ อมหน้ าพร้ อมตา" "เขย่าลาไส้ ให้ ระบายได้ ดีขึ ้น" "เขย่าสุขภาพผิวให้ สวยใสขึ ้น" "เขย่าความสดชื่นให้ ช่มุ
คอยิ่งขึ ้น" ผลิตเป็ นวิดีโอโฆษณาความยาว ๙๐ วินาที นอกจากนี ้ ยังเพิ่มเนื ้อหาและข้ อมูลความรู้ เกี่ยวกับมะขามป้อมและ
ผลิตภัณฑ์บนสื่อสังคมออนไลน์ ร่วมกับการจัดโปรโมชันส่งเสริมการขายและจัดชิมผลิตภัณฑ์ ณ จุดขาย

วิดีโอโฆษณา

เนือ้ หาและข้ อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์

โปรโมชันส่ งเสริมการขายและจัดชิมผลิตภัณฑ์ ณ จุดขาย

๕๕

แคมเปญ น ้าสมุนไพร ใครก็ดื่มได้
จากกระแสการดูแลสุข ภาพที่ เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องในประเทศไทย จึงเป็ นโอกาสที่ ดีที่ บริ ษัทฯ นาเสนอผลิ ตภัณ ฑ์
น ้าสมุนไพรที่มีความโดดเด่นที่แตกต่างจากท้ องตลาด โดยการผสมผสานสมุนไพรที่มีคณ
ุ สมบัติแตกต่างกันได้ อย่างลงตัว อีก
ทัง้ ยัง เป็ น “สูตรไม่เติมนา้ ตาล พลังงานต่า ” ถึง ๓ สูตร นา้ เก๊ กฮวยและคาโมไมล์ สูตรไม่เติม นา้ ตาล นา้ ใบแปะก๊ วยและ
หล่อฮัง่ ก้ วย สูตรไม่เติมน ้าตาล และน ้าเจียวกู้หลานและดอกคาฝอย สูตรไม่เติมน ้าตาล ทาให้ น ้าสมุนไพร ดอยคา ถือเป็ นอีก
หนึง่ ทางเลือกที่สอดคล้ องกับพฤติกรรมผู้บริ โภคตอบโจทย์การดูแลสุขภาพ และให้ ความสดชื่น อย่างมีคณ
ุ ประโยขน์
“น ้าสมุนไพร ใครก็ดื่มได้ ” คือหัวใจหลักในการสื่อสารของแคมเปญ โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็ นกลุ่มคนรักสุขภาพ
ดูแลตนเอง ชอบดื่มน ้าสมุนไพร กลุ่มคนรักสุนขั และรักสัตว์ อายุ ๑๘ ปี ขึ ้นไป สื่อสารผ่านโปสเตอร์ ภาพนิ่งและวิดีโอโฆษณา
ตลอดเส้ นทางการเดินทางของกลุม่ เป้าหมายตังแต่
้ สื่อนอกบ้ าน ไปถึงสื่อสังคมออนไลน์
วิดีโอโฆษณา

สื่อนอกบ้ านและสื่อ ณ จุดขาย

๕๖

แคมเปญ “กินดี อยู่ดี”
“กินดี อยู่ดี” คาที่แสนเรี ยบง่ายแต่ทรงพลัง สะท้ อนพันธกิจหลักในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตความเป็ นอยู่ของพสกนิกรชาว
ไทยทุกภาคส่วน โดยการดาเนินงานของดอยคา คือ การรับซื ้อและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้ มีคณ
ุ ภาพ เกิดมูลค่า เพื่อ
สร้ างอาชีพและรายได้ อย่างยั่งยืนให้ กับเกษตรกรไทย นอกเหนื อจากรายได้ ที่เป็ นตัวเงินคือ การได้ เห็นคนไทยได้ บริ โภค
ผลิตภัณฑ์ที่ดี เกษตรกรได้ มีความเป็ นอยูท่ ี่ดี ถือเป็ นกาไรที่ประเมินค่าเป็ นตัวเลขทางการเงินไม่ได้

ในการประชาสัม พันธ์ แคปเปญ บริ ษัทฯ ประชาสัมพันธ์ ผ่านภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทัศน์ สื่ อนอกบ้ าน และ
ออนไลน์ เพื่อให้ เข้ าถึงกลุ่มผู้บริ โภคที่กว้ างขึ ้น นอกจากนี ้ยังมีสกู๊ปออนไลน์ตอ่ ยอดแคปเปญเพื่อสร้ างการรับรู้และมีส่วนร่วม
ผ่านวิดีโอที่สะท้ อนถึงวิถีชิวิตที่ "กินดี อยูด่ ี"
วิดีโอโฆษณา

สื่อนอกบ้ านและสื่อ ณ จุดขาย

๕๗

แคมเปญน ้าผึ ้ง
น ้าผึ ้ง คือผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายสูงสุดอันดับ ๒ ของบริษัทฯ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ชาวไทยเลือกบริ โภคซึ่งเป็ นความหวานที่ดี
ต่อสุขภาพและชาวต่างชาตินิยมซื ้อเป็ นของฝากทรงคุณค่า ขึ ้นชื่อด้ วยความหอมหวานอันเป็ นเอกลักษณ์จากกลิ่นเกสรดอก
ลาไย ที่ปลูกในแหล่งพืน้ ที่ที่ดีที่สุดทางภาคเหนือของไทย สะท้ อนคุณค่าแห่งการเกื อ้ กูลกันระหว่างคน ผึง้ และธรรมชาติ
เพราะเมื่อเราเลี ้ยงผึ ้ง ผึ ้งทาหน้ าที่ผสมเกสรให้ ต้นลาไยได้ ออกดอกผล เกษตรกรได้ ผลผลิตที่ดีด้วยวิธีธรรมชาติ คนเลี ้ยงผึ ้งมี
รายได้ คนไทยได้ รับประทานผลิตภัณฑ์ ที่มาจากชุมชนในคุณภาพระดับสากล เป็ นเรื่ องราวน่าประทับใจที่ดอยคาอยาก
ถ่ายทอดผ่านน ้าผึ ้งแท้ ๑๐๐% ทุกขวดโดยคานึงถึงสื่อที่เข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายทังคนไทยและต่
้
างชาติ อาทิ การแปลภาษาสื่อ
โฆษณาทังภาษาไทย
้
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ในการประชาสัมพันธ์แคมเปญ

สื่อโฆษณา ๓ ภาษา

๕๘

สื่อ ณ จุดขาย

อินฟลูเอนเซอร์

สื่อวิดีโอหลัก ความยาว ๑.๔๕ นาที
โพสต์ลงช่องทางคอมมูนิตี ้เพจที่ตรงกับ
ความสนใจของกลุม่ เป้าหมาย

๕๙

แคมเปญครอบครัวมะเขือเทศ
มะเขือเทศ ผลผลิตแห่งความภาคภูมิใจของบริ ษัทฯ ที่เกษตรกรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือปลูกด้ วยใจ ซึ่งกว่าจะ
เป็ นสินค้ าของดอยคาแต่ละชนิดต้ องผ่านการคัดเลือก เติมความใส่ใจ และใส่ความพิถีพิถันหลายขันตอน
้
เพื่อนาความสด
ใหม่จากไร่ส่งถึงมือผู้บริ โภคและยังช่วยส่งเสริ มรายได้ ที่ยงั่ ยืนให้ กบั เกษตรกรไทยอีกด้ วย จึงเป็ นที่มาของแคปเปญครอบครัว
มะเขือเทศผ่านการนาเสนอเรื่องราวที่มคี วามแปลกใหม่ เข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายวงกว้ าง รวมถึงกลุม่ คนรุ่นใหม่ (Young Generation)
ได้ ดี บนสื่อที่หลากหลายตลอดเส้ นทางการเดินทางของผู้บริโภค

สื่อนอกบ้ านและสื่อ ณ จุดขาย
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โฆษณาบน
Joox Music Application

กิจกรรมบน
สื่อสังคมออนไลน์

การทาการตลาดร่ วมกับผู้อื่น (Partnership Marketing)
บริ ษัทฯ ศึกษาหาช่องทางการประชาสัมพันธ์ ใหม่ๆ อยู่เสมอ
เพื่ อ ตอกย า้ ให้ แ บรนด์ เ ป็ นที่ ร้ ู จัก ในวงกว้ า งและเพิ่ ม การใช้ บ ริ ก าร
ร้ านดอยคา โดยเริ่ มมีการร่ วมมื อกับบริ ษัทที่มีฐ านลูกค้ าจ านวนมาก
(Partnership Marketing) ผ่านการส่งเสริ มการขาย และสิทธิประโยชน์
ให้ แก่ สมาชิ ก ของแต่ล ะบริ ษัท ฯ นอกจากจะสามารถเปิ ด ตลาดใหม่
สร้ างอัต ลัก ษณ์ ให้ โ ดดเด่นต่างจากคู่แ ข่ง ในตลาด เพิ่ ม ช่องทางการ
กระจายสินค้ า ขยายฐานลูกค้ าใหม่ และเสริ มภาพลักษณ์ในเชิงบวกให้
แบรนด์ พร้ อมเพิ่มช่องทางการสื่อสารจากสื่อต่างๆ ของพันธมิตร อีกทัง้
ยังส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับพันธมิตรอีกด้ วย

การทาการตลาดภายในองค์กร (Internal Marketing)
บุคลากรภายในองค์กรหรื อฅนดอยคา ถือเป็ นกระบอกเสียงสาคัญใน
การประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ ดอยคา บริ ษัทฯ จึงจัดทาแคมเปญการตลาด
ภายในองค์กร เพื่อสร้ างการรับรู้ และเข้ าใจผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้
ยังเป็ นการส่งเสริ มให้ ฅนดอยคา มีความภูมิใจและเห็นถึงความสาเร็ จในงานที่
ร่วมแรงร่วมใจทา ซึง่ นาไปสูก่ ารประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แก่บคุ คลภายนอก

๖๑

ดอยคา มุง่ พัฒนาคน ควบคูก่ บั การพัฒนาองค์กร
บริ ษัท ดอยคาผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด ให้ ความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ โดยจัดให้ มีการ
ฝึ กอบรมและพัฒ นาทักษะอย่า งต่อเนื่ องทัง้ การฝึ กอบรมตามหลักสูตรข้ อกาหนดระบบคุณภาพต่างๆ เพื่ อให้ พ นักงาน
ตระหนักถึงความสาคัญของความปลอดภัยด้ านอาหารและมาตรฐานกระบวนการผลิตของบริ ษัทฯ หลักสูตรบังคับตาม
กฎหมาย อาทิ การฝึ กซ้ อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางานเจ้ าหน้ าที่
ความปลอดภัยฯ การฝึ กอบรมเฉพาะด้ านตามสาขาวิชาชีพ อาทิ มาตรฐานเกษตรอินทรี ย์

นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังส่งเสริ มการพัฒนาทักษะการทางานตามสายงานจากการวิเคราะห์หาความต้ องการความรู้
(Knowledge) และทักษะ (Skill) ที่จาเป็ นในการกาหนดความเชี่ยวชาญตามตาแหน่งงาน อีกทังยั
้ งพัฒนาด้ านการบริ หาร
จัดการ เพื่อเตรี ยมบุคลากรให้ พร้ อมสาหรับการเติบโตในอนาคตต่อไป บริ ษัทฯ ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ผ่านระบบออนไลน์โดย
สามารถเลือกองค์ความรู้ และทักษะที่สนใจสามารถเรี ยนได้ ทกุ ที่ทกุ เวลา รวมทังการเสริ
้
มสร้ างความรู้และประสบการณ์จริ ง
จากการศึกษาดูงานในพื ้นที่โรงงานหลวงอาหารสาเร็ จรู ป ทัง้ ๓ แห่ง และสานักงานใหญ่ ทาให้ เจ้ าหน้ าที่ที่ไม่เคยปฏิบตั ิงาน
นอกสถานที่มีโอกาสเรี ยนรู้พร้ อมสัมผัสการทางานและการส่งเสริมพัฒนาชุมชนโดยรอบให้ มีความยัง่ ยืนตามศาตร์ พระราชา
บริษัทฯ เชื่อมัน่ ในการส่งเสริ มพัฒนาการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง จึงมอบทุนการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท
ให้ กับเจ้ าหน้ าที่ที่มีผลงานดีเด่นและมีศกั ยภาพสูง เพื่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถและมีความพร้ อมในการเติบโต
ก้ าวหน้ าในสายอาชีพ โดยมอบทุนการศึกษาทังหมด
้
๔ ทุนต่อปี

๖๒

ในปี พุท ธศุก ราช ๒๕๖๑ บริ ษั ท ฯ จัด ท าโครงการสร้ างสรรค์ น วัต กรรมที่
สนับสนุนการใช้ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร ภายใต้ คา่ นิยมองค์กร คือ ร่วมแรงร่วมใจ
ใฝ่ ความเป็ นเลิศ เกิดความสร้ างสรรค์ และจรรยาบรรณดีเด่น โดยได้ ผลตอบรับที่ดี
จากเจ้ าหน้ าที่ในการนาเสนอความคิดสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาองค์กร

ในปี พทุ ธศุกราช ๒๕๖๑ บริษัทฯ จัดสัมมนาประจาปี ให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ จากทังโรงงานหลวงฯ
้
ทัง้ ๓ แห่ง และ
สานักงานใหญ่ มีโอกาสได้ ทากิจกรรมเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กรร่ วมกัน อีกทังยั
้ งเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ซึง่ จะนาไปสูค่ วามเป็ นหนึง่ เดียวกันในการทางานตามเป้าหมายขององค์กร
สวัสดิการถือเป็ นกาลังใจอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ พนักงานทางานได้ อย่างมีความสุข บริ ษัทฯ มีนโยบายดูแลพนักงาน
เสมือนครอบครัว จึงจัดหาสวัสดิการที่ เป็ นประโยชน์ เพื่ออานวยความสะดวกในการทางานให้ กับพนักงาน อาทิ จัดให้ มี
ห้ องอาหารสวัสดิการพนักงานที่สานักงานใหญ่ราชเทวี และโรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง การประกันสุขภาพเพื่อเป็ นทางเลือกให้
พนักงานนอกเหนือจากสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเดิมที่มีอยู่ จัดให้ มีสวัสดิการด้ านกีฬาเพิ่มเติม รวมถึงโครงการส่งเสริ ม
สุขภาพและการตรวจสุขภาพประจาปี
เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย บริ ษัทฯ จัดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมให้ บคุ ลากรภายในมีส่วนร่วม

และความรู้ความเข้ าใจถึงประเพณีที่ดีงาม อาทิ การสรงน ้าพระในวันสงกรานต์ การนังธรรมะในวั
้
นธรรมสวณะ และการตัก
บาตรในวันสาคัญต่างๆ

๖๓

ดอยคาเพื่อสังคม

๖๔

การพัฒนาสังคมอย่างยัง่ ยืน

การส่งเสริมและพัฒนาอย่างยัง่ ยืน คือ พันธกิจหลักของบริ ษัท ดอยคาผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด ที่ดาเนินงานเป็ น
กิจการเพื่อสังคม นอกจากการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอย่างต่อเนือ่ งเพื่อให้ เกษตรกรสามารถพึง่ พาตัวเองได้อย่างยัง่ ยืนแล้ ว
บริษัทฯ ยังให้ ความสาคัญกับงานด้ านชุมชนสัมพันธ์และการสร้ างคุณค่าร่วมกัน บริ ษัทฯ ได้ น้อมนาแนวพระราชดาริ ด้ าน
การบริ ห ารและพัฒ นาของพระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภูมิ พ ลอดุล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร
เรื่ อง “บ ว ร” หรื อ บ้ าน วัด โรงเรี ยน ซึ่งถื อเป็ นเสาหลักของชุม ชนไทยมาใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ์
โดยเพิ่มอีกหนึ่ง “ร” หมายถึง โรงงานหลวงอาหารสาเร็ จรูป เข้ ามาในหลักการสร้ างความสัมพันธ์และพัฒนาชุมชนอย่าง
ยัง่ ยืน เน้ นการช่วยเหลือในรูปแบบภาคีเครื อข่าย และจิตอาสา สร้ างการมีส่วนร่วมของแต่ละพื ้นที่ เพื่อให้ ทกุ ฝ่ ายเป็ นหนึ่ง
เดียวในการสร้ างคุณค่าร่ วมกันอย่างยัง่ ยืน โดยโรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง มีส่วนในการพัฒนาชุมชนชนบทตามศาสตร์
ของพระราชา รวมถึงการพัฒนาการศึกษาด้ วยการพัฒนาโรงเรี ยนในบริ เวณรอบโรงงานหลวงฯ และบารุ งพุทธศาสนา
ด้ วยการพัฒนาวัดให้ เป็ นที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจแก่คนในชุมชน จะเห็นได้ ว่าดอยคามีการดาเนินงานที่เป็ นธุรกิจเพื่อสังคมอย่าง
ยัง่ ยืนรอบด้ านทังการพั
้
ฒนาเกษตรกร ชุมชน และสังคม

๖๕

บ้ าน (ชุมชน)
โรงงานหลวงอาหารสาเร็ จรูปถูกออกแบบตามภูมิสงั คมในแต่ละพื ้นที่ เพื่อให้ กลมกลืนและสอดคล้ องกับวิถีชีวิตของ
แต่ละชุมชน ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในการให้ ความช่วยเหลือด้ านเกษตรกรรมในแต่ละพื ้นที่ อีกทังยั
้ งส่งเสริ ม
และพัฒนาชุมชนโดยเน้ นการพัฒนาชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ แต่ละแห่งเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) ตังอยู
้ ่ ณ หมู่บ้านบ้ านยาง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็ นพื ้นที่ของชุมชนคนไทยเชื ้อ
สายจีนยูนนาน ๓ ศาสนา และคนไทยภูเขา ที่ถึงแม้ มีความแตกต่าง แต่อยู่ร่วมกันอย่างเป็ นสุข โรงงานหลวงฯ แห่งนี ้ จึงมี
กลิ่นอายของจีนยูนนานและร่ วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณี อนั ดีงามของชาวจีน เช่น การไหว้ วนั ตรุ ษจีนและวัน
สารทจีน เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ โรงงานหลวงฯ ยังส่งเสริ มองค์ความรู้ เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวจีนยูนนานผ่านนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์
โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) รวมถึงจัดโครงการยุวมัคคุเทศก์ ให้ เยาวชนในพื ้นที่เข้ าร่วมเป็ นตัวแทนชุมชนในการนานักท่องเที่ยว
หรื อผู้ที่สนใจเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) และชุมชนบ้ านยาง เสริ มสร้ างความภาคภูมิใจในบ้านเกิดให้ เยาวชน
รุ่นใหม่ โดยโรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) มุง่ พัฒนาหมูบ่ ้านรอบโรงงานหลวงฯ ได้แก่ หมูบ่ ้านบ้านยาง บ้านใหม่หลวง บ้านใหม่ทงุ่ เจริญ
และบ้ านทุง่ หลุก เป็ นหลัก

โรงงานหลวงฯ ที่ ๒ (แม่จนั ) ตังอยู
้ ่ ณ หมูบ่ ้านป่ าห้า อาเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย เป็ นโรงงานหลวงฯ ทีผ่ ลิตผลิตภัณฑ์หลัก
ของบริ ษัทฯ คือ นา้ ผลไม้ และนา้ สมุนไพรบรรจุกล่อง โรงงานหลวงฯ แห่งนี ้จึงเป็ นที่เริ่ มต้ นกิจกรรม แกะ ล้ าง เก็ บ ที่ รณรงค์

ให้ บคุ ลากรภายในร่วมกัน แกะ กล่องน ้าผลไม้ และน ้าสมุนไพรที่ดื่มแล้ วนามาล้ างให้ สะอาดก่อนเก็บมารวมกันเพื่อส่งต่อไปรี
ไซเคิลสร้ างคุณค่าในอนาคต โดยภายหลังกิจกรรมดังกล่าวได้ ขยายออกสูโ่ รงงานหลวงฯ ทุกแห่งรวมถึงสานักงานใหญ่ภายใต้
โครงการสร้ างโลกสีเขียว ทังนี
้ ้ โรงงานหลวงฯ ที่ ๒ (แม่จนั ) ทดลองนาแผ่น Eco - Board ที่ผลิตจากการรี ไซเคิลน ้าผลไม้ และ
นา้ สมุนไพรบรรจุกล่องมาสร้ างรัว้ ภายในโรงงานหลวงฯ และสนามเด็กเล่นของสถานีอนามัยพระราชทาน ตาบลป่ าซาง
อาเภอแม่จนั และโรงงานหลวงฯ แห่งนี ้ ยังมุง่ พัฒนาบ้ านป่ าห้ าร่วมกับชุมชนอย่างยัง่ ยืน

๖๖

ในปี พทุ ธศักราช ๒๕๖๑ โรงงานหลวงฯ ที่ ๒ (แม่จนั ) ร่วมกับชุมชนบ้ านป่ าห้ า สร้ างฝายชะลอน ้าลาห้ วยดี เพื่อแก้ ไข
ปั ญหาปริ มาณนา้ ไม่เพียงพอต่อความต้ องการในการทาการเกษตรช่วงฤดูแล้ ง ส่งผลให้ พื ้นที่ทางการเกษตร ๓๒ ไร่ มีนา้
เพียงพอต่อการปลูกพืชผลทางการเกษตร

โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) ตังอยู
้ ่ ณ หมูบ่ ้ านนางอย อาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร เป็ นโรงงานหลวงฯ แห่งแรกใน
พื ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมีวฒ
ั นาธรรมที่แตกต่างจากโรงงานหลวงฯ ๒ แห่งแรกอย่างชัดเจน โดยโรงงานหลวงฯ ที่ ๓
(เต่างอย) ร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ของชุมชน โดยการสนับสนุนประเพณีท้องถิ่น อาทิเช่น ประเพณีไหลเรื อไฟ เป็ นต้ น
เพือ่ รักษาภูมปิ ัญญาท้ องถิ่นอันดีงามและสร้ างความภาคภูมใิ จในตัวเองและชุมชนของตน โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย)
ร่วมกับภาคีเครื อข่ายได้ แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกี ยรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้ อยเอ็ด และศิลปิ นในจังหวัดสกลนคร ในการจัดกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพผู้นา
เยาวชนเต่างอย” เปิ ดโอกาสให้ เยาวชนในพื ้นที่ตาบลเต่างอยเรี ยนรู้เรื่ อง “โรงงานสีเขียว : พลังงานทดแทน” เป็ นแนวทางการ
พัฒนาพื ้นที่ตามแนวทางพระราชดาริ และความรู้ด้านงานศิลปะ อาทิ การย้ อมผ้ าครามและการพิมพ์ภาพจากสีธรรมชาติ ไป
ประยุกต์ใช้ กบั ภูมิปัญญาท้ องถิ่นให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ชุมชนได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ ้นเป็ นปี ที่ ๕ ติดต่อกัน

๖๗

นอกจากนี ้ โรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง ยังร่วมกับชุมชนรอบข้ างพัฒนา “บ้ าน” ให้ มีความสุขร่วมกันผ่านกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ ดังนี ้ :~
๑ ประชุมประจาเดือนร่ วมกับชุมชน
โรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง ร่ วมประชุมกับชุมชนในพื ้นที่เป็ นประจาทุกเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัด
กิจกรรมและแนวทางการพัฒนาชุมชน พร้ อมกับชี ้แจ้ งการดาเนินงานของโรงงานหลวงฯ รวมถึงให้ คนในชุมชนเสนอข้ อคิดเห็น
ต่อโรงงานหลวงฯ

๒. กิจกรรมทาบุญ และบาเพ็ญประโยชน์ ร่วม
โรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง ร่วมกับชุมชนจัดพิธีทาบุญตักบาตรและกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศล
ในโอกาสวันสาคัญต่างๆ อาทิ วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ ายวันสวรรคต ล้ นเกล้ าฯ รัชกาลที่ ๙
สานักงานใหญ่จดั พิธีทาบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลในโอกาสวันสาคัญต่างๆ รวมถึงจัดกิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์ร่วมกับเขตราชเทวี และโรงแรม วี กรุงเทพ

๖๘

๓. การสืบทอดประเพณีสงกรานต์
บริ ษัทฯ ร่ วมรักษาประเพณีสงกรานต์ โดยจัดสถานที่ให้ บุคลากรภายในสรงน ้าพระ โรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง จัด
กิจกรรมรดน ้าดาหัวผู้อาวุโสในชุมชนเพื่อแสดงถึงความเคารพนอบน้ อม และเป็ นการสืบสานประเพณีอนั ดีงาม ในเทศกาลวัน
สงกรานต์ของไทย ซึง่ ถือเป็ นเทศกาลปี ใหม่ของไทย

๔. กิจกรรมส่ งเสริมกีฬา
โรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง ร่ วมส่งเสริ มการเล่นกี ฬาและออกกาลังกายในชุมชน โดยโรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง)
ร่วมสนับสนุนชุมชนบ้ านยาง เพื่อเข้ าร่วมแข่งขันงานกีฬา ๓๒๙ กีฬาเยาวชนต้ านภัยยาเสพติด คนไทยเชื ้อสายจีนยูนนาน
ชิงถ้ วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้ าฟ้ามหาจักรี สิรินธร มหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจการิ ณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิ ยชาติ สยามบรมราชกุมารี โรงงานหลวงฯ ที่ ๒ (แม่จนั ) ร่ วมจัด
กิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพกับหมู่บ้านป่ าห้ า โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) ร่วมสนับสนุนพร้ อมส่งตัวแทนร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์และต้ านภัยยาเสพติดของชุมชน

๖๙

๕. สนับสนุนกิจกรรมชุมชน
โรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง ถื อ เป็ น ส่วนหนึ่ง ของชุม ชนรอบข้ า งอย่า ง
สมบูรณ์ โดยร่ วมสนับสนุนกิจกรรมชุมชน อาทิ งานวันเด็ก รวมถึงพร้ อมให้
การสนับสนุนช่วยเหลือในเหตุการณ์ความยากลาบาก เมื่อเกิดไฟป่ าบนพื ้นที่
ดอยสูงจังหวัดเชียงราย มีการมอบผลิตภัณฑ์ดอยคา และสนับสนุนหน่วย
อาสาดับเพลิงดอยจระเข้ อาเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย เพื่อเข้ าดับไฟป่ าที่
ลุกไหม้ บนพื ้นที่ดอยสูงติดต่อกันหลายวัน
อี ก ทั ง้ ร่ ว มส่ ง ก าลั ง ใจมอบเครื่ อ งดื่ ม อุ ป โภคบริ โ ภคให้ หน่ ว ยกู้ ภั ย
ในเหตุการณ์ค้นหา นักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอน ทีมหมูป่า รวม ๑๓ คน
ที่สูญหายเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ในถา้ หลวง-ขุนนา้ นางนอน
ตาบลโป่ งผา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๗๐

วัด (ศาสนา)
ศาสนา ถื อเป็ นที่ศูนย์กลางของวัฒนธรรมและวิถีชีวิต อี กทัง้ ยังเป็ นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้มีศรัทธา โดยบริ ษัทฯ
ดาเนินงานตามหลักของพุทธศาสนาและให้ ความสาคัญในการบารุงพุทธศาสนาด้ วยการพัฒนาวัดให้ เป็ นที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจแก่คน
ในชุ ม ชน นอกจากการร่ ว มจั ด พิ ธี ท าบุ ญ ตัก บาตรและกิ จ กรรมบ าเพ็ ญ ประโยชน์ ใ นพื น้ ที่ วั ด ในโอกาสส าคัญ แล้ ว
โรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง ยังร่วมพัฒนาและสนับสนุนวัดในพื ้นที่รอบโรงงานหลวงฯ ทังนี
้ ้ บริษทั ฯ มุง่ แน่นที่จะพัฒนาวัดให้ ถกู ต้ อง
ตามระเบียบของกรมการศาสนา โดยเริ่มทีห่ นึง่ วัดรอบโรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง ให้ สมบูรณ์กอ่ นขยายการสนับสนุนออกไป
๑. ธรรมสวนะ
โรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง จัดกิจกรรมวันธรรมสวนะและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ได้ แก่ วันมาฆะบูชาและ
วันวิสาขบูช า ที่จัดเป็ นประจาเดือนทุกเดือน เพื่อส่งเสริ มให้ เยาวชนรอบโรงงานหลวงฯ และเจ้ าหน้ าที่พนักงานทุกคนได้
ตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบตั ติ นเป็ นพุทธศาสนิกชนที่ดี พร้ อมทังน
้ าหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้
ให้ เกิดประโยชน์ ผ่านพิธีสวดมนต์ ฟั งเทศน์ ทาบุญตักบาตร หรื อทาวัตรเย็น พร้ อมทังจั
้ ดตังโรงทานบริ
้
การอาหารค่า

๒. วันอาสาฬหบูชา และวันเข้ าพรรษา
โรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง ร่ วมกับชุมชนในการสืบสานประเพณีเข้ าพรรษา ร่ วมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาเพื่อ
ถวายแด่พระสงฆ์ในการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม อีกทังปลู
้ กฝั งค่านิยมที่ดีงามด้ านวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ให้ แก่

พนักงานโรงงานหลวงฯ และประชาชนในชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ สืบทอดประเพณีที่สาคัญทางพระพุทธศาสนา

๗๑

๓. กฐินสามัคคี ประจาปี
บริ ษัทฯ ร่วมสืบสานประเพณีทาบุญทอดกฐิ นสามัคคีประจาปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ ใน “โครงการวัดของเรา วัดของ
ชุมชน” เพื่อพัฒนาวัดรอบโรงงานหลวงฯ ณ วัดรอบโรงงานหลวงฯ ทัง้ ๔ แห่ง ได้ แก่ วัดทุ่งจาลอง โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง)
จังหวัดเชียงใหม่ วัดป่ าห้ า โรงงานหลวงฯ ที่ ๒ (แม่จนั ) จังหวัดเชียงราย วัดนางอย โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) จังหวัด
สกลนคร และวัดซับสมบูรณ์ โรงงานหลวงฯ ที่ ๔ (ละหานทราย) จังหวัดบุรีรัมย์

ทังนี
้ ้ โครงการวัดของเรา วัดของชุมชน มีจดุ ประสงค์ในการบูรณปฏิสงั ขรณ์วดั ของชุมชนให้ เป็ นพุทธสถานต้ นแบบที่
เป็ นแหล่งถ่ายทอดหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา เป็ นศูนย์กลาง และศูนย์รวมจิตใจของชุมชน ตามหลักการพัฒนา
“บวร” เริ่ มที่วดั ป่ าห้ า (เบญจพัฒนมงคล) โดยโรงงานหลวงฯ ที่ ๒ (แม่จนั ) ร่วมกับชุมชนบ้ านป่ าห้ าพัฒนาพื ้นที่วดั ให้ มีเขต
พุทธาวาส สังฆาวาส เขตธรณีสงฆ์ และมีระบบสาธารณูปโภคให้ ถูกสุขลักษณะ ออกแบบโดยคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริ ษัท นงนุชแลนด์ส เคป แอนด์การ์ เด้ น ดีไซน์ จากัด ใช้ เงินทุนจากการทอดกฐิ นระหว่างปี
๒๕๕๙ – ๒๕๖๒

๗๒

โรงเรี ยน (การศึกษา)
บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนการศึกษาและองค์ความรู้แนวพระราชดาริ ในการพัฒนาที่ยงั่ ยืนผ่านโรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง โรงเก็บ
ผลิตภัณฑ์เกษตร และโรงปฏิบตั กิ ารวิจยั ทางพืช รวมถึงพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง ที่ ๑ (ฝาง) ที่มีความพร้ อมรองรับคณะศึกษา
ดูงานจากทังในประเทศและต่
้
างประเทศ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังสนับสนุนโรงเรี ยนและการศึกษาในชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ
ทัง้ ๓ แห่ง อีกด้ วย

๑. โครงการทุนการศึกษาดอยคา
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มและยกระดับการศึกษาให้ กับเยาวชนในพื ้นที่รอบโรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง บริ ษัทฯ มีนโยบาย
มอบทุนการศึกษาแก่ยวุ มัคคุเทศก์ ยุวเกษตรกร บุตรหลานของพนักงานที่เข้ าร่วมกิจกรรมหรื อโครงการจิตอาสา และเยาวชน
ที่ชว่ ยเหลือสนับสนุนงานของโรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง อย่างสม่าเสมอให้ มีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ ้น
ในปี พุทธศักราช ๒๕๖๑ บริ ษัทฯ ร่ วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกี ยรติ จังหวัดสกลนคร
มอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ยวุ เกษตรกรและบุตรหลานของพนักงานที่เข้ าร่วมกิจกรรมหรือโครงการจิตอาสา ณ โรงงาน
หลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) ทังนี
้ ้ มีนกั เรี ยนทุนเข้ าร่วมโครงการ ๔ คน นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

แก่เยาวชนจิตอาสาพื ้นที่โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) ที่มีผลการเรี ยนดีอีก ๒ ทุน โดยบริ ษัทฯ มีการติดตามผลการเรี ยนและการ
ร่วมกิจกรรมของนักเรี ยนทุนอย่างสม่าเสมอ
๒. โครงการต้ นกล้ าบัญชีส่ ูวิถีความพอเพียง
โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) และโรงงานหลวงฯ มี่ ๒ (แม่จนั ) ร่ วมกับโรงเรี ยนบ้ านยาง โรงเรี ยนป่ าซาง (ซางดรุ ณานุ
สาสน์) และสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗ จัดทาโครงการต้ นกล้ าบัญชีส่วู ิถีความพอเพียง เพื่อให้ นกั เรี ยนในโรงเรี ยนรอบ
โรงงานหลวงฯ รู้ วิธี ก ารทาบัญ ชี ค รั วเรื อนและทราบถึง ประโยชน์ ของการทาบัญ ชี ครั ว เรื อน อันน าไปสู่การใช้ จ่ายอย่า ง
พอประมาณและมีเหตุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๗๓

๓. กิจกรรม ห่ มรัก
บริ ษัทฯ เชิญชวนแฟนเพจมาร่ วมกิจกรรมห่มรัก เนื่องในเดือนสิงหาคม เป็ นแห่งวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้ ค่แู ม่ลูกมี
โอกาสได้ ทากิจกรรมร่วมกัน อีกทังยั
้ งเป็ นการเผยแพร่มรดกทางภูมิปัญญา การย้ อมคราม และอาหารพื ้นบ้ านอย่างข้ าวโซย
ของชุมชนใกล้ โรงงานหลวงอาหารสาเร็ จ รู ป ที่ ๓ (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร ผ่านวิทยากรตัวน้ อยจากกลุ่มยุวเกษตรกร
โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) และคุณครู จากโรงเรี ยนเต่างอยพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร ณ ร้ านดอยคา ราชเทวี

กิจกรรมเดิน-วิ่ง "๙ ตามรอย ดอยคา"
จากกระแสการวิง่ เพื่อสุขภาพที่กาลังมาแรงในประเทศไทย มีผ้ คู นให้ ความสาคัญและใส่ใจสุขภาพหันมาออกกาลังกาย

ด้ วยการวิง่ และเข้ าร่วมกิจกรรมเดิน - วิง่ เพิม่ มากขึ ้น บริษทั ดอยคาผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด เป็ นองค์กรหนึง่ ที่ให้ ความสาคัญกับ
การดูแลสุขภาพด้ วยผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพจากโรงงานหลวงอาหารสาเร็จรูปทัง้ ๓ แห่ง จึงได้ วางแนวคิดจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศาสตร์ พระราชา ด้ วยการจัดกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศลตามรอยเท้ าพ่อหลวงของปวงชน
ชาวไทย ผ่านเส้ นทางวิถีชนุ ชนแห่งความสุขที่พ่อสร้ าง “๙ ตามรอย ดอยคา” เมื่อวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริ เวณ
โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรวบรวมเงินบริ จาคมอบให้ แก่สถานพยาบาลและสถานศึกษาในพื ้นที่รอบ
โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) ซึง่ กิจกรรมเดิน - วิ่ง ๙ ตามรอยดอยคา มีผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมมากถึง ๑,๔๐๐ คน
เส้ นทางการวิ่งประกอบด้ วย ระยะฮาล์ฟ มาราธอน ๒๑ กิโลเมตร ระยะมินิ มาราธอน ๙ กิโลเมตร และระยะฟั นรัน ๔
กิโลเมตร โดยนักวิ่งทุกท่านจะได้ สมั ผัสกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม แปลงเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ พร้ อมบรรยากาศพื ้นเมืองใน
ชุมชนแห่งความสุขที่พอ่ สร้ าง เริ่มต้ นที่โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่

๗๔

ชาวบ้ านในชุมชนมีส่วนร่ วมในการเป็ นเจ้ าบ้ านร่ วมจัดงานและต้ อนรับผู้มาร่วมกิจกรรม อีกทังยั
้ งนาสินค้ าพื ้นบ้ าน
และสินค้ าครัวเรื อนออกมาร่วมวางจาหน่ายด้ วย เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมได้ เลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ชมุ ชน นอกจากนี ้ พิพิธภัณฑ์
โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) ยังเปิ ดให้ ผ้ ทู ี่มาร่วมกิจกรรมได้ เรี ยนรู้วิถีชีวิตของชุมชนและเส้ นทางพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของบริ ษัทฯ
มีการจัดกิจกรรมเรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมพื ้นเมืองมากมาย

ในการจัดกิจ กรรมดัง กล่าว บริ ษัทฯ เป็ นเจ้ าภาพและมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจ กรรม ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งล้ านห้ าแสนบาทถ้ วน) และได้ รับความร่ วมมือจากภาคีเครื อข่ายทัง้ ภาครัฐและเอกชนในการร่ วมสนับสนุนกิจกรรม
ดังกล่าวได้ แก่ บริษัท เอฟ.บี.ที. สปอร์ ตคอมเพล็กซ์ จากัด บริษัท เต็ดตรา แพ้ ค (ประเทศไทย) จากัด บริษัท สายการบินนกแอร์
จากัด (มหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จ ากัด ทูฟาสทูสลีป
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ กรมการปกครอง บริ ษัท เอิร์ท (ประเทศไทย) จากัด บริ ษัท เบอร์ แทรม
(1958) จากัด และบริษัท อาหารยอดคุณ จากัด มูลค่ารวม ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้ าแสนบาทถ้ วน) ทังนี
้ ้ รายได้ หลังหักค่าจ่าย
จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวรวมเป็ นเงิน ๗๗๓,๒๖๑.๘๕ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้ อยหกสิบเอ็ดบาทแปดสิบห้ า
สตางค์) บริษทั ฯ จึงดาเนินการมอบเงินให้ สถานพยาบาลและสถานศึกษา ในพื ้นที่รอบโรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) ดังนี ้ :~
๑. โรงเรี ยนบ้ านยาง

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดทุง่ จาลอง

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. โรงเรี ยนเจ้ าแม่หลวงอุปถัมภ์ ๑

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. โรงเรี ยนบ้ านทุง่ หลุก

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. โรงเรี ยนบ้ านยาง

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. รพสต.บ้ านยาง

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๗. รพสต.บ้ านแม่งอนกลาง

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๘. โรงพยาบาลฝาง

๗๓,๒๖๑.๘๕ บาท
๗๕

กิจกรรมเดิน - วิ่ง ๙ ตามรอยดอยคา แบ่งกิจกรรมออกเป็ น ๒ วัน คือ วันก่อนกิจกรรมวิ่งและวันจัดกิจกรรมวิ่ง วัน
ก่อนกิจกรรมวิ่ง ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถมารับชุดวิ่งได้ ที่โรงงานหลวงฯ ๑ (ฝาง) พร้ อมชมการแสดงทางวัฒนธรรม เดินตลาด
ชมสินค้ าพื ้นบ้ านของคนในชุมชน รวมถึงกิจกรรม ๙ ฐาน ที่พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) จัดขึ ้น ได้ แก่ การเรี ยนเขียน
พู่กัน จี น การท าเกี๊ ย วซ่ า แบบชาวจี น ยูน นาน การท าผัก กาดดองแบบชาวจี น ยูน นาน การท าบัว ลอยยูน นาน การท า
ชาเจียวกู้หลาน การผสมสมุนไพรพริกหมาล่า การปักผ้าแบบชนเผ่าอิว๊ เมีย่ น การทาข้ าวซอยตัด และเข้ าชมพิพธิ ภัณฑ์โรงงานหลวงฯ
ที่ ๑ (ฝาง) ตามเส้ นทางพระมหากรุณาธิคณ
ุ และประวัตคิ วามเป็ นมาของบริษัทฯ
การวัดประเมินผลการจัดกิจกรรม บริษัทฯ จัดทาแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมและชาวบ้ าน
ในชุมชน พบว่า มีผ้ รู ่วมกิจกรรมทังหมด
้
๑,๔๐๐ คน มากกว่าเป้าหมายถึง ๔๐๐ คน โดยผู้ร่วมกิจกรรมร้ อยละ ๘๙.๕ มีความ
เข้ าใจความเป็ นดอยคาและทราบวัตถุประสงค์การก่อตังบริ
้ ษัทฯ ผู้ร่วมกิจกรรมร้ อยละ ๘๘.๖ มีความเข้ าใจวัฒนธรรมของ
ชุมชนในอาเภอฝาง และผู้ร่วมกิจกรรม ร้ อยละ ๘๕.๙ มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมและยินดีกลับมาร่วมกิจกรรมอีกใน
อนาคต

หนึง่ ในเป้าหมายของการจัดกิจกรรม เดิน - วิ่ง ๙ ตามรอยดอยคา คือ การส่งต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนสู่คนใน
ชุมชนให้ สามารถดาเนินกิจกรรมนี ้ต่อไปได้ อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่งอน
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ จดั งาน เดิน - วิ่งการกุศล “แม่งอนรักษ์ สานต่อ เชียงใหม่” เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทของตน
ในการร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอด ศาสตร์ พระราชา ของล้ นเกล้ าฯ รัชกาลที่ ๙ และนารายได้ หลังหักค่าใช้ จ่ายมอบให้ กบั
ชุมชนในเส้ นทางวิ่ง เพื่อนาไปพัฒนาชุมชนให้ เกิดประโยชน์สูงสุด ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ร่ วมสนับสนุนเงินเพื่อจัดกิจกรรม และมอบ

ผลิตภัณฑ์น ้าผลไม้ ดอยคา รวมถึงทาอาหารให้ ผ้ รู ่วมกิจกรรมดังกล่าว อีกด้ วย

๗๖

๗๗

สนับสนุนกิจกรรมภายนอกองค์กร
๑. โครงการ U.S. College Sports Camp Thailand
ที่จดั ขึ ้นเพื่อเปิ ดโอกาสให้ เยาวชนไทยได้ มีช่องทางการรับทุนการศึกษา ไปเรี ยนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ประเทศ
สหรัฐอเมริกาควบคูก่ บั การเล่นกีฬา

๒. สนับสนุนงานวิ่งการกุศล
บริ ษัทฯ ร่ วมสนับสนุนกิจกรรมวิ่งเพื่อร่วมส่งเสริ มการออกกาลังกายและการดูแลสุขภาพทังในไทยและต่
้
างประเทศ
อีกทังยั
้ งเป็ นการสมทบทุนเพื่อการกุศลอีกด้ วย

๓. สนับสนุนนักเทนนิสเยาวชน
บริ ษัทฯ ร่ วมสนับสนุนนักเทนนิสเยาวชน เพื่อส่งเสริ มให้ นกั กีฬาเยาวชนไทยก้ าวไปสู่ฝั่งฝั นและความสาเร็ จในระดับ
อาชีพมากยิ่งขึ ้น

๗๘

๔. งานประชุม Sustainable Brands Bangkok
บริ ษัทฯ ร่ วมสนับสนุนและเข้ าร่ วมการประชุมสัมมนา ด้ านความยัง่ ยืนของแบรนด์ระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดต่อเนื่องเป็ น
เวลา ๓ ปี อีกทังยั
้ งร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวการสร้ างแบรนด์ที่ยงั่ ยืน

๕. โครงการ ฟูมฟั ก ฝั น เฟส
เป็ นอีกหนึ่งโครงการที่บริ ษัทฯ ให้ การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริ มให้ เยาวชนไทยได้ ค้นหาแรงบันดาลใจ และ
มองหาอาชีพที่ใช่ พร้ อมสู้เพื่อเป้าหมายได้ อย่างมัน่ ใจ

๖. โครงการประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน “ฮอร์ ส อะวอร์ ด” และโครงการประกวดผลงานจิตรกรรม “นานมี
ไฟน์ อาร์ ต อะวอร์ ด”
บริ ษัทฯ ร่ วม สนับสนุนให้ เด็กและเยาวชนเกิดความสนใจริ เริ่ มสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะ รวมถึงเป็ นการเปิ ดโอกาสให้
แสดงความสามารถด้ านศิลปะของกลุ่มศิลปิ นและประชาชนทัว่ ไป ชิงถ้ วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้ า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ ๓

๗๙

๗. การประชุมอาเซียนบวกสาม
บริษัทฯ ร่วมจัดแสดงสินค้ าในการประชุมอาเซียนบวกสามว่าด้ วยเรื่ องกิจการเพื่อสังคมภายใต้ หวั ข้ อ "การขับเคลื่อน
กิจการเพื่อสังคม สู่ความสาเร็ จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในภูมิภาคอาเซียน" เพื่อส่งเสริ มและเสริ มสร้ างความร่วมมือ
ในการดาเนินงานด้ านกิจการเพื่อสังคม ขับเคลื่อนงานและเครื อข่ายในการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม มีประเทศเข้ า
ร่วมประชุมทังสิ
้ ้น ๑๓ ประเทศ

๘. งาน Thaifex World of food Asia 2018 และ 2019
บริ ษั ทฯ ร่ วมแสดงสิ นค้ าและจัด จ าหน่ายในงาน “Thaifex World of food Asia 2019” ถื อเป็ นเวที ที่เ ปิ ด โอกาสให้
ผู้ประกอบการจากทัว่ โลก ได้ มาเจรจาการค้ ากับผู้ประกอบการอาหารเครื่ องดื่มของไทย และภูมิภาคต่างๆ กว่า ๔๐ ประเทศ
เป็ นงานแสดงสินค้ า อาหาร และเครื่ องดื่มที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ งานหนึง่ ในเอเชีย

๙. งาน World Marketing Asia 2019
บริ ษัทฯ ร่วมเสวนาในงาน WMS Asia 2019 (World Marketing Asia 2019) ในหัวข้ อ Better World Index in Action:
Becoming Better เผยแพร่ ศ าสตร์ พ ระราชา หลัก การด าเนิ น งานของดอยค า และการพัฒ นาเพื่ อ ความยั่ง ยื น ร่ ว มกับ
ดร.ศิริกลุ เลากัยกุล ประธานบริ หารบริ ษัท แบรนด์บีอิ ้ง จากัด และนางพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้ช่วยประธานกรรมการ
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงแรมสยามเคมปิ นสกี ้ กรุงเทพฯ

๘๐

งบแสดงฐานะทางการเงิน

๘๑

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ดอยคาผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด

ความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัท ดอยคาผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด (บริ ษัทฯ) ซึ่งประกอบด้ วยงบแสดง ฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ งบกาไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สาหรับปี สิ ้นสุด
วันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้ าพเจ้ าเห็นว่างบการเงินข้ างต้ นนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันของบริ ษัท ดอยคาผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด โดยถูกต้ องตามที่ควร ในสาระสาคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีสว่ นได้ เสียสาธารณะ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ ในวรรค ความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ามีความเป็ นอิสระจาก บริ ษัทฯ ตามข้ อกาหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้ อง กับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้ อกาหนด นัน้ ด้ วย ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ข้าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า

ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริ หารมีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี ้โดยถูกต้ องตามที่ควร ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ บู ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ น
เพื่อให้ สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้ อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผู้บริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษัทฯ ในการดาเนินงานต่อเนื่อง การเปิ ดเผย
เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้ เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่อง
เว้ นแต่ผ้ บู ริหารมีความตังใจที
้ ่จะเลิกบริษัทฯ หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงาน ต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลมีหน้ าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัทฯ

๘๒

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ได้ ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก การ
แสดงข้ อมูลที่ชดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด และ เสนอรายงานของ
ผู้สอบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของข้ าพเจ้ าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้ เป็ น
การรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ พบข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญที่มีอยู่ได้ เสมอไป ข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต หรื อข้ อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ ว่ารายการที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินจากการใช้ งบการเงินเหล่านี ้
ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้ าพเจ้ าใช้ ดลุ ยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั งิ านดังต่อไปนี ้ด้ วย
•

ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง ต่อความเสี่ยงเหล่านัน้
และได้ หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง ความเห็นของข้ าพเจ้ า ความเสี่ยง
ที่ไ ม่พ บข้ อมูล ที่ขัดต่อข้ อเท็จ จริ งอันเป็ นสาระส าคัญซึ่ง เป็ นผลมาจากการ ทุจริ ตจะสูง กว่าความเสี่ ยงที่ เกิ ดจาก
ข้ อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตังใจละเว้
้
นการ
แสดงข้ อมูล การแสดงข้ อมูลที่ไม่ตรงตามข้ อเท็จจริงหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•

ทาความเข้ าใจเกี่ ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ ยวข้ องกับการตรวจสอบ เพื่ อออกแบบวิธี การตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิ ผลของการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผ้ บู ริ หารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องที่ผ้ บู ริหารจัดทา

•

สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริ หาร และสรุปจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้ รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อ สถานการณ์ที่อาจเป็ น
เหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของบริ ษัทฯ ในการดาเนินงาน ต่อเนื่องหรื อไม่ หากข้ าพเจ้ าได้
ข้ อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้ าพเจ้ าจะต้ องให้ ข้อสังเกตไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ าถึง
การเปิ ดเผยข้ อ มูล ที่ เ กี่ ยวข้ องในงบการเงิ น หรื อหากเห็ นว่า การเปิ ดเผยดัง กล่า วไม่เ พี ยงพอ ข้ าพเจ้ าจะแสดง
ความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้ อสรุ ปของข้ าพเจ้ าขึ ้นอยู่กับ หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้ รับจนถึงวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ บริ ษัทฯ ต้ องหยุดการ
ดาเนินงานต่อเนื่องได้
๘๓

•

ประเมินการนาเสนอ โครงสร้ างและเนือ้ หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ อง ตลอดจน
ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นโดยถูกต้ องตามที่ควรหรื อไม่

ข้ าพเจ้ าได้ สื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ ตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้ อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบ การควบคุมภายในหาก
ข้ าพเจ้ าได้ พบในระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี ้

สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน ๕๘๗๒
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
กรุงเทพฯ : ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

๘๔

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

๕

๒๗๗,๖๕๗,๘๐๑

๑๗๑,๒๘๐,๘๖๕

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น

๖

๓๓๓,๔๖๐,๔๕๗

๔๐๐,๓๗๐,๓๖๖

สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

๗
๘

๓๔๐,๘๕๑,๙๓๘
๑๒,๙๒๙,๕๕๘

๔๓๙,๐๑๘,๒๒๗
๑๔,๑๘๙,๘๕๒

๙๖๔,๘๙๙,๗๕๕

๑,๐๒๔,๘๕๙,๓๑๐

รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

๙

๘๙๒,๑๓๓,๓๑๒

๙๘๓,๐๑๙,๖๙๕

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

๑๐

๕๔,๖๐๔,๘๕๑

๖,๑๐๐,๕๒๕

๑๕,๖๐๖,๓๓๗

๑๔,๑๖๖,๐๗๘

๙๖๒,๓๔๔,๕๐๐

๑,๐๐๓,๒๘๖,๒๙๘

๑,๙๒๗,๒๔๔,๒๕๕

๒,๐๒๘,๑๔๕,๖๐๘

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

๘๕

หมายเหตุ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

(หน่วย: บาท)
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนื ้อื่น

๑๒

๑๕๐,๘๗๑,๐๘๓

๑๙๗,๘๖๔,๘๓๒

๑๓

๑๕,๕๔๒,๕๕๘

๑๕,๕๔๒,๕๕๘

๑๔

๑๕,๐๐๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐,๐๐๐

๑๕

๓๘,๖๗๙,๔๑๙

๔๘,๐๗๑,๓๖๔

๑,๗๙๔,๙๓๙
๑๑,๓๔๙,๗๑๙

๑,๑๔๑,๔๐๒
๑๔,๕๔๓,๒๓๕

๒๓๓,๒๓๗,๗๑๘

๒๙๒,๑๖๓,๓๙๑

๑๓

๑๐๗,๙๔๓,๓๙๕

๑๒๓,๔๘๕,๙๕๔

๑๔

๓๕๔,๖๓๐,๐๐๐

๓๖๙,๖๓๐,๐๐๐

๑๕

๓๒,๒๔๒,๑๔๓
๕๒,๙๖๓,๗๖๐

๘๕,๘๓๐,๘๒๙
๓๒,๔๐๑,๒๔๔

๕๔๗,๗๗๙,๒๙๘
๗๘๑,๐๑๗,๐๑๖

๖๑๑,๓๔๘,๐๒๗
๙๐๓,๕๑๑,๔๑๘

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่นส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่
ปี
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
หนี ้สินหทุนเวียนอื่น

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึง่ ปี
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

๑๖

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

๘๖

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ ๓,๔๐๐,๐๐๐ หุ้น มูลค่าหุ้นละ ๑๐๐ บาท

๓๔๐,๐๐๐,๐๐๐

๓๔๐,๐๐๐,๐๐๐

๓๔๐,๐๐๐,๐๐๐

๓๔๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๖๘๖,๒๒๗,๒๓๙

๘๐,๐๐๐,๐๐๐
๗๐๔,๖๓๔,๑๙๐

๑,๑๔๖,๒๒๗,๒๓๙
๑,๙๒๗,๒๔๔,๒๕๕

๑,๑๒๔,๖๓๔,๑๙๐
๒,๐๒๘,๑๔๕,๖๐๘

ทุนที่ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ ว
หุ้นสามัญ ๓,๔๐๐,๐๐๐ หุ้น มูลค่าหุ้นละ ๑๐๐ บาท
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว - สารองทัว่ ไป
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

๑๗

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

๘๗

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ
รายได้
รายได้ จากการขาย

๑๘

๒๕๖๑

๑,๗๖๙,๔๖๘,๖๘๙

๑,๘๗๑,๙๕๗,๓๐๐

๑,๙๑๐,๒๐๖
๑๙,๘๓๘,๗๗๔

๑,๕๕๔,๘๒๘
๑๙,๖๓๔,๔๓๗

รวมรายได้

๑,๗๙๑,๒๑๗,๖๖๙

๑,๘๙๓,๑๔๖,๕๖๕

ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขาย

๑,๑๖๑,๙๖๔,๔๙๕

๑,๒๒๖,๐๙๒,๔๗๘

๒๙๙,๗๙๔,๑๘๑
๒๘๔,๒๑๖,๔๑๙

๓๒๔,๑๓๐,๘๖๕
๒๓๒,๗๒๔,๓๔๘

๑,๗๔๕,๙๗๕,๐๙๕

๑,๗๘๒,๙๔๗,๖๙๑

กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้ จา่ ยทางการเงิน

๔๕,๒๔๒,๕๗๔
(๒๐,๒๔๐,๙๕๐)

๑๑๐,๑๙๘,๘๗๔
(๒๓,๘๗๗,๕๓๑)

กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้

๒๕,๐๐๑,๖๒๔
(๓,๔๐๘,๕๗๕)
๒๑,๕๙๓,๐๔๙

๘๖,๓๒๑,๓๔๓
(๓,๖๙๔,๗๒๓)
๘๓,๖๒๖,๖๒๐

ดอกเบี ้ยรับ

รายได้ อื่น

ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ การ
รวมค่ าใช้ จ่าย

กาไรสุทธิสาหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

๘๘

๒๕๖๒

๘๙

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

้ (หมายเหตุ ๑๗)
เป็ นสารองทัวไป

โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร
(๔๐,๐๐๐,๐๐๐)
๖๘๖,๒๒๗,๒๓๙

๒๑,๕๙๓,๐๔๙

๗๐๔,๖๓๔,๑๙๐

๗๐๔,๖๓๔,๑๙๐

(๔๐,๐๐๐,๐๐๐)

๖๖๒,๐๐๗,๕๗๐
๘๒,๖๒๖,๖๒๐

ยังไม่จดั สรร

๑,๑๔๖,๒๒๗,๒๓๙

๒๑,๕๙๓,๐๔๙

๑,๑๒๔,๖๓๔,๑๙๐

๑,๑๒๔,๖๓๔,๑๙๐

-

๑,๐๔๒,๐๐๗,๕๗๐
๘๒,๖๒๖,๖๒๐

รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

๔๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐,๐๐๐

๓๔๐,๐๐๐,๐๐๐

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒
กาไรสุทธิสาหรับปี
๓๔๐,๐๐๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐,๐๐๐

๓๔๐,๐๐๐,๐๐๐

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

้ (หมายเหตุ ๑๗)
เป็ นสารองทัวไป

๔๐,๐๐๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐,๐๐๐
-

๓๔๐,๐๐๐,๐๐๐
-

โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑
กาไรสุทธิสาหรับปี

จัดสรรแล้ ว สารองทัว่ ไป

กาไรสะสม

และชาระแล้ ว
เต็มมูลค่า

ทุนเรื อนหุ้นที่ออก

(หน่วย: บาท)

(หน่วย: บาท)
๒๕๖๒
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษี
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน

๒๕๖๑

๒๕,๐๐๑,๖๒๔

๘๖,๓๒๑,๓๔๓

โอนกลับค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

(๓,๑๐๐,๐๐๐)

-

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

๑๔๑,๓๔๔,๖๐๓

๑๓๕,๕๓๖,๒๔๓

ขาดทุนจากการจาหน่าย/ตัดจาหน่ายสินทรัพย์

๒,๓๙๑,๕๖๓

๓๒๗,๖๕๓

ค่าใช้ จา่ ยผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

๒๒,๙๗๑,๖๕๐

๓,๕๔๑,๘๖๕

ดอกเบี ้ยรับ

(๑,๙๑๐,๒๐๖)
๒๐,๒๔๐,๙๕๐

(๑,๕๕๔,๘๒๘)
๒๓,๘๗๗,๕๓๑

๒๐๖,๙๔๐,๑๘๔

๒๔๘,๐๔๙,๘๐๗

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น

๗๐,๐๐๙,๙๐๙

(๙,๐๖๙,๔๕๖)

สินค้ าคงเหลือ

๙๘,๑๖๖,๒๘๙

(๓,๑๒๗,๙๔๒)

๑,๒๖๐,๒๙๓

๑,๖๑๙,๑๐๓

(๑,๔๔๐,๒๕๙)

(๔,๔๙๑,๓๑๐)

(๔๘,๓๕๘,๒๘๐)

๗,๘๙๒,๖๒๖

(๓,๑๙๓,๕๑๖)
(๒,๔๐๙,๑๓๔)

๒,๕๗๓,๙๕๐
-

๓๒๐,๙๗๕,๔๘๖

๒๔๓,๔๔๖,๗๗๘

๑,๙๑๐,๒๐๖
(๒,๗๕๕,๐๓๘)
๓๒๐,๑๓๐,๖๕๔

๑,๕๕๔,๘๒๘
(๕,๓๓๖,๙๓๖)
๒๓๙,๖๖๔,๖๗๐

ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ้ย
กาไรจากการดาเนินงานก่ อนการเปลี่ยนในสินทรัพย์

และหนีส้ ินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ ้น) ลดลง

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี ้สินดาเนินงานเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ดอกเบี ้ยรับ
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
๙๐

(หน่วย: บาท)
๒๕๖๒
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ชื ้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

๒๕๖๑

(๕๐,๗๖๑,๙๓๑)

(๖๐,๐๗๗,๖๗๘)

เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์

(๔๙,๔๗๓,๓๗๗)
๒๔๕,๗๓๐

(๒,๔๓๒,๑๒๖)
๑,๒๒๓,๕๓๕

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(๙๙,๙๘๙,๕๗๘)

(๖๑,๒๘๖,๒๖๙

-

(๑๐,๐๐๐,๐๐๐)

ชาระคือเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(๑๕,๕๔๒,๕๕๙)

(๑๐,๓๖๑,๗๐๕)

ชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น

(๑๕,๐๐๐,๐๐๐)

(๑๕,๐๐๐,๐๐๐)

จ่ายชาระหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(๖๒,๙๘๐,๖๓๑)
(๒๐,๒๔๐,๙๕๐)

(๕๖,๙๑๙,๒๗๗)
(๒๓,๘๗๗,๕๓๑)

(๑๑๓,๗๖๔,๑๔๐)

(๑๑๖,๑๕๘,๕๑๓)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นปี

๑๐๖,๓๗๖,๙๓๖
๑๗๑,๒๘๐,๘๖๔

๖๒,๒๑๙,๘๘๘
๑๐๙,๐๖๐,๙๗๗

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

๒๗๗,๖๕๗,๘๐๑

๑๗๑,๒๘๐,๘๖๕

๑,๓๖๔,๕๓๑

(๘,๗๑๐,๗๔๕)

-

๙,๒๘๓,๔๔๐

ซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงินลดลง

จ่ายดอกเบี ้ย
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ สุทธิ

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใช้ เงินสด
เจ้ าหนี ้จากการซื ้อสินทรัพย์เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

๙๑

๑. ข้ อมูลทั่วไป
๑.๑ ความเป็ นมา
บริ ษัท ดอยคาผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด (“บริ ษัทฯ”) จัดตังขึ
้ ้นเป็ นบริ ษัทจากัดและมีภูมิลาเนาในประเทศไทย ดาเนิน
กิจการแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตร โดยสืบทอดการบริ หารโรงงานหลวงอาหารสาเร็ จรูป ซึ่งเดิมจัดตังอยู
้ ่ภายใต้ การ
กากับดูแลของ “โครงการหลวง” โดยที่โครงการหลวงมี สถานะเป็ นโครงการตามพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ
ให้ ตงขึ
ั ้ ้นเป็ น “มูลนิธิ” และพระราชนามว่า “มูลนิธิโครงการหลวง” และใช้ งบประมาณจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
เพื่ อพัฒ นาความเป็ น อยู่ข องราษฎรในชนบทที่ ยากจน ในถิ่ นทุรกันดาร ที่ มีความล่อแหลมต่อการเกิ ดปั ญ หาทาง
การเมือง ความมัน่ คงของชาติ และการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
๑.๒ การจัดตัง้
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมี พ ระบรม
ราโชบายให้ สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ ย์ เข้ ารับช่วงดาเนินกิจการโรงงานหลวงอาหารสาเร็จรูปทัง้ ๔ แห่ง
(ในขณะนัน)
้ จากโครงการหลวง จัดตังขึ
้ ้นเป็ นนิตบิ คุ คลในนาม “บริษัท ดอยคาผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด” โดยสานักงาน
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เป็ นผู้ถือหุ้นร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สานักงานทรัพย์ สินพระมหากษัตริ ย์ได้ โอนหุ้นทัง้ หมดขึน้ ทูลเกล้ าฯถวายพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ตงแต่
ั ้ แรกตังเพื
้ ่ อการแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตร และช่วยเหลือราษฎร ด้ วยการส่งเสริ ม
การปลูกพืชในระบบเกษตรอุต สาหกรรม เป็ นการสร้ างตลาดรองรั บผลผลิต ทางการเกษตรทีแ่ น่นอน ทาให้ เกิดความ
ต่อเนื่องระหว่างเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เพื่ อให้ โครงสร้ างเข้ า สู่ร ะบบธุ ร กิ จ อย่างเต็ม ที่ โดยคง
วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการเพาะปลูกที่ชดั เจนในเชิงพาณิชย์ยิ่งขึ ้น

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ บริ ษัทฯ ย้ ายที่ทาการสานักงานใหญ่ จากเดิม เลขที่ ๑๗๓ ถนนราชสีมา แขวงดุสิต เขต
ดุสิ ต กรุ ง เทพมหานคร ๑๐๓๐๐ มาอยู่ที่ ๑๑๗/๑ ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
๑๐๔๐๐
ปัจจุบนั ฯ มีโรงงานหลวงฯ ทีเ่ ปิ ดดาเนินกิจการอยู่ ๓ แห่ง ในจังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย และสกลนคร สาหรับโรงงานหลวงฯ
ที่ ๔ (ละหารทราย) จังหวัดบุรีรัมย์ ยังคงปิ ดดาเนินการ แต่บริษัทฯ มีแนวโน้ มจะทาการปรับปรุงฟื น้ ฟูในอนาคต

๙๒

๑.๓ นโยบายและวัตถุประสงค์
ในการดาเนินงานด้ วยพื ้นฐานเดิมที่ม่งุ ช่วยเหลือให้ เกษตรกรได้ มีอาชีพเพาะปลูกพืชแทนการปลูกฝิ่ น เพื่อแก้ ปัญหา
การบุกรุ กทาลายสภาพแวดล้ อมและความมั่นคงของประเทศ สู่การดาเนินธุรกิ จอย่างเต็ม รู ปแบบ โดยยังคงยื น
หลักการสนับสนุนการสร้ างรายได้ จากพืชผลทางการเกษตร และพัฒนาการผลิตให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของ
ผู้บริโภค
๑.๔ ลักษณะของธุรกิจ
ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ เป็ นธุ ร กิ จ ประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารโดยบรรจุ ก ระป๋ อง กล่ อ ง ขวดแก้ ว ฯลฯ ส่ ง ขายทั ง้
ภายในประเทศ และต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ประกอบด้ วย น ้าผลไม้ พร้ อมดื่ม น ้าผลไม้ เข้ มข้ น ผลไม้ อบแห้ ง เนื ้อผลไม้
ทาขนมปัง แป้งถัว่ เหลือง ผลไม้ กระป๋ อง ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง น ้าดื่ม ฯลฯ
นอกจากนัน้ ยัง มี ร ายได้ อื่น ๆ จากการจาหน่ายผลิ ตภัณ ฑ์ ข องโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ อาทิเช่น นม
น ้าผึ ้ง จากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ผักสด ผลไม้สด จากมูลนิธโิ ครงการหลวง เมล็ดกาแฟคัว่ ผลิตภัณฑ์จากแมค
คาเดเมีย ของโครงการพัฒนาดอยตุง (พื ้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดาริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และสินค้ าจาก
โครงการหนึง่ ตาบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ เป็ นต้ น
๒.

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี ้จัดทาขึ ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะที่ออกโดยสภา
วิชาชีพบัญชี และบริ ษัทฯ ได้ ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ ๗ เรื่ อง งบกระแสเงินสด โดยแสดงรายการในงบ
การเงิ น ตามข้ อ ก าหนดในประกาศกรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ลงวัน ที่ ๒๘ กัน ยายน ๒๕๕๔ ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษัทฯ ใช้ เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี ้
งบการเงินนี ้ได้ จดั ทาขึ ้นโดยใช้ เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้ นแต่จะได้ เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

๙๓

๓.

นโยบายการบัญชีท่ สี าคัญ

๓.๑ การรั บรู้ รายได้
ขายสิ นค้า
รายได้ จากการขายสินค้ ารับรู้ เมื่อบริ ษัทฯ ได้ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็ นนัยสาคัญของความเป็ นเจ้ าของ
สินค้ าให้ กับผู้ซื ้อแล้ ว รายได้ จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกากับสินค้ าโดย ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม สาหรับ
สินค้ าที่ได้ สง่ มอบหลังจากหักส่วนลดแล้ ว
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบี ้ยถือเป็ นรายได้ ตามเกณฑ์คงค้ างโดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้ จริง
๓.๒ เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันที
้ ่มีสภาพคล่องสูง ซึ่ง
ถึงกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓ เดือนนับจากวันที่ได้ มาและไม่มีข้อจากัดในการเบิกใช้
๓.๓ ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ ืน
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นแสดงมูลค่าตามจานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับ บริ ษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญสาหรับ
ผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี ้ไม่ได้ ซึ่งโดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บ
เงินและการวิเคราะห์อายุหนี ้
๓.๔ สินค้ าคงเหลือ
สินค้ าสาเร็จรูปและสินค้ าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก) หรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับ
แล้ ว แต่ร าคาใดจะต่ า กว่ า ราคาทุ น ดัง กล่ า ววัด มูล ค่า ตามวิ ธี ต้ น ทุ น มาตรฐานซึ่ ง ใกล้ เ คี ย งกับ ต้ น ทุ น จริ ง และ
ประกอบด้ วยต้ นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต
วัตถุดบิ แสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะต่ากว่า และจะถือเป็ นส่วนหนึ่งของ
ต้ นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
๓.๕ ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการ
ลดลงของมูลค่า (ถ้ ามี)

๙๔

ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์คานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้ นตรงตามอายุการให้ ประโยชน์โดยประมาณ
ดังนี ้
อาคาร

๒ - ๒๐ ปี

เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน

๒ - ๑๕ ปี

อุปกรณ์สานักงาน

๓ - ๕ ปี

ยานพาหนะ

๕ ปี

บริ ษัทฯ บันทึกค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคานวณผลการดาเนินงาน โดยไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสาหรับที่ดินและ
สินทรัพย์ระหว่างติดตัง้
๓.๖ สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า (ถ้ ามี)
บริ ษัทฯ ตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกาไรขาดทุนตามวิธีเส้ นตรงตลอดอายุการให้ ประโยชน์
ดังนี ้
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์

๑๐ ปี

เครื่ องหมายการค้ า

๑๐ ปี

๓.๗ สัญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าอาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของส่วนใหญ่ได้ โอนไปให้ กบั ผู้เช่าถือ
เป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรื อ
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้ วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า
หักค่าใช้ จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี ้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี ้ยจ่ายจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนตลอดอายุของ
สัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้ มาตามสัญญาเช่าการเงิน จะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้ งานของสินทรัพย์ที่เช่า
สัญญาเช่าอาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของส่วนใหญ่ไม่ได้ โอนไปให้ กบั ผู้เช่า
ถือเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน จานวนเงินที่จา่ ยตามสัญญาเช่าดาเนินงานรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายตามวิธีเส้ นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า

๙๕

๓.๘ เงินตราต่ างประเทศ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และ
หนีส้ ินที่เป็ นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิน้ รอบ
ระยะเวลารายงาน
กาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้ รวมอยูใ่ นการคานวณผลการดาเนินงาน
๓.๙ ประมาณการหนีส้ ิน
บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี ้สินไว้ ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึง่ เป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้ เกิดขึ ้นแล้ ว และมี
ความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื ้องภาระผูกพันนัน้ และบริ ษัทฯ
สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนันได้
้ อย่างน่าเชื่อถือ
สาหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน บริษัทฯ บันทึกผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตามหลักเกณฑ์
การประมาณการหนี ้สินด้ วยจานวนประมาณการที่ดีที่สดุ ของรายจ่ายที่ต้องนาไปจ่ายชาระภาระผูกพัน ณ วันสิ ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน

๓.๑๐ ภาษีเงินได้
บริ ษัทฯ บันทึกภาษี เงินได้ ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้ กับหน่วยงานจัดเก็บภาษี ของรัฐ โดยคานวณจากกาไรทาง
ภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษี อากร
๔.

การใช้ ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริ หารอาจต้ องใช้ การประมาณ
และการตังสมมติ
้
ฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้ วยเหตุนี ้
ผลที่เกิดขึ ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณไว้

๕.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
(หน่วย: บาท)
๒๕๖๒
๒๕๖๑
เงินสด
๗๗๓,๐๐๐
๒,๙๒๔,๙๘๑
เงินฝากสถาบันการเงิน
๒๗๖,๘๘๔,๘๐๑
๑๖๘,๓๕๕,๘๘๔
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
๒๗๗,๖๕๗,๘๐๑
๑๗๑,๒๘๐,๘๖๕
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เงินฝากออมทรัพย์มีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ ๐.๒๕๐ ถึง ๐.๔๐๐ ต่อปี
(๒๕๖๑: ร้ อยละ ๐.๓๗๐ ถึง ๐.๕๐๐ ต่อปี )
๙๖

๖.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ ืน

ลูกหนี ้การค้ า
ลูกหนี ้อื่น
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น - สุทธิ

๒๕๖๒
๓๔๔,๒๐๘,๘๓๔
๔,๑๕๑,๖๒๓
๓๔๘,๓๖๐,๔๕๗
(๑๔,๙๐๐,๐๐๐)
๓๓๓,๔๖๐,๔๕๗

(หน่วย: บาท)
๒๕๖๑
๔๐๕,๖๙๗,๙๕๑
๑๒,๖๗๒,๔๑๕
๔๑๘,๓๗๐,๓๖๖
(๑๘,๐๐๐,๐๐๐)
๔๐๐,๓๗๐,๓๖๖

๗, สินค้ าคงเหลือ
(หน่วย: บาท)

สินค้ าสาเร็จรูป
งานระหว่างทา
วัตถุดบิ
ภาชนะ
รวม

ราคาทุน
๑๖๒,๗๘๘,๘๒๖
๑๒๑,๖๖๐,๙๔๕
๒๕,๗๒๕,๗๔๙
๓๕,๘๙๒,๔๒๐
๓๔๖,๐๖๗,๙๔๐

๒๕๖๒
รายการปรับลดราคา
ทุนให้ เป็ นมูลค่าสุทธิที่
จะได้ รับ
(๕,๒๑๖,๐๐๒)
(๕,๒๑๖,๐๐๒)

สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
๑๖๒,๗๘๘,๘๒๖
๑๒๑,๖๖๐,๙๔๕
๒๐,๕๐๙,๗๔๗
๓๕,๘๙๒,๔๒๐
๓๔๐,๘๕๑,๙๓๘
(หน่วย: บาท)

สินค้ าสาเร็จรูป
งานระหว่างทา
วัตถุดบิ
ภาชนะ
รวม

ราคาทุน
๑๗๘,๗๔๘,๒๕๓
๒๐๕,๘๗๔,๓๓๔
๒๖,๘๙๕,๑๔๓
๔๒,๕๐๐,๔๙๗
๔๕๔,๐๑๘,๒๒๗

๒๕๖๑
รายการปรับลดราคา
ทุนให้ เป็ นมูลค่าสุทธิที่
จะได้ รับ
(๑๕,๐๐๐,๐๐๐)
(๑๕,๐๐๐,๐๐๐)

สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
๑๗๘,๗๔๘,๒๕๓
๒๐๕,๘๗๔,๓๓๔
๑๑,๘๙๕,๑๔๓
๔๒,๕๐๐,๔๙๗
๔๓๙,๐๑๘,๒๒๗
๙๗

๘.

สินทรั พย์ หมุนเวียนอื่น

เงินมัดจา
ค่าใช้ จา่ ยจ่ายล่วงหน้ า
ภาษีมลู ค่าเพิ่มตังพั
้ ก
อื่น ๆ
รวม

๙๘

๒๕๖๒
๒,๕๐๘,๔๑๘
๕,๗๙๒,๑๐๙
๑,๙๘๓,๗๔๐
๒,๖๔๕,๒๙๒
๑๒,๙๒๙,๕๕๙

(หน่วย: บาท)
๒๕๖๑
๙๙๙,๘๒๔
๖,๕๔๖,๙๐๐
๔,๓๒๖,๙๔๐
๒,๓๑๖,๑๘๘
๑๔,๑๘๙,๘๕๒

๙.

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: บาท)
เครื่องตกแต่ง และ
เครื่องใช้ สานักงาน

งานระหว่าง
ก่อสร้ าง/เครื่องจักร
ระหว่างติดตัง้

ที่ดิน

อาคารโรงงาน

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์

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

ซื ้อเพิ่ม

๒,๘๓๕,๘๕๙

-

๕,๘๙๔,๘๔๐

๑๗,๒๐๕,๔๙๕

-

๓๔,๗๑๔,๑๗๙

๖๐,๖๕๐,๓๗๓

ยานพาหนะ

รวม

ราคาทุน

จาหน่าย/ตัดจาหน่าย

-

(๑,๗๘๐,๑๓๒)

(๑๑,๕๗๕,๐๙๘)

(๗๘๔,๒๗๘)

(๔๖๙,๕๖๙)

-

(๑๔,๖๐๙,๐๗๗)

โอนเข้ า (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

ซื ้อเพิ่ม

๑๘,๕๙๕,๖๒๕

๓,๑๕๖,๗๕๐

๑๘,๙๘๒,๘๓๕

๓,๖๙๗,๖๙๒

-

๗,๖๙๓,๕๖๐

๕๒,๑๒๖,๔๖๒

จาหน่าย/ตัดจาหน่าย

-

(๑,๙๙๓,๗๙๙)

(๒,๖๐๒,๐๖๓)

(๑,๕๔๗,๗๖๑)

-

-

(๖,๑๔๓,๖๒๓)

โอนเข้ า (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

๑ มกราคม ๒๕๖๑

-

๑๘๕,๖๒๘,๗๑๑

๒๓๐,๐๗๗,๙๐๑

๕๔,๖๘๘,๘๘๕

๖,๒๓๘,๒๑๔

-

๔๗๖,๖๓๓,๗๑๑

ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี

-

๔๔,๕๖๗,๓๔๐

๖๗,๖๙๙,๐๑๙

๒๒,๒๙๒,๑๒๑

-

-

๑๓๔,๕๕๘,๔๘๐

ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่จาหน่าย/
ตัดจาหน่าย

-

(๑,๔๘๑,๖๐๒)

(๑๐,๓๔๖,๙๒๕)

(๗๕๙,๗๙๖)

(๔๖๙,๕๖๖)

-

(๑๓,๐๕๗,๘๘๙)

-

๒๒๘,๗๑๔,๔๔๙

๒๘๗,๔๒๙,๙๙๕

๗๖,๒๒๑,๒๑๐

๕,๗๖๘,๖๔๘

-

๕๙๘,๑๓๔,๓๐๒

ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี

-

๔๕,๐๔๖,๒๒๙

๖๙,๓๙๑,๒๑๑

๒๕,๙๓๘,๑๑๒

-

-

๑๔๐,๓๗๕,๕๕๒

ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่จาหน่าย/
ตัดจาหน่าย
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

-

(๑,๑๙๘,๒๖๗)

(๑,๔๘๓,๘๑๗)

(๘๒๔,๒๔๖)

-

-

(๓,๕๐๖,๓๓๐)

-

๒๗๒,๕๖๒,๔๑๑

๓๕๕,๓๓๗,๓๘๙

๑๐๑,๓๓๕,๐๗๖

๕,๗๖๘,๖๔๘

-

๗๓๕,๐๐๓,๕๒๔

มูลค่ าสุทธิตามบัญชี
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

๒๔,๐๒๐,๓๙๙

๕๕๕,๓๕๓,๒๘๔

๓๑๕,๙๗๙,๔๒๐

๖๕,๕๒๒,๓๒๘

๑๐

๒๒,๑๔๔,๒๕๔

๙๘๓,๐๑๙,๖๙๕

๔๒,๖๑๖,๐๒๔

๕๑๒,๖๖๘,๒๗๓

๒๖๗,๓๖๕,๓๔๒

๔๙,๗๑๕,๖๑๕

๑๐

๑๙,๗๖๘,๐๔๘

๘๙๒,๑๓๓,๓๑๒

ค่ าเสื่อมราคาสะสม

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ บริษัทฯ มียอดคงเหลือของอุปกรณ์ ซึง่ ได้ มาภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน โดยมีมลู ค่าสุทธิตามบัญชี
เป็ นจานวนเงิน ๙๑.๐ ล้ านบาท (๒๕๖๑: ๑๖๑.๑ ล้ านบาท)
บริษัทฯ ได้ นาที่ดนิ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างและเครื่ องจักรจานวน ๑๙๖.๐ ล้ านบาท (๒๕๖๑: ๒๐๑.๕ ล้ านบาท) ไปวางเป็ นหลักประกัน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ ๑๑ และ ๑๓
ตามลาดับ
๙๙

๑๐. สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑ แสดงได้ ดงั นี ้

ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

๒๕๖๒
๖๐,๗๙๘,๓๗๔
(๖,๑๙๓,๕๒๓)
๕๔,๖๐๔,๘๕๑

(หน่วย: บาท)
๒๕๖๑
๑๑,๓๒๔,๙๙๗
(๕,๒๒๔,๔๗๒)
๖,๑๐๐,๕๒๕

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสาหรับปี ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑ แสดงได้ ดงั นี ้

มูลค่าตามบัญชีต้นปี
ซื ้อเพิ่ม
ตัดจาหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

๒๕๖๒
๖,๑๐๐,๕๒๕
๔๙,๔๗๓,๓๗๗
(๙๖๙,๐๕๑)
๕๔,๖๐๔,๘๕๑

(หน่วย: บาท)
๒๕๖๑
๔,๖๔๖,๑๖๒
๒,๔๓๒,๑๒๖
(๙๗๗,๗๖๓)
๖,๑๐๐,๕๒๕

๑๑. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
วงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารของบริ ษัทฯ ค ้าประกันโดยที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างของบริ ษัทฯ ตามที่กล่าวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินข้ อ ๙
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ บริ ษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ยงั ไม่ได้ ใช้ จานวน ๗๕.๙ ล้ านบาท (๒๕๖๑: ๗๕.๙ ล้ าน
บาท)

๑๐๐

๑๒. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ่ ืน

เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้อื่น
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
รวม

๒๕๖๒
๘๔,๓๗๗,๖๓๖
๔๕,๐๒๑,๕๓๖
๒๑,๔๗๑,๙๑๑
๑๕๐,๘๗๑,๐๘๓

(หน่วย: บาท)
๒๕๖๑
๑๐๒,๔๓๖,๖๙๐
๗๐,๕๕๔,๕๗๑
๒๔,๘๗๓,๕๗๑
๑๙๗,๘๖๔,๘๓๒

๑๓. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้
๑

อัตราดอกเบี ้ยต่อปี
เงื่อนไขการชาระคืน
MLR - ๒.๗๕ (ปี ที่ ๑ - ๓) ชาระคืนดอกเบี ้ยทุกเดือนเริ่ มงวดแรก ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๖๐ และ
MLR - ๒.๕๐ (ปี ที่ ๔ - ๘)
ชาระคืนเงินต้ นทุกเดือนเริ่ มงวดแรก ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๖๑
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ปี ที่ ๒ - ๔ ผ่อนชาระเงินต้ นจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ
๐.๘๖๗ ของเงินทีเ่ บิก
ปี ที่ ๕ - ๖ ผ่อนชาระเงินต้ นจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ
๑.๒๐๐ ของเงินที่เบิก
ปี ที่ ๗ - ๘ ผ่อนชาระเงินต้ นจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ
๑.๖๖๗ ของเงินที่เบิก

รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี

๒๕๖๒

๒๕๖๑

๑๒๓,๔๘๕,๙๕๓
๑๒๓,๔๘๕,๙๕๓
(๑๕,๕๔๒,๕๕๘)
๑๐๗,๙๔๓,๓๙๕

๑๓๙,๐๒๘,๕๑๒
๑๓๙,๐๒๘,๕๑๒
(๑๕,๕๔๒,๕๕๘)
๑๒๓,๔๘๕,๙๕๔

เงินกู้ยืมระยะยาวค ้าประกันโดยการจานองที่ดนิ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง และเครื่ องจักรของบริ ษัทฯ ตามที่กล่าวในหมาย
เหตุ ประกอบงบการเงินข้ อ ๙
ภายใต้ สญ
ั ญาเงินกู้ บริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดารง
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี ้ให้ เป็ นไปตามสัญญา เป็ นต้ น

๑๐๑

๑๔. เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
เงินกู้
อัตราดอกเบี ้ยต่อปี
เงื่อนไขการชาระคืน
๑ อัต ราดอกเบี ย้ เงิ น ฝาก ชาระคืนดอกเบี ้ยทุกเดือนเริ่มงวดแรก ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ และ
ประจา
๑๒ เดือนของธนาคาร
ชาระคืนเงินต้ นทุกเดือนเริ่มงวดแรก ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
ไทยพาณิชย์ ซึง่ ให้ แก่
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
นิติบคุ คลที่ไม่แสวงหา
ปี ที่ ๔ – ๖ ผ่อนชาระเงินต้ นปี ละไม่น้อยกว่า ๘ ล้ านบาท
กาไรบวกร้ อยละ ๑
ปี ท่ี ๗ - ๙ ผ่อนชาระเงินต้ นปี ละไม่น้อยกว่า ๑๕ ล้ านบาท
ปี ที่ ๑๐ - ๑๒ ผ่อนชาระเงินต้ นปี ละไม่น้อยกว่า ๒๐ ล้ านบาท
ปี ที่ ๑๓ - ๑๕ ผ่อนชาระเงินต้ นปี ละไม่น้อยกว่า ๒๕ ล้ านบาท
ปี ที่ ๑๖ - ๑๘ ผ่อนชาระเงินต้ นปี ละไม่น้อยกว่า ๓๕ ล้ านบาท
ปี ที่ ๑๙ - ๒๐ ผ่อนชาระเงินต้ นปี ละไม่น้อยกว่า ๔๐ ล้ านบาท
ปี ที่ ๒๑ ผ่อนชาระเงินต้ นปี ละไม่น้อยกว่า ๔๑ ล้ านบาท
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

๒๕๖๒

๓๖๙,๖๓๐,๐๐๐
๓๖๙,๖๓๐,๐๐๐
(๑๕,๐๐๐,๐๐๐)
๓๕๔,๖๓๐,๐๐๐

๒๕๖๑

๓๘๔,๖๓๐,๐๐๐
๓๘๔,๖๓๐,๐๐๐
(๑๕,๐๐๐,๐๐๐)
๓๖๙,๖๓๐,๐๐๐

๑๔. หนีส้ ินตามสัญญาเช่ าการเงิน

หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี ้ยรอการตัดจาหน่าย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี

๒๕๖๒
๗๔,๓๗๑,๐๓๓
(๓,๔๔๙,๔๗๑)
๗๐,๙๒๑,๕๖๒
(๓๘,๖๗๙,๔๑๙)

(หน่วย: บาท)
๒๕๖๑
๑๔๔,๕๘๗,๔๗๓
(๑๐,๖๘๕,๒๘๐)
๑๓๓,๙๐๒,๑๙๓
(๔๘,๐๗๑,๓๖๔)

๓๒,๒๔๒,๑๔๓

๘๕,๘๓๐,๘๒๙

บริ ษัทฯ ได้ ทาสัญญาเช่าการเงินกับบริ ษัทลีสซิ่ง เพื่อเช่าเครื่ องจักรและอุปกรณ์ใช้ ในการดาเนินงานของกิจการโดยมี
กาหนดการชาระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา ๕ ถึง ๗ ปี
บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้ องจ่ายค่าเช่าขันต
้ ่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี ้

๑๐๒

ผลรวมของจานวนเงินขันต
้ ่าที่ต้อง
จ่ายทังสิ
้ ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี ้ยตามสัญญาเช่าการเงิน
มูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินขันต
้ ่าที่
ต้ องจ่ายทังสิ
้ ้นตามสัญญาเช่า

ไม่เกิน ๑ ปี

๒๕๖๒
๑ - ๕ ปี

(หน่วย: บาท)
รวม

๔๑,๓๒๒,๑๔๓
(๒,๖๔๒,๗๒๔)

๓๓,๐๔๘,๘๙๐ ๗๔,๓๗๑,๐๓๓
(๘๐๖,๗๔๗) (๓,๔๔๙,๔๗๑)

๓๘,๖๗๙,๔๑๙

๓๒,๒๔๒,๑๔๓ ๗๐,๙๒๑,๕๖๒

ผลรวมของจานวนเงินขันต
้ ่าที่ต้องจ่าย
ดอกเบี ้ยตามสัญญาเช่าการเงิน
มูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินขันต
้ ่าที่

ไม่เกิน ๑ ปี

๒๕๖๑
๑ - ๕ ปี

(หน่วย: บาท)
รวม

๕๔,๒๓๔,๐๘๑
(๖,๑๖๒,๗๑๗)

๙๐,๓๕๓,๓๙๒ ๑๔๔,๕๘๗,๔๗๓
(๔,๕๒๒,๕๖๓) (๑๐,๖๘๕,๒๘๐)

๔๘,๐๗๑,๓๖๔

๘๕,๘๓๐,๘๒๙ ๑๓๓,๙๐๒,๑๙๓

๑๖. สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน

ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑
เพิ่มขึ ้นระหว่างปี
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
เพิ่มขึ ้นระหว่างปี
ผลประโยชน์ที่จา่ ยในระหว่างปี
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

๒๘,๘๕๙,๓๗๙
๓,๕๔๑,๘๖๕
๓๒,๔๐๑,๒๔๔
๒๒,๙๗๑,๖๕๐
(๒,๔๐๙,๑๓๔)
๕๒,๙๖๓,๗๖๐

ประมาณการหนี ้สินนี ้เป็ นภาระผูกพันของบริ ษัทฯ ที่ต้องจ่ายให้ แก่พนักงานเมื่อเกษียณอายุ ซึง่ คานวณขึ ้นโดยพิจารณา
จากอายุของพนักงาน อายุงาน อัตราการขึ ้นเงินเดือน และข้ อมูลอื่นๆ
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ ประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษา ซึง่ ได้ กาหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้ างเลิกจ้ าง สาหรับลูกจ้ างซึง่ ทางานติดต่อกันครบ ๒๐ ปี ขึ ้นไปให้
มีสิทธิได้ รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้ างอัตราสุดท้ าย ๔๐๐ วันกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ ๕ พฤษภาคม
๒๕๖๒ เป็ นต้ นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ถือเป็ นการแก้ ไขโครงการสาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และ
มีผลกระทบให้ บริษัทฯ มีหนี ้สินสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ ้น ๑๒ ล้ านบาท บริษัทฯ บันทึกผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้ จ่ายทันทีในงบกาไรขาดทุนของปี ปัจจุบนั
๑๐๓

๑๗. สารองทั่วไป
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมสามัญประจาปี ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรประจาปี
๒๕๖๐ เป็ นสารองทัว่ ไปเพื่อการขยายงานจานวน ๔๐ ล้ านบาท
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ มีมติอนุมัติการจัดสรรกาไรประจาปี
๒๕๖๑ เป็ นสารองทัว่ ไปเพื่อการขยายงานจานวน ๔๐ ล้ านบาท
๑๘. การส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษัทฯ ได้ รับสิทธิพิเศษทางภาษี จากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนสาหรับปี ๒๕๖๒ ภายใต้ เงื่อนไขที่กาหนดบาง
ประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้ จากการประกอบกิจการที่
ได้ รับการส่งเสริมและได้ รับลดหย่อนภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
รายละเอียดตามบัตรส่งเสริม
วันที่เริ่มใช้ สิทธิตามบัตร
ส่งเสริม
ประเภทสินค้ าทีผ่ ลิต

๒๐๘๓(๒)/๒๕๕๔
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

เลขที่บตั รส่งเสริม
๑๔๙๕(๒)/๒๕๕๗
๑๘๙๗(๑)/๒๕๕๗
๑๑ เมษายน ๒๕๕๗
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๕๙-๐๓๘๑-๑-๐๐-๑-๐
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙

น ้าพืช ผัก ผลไม้ บรรจุ
ภาชนะผนึก

น ้าพืช ผัก ผลไม้ บรรจุ
ภาชนะผนึก

ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์

น ้าพืช ผัก ผลไม้ บรรจุ
ภาชนะผนึก

๘ ปี

๘ ปี

๘ ปี

๕ ปี

ไม่เกินร้ อยละ ๑๐๐ ของเงิน
ลงทุนไม่รวมที่ดินและทุน
หมุนเวียน

ไม่เกินร้ อยละ ๑๐๐ ของเงิน
ลงทุนไม่รวมที่ดินและทุน
หมุนเวียน

ร้ อยละ ๑๐๐ ของกาไรสุทธิ

ไม่เกินร้ อยละ ๑๐๐ ของเงิน
ลงทุนไม่รวมที่ดินและทุน
หมุนเวียน

ไม่มี

๕ ปี

ไม่มี

ระยะเวลาที่ได้ รับสิทธิพิเศษ
ยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติ
บุคคลสาหรับกาไรสุทธิที่
ได้ จากการประกอบ
กิจการที่ได้ รับการส่งเสริม
กาไรสุทธิทางภาษีที่ได้ รับ
ยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติ
บุคคล
ระยะเวลาที่ได้ รับสิทธิพิเศษ
ลดหย่อนภาษีเงินได้ นิติ
บุคคลสาหรับกิจการที่
ได้ รับการส่งเสริมในอัตรา
ร้ อยละ ๕๐ ของอัตราปกติ
นับจากวันที่พ้นกาหนด
ได้ รับยกเว้ นภาษี

๑๐๔

๕ ปี

รายได้ ของบริ ษัทฯ สาหรับปี จาแนกตามกิจการที่ได้ รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้ รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถสรุป
ได้ ดงั ต่อไปนี ้
(หน่วย: บาท)

รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการขายใน
ประเทศ
รายได้ จากการส่งออก
รวมรายได้ จากการขาย

กิจการที่ได้ รับ
การส่งเสริม

๒๕๖๒
กิจการที่ไม่ได้ รับ
การส่งเสริม

รวม

๖๑๐,๐๒๗,๑๗๐
๖๑๐,๐๒๗,๑๗๐

๙๘๕,๗๓๐,๖๒๙
๒๒,๑๕๕,๒๖๐
๑,๐๐๗,๘๘๕,๘๘๙

๑,๕๙๕,๗๕๗,๗๙๙
๒๒,๑๕๕,๒๖๐
๑,๖๑๗,๙๑๓,๐๕๙
(หน่วย: บาท)

กิจการที่ได้ รับ
การส่งเสริม
รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการขายใน
ประเทศ
รายได้ จากการส่งออก
รวมรายได้ จากการขาย

๙๓๗,๑๙๑,๒๒๑
๙๓๗,๑๙๑,๒๒๑

๒๕๖๑
กิจการที่ไม่ได้ รับ
การส่งเสริม

๘๙๓,๕๒๐,๗๙๕
๔๑,๒๔๕,๒๘๔
๙๓๔,๗๖๖,๐๗๙

รวม

๑,๘๓๐,๗๑๒,๐๑๖
๔๑,๒๔๕,๒๘๔
๑,๘๗๑,๙๕๗,๓๐๐

๑๐๕

๑๙. ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้
๑๙.๑ ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ บริ ษัท ฯ มีรายจ่ายฝ่ ายทุนจานวนเงิน ๕๕.๕ ล้ านบาท (๒๕๖๑: ๓.๔ ล้ านบาท) ที่
เกี่ยวข้ องกับการก่อสร้ างอาคารโรงงาน การซื ้อเครื่ องจักรและซอฟท์แวร์ บญ
ั ชี
๑๙.๒ ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่ าดาเนินงาน
บริษัทฯ ได้ เข้ าทาสัญญาเช่าดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับการเช่าอาคารและยานพาหนะ อายุของสัญญามีระยะเวลาตังแต่
้
๑ ถึง ๓๐ ปี
บริษัทฯ มีจานวนเงินขันต
้ ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทังสิ
้ ้นภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี ้
(หน่วย: บาท)
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๖๒
๒๕๖๑
จ่ายชาระ
ภายใน ๑ ปี
มากกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี
มากกว่า ๕ ปี

๑๖,๘๙๑,๔๑๖
๓๘,๖๙๐,๓๙๐
๑๖๔,๕๔๔,๖๐๐

๑๓,๐๘๑,๐๘๐
๒๙,๖๖๕,๒๒๘
๑๗๕,๐๘๗,๘๐๐

๑๙.๓ ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญา
บริษัทฯ ได้ ทาสัญญาซื ้อขายสินค้ าเกษตรกับเกษตรกร โดยตกลงที่จะปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญา

๑๐๖

๒๐. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
๒๐.๑ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมตั ใิ ห้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม
๓๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หุ้นสามัญ ๓,๔๐๐,๐๐๐ หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ ๑๐๐ บาท) เป็ น ๔๒๑,๕๑๘,๖๐๐ บาท
(หุ้นสามัญ ๔,๒๑๕,๑๘๖ หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ ๑๐๐ บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน ๘๑๕,๑๘๖
หุ้น มูล ค่า ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ ๑๐๐ บาท โดยบริ ษั ทฯ จะรั บช าระค่า หุ้น เพิ่ม ทุน ของบริ ษั ทฯ เป็ นทรั พ ย์ สิน (อาคาร
พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) พร้ อมสิ่งของอื่น) คิดเป็ นมูลค่า ๘๑,๕๑๘,๖๐๐ บาท แทนการชาระด้ วยเงินสด
จากสานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ขณะนี ้บริษัทฯ ได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์
แล้ ว แต่อยูร่ ะหว่างดาเนินการโอนสินทรัพย์
๒๐.๒ ในระหว่างไตรมาสที่ ๑ ของปี ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี การแพร่ระบาดของ
โคโรนาไวรัส (โควิด - ๑๙) ขยายวงกว้ างขึน้ อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งคาดว่าจะมี
ผลกระทบไปทัว่ ทุกอุตสาหกรรมนัน้ บริษัทฯ มีการประเมินผลกระทบจากสถานการณ์ ดังกล่าวในภาพรวมแล้ วพบว่า
ในปัจจุบนั ยังไม่สง่ ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินงานของ บริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ จะติดตามความคืบหน้ าของสถานการณ์ดงั กล่าวอย่างใกล้ ชิด อนึ่ง ระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบขึ ้นอยูก่ บั มาตรการควบคุมการแพร่กระจายของภาครัฐ และ ระยะเวลาในการแพร่ระบาด
ของไวรัสดังกล่าว ซึง่ อยูน่ อกเหนือการควบคุมของฝ่ ายบริหาร
๒๑. การอนุมัตงิ บการเงิน
งบการเงินนี ้ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ออกโดยกรรมการผู้มีอานาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

๑๐๗

ผู้ถือหุ้น

๑๐๘

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

๑๐๙

คณะกรรมการ

พลอากาศเอก สถิตย์ พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ
ประวัตกิ ารศึกษา
•
ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์ บณ
ั ฑิต (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•
ศิษย์การบินรุ่น น.๕๔-๑๖-๓ โรงเรี ยนการบินกาแพงแสน
•
โรงเรี ยนนายทหารชันบั
้ งคับฝูง รุ่นที่ ๔๓
•
โรงเรี ยนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่น ๒๙
•
วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๒๗

ประสบการณ์ การทางาน
ตาแหน่ งหน้ าที่ปัจจุบัน
•
ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั และประธานข้ าราชบริพารในพระองค์
ผู้ดแู ลรักษาและจัดการผลประโยชน์ทรัพย์สนิ ส่วนพระองค์
•
เลขาธิการพระราชวังและผู้อานวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
•
ประธานกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จากัด (มหาชน)
•
ประธานกรรมการ บริษัท บ้ านบึงเวชกิจ จากัด
•
ประธานกรรมการ บริษัท ศรี พฒ
ั น์ จากัด
•
ประธานกรรมการ บริษัท ศรี ธรณี จากัด
•
ประธานกรรมการ บริษัท สยามสินธร จากัด
•
ประธานกรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จากัด
•
ประธานกรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จากัด
•
ประธานกรรมการ บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จากัด
•
รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ใน พระบรมราชูปถัมภ์

๑๑๒

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•

•

•

รองประธานกรรมการ มูลนิธโิ ครงการหลวง
ประธานกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ ๑ มูลนิธิการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม
รองประธานกรรมการในคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทาความดี เพื่อชาติ ศาสน์
กษัตริย์
ประธานในคณะกรรมการอานวยการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
รองประธานกรรมการ โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ
จังหวัดกาญจนบุรี
รองประธานกรรมการในคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ ช้างป่ า รอยต่อ ๕ จังหวัด ในภาค
ตะวันออก
รองประธานกรรมการ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
รองประธานกรรมการ มูลนิธิสง่ เสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระ นางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริ ษัท ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ประธานกรรมการ และกรรมการบรรษัท ภิ บ าลและสรรหา บริ ษั ท ปูน ซิ เมนต์ ไ ทย จ ากัด
(มหาชน)
รองประธานกรรมการบริ ห าร กองทุ น พระราชทานส าหรั บ ศูน ย์ ศึ ก ษาการพัฒ นาอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

ตาแหน่ งหน้ าที่สาคัญในอดีต
•
กรรมการ ในคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และ พัฒ นาบุคลากร บริ ษัท การบิน
ไทย จากัด (มหาชน)
•
รองเลขาธิการพระราชวัง
•
ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
•
กรรมการบริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
•
ข้ าราชการพลเรือนในพระองค์ ตาแหน่งประจาสานักพระราชวังพิเศษ
•
รองสมุหราชองครักษ์ (อัตราพลอากาศเอก)
•
ผู้ชว่ ยสมุหราชองครักษ์ (อัตราพลอากาศเอก)
•
ราชองครักษ์ประจา กรมราชองครักษ์ (อัตราพลอากาศโท)

๑๑๓

พันตารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ ถนอม
รองประธานกรรมการ
ประวัตกิ ารศึกษา
•
ปริญญาโท Public Administration, Western Kentucky University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
•
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรี ยนนายร้ อยตารวจ
ประสบการณ์ การทางาน
ตาแหน่ งหน้ าที่ปัจจุบัน
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

๑๑๔

กรรมการบริ หาร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
กรรมการในคณะกรรมการอานวยการโครงการจิตอาสา พระราชทาน ๙๐๔ วปร.
รองประธานกรรมการในคณะกรรมการอานวยการจัดงานอุน่ ไอรัก คลายความหนาว
เจ้ าหน้ าที่งานในพระองค์ ระดับ ๗ ประจากรมมหาดเล็ก ๙๐๔
กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
กรรมการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หาร กองทุ น พระราชทานส าหรั บ ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นา อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
รองประธานกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จากัด (มหาชน)
กรรมการ และรองผู้อานวยการอาวุโส ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ประธานกรรมการ บริษัท สุวรรณชาด จากัด
รองประธานกรรมการ บริษัท บ้ านบึงเวชกิจ จากัด
รองประธานกรรมการ บริษัท มงคลชัย จากัด

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

รองประธานกรรมการ บริษัท สยามสินธร จากัด
รองประธานกรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จากัด
รองประธานกรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จากัด
รองประธานกรรมการ บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จากัด
รองประธานกรรมการ บริษัท ศรี พฒ
ั น์ จากัด
กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
ผู้อานวยการพระคลังข้ างที่ สานักพระราชวัง
กรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการ มูลนิธิโครงการหลวง

ตาแหน่ งหน้ าที่สาคัญในอดีต
•
รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ ายที่ประทับ
•
รองเลขาธิการพระราชวังฝ่ ายการเงิน
•
หัวหน้ าฝ่ ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ ๙๐๔ สานักพระราชวัง

๑๑๕

พันโท สมชาย กาญจนมณี
รองประธานกรรมการ
ประวัตกิ ารศึกษา
•
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์ การทางาน
ตาแหน่ งหน้ าที่ปัจจุบัน
•
•

•

•

•
•
•

•
•

•
•

๑๑๖

รองประธานกรรมการบริ หาร คนที่ ๒ มูลนิธิการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม
รองประธานกรรมการในคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทาความดี เพื่อชาติ
ศาสน์ กษัตริ ย์
ประธานในคณะกรรมการจิตอาสาพัฒนาพระราชทานชุมชนเข้ มแข็ง ประชามีสขุ
โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
กรรมการ โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าและอุทยาน แห่งชาติ จังหวัด
กาญจนบุรี
กรรมการในคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ ช้างป่ ารอยต่อ ๕ จังหวัด ในภาคตะวันออก
ประธานกรรมการ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ
รองประธานกรรมการ มูลนิธิสง่ เสริ มศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
รองประธานกรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
รองประธานกรรมการบริ หาร กองทุนพระราชทานสาหรับศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
รองประธานกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ บริษัท บ้ านบึงเวชกิจ จากัด

•
•
•
•
•
•
•

รองประธานกรรมการ บริษัท ศรี พฒ
ั น์ จากัด
รองประธานกรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จากัด
รองประธานกรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จากัด
รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธริ าชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองประธานกรรมการ มูลนิธิโครงการหลวง
กรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ ายบริหารนโยบายและปฏิบตั ิการ

ตาแหน่ งหน้ าที่สาคัญในอดีต
•
รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ ายที่ประทับ

๑๑๗

พลเรื อเอก ปวิตร รุ จเิ ทศ
กรรมการ
ประวัตกิ ารศึกษา
•
ปริญญาตรี โรงเรี ยนนายเรื อ
•
โรงเรี ยนเสนาธิการทหารเรื อ
•
วิทยาลัยการทัพเรื อ สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ การทางาน
ตาแหน่ งหน้ าที่ปัจจุบัน
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

๑๑๘

กรรมการบริ หาร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
กรรมการในคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทาความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ผู้อานวยการศูนย์อานวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
กรรมการ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ
กรรมการ มูลนิธิสง่ เสริ มศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ พระบรมราชินนี าถ
กรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิโครงการหลวง
กรรมการบริ หาร กองทุ น พระราชทานส าหรั บ ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นา อันเนื่ องมาจาก
พระราชดาริ
กรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จากัด
กรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จากัด

•
•
•

รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
รองผู้บญ
ั ชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และรักษาราชการ
ผู้บญ
ั ชาการสานักงานนายทหารปฏิบตั ิการพิเศษ ในพระองค์

ตาแหน่ งหน้ าที่สาคัญในอดีต
•
รองสมุหราชองครักษ์ กรมราชองครักษ์

๑๑๙

พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต
กรรมการ
ประวัตกิ ารศึกษา
•
ปริญญาตรี โรงเรี ยนนายเรื ออากาศ
ประสบการณ์ การทางาน
ตาแหน่ งหน้ าที่ปัจจุบัน
•
รองอธิบดี กรมราชเลขานุการในพระองค์
•
กรรมการบริหารและเลขาธิการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
•
กรรมการ และเลขานุก าร ในคณะกรรมการโครงการราชทัณ ฑ์ ปั น สุข ทาความดี เพื่ อ ชาติ
ศาสน์ กษัตริ ย์
•
กรรมการในคณะกรรมการอานวยการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
•
ประธานในคณะกรรมการฝ่ ายประชาสัมพันธ์ โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
•
กรรมการ โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวักาญจนบุรี
•
กรรมการในคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ ช้างป่ ารอยต่อ ๕ จังหวัด ใน ภาคตะวันออก
•
กรรมการ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
•
รองประธานกรรมการ มูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
•
กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
•
กรรมการบริ หาร กองทุ น พระราชทานส าหรั บ ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นา อันเนื่ องมาจาก
พระราชดาริ
•
กรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จากัด (มหาชน)
•
กรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จากัด

๑๒๐

•
•
•
•

กรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จากัด
กรรมการบริหารและเลขาธิการ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิโครงการหลวง

ตาแหน่ งหน้ าที่สาคัญในอดีต
•
รองเลขาธิการพระราชวัง

๑๒๑

คุณจันทนี ธนรักษ์
กรรมการ

ประวัตกิ ารศึกษา
•
บริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาการจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน
•
ปริ ญญาโท Master of Science (International Relations), Pittsburg State University,
Kansas, สหรัฐอเมริกา
•
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ การทางาน
ตาแหน่ งหน้ าที่ปัจจุบัน
•
ผู้ชว่ ยราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และกรมวังผู้ใหญ่ประจาพระองค์ สังกัด
สานักพระราชวัง
•
กรรมการบริหารและผู้ชว่ ยเหรัญญิก คนที่ ๒ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
•
รองประธานกรรมการในคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทาความดี เพือ่ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
•
กรรมการ และเลขานุการ โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าและ อุทยานแห่งชาติ
จังหวัดกาญจนบุรี
•
กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ ารอยต่อ ๕ จังหวัด ในภาคตะวันออก
•
กรรมการ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
•
กรรมการ มูลนิธิสง่ เสริ มศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ

๑๒๒

•
•

•
•

กรรมการและผู้ชว่ ยเหรัญญิก มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
กรรมการบริหารและผู้ชว่ ยเลขานุการ คณะกรรมการบริหารกองทุน พระราชทานสาหรับศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์
กรรมการและผู้ชว่ ยเหรัญญิก มูลนิธิโครงการหลวง

ตาแหน่ งหน้ าที่สาคัญในอดีต
•
กรมวังผู้ใหญ่ประจาพระองค์
•
รองราชเลขาธิการ (ระดับ ๑๐) ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร
•
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน อักษรศาสตร์ (ระดับ ๑๐)
•
ผู้ชว่ ยราชเลขาธิการ (ระดับ ๙)
•
ผู้อานวยการกองการต่างประเทศ
•
หัวหน้ าฝ่ ายพิธีการ กองการต่างประเทศ
•
ที่สานักราชเลขาธิการในตาแหน่งวิทยากรตรี กองการในพระองค์
•
อาจารย์บรรยายพิเศษ วิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
•
ฝ่ ายการพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

๑๒๓

นางสาวสุภาภรณ์ ตรีแสน
กรรมการ
ประวัตกิ ารศึกษา
•
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
•
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง (เกียรตินิยม อันดับ ๒)
ประสบการณ์ การทางาน
ตาแหน่ งหน้ าที่ปัจจุบัน
•

•
•
•

รองผู้อานวยการทรัพย์สนิ พระมหากษัตริ ย์ ระดับ อ.๒
กรรมการ บริ ษัท เทเวศประกันภัย จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท แสนสุรัตน์ จากัด
กรรมการ บริ ษัท ทุนลดาวัลย์ จากัด

ตาแหน่ งหน้ าที่สาคัญในอดีต
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

๑๒๔

รักษาการรองผู้อานวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ระดับ อ.๑
ผู้ชว่ ยผู้อานวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริ ย์ ระดับ อ.๑
หัวหน้ าฝ่ ายอาวุโส ระดับ จ.๔ ฝ่ ายสื่อสารองค์กร
หัวหน้ าฝ่ ายอาวุโส ระดับ จ.๔ ฝ่ ายส่งเสริมธุรกิจ
หัวหน้ าฝ่ าย ฝ่ ายส่งเสริมธุรกิจ
หัวหน้ ากองอาวุโส กองลูกค้ าสัมพันธ์ ฝ่ ายส่งเสริมธุรกิจ
หัวหน้ ากอง ระดับ จ.๑ กองลูกค้ าสัมพันธ์ ฝ่ ายส่งเสริมธุรกิจ
หัวหน้ าแผนก ระดับ พ.๕ แผนกวิเคราะห์การลงทุน กองธุรกิจหลักทรัพย์ ฝ่ ายธุรกิจ
พนักงานวิเคราะห์ แผนกวิเคราะห์การลงทุน กองวิเคราะห์การลงทุน
พนักงานบัญชี แผนกตรวจสอบ กองวิเคราะห์การลงทุน

รศ. ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน
กรรมการ
ประวัตกิ ารศึกษา
•
ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมดิสนั สหรัฐอเมริ กา
•
ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึง่ ) สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์ เนีย เดวิส
สหรัฐอเมริกา
•
ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึง่ ) สาขาเคมี มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์ เนีย เดวิส
สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ การทางาน
ตาแหน่ งหน้ าที่ปัจจุบัน
•
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
•
ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
•
ประธานคณะกรรมการนโยบายการวิจยั นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
•
ประธานมูลนิธิสง่ เสริมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
•
ประธานคณะกรรมการบริ หารมูลนิธิบณ
ั ฑิตยสภาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย (บวท.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.)
•
ประธานกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
•
ประธานกรรมการพิจารณางบประมาณด้ านการอุดมศึกษา
•
ประธานที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิในการจัดทาร่างกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และร่างแน
ทางการจัดสรรและบริหารงบประมาณด้ านการอุดมศึกษา

๑๒๕

•

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

๑๒๖

กรรมการบูรณาการการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจยั และนวัตกรรม ภายใต้ สภานโยบายวิจยั และ
นวัตกรรมแห่งชาติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาการจัดทากรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการอุดมศึกษาและ
พัฒนากาลังคนของประเทศ
กรรมการที่ปรึกษาพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
กรรมการกากับโครงการพัฒนาระบบวิจยั และนวัตกรรมของประเทศ
ประธานกรรมการบริ ห ารสถาบัน ส่ง เสริ ม การวิ เ คราะห์ แ ละบริ ห ารข้ อ มูล ขนาดใหญ่ ภ าครั ฐ
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อนุกรรมการด้ านการพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (คตป.)
ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 3 (อคตป. วิจยั
และนวัตกรรม)
นายกสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ ไทย (Thai-BISPA)
ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อานวยการสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กรรมการในคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนนักเรี ยนทุนรัฐบาลทางด้ านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
กรรมการในคณะกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
กรรมการในคณะกรรมการสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management
Association – TMA)
Member of Scientific Advisory Board (SAB), Thai Union Frozen Products Public Co., Ltd.
รองประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช.)
กรรมการบริหารมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตาแหน่ งหน้ าที่สาคัญในอดีต
•
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
•
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์
•
ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็ นเลิศด้ านชีววิทยาศาสตร์
•
กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
•
ประธานคณะทางานพัฒนาระบบและเนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
•
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ, ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
•
ประธานอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ในคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
•
ประธานคณะทางานการปฏิรูปด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.)
•
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
•
ผู้อานวยการศูนย์พนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
•
กรรมการสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
•
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
•
กรรมการสภาวิจยั แห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมวิจยั
•
กรรมการในคณะกรรมการสถาบันบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการ SMAEs ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
•
กรรมการในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
•
กรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้ อมไทย
•
ที่ปรึกษามูลนิธิสถาบันพัฒนามันสาปะหลังแห่งประเทศไทย
•
ผู้ดาเนินงานโรงงานหลวงอาหารสาเร็จรูป โครงการหลวง โครงการพัฒนาตามพระราชดาริ
•
Advisory Board members, The National Institute of Advanced Industrial Science
and Technology (AIST) , ประเทศญี่ปนุ่
•
Member of Scientific Directors, International Life Sciences Institute (ILSI) Southeast
Asia Region

๑๒๗

ดร. ประดิษฐ์ อารยะการกุล

กรรมการ

ประวัตกิ ารศึกษา
•
ปริญญาเอก ครุศาสตร์ ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต (การจัดการ ความเป็ นผู้นา และความเป็ นเลิศฯ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต George Washington University, U.S.A.
•
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ การทางาน
ตาแหน่ งหน้ าที่ปัจจุบัน
•
ที่ปรึกษา มูลนิธิโครงการหลวง
•
ที่ปรึกษา คณะกรรมการโครงการมหาวิทยาลัยกับ ชุมชนและสังคม มจธ.
•
ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดาริ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า ธนบุรี
•
อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตาแหน่ งหน้ าที่สาคัญในอดีต
•
กรรมการ และคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้ โลหิตแห่งสภากาชาดไทย
•
กรรมการ บริ ษัท ภูเก็ตไอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)
•
Project Manager C.C.S. Inc. Chicago, IL, U.S.A.

๑๒๘

นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา

กรรมการผู้จดั การใหญ่

ประวัตกิ ารศึกษา
•
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) University of Southern California
•
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต University of Southern California
•
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ การทางาน
ตาแหน่ งหน้ าที่ปัจจุบัน
•
กรรมการผู้จดั การใหญ่ บริษัท ดอยคาผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด
•
กรรมการ บริ ษัท สยามอินโฟเน็ต จากัด
•
กรรมการ บริ ษัท เอส.ที.ซี. เน็ทเวิร์ค คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
•
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขาธิการ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชนนี
•
ประธาน กลุม่ เกษตรกรทาสวน โครงการพัฒนาพื ้นที่ลมุ่ น ้าแม่งอน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
•
กรรมการ มูลนิธิสง่ เสริมและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรม
•
กรรมการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง : โครงการพัฒนาดอยตุง (พื ้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
•
กรรมการ มูลนิธพิ ระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
•
กรรมการ มูลนิธิราชสุดา
•
กรรมการและผู้ช่ว ยเหรั ญ ญิ ก มูล นิ ธิ พ ระบรมราชานุส รณ์ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั ในพระบรมราชูปถัมภ์

๑๒๙

•

•
•

กรรมการและเหรั ญ ญิ ก มูลนิธิ สมเด็จ พระสัง ฆราช สกลมหาสัง ฆปริ นายก วัดบวรนิเวศ
วิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาสาสมัคร มูลนิธิโครงการหลวง
อาสาสมัคร มูลนิธิสง่ เสริมศิลปาชีพ

ตาแหน่ งหน้ าที่สาคัญในอดีต
•
กรรมการ บริษัท ไอเอ็นเอ็น เรดิโอนิวส์ จากัด
•
กรรมการ บริษัท สยามโกลเบิ ้ล แอ็กเซส จากัด
•
กรรมการ บริษัท สากลวิทยาการ จากัด
•
กรรมการ บริษัท สยามเพรส แมเนจเม้ นท์ จากัด
•
กรรมการ บริษัท สยามอินโฟเทล จากัด
•
กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เฉลิมกรุงมณีทศั น์ จากัด
•
กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สหศีนิมา จากัด
•
กรรมการและเหรัญญิก สมาคมสควอชแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
•
กรรมการและเลขานุการ สมาคมนักเรี ยนเก่า ยู เอส ซี ประเทศไทย
•
กรรมการ คณะกรรมการหาทุนโครงการฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี สยามสมาคม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
•
กรรมการดาเนินงาน มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้ อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
•
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริ หารการประสานงาน มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้ อม
นานาชาติสิรินธรฯ และ มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันฯ
•
กรรมการผู้แทนราชสกุล มูล นิ ธิ พ ระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จ พระพุท ธเลิศ หล้ า
นภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
•
กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิหอสมุดดนตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙

๑๓๐

•

•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

•

•
•
•

ที่ปรึกษา มูล นิ ธิ อนุรักษ์พระราชวังพญาไท ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้ าภคินีเธอเจ้ าฟ้าเพชร
รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
อนุกรรมการ การจัดงาน บีโอไอ แฟร์ ๒๐๑๑ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ผู้แทนพิเศษอาวุโสสานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริ ย์
ผู้แทนพิเศษสานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
หัวหน้ ากอง กองงานความร่วมมือภายนอก ๒ สานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
หัวหน้ ากอง กองบริหารงานกลาง (ภูมิภาค)สานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
หัวหน้ า โครงงาน โครงการปรั บปรุ ง และพัฒ นา ฝ่ ายบริ หารภูมิ ภ าค สานักงานทรั พ ย์ สิ น
พระมหากษัตริย์
รั กษาการหัวหน้ าโครงการ โครงการปรั บปรุ ง และพัฒ นา ฝ่ ายบริ หารภูมิ ภ าค ส านักงาน
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
หั ว หน้ าแผนก แผนกหลั ก ทรั พ ย์ ล งทุ น กองคลั ง ฝ่ ายการเงิ น ส านั ก งานทรั พ ย์ สิ น
พระมหากษัตริย์
หัวหน้ าแผนก แผนกผลประโยชน์กองธุรกิจหลักทรัพย์ สานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
พนั ก งานวิ เ คราะห์ ๓ แผนกผลประโยชน์ ก องธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ ส านัก งานทรั พ ย์ สิ น
พระมหากษัตริย์
พนักงานวิเคราะห์ ๒ แผนกวิเคราะห์การลงทุนกองธุรกิจหลักทรัพย์ สานักงาทรัพย์สิน
พระมหากษัตริย์
พนักงานฝึ กงาน UNOCAL Corporation: Los Angeles, California, U.S.A.
พนักงานว่าจ้ างพิเศษ ธนาคารโลก เมื่อคราวประชุมในประเทศไทย
Account Executive บริษัท สปาแอ็ดเวอร์ ไทซิ่ง จากัด

๑๓๑

นายบัณฑิต หิรัญวิวฒ
ั น์ กุล

กรรมการ
ประวัตกิ ารศึกษา
•
ประกาศนียบัตรทางด้ านการพัฒนาและการจัดการ จากสถาบัน Wharton Business
School, University of Pennsylvania
•
ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ การทางาน
ตาแหน่ งหน้ าที่ปัจจุบัน
•
ผู้ก่อตังและด
้
ารงตาแหน่งกรรมการผู้จดั การและผู้เชี่ยวชาญด้ านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
และพัฒนาองค์กร บริษัท บี เอ็ชอาร์ จากัด
•
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ
•
อาจารย์ผ้ สู อนระดับปริญญาตรี ปริญญาโทของมหาวิทยาลัย
•
ผู้บรรยายพิเศษให้ แก่สมาคมวิชาชีพและบริษัทชันน
้ าต่างๆ
ตาแหน่ งหน้ าที่สาคัญในอดีต
•
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรบุคคล บริษทั เคมีภณ
ั ฑ์ซีเมนต์ ไทย จากัด (กลุ่มปิ โตรเคมี ปูน
ซิเมนต์ไทย)
•
กรรมการ มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย - นานาชาติ (AFS ประเทศไทย)
•
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรบุคคล บริษทั เซรามิคอุตสาหกรรม ไทย จากัด
•
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรบุคคล บริษทั เคมีภณ
ั ฑ์ซีเมนต์ ไทย จากัด
•
ผู้จดั การอาวุโ ส ด้ า นการบริ ห ารผลตอบแทนและการประเมิ น ผล บริ ษั ท ปูนซิเมนต์ไทย
จากัด (มหาชน)

๑๓๒

นางสาววัลลี ปึ งพิพฒ
ั น์ ตระกูล

กรรมการ
ประวัตกิ ารศึกษา
•
ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
•
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ การทางาน
ตาแหน่ งหน้ าที่ปัจจุบัน
•

กรรมการ บริ ษัท ดอยคาผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด

ตาแหน่ งหน้ าที่สาคัญในอดีต
•
•
•
•
•
•

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั ดอยคาผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด
ผู้จดั การใหญ่ บริษัท ดอยคาผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด
ผู้จดั การสายปฏิบตั กิ าร บริษัท ดอยคาผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด
ผู้จดั การฝ่ ายประกันคุณภาพ บริษัท กุยบุรีผลไม้ กระป๋ อง จากัด
ผู้จดั การฝ่ ายประกันคุณภาพ บริษัท ผลไม้ กระป๋ องสยาม (1988) จากัด
หัวหน้ าส่วนประกันคุณภาพ บริษัท อาหารสยาม จากัด (มหาชน)

๑๓๓

ศ. ดร. ดนัย บุณยเกียรติ

กรรมการ

ประวัตกิ ารศึกษา
•
ปริญญาเอก Ph.D. (Horticulture), Oregon State University, United States Of America
•
ปริญญาโท M.S. (Horticulture) , Oregon State University, United States Of America
•
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์ การทางาน
ตาแหน่ งหน้ าที่ปัจจุบัน
•
ศาสตราจารย์ภาควิชาพืชศาสตร์ และปฐพีศาสตร์ สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•
ผู้อานวยการ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตาแหน่ งหน้ าที่สาคัญในอดีต
•
รองคณบดี ฝ่ ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•
ผู้อานวยการ สถาบันวิจยั เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•
รองคณบดี ฝ่ ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•
รองคณบดี ฝ่ ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•
หัวหน้ าภาควิชา พืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑๓๔

ดร. อัญชัญ ชมภูพวง
กรรมการ

ประวัตกิ ารศึกษา
•
ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช คณะบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ การทางาน
ตาแหน่ งหน้ าที่ปัจจุบัน
•
หัวหน้ าฝ่ ายงานวิจยั และพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง
•
ผู้ชว่ ยผู้อานวยการสานักงานมูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม่
ตาแหน่ งหน้ าที่สาคัญในอดีต
•
ผู้ประสานงานพัฒนาและส่งเสริมผัก
•
ผู้อานวยการสถานีวิจยั และพัฒนาพืชผักโครงการหลวง
•
เลขานุการฝ่ ายวิจยั มูลนิธิโครงการหลวง
•
ผู้ชว่ ยเลขานุการฝ่ ายวิจยั มูลนิธิโครงการหลวง
•
นักวิจยั พืชผัก มูลนิธิโครงการหลวง

๑๓๕

นางมัทนา วัทนฤทธิ์

กรรมการ
ประวัตกิ ารศึกษา
•
Certificate Management Development Program จาก Wharton School University of
Pennsylvania
•
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•
ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.๔๔๑๔)
ประสบการณ์ การทางาน
ตาแหน่ งหน้ าที่ปัจจุบัน
•
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งหน้ าที่สาคัญในอดีต
•
•
•

•

•
•
•
•

•

๑๓๖

ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซี ้ดเอ็มคอท จากัด
ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์ (นายอมเรศ ศิลาอ่อน) ด้ านประชาสัมพันธ์
ผู้อานวยการสานักงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ บริษัท สยามมิชลินมาร์ เก็ตติ ้ง แอนด์
เซลล์ จากัด ในเครื อซิเมนต์ไทย
ผู้อานวยการสานักงานสื่อสารองค์กร บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ หอการค้ าไทย
รองประธานคณะกรรมการสภาสถาบันสิ่งแวดล้ อมไทย
กรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.๙
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกิจการสานักงานสนับสนุนการสร้ างเสริ ม
สุขภาพ
รองประธานคณะกรรมการ บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)

นายศรายุทธ ธรเสนา

กรรมการ

ประวัตกิ ารศึกษา
•
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
•
ปริญญาตรี เกษตรทัว่ ไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประสบการณ์ การทางาน
ตาแหน่ งหน้ าที่ปัจจุบัน
•
ผู้ชว่ ยผู้จดั การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ตาแหน่ งหน้ าที่สาคัญในอดีต
•

•

•

•

ผู้อานวยการฝ่ ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาลูกค้ าและชนบท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.)
ผู้อานวยการสานักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัด
นครพนม และจังหวัดสกลนคร
ผู้จดั การ ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาท่าบ่อ กุมภวาปี และบ้านผือ

๑๓๗

นายอนุวัฒน์ จงยินดี

กรรมการ

ประวัตกิ ารศึกษา
•
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•
Certificate Management Development Program จาก Wharton School University of
Pennsylvania
•
Certificate Executive Development Program จาก Columbia University
ประสบการณ์ การทางาน
ตาแหน่ งหน้ าที่ปัจจุบัน
•
ที่ปรึ กษา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การเงินและการลงทุน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
•
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล บริ ษัท พฤกษา โฮลดิ ้ง จากัด
(มหาชน)
•
ประธานกรรมการตรวจสอบ โรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์
•
อุปนายก, กรรมการตรวจสอบและบัญชีของสมาคมกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
•
ที่ปรึ กษากรรมการด้ านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
•
กรรมการด้ านการบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
•
ประธานชมรม Risk Management and Internal Control ของสมาคมบริ ษัทจดทะเบียน
•
กรรมการ และ กรรมการบริ หารมูลนิธิหอจดหมายเหตุพทุ ธทาส อินทปัญโญ
•
กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาให้ การรับรองบริษัทที่มีการวางแนวปฏิบตั เิ พื่อป้องกันการ
ทุจริต (CAC Certification Committee)

๑๓๘

•
•
•

•

คณะกรรมการองค์กรต่อต้ านคอร์ รัปชัน (ประเทศไทย)
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
อนุกรรมการพิจารณาแนวทางการประเมินผลการพัฒนาองค์กรรัฐวิสาหกิจ ด้านการตรวจสอบ
ภายใน
ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบสภากาชาดไทย

ตาแหน่ งหน้ าที่สาคัญในอดีต
•
ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
•
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
•
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ Share Services Function ๒ บริ ษัท ซิเมนต์ไทยการบัญชี จากัด
•
ผู้จดั การสานักงานบัญชี บริ ษัท เยื่อกระดาษสยาม จากัด (มหาชน)
•
ผู้จดั การฝ่ ายบริหาร กลุม่ ธุรกิจกระดาษพิมพ์เขียน

๑๓๙

คณะผู้บริหาร

๑๔๐

นายพิพัฒพงศ์ อิศรเศนา ณ อยุธยา
กรรมการผู้จัดการใหญ่

นางสุกัญญา ศรีสุทธิยากร

นายทวีศักดิ์ เลาหวิโรจน์

นางชนันนัทธ์ พลปั ถพี

รองผู้จดั การใหญ่

รองผู้จดั การใหญ่ (ด้ านนวัตกรรม

รองผู้จดั การใหญ่

(ด้ านบริหาร)

และการผลิต )

(ด้ านขายและการตลาด)

นางสาวพิมลพรรณ คาอรรถ

นางสาวอรรถชลี กล่ อมเอีย้ ง

นางสาวจุรีรัตน์ กุลเกิด

ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่อาวุโส

ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่

ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่

สายบัญชีและการเงิน

สายธุรกิจค้ าปลีก

สายบริ หารโลจิสติกส์
๑๔๑

บทส่งท้ าย
รายงานประจาปี พทุ ธศักราช ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ของบริ ษัท ดอยคาผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด ถือเป็ นรายงานฉบับแรกใน
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้ าเจ้ าอยู่หวั พระมหากษัตริ ย์ไทย
รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จกั รี พระผู้ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการตามพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงก่อตังบริ
้ ษัทที่ทรงมีพระราชปณิธานให้ ส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตรเพื่อ

ความกินดีอยูด่ ีของคนไทยอย่างยัง่ ยืน ดอยคาจึงดาเนินงานในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม โดยยึดหลักปรัชญา “ดอยคา เป็ นธรรม
กับทุกฝ่ าย”
ในปี พุทธศักราช ๒๕๖๑ ดอยคาได้ จดั กิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล “๙ ตามรอย ดอยคา” ในพืน้ ที่ ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.
เชียงใหม่ ซึ่งเป็ นที่ตงั ้ โรงงานหลวงอาหารส าเร็ จ รู ปที่ ๑ (ฝาง) จัง หวัดเชียงใหม่ นับเป็ นครัง้ แรกของเราฅนดอยคาที่เป็ น
เจ้ าภาพหลักและเจ้ าบ้ านในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ โดยได้ รับความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยภาครัฐ ภาคเอกชนทังในและ
้
นอกพื ้นที่เป็ นอย่างดีทาให้ งานประสบความสาเร็จ สร้ างความประทับใจแก่ผ้ รู ่วมงานจวบจนปั จจุบนั จนมีเสียงเรี ยกร้ องให้ จดั
กิจกรรมขึ ้นอีกในปี ต่อไป ทังนี
้ ้ เป้าหมายของการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสร้ างการรับรู้ และความเข้ าใจในต้ นกาเนิดของตรา

สินค้ า “ดอยคา” และการสร้ างโรงงานหลวง ฯ การเรี ยนรู้ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนจีนยูนนานในพืน้ ที่ “ชุมชนแห่ง
ความสุ ข ที่ พ่ อ สร้ าง” รวมถึ ง ระดมทุ น เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้ กับโรงเรี ยนและจัดซือ้ อุปกรณ์ ทางการแพทย์ให้ กับ
สถานพยาบาลในพื ้นที่ อีกด้ วย
นอกจากนี ้ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จทรงเป็ นประธานในพิธีเปิ ด โรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตรและโรงปฏิบตั ิการวิจยั ทางพืช ณ โรงงานหลวงอาหารสาเร็ จรูปที่ ๑
(ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ ทังนี
้ ้ ฅนดอยคาและประชาชนในชุมชนโดยรอบโรงงานหลวง ฯ ได้ เฝ้า ฯ รับเสด็จอย่างใกล้ ชิด สร้ าง
ความปลื ้มปี ตใิ นพระมหากรุณาธิคณ
ุ แก่ผ้ เู ฝ้า ฯ รับเสร็จเป็ นอย่างมาก
ในปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็ นปี แห่งความสวัสดิม งคลแก่บ้านเมืองซึ่งเป็ นที่ปีติยินดีแก่ประชาชนทั่วหล้ า ในโอกาส
มหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลยราช
สมบัติเป็ นพระมหากษัตริ ย์แห่งราชอาณาจักรไทย พระมหากษัตริ ย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จกั รี อย่างสมบูรณ์ตามโบราณ
ราชประเพณี

๑๔๒

รวมถึงนับปี แห่งความภาคภูมิใจที่ดอยคาได้ รับรางวัล “Thailand’s Most Admired Brand 2019” หมวดอาหารและ
เครื่ องดื่ม กลุ่มน ้าผักผลไม้ พร้ อมดื่ม จากนิตยสาร Brand Age เป็ นปี ที่ ๒ ติดต่อกัน รวมถึงรางวัล “Crystal Taste Award”
จากผลิตภัณฑ์ น ้าเสาวรส ๕๐% และ น ้าลิ ้นจี่ ๙๘% จากสถาบันเพื่อรับรองรสชาติอาหารและเครื่ องดื่ม (The International
Taste Institute) ซึ่งถือเป็ นรางวัลพิเศษเนื่องจากต้ องได้ รับรางวัล “Superior Taste Award” รสชาติดีเลิศ ระดับ ๓ ดาว ๓ ปี

ต่อเนื่องกัน จึงจะได้ รับพิจารณาเป็ นรางวัลดังกล่าว
ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ทรงมีพระราชกระแสรับสัง่ ให้ ดอยคาลงพืน้ ที่จังหวัด
ชุมพร เพื่อให้ ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรสวนมังคุดในการแก้ ไขปั ญหาราคามังคุดตกต่า โดยดอยคาได้ ตงจุ
ั ้ ดรับซื ้อมังคุดใน
พื ้นที่ อ.พะโต๊ ะ และ อ.หลังสวน ทาการคัดเลือกและบรรจุผลมังคุดสดคุณภาพดีลงในกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ภายใต้ ตราสินค้ าดอย
คา เพื่อจัดจาหน่ายและกระจายสินค้ าไปยังร้ านดอยคาสาขาต่าง ๆ ร่วมถึงภาคีเครื อข่ายของเรา จนปั ญหาดังกล่าวได้ รับการ
แก้ ไขลุล่วงไปด้ วยดี นอกจากนี ้ ดอยคายังส่งเจ้ าหน้ าที่ผ้ เู ชี่ยวชาญไปให้ ความรู้ แก่เกษตรกรในการคว้ านเนื ้อมังคุดสดตาม
มาตรฐาน GMP สาหรับเป็ นวัตถุดบิ นาส่งโรงงานหลวง ฯ ที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์น ้ามังคุด ต่อไป
ดอยคา ขอยึดมัน่ ดาเนินธุรกิจเพื่อสังคมตาม วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และศาสตร์ พระราชา เพื่อความกินดีอยู่ดี ของ
เกษตรกรชาวไทยตามพระราชปณิธานพระผู้ทรงก่อตังสื
้ บไป

๑๔๓

