๑

๒

สารบัญ
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี ้

๕

ภาพรวมองค์กร

๗

ประวัติดอยคา

๑๐

โรงงานหลวงอาหารสาเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่

๑๒

โรงงานหลวงอาหารสาเร็จรูปที่ ๒ (แม่จนั ) จังหวัดเชียงราย

๑๖

โรงงานหลวงอาหารสาเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร

๑๘

ระบบประกันคุณภาพ มาตรฐานและรางวัลที่ได้ รับ

๒๑

ผลการดาเนินธุรกิจเพื่อสังคม

๒๗

ผลิตภัณฑ์

๓๒

ดอยคา มุง่ พัฒนาคน ควบคูก่ บั การพัฒนาองค์กร

๓๘

งบแสดงฐานะทางการเงิน

๔๐

การส่งเสริมและพัฒนาเกษตร

๔๒

ดอยคาเพื่อสังคม

๔๖

การจัดการสิ่งแวดล้ อมและพลังงานทดแทน

๖๕

๓

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี ้
บริ ษัท ดอยคาผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด จัดทารายงานฉบับนี ้เพื่อสื่อสารประเด็นความสาคัญทางธุรกิจและการพัฒนา
ความยัง่ ยืนของบริ ษัทฯ ในฐานะธุรกิจเพื่อสังคม ต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ที่ครอบคลุมด้ านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อมของ
บริ ษัทฯ ในปี พุทธศักราช ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ โดยมีเจตนารมณ์ต้องการนาเสนอกลยุทธ์ และแนวทางการดาเนินธุรกิจด้ วย
หลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามศาสตร์ พระราชาอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้ าวสู่การเป็ นต้ นแบบธรุ กิจเพื่อสังคม บริ ษัทฯ กาหนด
เป้าหมายให้ สอดคล้ องกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals : SDGs)
โดยได้ ประเมินความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ขององค์กร กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนฯ

ดอยคา ก่อตังขึ
้ ้นจากแนวพระราชดาริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ล้ นเกล้ าฯ รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีพระราช
ประสงค์ในการแก้ ไขปั ญหาความทุกข์ยากของราษฎรบนพื ้นที่สงู ทางภาคเหนือ และ
ภาคอีสานของไทย จวบจนปั จจุบนั ที่บริ ษัทฯ ส่งเสริ มการเกษตรและรับซื ้อผลผลิต
จากเกษตรกรใรพื ้นที่ รวมถึงสร้ างอาชีพ เพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ แก่
ชุมชนโดยรองโรงงานหลวงอาหารสาเร็จรูปทัง้ ๓ แห่ง
บริษัทฯ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้ แก่เกษตรกรไทย อีก
ทัง้ มี นโยบายมอบทุนการศึกษาแก่พ นัก งานบริ ษัทฯ บุตรหลานของพนักงานที่ เข้ าร่ วมกิ จ กรรมหรื อ
โครงการจิตอาสา และเยาวชนที่ช่วยเหลือสนับสนุนงานของโรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง อย่างสม่าเสมอ
ซึง่ บ้ างก็เป็ นบุตรหลานของเกษตรกรในพื ้นที่
มีนโยบายมาตรฐานแรงงานไทยและความรับผิดชอบต่อสังคม บริ ษัทฯ จะไม่เกี่ยวข้ อง
หรื อสนับสนุนการเลือกปฏิบตั ิในการจ้ างงานและการเสดงความคิดเห็น โดยบริ ษัทฯ ตังตู
้ ้
แสดงความคิดเห็นให้ พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นหรื อข้ อร้ องเรี ยนได้ อย่างเสรี
บริษัทฯ มีการจัดการฟื น้ ฟูระบบนิเวศแหล่งน ้ารอบโรงงานหลวงฯ อาทิ การจัดทาฝายดอยคา และ
มีระบบบาบัดนา้ ตามมาตราฐาน รวมถึงโครงการรณรงค์การประหยัดน ้า นอกจากนี ้ ยังมุ่งผลิตน ้าดื่ม
สะอาดตามมาตราฐาน เพื่อให้ ประชาชนได้ มีตวั เลือกน ้าดื่มสะอาด ตามจุดประสงค์เริ่ มแรกในการผลิต
น ้าดื่ม เพื่อให้ ผ้ ปู ระสบอุทกภัย ในพื ้นที่โรงงานหลวงอาหารสาเร็ จรู ปที่ ๑ (ฝาง) จังหัวดเชียงใหม่ ในปี
พ.ศ. ๒๕๔๙

๔

มีนโยบานพัฒนาพลังงานทดแทน โดยโรงงานหลวงอาหารสาเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร มี
การติดตังแผงพลั
้
งงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าและจาหน่ายให้ กบั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เพื่อนารายได้ กลับมาพัฒนาชุมชนต่อไป นอกจากนี ้ ยังร่ วมโครงการท่อส่งก๊ าซไบโอมีเทนที่ได้ จากระบบ
บาบัดน ้าจากกระบวนการผลิตของโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) ทดแทนแก๊ สหุงต้ มในชุมชนต้นแบบ อีกด้วย
บริ ษัทฯ ยังเพิ่มการวิจยั เทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม และนวัตกรรมการวิจยั และพัฒนา รวมถึง
พัฒนาการเข้ าถึงเทคโนโลยีด้านข้ อมูลและการสื่อสาร
บริ ษัทฯ ออกแบบและสร้ างอาคารที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม โดยอาคารสานักงานใหญ่ได้ รับรางวัล
Leadership in Energy and Environmental Design หรื อ LEED จากสภาอาคารเขี ยวสหรัฐอเมริ กา U.S.
Green Building Council (USGBC) ประเภท LEED for New Construction (LEED-NC) อาคารสร้ างหรื อ
ปรับปรุงใหม่ ระดับโกลด์ (Gold) และโรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตรและโรงปฏิบตั กิ ารวิจยั ทางพืชของ โรงงานหลวงฯ ที่
๑ (ฝาง) ได้ รับการรั บรองประเภท TREES for New Construction (TREES-NC) ระดับ โกลด์ (Gold) จาก
สถาบันอาคารเขียวไทย
บริษทั ฯ มีนโยบายสิง่ แวดล้ อม โดยโรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง และสานักงานใหญ่ร่วมปฏิบตั ติ ามระบบ
ISO 140001 และลดปริ มาณการปล่อยของเสียพร้ อมมีระบบบาบัดนา้ ภายในโรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง
อีกทังพั
้ ฒนากระบวนการผลิตให้ ลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก ทาให้ ผลิตภัณฑ์ดอยคา ได้ รับฉลากลด
คาร์ บอน ถึง ๕ รายการ รวมถึงจัดโครงการสร้ างโลกสีเขียว ในกิจกรรม แกะ ล้ าง เก็บ เพื่อรณรงค์การ
รี ไซเคิลบรรุภณ
ั ฑ์ของบริษัทฯ เพื่อเป็ นการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม (Circular Economy)
มีการอนุรักษ์ การฟื ้นฟู และการใช้ ระบบนิเวศบนบกและในนา้ จื ดบนแผ่นดินอย่าง
ยัง่ ยืน เฉพาะอย่างยิ่ง ป่ าไม้ พื ้นที่ชมุ่ น ้า ภูเขาและเขตแห้ งแล้ ง
บริ ษั ท ฯ ร่ ว มประกาศเจตนารมณ์ แ ละด าเนิ น การเพื่ อ รั บ การรั บ รองเป็ น สมาชิ ก แนวร่ ว มปฏิ บัติ
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต รวมถึงการเป็ นธรรมตามปรัชญา
องค์กร “ดอยคา เป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย”
มีนโยบายร่วมกับภาคีเครื่ อข่ายในโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความยัง่ ยืนสืบต่อไป

๕

ภาพรวมองค์ กร

๘

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
ประเมิ นผลการปฏิ บัติตามนโยบายการต่อต้ านการทุจ ริ ตคอร์ รัปชัน อี กทัง้ ยัง จัดช่องทางการร้ องเรี ยนและแจ้ งเบาะแส
การทุจริ ตตามมาตรการตรวจพบการทุจริ ตรวมถึงกรณีที่ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม เพื่อให้ บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้ องมีช่องทาง
การร้ องเรี ยนหรื อแจ้ งเบาะแสการทุจริ ต บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการเก็บข้ อมูลการร้ องเรี ยนหรื อการแจ้ งเบาะแสไว้ 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
๙

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

๑๐

“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”

๑๑

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

๑๒

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
๑๓

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

๑๔

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

๑๕

โรงงานหลวงอาหารสาเร็ จรูปที่ ๒ (แม่จนั )
จังหวัดเชียงราย

๑๖

โรงงานหลวงอาหารสาเร็ จรู ป ที่ ๒ (แม่จนั ) 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”

๑๗

โรงงานหลวงอาหารสาเร็ จรูปที่ ๓ (เต่างอย)
จังหวัดสกลนคร

เป็ นโรงงานหลวงฯ แห่งแรกใรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 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

๑๘

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 และระบบบาบัดน ้า

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”

๑๙

ระบบประกันคุณภาพ มาตรฐานและรางวัลที่ได้ รับ

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)
๒๒

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%
๒๓

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)

๒๔

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

๒๕

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

๒๘

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

๒๙

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

๓๐

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

๓๑

ผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม

๓๒

๓๓

ผลไม้ อบแห้ ง

ผลไม้ กระป๋อง

๓๔

ผลิตภัณฑ์ ทาขนมปั ง

นา้ ผลไม้ เข้ มข้ น

นา้ ผึง้

เครื่องดื่มชนิดผง

๓๕

ซอสมะเขือเทศ

ข้ าวกล้ อง

ผลิตภัณฑ์ อ่ ืนๆ

ผลิตภัณฑ์ ใหม่ ปี ๒๕๖๑

ผลิตภัณฑ์ ใหม่ ปี ๒๕๖๒

๓๖

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
๓๗

ดอยคา มุง่ พัฒนาคน ควบคูก่ บั การพัฒนาองค์กร
บริ ษั ท ดอยค าผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหาร จ ากัด ให้ ค วามส าคัญในการพัฒ นาศัก ยภาพบุค ลากรทุก ระดับ โดยจัด ให้ มี
การฝึ กอบรมและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องทังการฝึ
้
กอบรมตามหลักสูตรข้ อกาหนดระบบคุณภาพต่างๆ เพื่อให้ พนักงาน
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

๓๘

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 การนัง่ ธรรมะในวันธรรมสวณะ และการตัก
บาตรในวันสาคัญต่างๆ

๓๙

งบแสดงฐานะทางการเงิน

๔๐

๔๑

การส่ งเสริมและพัฒนาเกษตร

๔๒

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

๔๓

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

๔๔

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
ผู้ส นับ สนุน ด้ า นองค์ ค วามรู้ และผลิ ต ต้ นพัน ธุ์ ป ลอดโรคเพื่ อ ใช้ ป ลูก สตรอว์ เ บอร์ รี ใ นโรงเรื อนควบคุม สภาพแวดล้ อ ม
แก่เกษตรกรที่เข้ าร่ วมโครงการ ทังนี
้ ้ เพื่อส่งเสริ มให้ เกษตรกรมีรายได้ ที่มนั่ คงมากขึ ้น ลดความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ ้นจาก
สภาพอากาศภายนอก รักษาผลผลิตให้ ได้ ตามมาตรฐานให้ เพียงพอ ต่อความต้ องการของตลาด และรักษาสิ่งแวดล้ อมเพื่อ
นาไปสูค่ วามยัง่ ยืน ต่อไป
๔๕

ดอยคาเพื่อสังคม

๔๖

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

๔๗

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 ้นที่ของชุมชนคนไทย
เชื ้อสายจีนยูนนาน ๓ ศาสนา และคนไทยภูเขา ที่ถึงแม้ มีความแตกต่าง แต่อยู่ร่วมกันอย่างเป็ นสุข โรงงานหลวงฯ แห่งนี ้ จึงมี
กลิ่นอายของจี นยูนนานและร่ วมกิ จ กรรมทางวัฒ นธรรมและประเพณี อันดีง ามของชาวจีน เช่น การไหว้ วันตรุ ษจี นและ
วันสารทจีน เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ โรงงานหลวงฯ ยังส่งเสริ มองค์ความรู้ เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวจีนยูนนานผ่านนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์
โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) รวมถึงจัดโครงการยุวมัคคุเทศก์ ให้ เยาวชนในพื ้นที่เข้ าร่วมเป็ นตัวแทนชุมชนในการนานักท่องเที่ยว
หรื อผู้ ที่ ส นใจเยี่ ย มชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ โ รงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) และชุ ม ชนบ้ านยาง เสริ มสร้ างความภาคภู มิ ใ จใน
บ้านเกิดให้เยาวชนรุ่นใหม่ 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 บุคลากรภายในร่ วมกัน แกะ กล่องน ้าผลไม้ และน ้าสมุนไพรที่ดื่มแล้ วนามาล้ างให้ สะอาดก่อนเก็บมารวมกันเพื่อส่งต่อไป
รี ไซเคิลสร้ างคุณค่าในอนาคต โดยภายหลังกิจกรรมดังกล่าวได้ ขยายออกสู่โรงงานหลวงฯ ทุกแห่งรวมถึงสานักงานใหญ่
ภายใต้ โครงการสร้ างโลกสีเขียว ทังนี
้ ้ โรงงานหลวงฯ ที่ ๒ (แม่จัน) ทดลองนาแผ่น Eco - Board ที่ผลิตจากการรี ไซเคิลนา้
ผลไม้ และน ้าสมุนไพรบรรจุกล่องมาสร้ างรัว้ ภายในโรงงานหลวงฯ และสนามเด็กเล่นของสถานีอนามัยพระราชทาน ตาบลป่ า
ซาง อาเภอแม่จนั และโรงงานหลวงฯ แห่งนี ้ ยังมุง่ พัฒนาบ้ านป่ าห้ าร่วมกับชุมชนอย่างยัง่ ยืน

๔๘

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 และความรู้ ด้ านงานศิลปะ อาทิ การย้ อมผ้ าครามและการพิมพ์ภาพจากสีธรรมชาติ
ไปประยุกต์ใช้ กบั ภูมิปัญญาท้ องถิ่นให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ชุมชนได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ ้นเป็ นปี ที่ ๕ ติดต่อกัน

๔๙

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

๕๐

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

๕๑

๕. สนับสนุนกิจกรรมชุมชน
โรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง ถื อ เป็ น ส่วนหนึ่ง ของชุม ชนรอบข้ า งอย่า ง
สมบูรณ์ โดยร่ วมสนับสนุนกิจกรรมชุมชน อาทิงานวันเด็ก 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

๕๒

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

๕๓

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

๕๔

โรงเรี ยน (การศึกษา)
บริ ษัทฯ ร่วมสนับสนุนการศึกษาและองค์ความรู้แนวพระราชดาริ ในการพัฒนาที่ยงั่ ยืนผ่านโรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง
โรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตร และโรงปฏิบตั กิ ารวิจยั ทางพืช รวมถึงพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) ที่มีความพร้ อมรองรับคณะ
ศึกษาดูงานจากทังในประเทศและต่
้
างประเทศ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังสนับสนุนโรงเรี ยนและการศึกษาในชุมชนรอบโรงงาน
หลวงฯ 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 บริษัทฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มอบ
ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ยวุ เกษตรกรและบุตรหลานของพนักงานทีเ่ ข้ าร่วมกิจกรรมหรือโครงการจิตอาสา ณ โรงงานหลวงฯ
ที่ ๓ (เต่างอย) ทัง้ นี ้ มีนักเรี ยนทุนเข้ าร่ วมโครงการ ๔ คน นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแก่

เยาวชนจิตอาสาพื ้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 ) ร่วมกับโรงเรี ยนบ้ านยาง โรงเรียนป่ าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)
และสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗ จัดทาโครงการต้นกล้ าบัญชีสวู่ ถิ ีความพอเพียง เพือ่ ให้ นกั เรียนในโรงเรียนรอบโรงงานหลวงฯ
รู้วิธีการทาบัญชีครัวเรื อนและทราบถึงประโยชน์ของการทาบัญชีครัวเรื อน อันนาไปสูก่ ารใช้ จา่ ยอย่างพอประมาณและมีเหตุผล
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๕๕

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 โรงงานหลวงฯ 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

๕๖

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 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ กรมการปกครอง ธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) บริ ษัท เอฟ.บี.ที. สปอร์ ตคอมเพล็กซ์ จากัด บริ ษัท เต็ดตรา แพ้ ค
(ประเทศไทย) จากัด บริษทั สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) บริษทั เอิร์ท (ประเทศไทย) จากัด บริษทั เบอร์แทรม (1958) จากัด
บริษัท อาหารยอดคุณ จากัด และร้ านทูฟาสทูสลีป มูลค่ารวม ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้ าแสนบาทถ้ วน) ทังนี
้ ้ รายได้ หลังหักค่า
จ่ายจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวรวมเป็ 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 ยนแม่งอนขี ้เหล็ก

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
๕๗

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

๕๘

๕๙

ความสาเร็จของ กิจกรรมเดิน-วิ่ง "๙ ตามรอย ดอยคา"

๖๐

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

๖๑

๔. งานประชุม Sustainable Brands Bangkok
บริ ษัทฯ ร่ วมสนับสนุนและเข้ าร่ วมการประชุมสัม มนา ด้ านความยั่ง ยื นของแบรนด์ระดับโลกที่ ใหญ่ที่สุดต่อเนื่ อง
เป็ นเวลา 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
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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
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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
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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
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