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เส้นทำง
แห่งพระมหำกรุณำธิคุณ

กำรก่อตั้ง “โครงกำรหลวง 

พระบรมรำชำนุเครำะห์ชำวเขำ”

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  

มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช บรมนำถ 

บพติร เสดจ็ประพำสภำคเหนอื ทรงเหน็ 

ควำมยำกไร้ของชำวไทยภูเขำจึงม ี

พระรำชด�ำรใิห้จดัต้ัง “โครงการหลวง 

พระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขา”  

เพือ่แก้ไขปัญหำกำรปลกูฝ่ิน กำรท�ำไร่

เลื่อนลอย ตลอดจนควำมทุกข์ยำก

ของรำษฎรชำวเขำ โดยมวีตัถปุระสงค์

ให้ส ่งเสริมกำรปลูกพืชผัก ผลไม้  

หลำกหลำยชนิดทดแทนกำรปลูกฝิ่น

กำรก่อตั้ง “โรงงำนหลวง 

อำหำรส�ำเร็จรูปที่ 1 (ฝำง)  

จังหวัดเชียงใหม่”

ในปีพทุธศักรำช 2515 พระบำทสมเด็จ 

พระปรมินทร มหำภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนำถบพิตร ได้มีพระรำชด�ำริ และ

พระรำชทำนทนุทรัพย์ส่วนพระองค์ให้

ก่อตัง้ “โรงงานหลวงอาหารส�าเรจ็รปู”  

แห่งแรกข้ึน เพือ่ช่วยเหลือในกำรรับซ้ือ 

ผลผลิตจำกพืชที่ส่งเสริมด้วยรำคำ 

ที่เป็นธรรม โดยน�ำมำแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ในเครื่องหมำยกำรค้ำ 

“ดอยค�า” เป็นกำรเพิ่มมูลค่ำให้กับ

ผลผลิตทำงกำรเกษตร ตลอดจนกำร

จัดหำช่องทำงกระจำยสินค้ำสู่ตลำด 

รวมถึงจัดให้มีกำรค้นคว้ำ วิจัย และ

พัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรตำมแนว 

พระรำชด�ำริ “อุตสำหกรรมเกษตร  

เพื่อกำรพัฒนำชนบท”

กำรก่อตั้ง “โรงงำนหลวง 

อำหำรส�ำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน)  

จังหวัดเชียงรำย” 

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร 

มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถ 

บพติร มพีระรำชด�ำร ิและพระรำชทำน

ทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ก่อตั้งโรงงำน

หลวงอำหำรส�ำเร็จรูป ที่ 2 (แม่จัน) 

จังหวัดเชียงรำย เพื่อแก้ไขปัญหำ 

ยำเสพติด และควำมทุกข์ยำกของ

รำษฎร โดยใช้ หลักด�ำเนนิกำรเช่นเดยีว 

กันกับที่โรงงำนหลวงอำหำรส�ำเร็จรูป

ที ่1 (ฝำง) จงัหวดัเชยีงใหม่ มจีดุประสงค์ 

เพื่อกำรรับซื้อผลผลิตจำกเกษตรกร  

ที่ได้รับกำรส่งเสริมให้มีกำรเพำะปลูก

พืชเมืองหนำวทดแทน กำรปลูกฝิ่น

พ.ศ. 2513 (1969)

พ.ศ. 2515 (1972) 

พ.ศ. 2517 (1974) 
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หม่อมเจ้ำภีศเดช รัชนี  

(ประธำนมูลนิธ ิ

โครงกำรหลวง)  

ประทำนปรับเครื่องหมำย 

กำรค้ำใหม่

เพื่อน�ำไปใช้กับสินค้ำที่ผลิต

จำกโรงงำนหลวงฯ ที่ 1 (ฝำง) 

จ.เชยีงใหม่ และโรงงำนหลวงฯ 

ที่ 2 (แม่จัน) จ.เชียงรำย 

กำรก่อตั้ง “โรงงำนหลวง 

อำหำรส�ำเร็จรูปที่ 4 

(ละหำนทรำย)  

จังหวัดบุรีรัมย์”

พระบำ ทสมเด็ จพระบรม 

ชนกำธิเบศร มหำภมูพิลอดลุย

เดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  

มพีระรำชด�ำร ิให้ก่อตัง้โรงงำน

หลวงอำหำรส�ำเร็จรูป ที่  4 

(ละหำนทรำย) จังหวัดบุรีรัมย์ 

โดยมีจุดประสงค ์ เดียวกับ 

โรงงำนหลวงอำหำรส�ำเร็จรูป  

ที่ 3 (เต่ำงอย) จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2521 (1978) พ.ศ. 2525 (1982)กำรก่อตั้ง “โรงงำนหลวง 

อำหำรส�ำเร็จรูปที่ 3 (เต่ำงอย)  

จังหวัดสกลนคร” 

พระบำทสมเ ด็จพระบรม 

ชนกำธเิบศร มหำภูมพิลอดลุย

เดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  

มพีระรำชด�ำร ิให้ก่อตัง้โรงงำน

หลวงอำหำรส�ำเร็จรูป ที่  3  

(เต่ำงอย) จงัหวัดสกลนคร เพือ่

แก้ไขปัญหำควำมแร้นแค้น 

ขำดแคลนอำหำรและน�ำ้ส�ำหรับ 

กำรอุปโภคและบริโภคของ

รำษฎรในพื้นที่  โดยน�ำเอำ

แนวคิดมำจำกกำรพัฒนำใน

พื้นที่ของโรงงำนหลวงฯ ทั้ง 2  

แห่งแรกมำเป็นต้นแบบ โดย

โรงงำนหลวงฯ ที่ 3 (เต่ำงอย) 

จ.สกลนคร เป็นโรงงำนหลวงฯ 

แห ่ งแรกในภำคอีสำน ที่

แปรรูปมะเขือเทศ อีกทั้งยัง

พัฒนำอำชพี และเสรมิรำยได้

ของรำษฎร ในเขตภำคตะวนัออก 

เฉียงเหนือตอนบนให้ยั่งยืน 

ด้วยกำรปลูกมะเขือเทศ และ

ส่งเสริมกำรแปรรูปผลผลิต

มะเขือเทศ ในเขตพ้ืนที่ ลุ ่ม

แม่น�้ำโขง 

บริษัท ดอยค�ำผลิตภัณฑ์

อำหำร จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจ

เพื่อสังคม 

พระบำ ทสมเด็ จพระบรม 

ชนกำธเิบศร มหำภมูพิลอดลุย

เดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  

มีพระรำชกระแสให้ส�ำนักงำน

ทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ 

รับช่วงด�ำเนินกิจกำรโรงงำน

หลวงฯ ต่อจำก มูลนธิโิครงกำร 

หลวง โดยจัดตั้งเป็นนิติบุคคล

ภำยใต้ชื่อ “บริษัท ดอยค�ำ

ผลิตภัณฑ์อำหำร จ�ำกัด” เพื่อ

ด�ำเนนิกจิกำรในรูปแบบ “ธรุกจิ 

เพือ่สังคม (Social Business)”  

บริษัทฯ จึงเป็นส่วนหนึ่งใน 

กำรขับเคลื่อนกำรสร ้ำงสุข 

ให้สังคมด้วยกำรพัฒนำอย่ำง

สมดุลและยั่งยืน

พ.ศ. 2524 (1981) พ.ศ. 2537 (1994)  
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พิธีเปิดโรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตร 

และโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช

วันที่ 26 เมษายน 2561 สมเด็จพระ 

เทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดำาเนินเป็นประธาน ใน 

พิธีเปิดโรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตรและ 

โรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช ที่สร้างขึ้นเพื่อ

ขยายพื้นที่เก็บผลิตภัณฑ์ของโรงงาน

หลวงอาหารสำาเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัด

เชยีงใหม่ และเพือ่เป็นศนูย์กลางการเรยีนรู้  

วิจัย โดยการนำาเทคโนโลยีทางด้าน

การเกษตร สมัยใหม่มาค้นคว้า ปรับปรุง 

และพัฒนาพันธุ์พืช

วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2561 ตามพระราช 

กจิจานเุบกษา พระราชบญัญตั ิจดัระเบยีบ 

ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2561 

บริษัทฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการสืบสาน

ตามพระราชปณิธานของล ้นเกล ้าฯ 

รัชกาลที่ 9 ด้วยทรงรับเป็นพระราชภาระ

ในการดูแลกิจการด้วยพระองค์เอง เพื่อ

ให้เกิดการพัฒนาอันเป็นประโยชน์แก่

ประเทศไทยและยั่งยืนสืบต่อไป

เยี่ยมชมการดำาเนินงาน 

บริษัท ดอยคำาผลิตภัณฑ์อาหาร จำากัด

วันที่ 3 มีนาคม 2564 สมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราช

กญัญา เสดจ็พระราชดำาเนนิเยีย่มชมการ

ดำาเนนิงานของ บรษิทั ดอยคำาผลติภณัฑ์

อาหาร จำากัด ณ โรงงานหลวงอาหาร

สำาเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ 

เป็นการส่วนพระองค์ ในการนี ้ทอดพระเนตร 

งานของโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม

และโรงคดับรรจ ุโรงเกบ็ผลติภณัฑ์เกษตร  

โรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช พิพิธภัณฑ์ 

โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) สถานีอนามัย

พระราชทานแห่งแรกของประเทศไทย 

และโรงไฟฟ้าจากพลังนำ้าขนาดเล็ก 

แห่งแรกของประเทศไทย 

พ.ศ. 2561 (2018) พ.ศ. 2564 (2021) 

พิธีเปิดโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม

และโรงคัดบรรจุ 

วนัที ่2 ธนัวาคม 2563 สมเดจ็พระกนษิฐา 

ธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชดำาเนนิ

ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรือนควบคุม 

สภาพแวดล้อมและโรงคัดบรรจุ ภายใน

บริเวณโรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตรและ 

โรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช โรงงานหลวง

อาหารสำาเร็จรูปที ่1 (ฝาง) จังหวดัเชียงใหม่  

ทีจ่ดัต้ังข้ึนเพือ่พฒันาการเกษตรด้านการ

ผลิตต้นพันธุ์พืชที่ปลอดโรค ตลอดจน

พัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์พืชให้ต้านทาน

โรคและแมลงศัตรูพืช ให้ได้ผลผลิตต่อ 

ไร่สูง รวมถึงสามารถขยายปริมาณต้น

พันธุ ์พืช เพื่อเพิ่มปริมาณวัตถุดิบให ้

เพียงพอต่อความต้องการในการจำาหน่าย 

ผลสด และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ “ดอยคำา”

พ.ศ. 2563 (2020) 
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เหตุการณ์ส�าคัญ
ปี 2563 - 2564
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เหตุการณ์สำาคัญ
ในปีพุทธศักราช 2563

บริษัท ดอยค�ำผลิตภัณฑ์อำหำร จ�ำกัด ได้รับรำงวัล  
“Thailand’s Most Admired Brand 2020” ในหมวด  
“อำหำรและเครื่องดื่ม” กลุ ่ม “น�้ำผักและผลไม้พร้อมดื่ม”  
จำกนิตยสำร BrandAge เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

เดือนมีนาคม

เดือนกรกฎาคม

เดือนพฤษภาคม

บริษัท ดอยค�ำผลิตภัณฑ์อำหำร จ�ำกัด จัดท�ำ “ตู้ดอยค�ำ  
ปันน�้ำใจ” เพื่อเป็นกำรแบ่งปันผลิตภัณฑ์ดอยค�ำ แก่ผู้ที่ได้รับ 
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (โควิด-19)

ดอยค�ำ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “น�้ำมังคุดผสมน�้ำผลไม้ 
รวม 98%” ในงำนแถลงข่ำว “โครงกำรหลวง 51” โดยผลผลิต
มังคุด มำจำกกำรที่ดอยค�ำเข้ำช่วยเหลือเกษตรกรสวนมังคุด 
ภำคใต้ เนื่องจำกปัญหำรำคำตกต�่ำ
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เดือนกันยายน

เดือนสิงหาคม

บริษัท ดอยค�ำผลิตภัณฑ์อำหำร จ�ำกัด หนึ่งในโครงกำร 
ตำมพระรำชด�ำริในล้นเกล้ำฯ รัชกำลที่ 9 และบริษัทใน 
พระปรมำภิไธย ของรัชกำลที่ 10” ท�ำบุญครบรอบ 26 ปี  
กำรก่อตั้งบริษัทฯ 

ผลิตภัณฑ์ “ดอยค�ำ” ได้รับกำรกำรันตีควำมโดดเด่น 
ด้ำนรสชำติ จำก iTQi จ�ำนวน 3 รำงวัล ได้แก่ น�้ำผึ้ง 100%  
ได้รับรำงวัล Superior Taste Award รำงวัล 2 ดำว รสชำติ 
ดีเยีย่ม น�ำ้เก๊กฮวยและคำโมไมล์ สตูรไม่เตมิน�ำ้ตำล ได้รบัรำงวลั 
Superior Taste Award รำงวัลระดับ 1 ดำว รสชำติดี  
และสตรอว์เบอร์รีอบแห้ง ได้รับรำงวัล Superior Taste Award 
รำงวัลระดับ 1 ดำว รสชำติดี

“ดอยค�ำ” ร่วมกับ สยำมดิสคัฟเวอรี่ จัดนิทรรศกำร  
“Discover Doi : FROM FARM TO CITY” ตำมรอย 
กำรเดินทำงของผลผลิตมะเขือเทศ หนึ่งในกิจกรรมของ 
แคมเปญ “มะเขือเทศที่รัก” ณ Co - Creation Space ชั้น 3 
สยำมดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์ พลอรำทอเรี่ยม

กิจกรรมเดิน - วิ่ง “9 ตำมรอยดอยค�ำ” ได้รับรำงวัล 
ระดับนำนำชำติด้ำน Social Empowerment หรือรำงวัล 
ผู้ร่วมพัฒนำและช่วยเหลือสังคมจำกเวที Asia Responsible 
Enterprise Awards (AREA) 2020 ในงำน International CSR 
& Sustainability Summit 2020

โรงงำนหลวงอำหำรส�ำเรจ็รปูที ่3 (เต่ำงอย) จังหวดัสกลนคร 
ได้รับกำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียวระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว 
(Green Culture) จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวง
อุตสำหกรรม
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เดือนตุลาคม

บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์น�้ำผลไม้สกัดเย็น ดอยค�ำ ได้รับ 
รำงวัลชนะเลิศประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจ�ำป ี 2563  
(Thai Star Packaging) ประเภทกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
เพื่อกำรจัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับสินค้ำที่มีจ�ำหน่ำยในท้องตลำด  
(Consumer Package) จำกกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม  
กระทรวงอุตสำหกรรม ในงำน Propak Asia 2020

เดือนพฤศจิกายน

สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตน 
รำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จเป็นองค์ประธำนเปิด  
โรงเรือนควบคุมสภำพแวดล้อมและโรงคัดบรรจุ ณ โรงเก็บ
ผลิตภัณฑ์เกษตรและโรงปฏิบัติกำรวิจัยทำงพืช ณ โรงงำนหลวง
อำหำรส�ำเร็จรูปที่ 1 (ฝำง) จังหวัดเชียงใหม่

บรษิทั ดอยค�ำผลติภัณฑ์อำหำร จ�ำกดั ได้รบัประกำศนียบตัร
ว่ำ เป็นองค์กรที่ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ (ลดโซเดียม)  
ในผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศ สูตรโซเดียมต�่ำ (ลดโซเดียมลง  
70% จำกสูตรปกติ) จำกเครือข่ำยลดบริโภคเค็ม ภำยในงำน 
แถลงข่ำวขับเคลื่อน “ลดค็มท�ำได้” ในประเทศไทย

โรงงำนหลวงอำหำรส�ำเร็จรูปที่ 1 (ฝำง) จังหวัดเชียงใหม่ 
และโรงงำนหลวงอำหำรส�ำเร็จรูปที่ 3 (เต่ำงอย) จงัหวดัสกลนคร 
ได้รับรำงวัล CSR-DIW AWARD 2020 ขณะที่โรงงำนหลวง
อำหำรส�ำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงรำย ได้รับรำงวัล  
CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2020 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 
จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม

ดอยค�ำ ได้รับรำงวัลชีวจิต Award 2020 ประเภท  
Cheewajit’s สำขำ Organization จำกนิตยสำรชีวจิต เนื่องใน
โอกำสที่ดอยค�ำ เป็นองค์กรที่มีส ่วนร่วมในกำรด�ำรงชีวิต  
และสร้ำงสขุภำพทีแ่ขง็แรงของคนในสงัคม โดยมำจำกกำรโหวต
บนเว็บไซต์ www.goodlifeupdate.com
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เหตุการณ์สำาคัญ
ในปีพุทธศักราช 2564

เดือนมีนาคม

เดือนมิถุนายน

เดือนเมษายน

“ดอยคำา” ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

“โครงการลดพลาสติกฟุตปร๊ินท์” ภายใต้ชุดโครงการ SEA 

circular ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ  

เพื่อลดปัญหามลพิษจากพลาสติกในมหาสมุทร และเพิ่ม 

การนำาขยะพลาสติกกลับมาใช ้ประโยชน์ให ้มากที่ สุด  

เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน 

“ดอยคำา” จับมือสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

กระทรวงพลงังาน (สนพ.) ดัน “โครงการส่งเสรมิและสาธติการใช้ 

ประโยชน์จากก๊าซไบโอมีเทนด้วยระบบท่อส่งก๊าซเพื่อทดแทน 

ก๊าซหุงต้มในชุมชนต้นแบบ” สู่ เต่างอยโมเดล BCG สร้างสุข 

พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน ณ ชุมชนบ้านนางอย และบ้านโพน

ปลาโหล ตำาบลเต่างอย อำาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

“ดอยคำา” ร่วมสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  

บริการนำ้าผลไม ้ เพื่อสุขภาพ แด ่บุคลากรทางการแพทย ์  

พยาบาล จิตอาสา และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ จุดฉีดวัคซีน  

ปูนซิเมนต์ไทย (สำานักงานใหญ่)
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เดือนกรกฎาคม

เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือในภาวะเร่งด่วน จากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 “ดอยคำา” โดย โรงงานหลวง

อาหารสำาเร็จรูปที่  3 (เต ่างอย) จังหวัดสกลนคร ส่งมอบ 

เตียงสนาม จำานวน 100 เตียง ให้กับ วัดดอยธรรมเจดีย ์  

ตำาบลตองโขบ อำาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร เพื่อนำาไป

จัดสรรให้กับโรงพยาบาลและวัดที่จัดทำาเป็นโรงพยาบาลสนาม  

เดือนธันวาคม

“ดอยคำา” ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ  

50 องค์กร ขับเคลื่อนการจัดการบรรจุภัณฑ์ด้วยหลักการ  

Extended Producer Responsibility (EPR) หรือหลักการ 

ขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต ตอบสนองนโยบายเศรษฐกิจ

หมุนเวียน หรือ Circular Economy ภายใต้ชื่อ “PackBack  

Project…เก็บกลับบรรจุภัณฑ์เพื่อวันที่ ย่ังยืน” ที่ จัดโดย  

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบนัการจดัการบรรจภุณัฑ์

และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) 

“ดอยคำา” แถลงภาพรวมบรษิทัฯ ปี 2564 ในสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำาให้ยอดขายในผลิตภัณฑ์

กลุ ่มสมุนไพรเติบโตกว่า 50% พร้อมเร ่งพัฒนาสินค้าใน 

กลุ่มสมุนไพร ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ “สารสกัดฟ้าทะลายโจร” 

มีสรรพคุณช ่วยลดไข ้  แก ้ ไขและบรรเทาอาการเจ็บคอ  

ณ ร้านดอยคำา สาขาราชเทวี (สำานักงานใหญ่)

“ดอยคำา” เปิดตัวในฐานะองค์กรสมาชิกใหม่ขององค์กร

ธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ปี พ.ศ. 2564  

พร้อมร่วมการสัมมนาประจำาปี 2564 (TBCSD Annual Event 

2021) : Vision 2050 เป็นการแสดงจุดยืนของการดำาเนิน 

ธุรกิจที่พร้อมก้าวไปสู่สังคมคาร์บอนตำ่าและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

พร้อมนำาเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนา

องค์กรที่คำานึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งจัดโดย องค์กรธุรกิจ

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for  

Sustainable Development: TBCSD)
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บริษัท ดอยคำาผลิตภัณฑ์อาหาร จำากัด ในฐานะบริษัทในพระปรมาภิไธย  

มีแนวนโยบายการดำาเนินงาน เพ่ือตอบสนองพระราชดำาริของ พระบาทสมเด็จ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” พระราชปณิธานของ 

พระบาทสมเดจ็พระมหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ในรปูแบบการเป็น

ธุรกิจเพื่อสังคม ที่มุ่งสร้างงาน สร้างคน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ให้เกิดการพัฒนา

สภาพความเป็นอยู่ ชุมชน สิ่งแวดล้อม สังคม และประโยชน์สุขโดยรวม

สำาหรบัปี 2563 นบัว่าเป็นปีทีท้่าทายของบรษิทัฯ จากสถานการณ์เศรษฐกจิโลก 

และเศรษฐกิจของไทยอยู่ในภาวะหดตัวลง เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงมีผลกระทบต่อการดำาเนินกิจการของภาคธุรกิจ 

อุตสาหกรรมทั่วประเทศ รวมถึงการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ  

ทำาให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ลดลงจากปีก่อน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 

ในตลาดยังถือว่า บริษัทฯ สามารถรักษาตำาแหน่งผู้นำาในตลาดได้อยู่ 

สาสน์
ประธานกรรมการ

สำาหรับปี 2564 ยังคงเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงยังเป็นปัจจัยสำาคัญให้ภาวะเศรษฐกิจและกำาลังซื้อของผู้บริโภคชะลอตัว ประกอบกับการแข่งขันของ 

ตลาดเครื่องดื่มในประเทศที่มีความรุนแรงมากขึ้น แต่บริษัทฯ มีการปรับกลยุทธ์การขายสินค้าได้ตรงกับความต้องการ 

ของกลุม่เป้าหมายมากขึน้ มแีคมเปญครอบครวัมะเขือเทศและกระแสความนยิมนำา้มะเขือเทศพร้อมดืม่กลับมาอกีครัง้ ขณะ

เดียวกัน มีสินค้าอื่นที่ทำายอดขายได้ดี ได้แก่ นำ้าผึ้ง กระเช้าปีใหม่ รวมทั้งสินค้าใหม่ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ได้แก่ นำ้า

เก๊กฮวยสูตรโบราณ นำ้าสามเกลอ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการปรับกลยุทธ์การขยายกลุ่มสินค้า “สมุนไพรไทย” มากขึ้น ทั้งในกลุ่มฟ้าทะลายโจร กระชาย 

และกัญชง เพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ อีกทั้ง ด้านธุรกิจค้าปลีกได้เพ่ิมช่องทางจัดจำาหน่าย

ในรูปแบบ Home Delivery ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ส่งผลให้ปลายปี บริษัทฯ มีผลประกอบการดีกว่า 

ที่คาดการณ์ไว้

สุดท้ายนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกีย่วข้องทุกฝ่ายที่ให้ความไว้วางใจและสนบัสนนุการดำาเนินธรุกจิของบริษัทฯ 

ด้วยดีเสมอมา และขอบคุณคณะผู้บริหาร พนักงานทุกคน สำาหรับความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำาลัง 

ความสามารถท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีความท้าทายตลอด 2 ปีที่ผ่านมา โดยขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะมุ่งม่ัน

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจริงใจ รับผิดชอบ และคำานึงถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เกษตรกร คู่ค้า ลูกค้า สังคม และ 

สิ่งแวดล้อมเป็นสำาคัญ ภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำาเนินกิจการเติบโตอย่างยั่งยืน สืบไป

พลอากาศเอก 

(สถิตย์พงษ์ สุขวิมล)

ประธานกรรมการ
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จากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในช่วง 

ปีพุทธศักราช 2563 - 2564 ทำาให้เศรษฐกิจโลกประสบปัญหาการถดถอย 

อย่างรุนแรง ธุรกิจจำานวนมากได้ประกาศปิดกิจการ อัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น 

อันเนื่องมาจากทุกประเทศใช้นโยบายปิดประเทศเพื่อจำากัดการแพร่ระบาด ประกอบ

กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในแต่ละประเทศได้หยุดชะงัก ตามกฏข้อบังคับ 

ในพื้นที่นั้นๆ 

สำาหรับอุตสาหกรรมการอาหาร แม้ภาพรวมจะได้รับผลกระทบกับหลาย 

ภาคส่วน เป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่เลือกบริโภคอาหาร

ทีม่ปีระโยชน์ ด้วยเหตนุีท้ำาให้ บริษทั ดอยคำาผลติภณัฑ์อาหาร จำากดั ทีเ่น้นผลติสนิค้า

ที่มีคุณภาพ ทั้งในด้านรสชาติ ความปลอดภัย และคงไว้ซ่ึงคุณค่าทางโภชนาการ  

เกิดเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากหลายชนิดให้เลือกสรร ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์สมุนไพร

เพื่อสุขภาพ ทั้งในรูปแบบเคร่ืองด่ืมและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือนำาร่องก้าวเข้าสู่ตลาด 

สาสน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สมุนไพรเต็มรูปแบบ ภายใต้ความมั่นใจในสรรพคุณของสมุนไพรที่ว่า สมุนไพรเป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่า ทุกคนสามารถ 

เข้าถึงได้ง่าย 

พร้อมกันนี้ ดอยคำา ได้ปรับรูปแบบของการให้บริการในแบบให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภค ด้วยการก้าวเข้าสู่โลก 

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ควบคู่ไปกับการดำาเนินงานภายใต้ศาสตร์พระราชา

ตลอด 27 ป ีของดอยคำา ได้ทำาหน้าที่เป็นต้นแบบของธรุกจิเพือ่สังคม (Social Enterprise) ทีด่ำาเนนิธรุกจิโดยยดึหลัก 

3 ด้าน ได้แก่ สร้างแบรนด์ที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม ช่วยเหลือเกษตรกรในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมุ่งพัฒนา

องค์กรและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน โดยสามารถดูการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนของดอยคำา ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ  

www.doikham.co.th

สุดท้ายนี้ ในนามของ “ฅนดอยคำา” ขอให้สัญญาในการเดินหน้าในการสร้างสรรค์สินค้าจากชุมชนด้วยคุณภาพ 

ระดับโลก เพื่อประโยชน์-สุขของสังคมโดยรวม และสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน พร้อมทั้งขอเป็นกำาลังใจ 

ให้คนไทยผ่านพ้นทุกวิกฤต ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคเช้ือไวรัส 

โคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งดอยคำาพร้อมอยู่เคียงข้าง และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ปัญหาไปพร้อมๆ กับคนไทยทุกคน

พิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
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ปรัชญาองค์กร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ

และค่านิยมองค์กร
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ดอยคำา เป็นธรรมกับทุกฝ่าย

เป็นต้นแบบของธุรกิจเพื่อสังคม 
ภายใต้ศาสตร์พระราชา ที่พัฒนาสร้างสรรค์สินค้าจากชุมชน 
ด้วยคุณภาพระดับโลก เพื่อประโยชน์ - สุขของสังคมโดยรวม

ร่วมแรงร่วมใจ ใฝ่ความเป็นเลิศ
เกิดความสร้างสรรค์  จรรยาบรรณดีเด่น

ปรัชญา

วิสัยทัศน์

ค่านิยมองค์กร
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พันธกิจองค์กร

มุ่งมั่นพัฒนาคน
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวเนื่อง ให้มีทักษะความเป็นมืออาชีพ 

ภายใต้สำานึกของจิตอาสา มีความพอเพียงเป็นภูมิคุ้มกัน 
ในการก้าวสู่ความยั่งยืน

หมายมั่นพัฒนาองค์กร
ให้มีระบบการทำางานที่สูงประสิทธิภาพ  

ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้มีความพร้อม เพื่อสร้างนวัตกรรม

เชื่อมั่นพัฒนาห่วงโซ่การผลิต 
โดยมีคนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้มีคุณภาพ 

ที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะก้าวไปสู่ความยั่งยืนร่วมกัน

ตั้งมั่นพัฒนาผลตอบแทนคุณค่า
ที่เป็นประโยชน์สุขต่อทุกผู้เกี่ยวเนื่อง  

ทั้งเกษตรกร พนักงาน คู่ค้า ลูกค้าและมนุษย์โลก

ยึดมั่นองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา
ในการประยุกต์ใช้และถ่ายทอดเผยแพร่ให้เกิดเป็นต้นแบบ

ในการปฏิบัติทั้งในระดับประเทศและสากลโลก
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บริษัท ดอยคำาผลิตภัณฑ์อาหาร จำากัด ตระหนักถึงความสำาคัญ 

ในการกำากับและดูแลกิจการที่ดี ตามคำากล่าวที่ว่า “จรรยาบรรณดีเด่น”  

ซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กรของดอยคำา โดยสนับสนุนและส่งเสริม 

ให้บริษัทฯ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์และดำาเนินการเพื่อรับการรับรอง

เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านการทุจริตปีพุทธศักราช 2562 ทั้งนี้ คณะกรรมการ 

บริษัทฯ มีมติอนุมัตินโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติ

สำาหรับการต่อต้านการทุจริต การให้และรับของขวัญ การรับรอง  

เงินสนับสนุน และการบริจาค บริษัทฯ จึงกำาหนดให้กรรมการบริษัทฯ  

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามมาตราการต่อต้าน 

การทุจริตคอร์รัปชันโดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันใด ๆ  

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งไม่เพิกเฉยหรือละเลยต่อการทุจริต 

ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 

เพือ่ทำาความเข้าใจและให้ความรูเ้กีย่วกบัมาตรการต่อต้านการทจุรติ

คอร์รปัชัน บรษิทัฯ ได้ทำาการเผยแพร่เรือ่งการต่อต้านการคอร์รัปชนั โดยจดั

ให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เจตนารมณ์และข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้าน

ทุจริต ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งกำาหนดโทษทางวินัยและ

แนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการ 

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อีกทั้ง ยังจัดช่องทางการร้องเรียนและ 

แจ้งเบาะแสการทุจริตตามมาตราการตรวจพบการทุจริตรวมถึงกรณ ี

ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องมีช่องทางการ

ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการ 

เก็บข้อมูลการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ ซึ่งจะรับรู ้

เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายและผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยสามารถ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสได้ตามช่องทางดังนี้

1. อีเมล auditcommittee@doikham.co.th

2. ทางจดหมาย ระบุถึง กรรมการอิสระ  

หรือ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

 ที่อยู่: บริษัท ดอยคำาผลิตภัณฑ์อาหาร จำากัด

 117/1 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร 10400

 โทรศัพท์ 0 2656 6992 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

3. กล่องแสดงความคิดเห็น

การต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชัน
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ประวัติดอยค�า
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ประวัติดอยคำา

บริษัท ดอยคำาผลิตภัณฑ์อาหาร จำากัด ก่อตั้งข้ึนจากแนวพระราชดำาริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชประสงค์แก้ไขปัญหาความทุกข์ยาก 

ของราษฎรในเขตพ้ืนที่สูงทางภาคเหนือตอนบนของไทย โดยพระราชทานพระราชดำาริ พร้อมพระราชทานทุนทรัพย ์

ส่วนพระองค์ให้ก่อต้ัง “โรงงานหลวงอาหารสำาเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่” ขึ้นเป็นแห่งแรกในพื้นที่การเกษตร  

เมื่อ พ.ศ. 2515 เพ่ือดำาเนินการส่งเสริม รับซื้อ พัฒนา และแปรรูปผลผลิต เพื่อให้ได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ 

ที่มีคุณภาพ ในราคาเป็นธรรม โดยเริ่มต้นเพียง 10 รายการ ใน 2 กลุ่มสินค้า 

ต่อมาใน พ.ศ. 2537 ได้จัดตั้งองค์กรเป็นนิติบุคคลภายใต้ชื่อ “บริษัท ดอยคำาผลิตภัณฑ์อาหาร จำากัด” ดำาเนินธุรกิจ

อุตสาหกรรมผลไม้แปรรูป ด้วยการเป็นต้นแบบองค์กรภาคธุรกิจที่ดำาเนินกิจการตามศาสตร์แห่งพระราชา ควบคู่ไปกับ 

การมุ ่งพัฒนาชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างยั่งยืน จวบจนปัจจุบัน ดอยคำามีสินค้า 

กว่า 220 รายการ ใน 22 กลุ่มสินค้า โดยในปี 2562 ดอยคำามีร้านสาขากว่า 36 แห่ง และร้านครอบครัวดอยคำา (แฟรนไชส์)  

อีก 13 สาขาทั่วประเทศ  

ปัจจุบัน บริษัท ดอยคำาผลิตภัณฑ์อาหาร จำากัด ดำาเนินงานผ่าน โรงงานหลวงอาหารสำาเร็จรูป 3 แห่ง ได้แก่ 

1. โรงงานหลวงอาหารสำาเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่

2. โรงงานหลวงอาหารสำาเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย 

3. โรงงานหลวงอาหารสำาเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร

โดยโรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่ง มีส่วนในการพัฒนาชุมชนชนบทตามศาสตร์ของพระราชา และโมเดลของดอยคำา  

กว่า 2,000 ครัวเรือน รวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษาด้วยการพัฒนาโรงเรียนในบริเวณรอบโรงงานหลวงฯ และบำารุง 

พุทธศาสนาด้วยการพัฒนาวัดให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแก่คนในชุมชน 

จะเห็นได้ว่า ดอยคำามีการดำาเนินงานที่เป็นธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนรอบด้านทั้งการพัฒนาเกษตรกร ชุมชน 

และสงัคม
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โรงงานหลวงอาหารสำาเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่

โรงงานหลวงอาหารสำาเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) 

จังหวัดเชียงใหม่  นับเป็นโรงงานหลวงอาหาร

สำาเร็จรูปแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำาริ

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 ก่อตั้งขึ้นราวปีพุทธศักราช 

2515 

ปัจจุบัน โรงงานหลวงฯ แห่งนี้ยังคงดำาเนิน

ตามพระราชปณิธาน เพื่อพัฒนาความเป็นอยู ่ 

ของชุมชนโดยรอบ รวมถึงส่งเสริมการเกษตร 

อย่างต่อเนื่อง โดยรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร 

ของเกษตรกรในพื้นที่เข้าสู่โรงงานหลวงฯ เพื่อนำามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า “ดอยคำา” โดยมีสายการผลิต

สำาคัญ 6 สาย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กระป๋อง ขวดแก้ว อบแห้ง นำ้าดื่ม ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง และนำ้าผลไม้เข้มข้น อีกทั้ง 

โรงงานหลวงฯ แห่งนีย้งัเป็นต้นแบบแหล่งการเรยีนรูศ้าสตร์พระราชาทีป่ระกอบไปด้วย โรงงานหลวงฯ ที ่1 (ฝาง) จ.เชยีงใหม่ 

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) โรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตรและโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช โดยในปี พ.ศ.2563 ได้ขยาย 

ในส่วนของโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อมและโรงคัดบรรจุ 
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 พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) 
พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกับ

โรงงานหลวงอาหารสำาเร็จรูป ที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการศึกษา

ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป รวมถึงเป็นสถานที่รวบรวมและ

จัดแสดงแนวพระราชดำาริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9  

ในการพฒันาประเทศอย่างรอบด้านและยัง่ยนื ในรปูแบบพพิธิภณัฑ์

พื้นที่ที่มีชีวิต (Living Site Museum) ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยพัฒนาโรงงานหลวงฯ และพ้ืนที่โดยรอบให้เป็นพื้นที่ 

เพื่อการ เรียนรู้ (A Platform for Learning Experience) ซึ่งประกอบ

ไปด้วยอาคารนทิรรศการโรงงานหลวงฯ ที ่1 (ฝาง) จ.เชยีงใหม่ ชมุชน

บ้านยาง และบริบทโดยรอบ ทั้งเกษตรกรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

และวฒันธรรม ประเพณทีีห่ลากหลาย โดยมกีระบวนการและกจิกรรม

การเรียนรู ้ที่ทำาให้สัมผัสถึงวิถีชีวิตและความเคลื่อนไหวภายใน 

พิพิธภัณฑ์ฯ จากประสบการณ์จริง

อาคารต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์ฯ มีการออกแบบที่คำานึงถึง 

สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน สถาปัตยกรรมมีรูปแบบ 

เรียบง่าย สง่างาม เน้นใช้วัสดุและสีสันที่กลมกลืนกับธรรมชาติของ

ป่าเขาและชุมชนรอบด้าน ภายในพ้ืนที่โอบล้อมไปด้วยต้นไม ้

น้อยใหญ่นานาพรรณ และยงัมลีำานำา้แม่งอนไหลผ่านด้านข้างอาคาร

พิพิธภัณฑ์ ทำาให้สัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่ผ่อนคลาย 

นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ฯ ยังมีโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน 

ในชุมชน โดยให้เยาวชนเข้าร่วมเป็นยุวมัคคุเทศก์นำาชมพิพิธภัณฑ์ฯ 

และวิถีชีวิตของชุมชนบ้านยาง เพื่อสืบสานและเผยแพร่ศาสตร ์

พระราชา ต้นกำาเนิดการแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นสู่ความยั่งยืน ส่งเสริม

ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและบ้านเกิดของตน 

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้า 

เยี่ยมชมทุกวัน โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 

นาฬิกา

 โรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตร และโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช 
ดอยคำาผลิตภัณฑ์อาหาร จำากัด สร้างขึ้นเพื่อขยายพื้นที่เก็บผลิตภัณฑ์ และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ วิจัย  

โดยการนำาเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรสมัยใหม่มาค้นคว้า ปรับปรุง และพัฒนาพันธุ์พืช
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 โรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อมและโรงคัดบรรจุ
ใน พ.ศ. 2563 ดอยคำาได้เปิดโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อมและโรงคัดบรรจุ ซึ่งตั้งอยู่ภายใน โรงเก็บผลิตภัณฑ์

เกษตรและโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช โรงงานหลวงอาหารสำาเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) อำาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

 โรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม 

โรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม เกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

ใน “โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร” ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สำานักงาน

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณจัดสร้างโรงเรือนมอบแก่กลุ่มเกษตรกรทำาสวนโครงการพัฒนา 

พื้นที่ลุ ่มแม่นำ้างอน อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ บนพ้ืนที่ โรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตร และโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช  

โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พร้อมทั้งพัฒนาการปลูกสตรอว์เบอร์รีปลอดภัยนอกฤดูกาล 

โดยมเีจ้าหน้าทีน่วตักรรมเกษตร ประจำาโรงงานหลวงฯ ที ่ 1 (ฝาง) เป็นผูใ้ห้ความรูเ้รือ่งวธิกีารปลกูและดแูลต้นสตรอว์เบอร์รี 

ภายในโรงเรือนกับเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ 

 โรงคัดบรรจุ 

เป็นโรงสำาหรับคัดคุณภาพผลผลิตเพื่อบรรจุของดอยคำา ออกแบบและวางสายการผลิตให้ปฎิบัติงานได้อย่าง 

ถกูสขุลกัษณะและป้องกนัการปนเป้ือน ภายใต้มาตรฐานการปฏบิตกิารทีด่ใีนการผลติอาหาร (GMP) เพือ่สร้างความมัน่ใจ

ทางด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สามารถประยุกต์ใช้กับผลผลิตได้หลากหลายชนิด ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรม 

ร่วมสมัย โดยได้รับแรงบันดาลใจจากอาคารบ้านเรือนภายในชุมชน ที่มีความเรียบง่ายสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

มีพื้นที่ใช้สอยรวม 240 ตารางเมตร

 สายการผลิตแยมหลอดและเครื่องบรรจุแยมหลอด

ใน พ.ศ. 2564 ดอยคำา ได้พัฒนาและต่อยอดในสายการผลติ สำาหรับผลติภณัฑ์

นำ้าผึ้งแบบหลอดและผลิตภัณฑ์ทาขนมปังแบบหลอดที่มาพร้อมดีไซน์ฝาบีบ 

แบบใหม่ ที่ปาดง่าย กระจายได้ดี เพ่ือให้ผู ้บริโภคยุคปัจจุบันสะดวกยิ่งข้ึน  

ซึ่งสายการผลิตล่าสุดนี้ เป็นการพัฒนาและต่อยอดเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับ

เกษตรกรไทย ด้วยการก่อสร้างสายการผลิตแยมหลอดและติดต้ังเคร่ืองบรรจุ 

แยมหลอด ติดตั้ง Water Spray Retort ติดตั้งตู้อบไอนำ้า

นำ้าผึ้งหลอด

ติดตั้ง
Water Spray Retort

ก่อสร้างสายการผลิตแยมหลอด
และติดตั้งเคร่ืองบรรจุแยมหลอด

ติดตั้ง ตู้อบไอนำ้า
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โรงงานหลวงอาหารสำาเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย

โรงงานหลวงอาหารสำาเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัด

เชียงราย ก่อตั้งขึ้นราวปีพุทธศักราช 2516 โดยมีจุดประสงค์  

การดำาเนินการเช่นเดียวกันกับโรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) 

จ.เชียงใหม่ เพื่อรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกร 

ที่ได้รับการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเมืองหนาว 

โรงงานหลวงฯ แห่งนี้ ถือเป็นกำาลังผลิตสำาคัญในการ

ผลิต ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า “ดอยคำา” ที่มียอดขาย 

อันดับ 1 อย ่างนำ้าผลไม ้และนำ้าสมุนไพรบรรจุกล ่อง  

ผ่านกระบวนการผลิตและเครื่องมือที่ทันสมัย ตามมาตรฐาน

สากล นอกจากนี้ โรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แม่จัน) จ.เชียงราย  

ยังเป็นโรงงานหลวงฯ แห่งแรกในประเทศไทยที่มีเครื่องจักร

ผลิตแป้งถั่วเหลืองไขมันเต็มรูปแบบ (FULL FAT SOY 

FLOUR) 

การดำาเนินงานมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิตควบคู ่

กับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเป ็น 

โรงงานหลวงฯ แห่งแรกที่เข ้าร ่วมโครงการ CSR-DIW  

Award หรือ โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มี 

ความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน ซ่ึงจัดโดย

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม  

เพื่อส่งเสริมการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 และดำาเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา 

ภายใต้แนวพระราชดำาริ “อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนา

ชนบท”

ใน พ.ศ. 2563 ได้ติดตั้งเครื่องสกัดสมุนไพร พร้อมดำาเนินการทดสอบเคร่ืองจักรในเห็ดหลินจือมีค่า Formal Value 

เท่ากับ 2.45 ซึ่งได้มากกว่าจากการสกัดปกติที่มีค่า Formal Value เพียง 1.56 

ใน พ.ศ. 2564 ได้มีการปรับปรุงท่อ Condensate ไลน์เตรียมวัตถุดิบ ไลน์นำ้าผลไม้พร้อมดื่ม TA-Flex รวมถึงปรับปรุง

สายการผลิตนมอัดเม็ด และมีแผนการติดตั้งผนังห้องด้วยแผ่นฉนวนสำาเร็จรูป ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 



ร�ยง�นประจำ�ปี 2563 - 2564

บรษิทั ดอยคำาผลติภณัฑ์อาหาร จำากดั 27

โรงงานหลวงอาหารสำาเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร

โรงงานหลวงอาหารสำาเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร เป็นโรงงานหลวงฯ แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน ก่อตั้งขึ้นราวปีพุทธศักราช 2524 โดยนำาแนวคิดมาจากการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ผ่านโรงงานหลวงฯ ทั้ง 2 แห่ง  

มาเป็นต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างยั่งยืนในเขตภาคอีสานตอนบน ด้วยการส่งเสริม 

การปลูกมะเขือเทศและแปรรูปผลผลิตมะเขือเทศในเขตพื้นที่ลุ่มแม่นำ้าโขง  

โรงงานหลวงฯ แห่งนี้ เป็นหนึ่งในโรงงานนำาร่อง ที่นำาไปสู่การก่อตั้งโรงงานแปรรูปผลผลิตมะเขือเทศและการส่งเสริม

การปลูกมะเขือเทศของภาคเอกชนซึ่งตามมาอย่างมากมาย จนกระทั่งมีคำากล่าวเรียกพื้นที่ตลอดฝั่งแม่นำ้าโขงว่า “เส้นทาง

สายมะเขือเทศ” (Tomato Belt)

ปัจจุบัน โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร ยังคงดำาเนินสายการผลิตมะเขือเทศ ผลไม้อบแห้ง นำ้าผลไม้บรรจุ

กระป๋อง และข้าวกล้องบรรจุถุง อย่างต่อเนื่อง 

ด้านสถาปัตยกรรม ได้รับการออกแบบให้กลมกลืนกับภูมิสถาปัตย์ของชุมชนโดยรอบ เพื่อให้เป็น “โรงงานสีเขียว  

สีเดียวกับชุมชน”  รวมถึงมีการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ และนำาพลังงานที่ผลิตได้ขายคืนให้แก่การไฟฟ้าฯ เพื่อนำา 

รายได้มาพัฒนาชุมชนโดยรอบต่อไป

โรงงานหลวงฯ แห่งนีย้งัเป็นแหล่งการเรยีนรูศ้าสตร์พระราชา ประกอบไปด้วย โรงงานหลวงฯ ที ่3 (เต่างอย) นทิรรศการ

ภายในอาคารโรงงานหลวงฯ โรงเรือนภูหิรัณย์และบ่อบำาบัดนำ้าเสีย อีกทั้งยังมีโครงการยุวเกษตรกร และเป็นแหล่งเรียนรู้

ด้านการเกษตรให้กับโรงเรียนในพื้นที่
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 โรงเรือนภูหิรัณย์และบ่อบำาบัดนำ้าเสีย
ดอยคำาร่วมกับสำานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 

สร้างโรงเรือนภูหิรัณย์ เพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู ้ โดยเป็น 

การวจัิยพนัธุม์ะเขอืเทศทีเ่หมาะสมแก่การปลกูในพืน้ที ่อกีทัง้

ยังทำาการทดลองใช้นำ้าจากระบบบำาบัดนำ้าของโรงงานหลวงฯ 

มาปลูกพืชผัก และนำาผลผลิตที่ได้มอบให้แก่โรงเรียนในพื้นที่

ใกล้เคียงเพื่อนำาไปประกอบเป็นอาหารกลางวัน 

ทั้งนี้ นำ้าที่ผ่านระบบบำาบัดถูกนำาไปวนใช้อุปโภค  

ในห้องนำ้า และสวนของโรงงานหลวงฯ นอกจากนี้ยังเป็น 

ต้นกำาเนิดการผลิตพลังงานจากก๊าซไบโอมีเทนซึ่งเป็น 

ก๊าซชีวภาพเกิดจากนำ้าเสียของกระบวนการผลิตแปรรูป 

มะเขือเทศ โดยโรงงานหลวงฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

และวิสาหกิจชุมชนฯ จัดทำา “โครงการส่งเสริมและสาธิต 

การใช้ประโยชน์จากก๊าซไบโอมีเทนด้วยระบบท่อส่งก๊าซ  

เพื่อทดแทนก๊าซหุงต้มในชุมชนต้นแบบ”

 สถานีผลิตและจ่ายก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG)
หรือ โรงจ่ายก๊าซศิลาธรหิรันย์

ใน พ.ศ. 2564 ดอยคำา จัดทำา “โครงการส่งเสริม 

และสาธิตการใช้ประโยชน์จากก๊าซไบโอมีเทนด้วยระบบ 

ท่อส่งก๊าซเพือ่ทดแทนก๊าซหงุต้มในชมุชนต้นแบบ” สู ่เต่างอย

โมเดล CBG สร้างสุข พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน ณ ชุมชน

บ้านนางอย และบ้านโพนปลาโหล ต.เต่างอย อ.เต่างอย 

จ.สกลนคร โดยสถานผีลติและจ่ายก๊าซไบโอมเีทนอดั (CBG) 

หรือ โรงจ่ายก๊าซ “ศิลาธรหิรันย์” ตั้งอยู่ที่ โรงงานหลวงฯ  

ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร

โดยมี สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ 

(สวพ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมดำาเนินโครงการฯ และ 

มีผู้นำาบ้านนางอยและบ้านโพนปลาโหล ประสานงานเพื่อนำา

ก๊าซ CBG (Compressed Biomethane Gas) มาใช้เป็น 

เช้ือเพลงิทดแทนก๊าซหงุต้ม (แอลพีจ)ี ให้ชมุชนรอบโรงงานใช้

ในครัวเรือน จำานวน 280 ครัวเรือน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายใน

การซ้ือก๊าซหุงต้ม และนำาไปสู่การใช้พลังงานอย่างพอเพียง 

สร้างความยัง่ยนืในชมุชน โดยได้รบัการสนบัสนนุจากกองทนุ

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำานักงานนโยบายและแผน

พลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.) 
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ยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์
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ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ตั้งแต่ใน พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้ใช้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development 

Goals; SDGs) มาเป็นแนวปฏิบัติภายในองค์กร

ใน พ.ศ. 2563 บริษัทฯ มีการจัดทำาโครงการต่างๆ ซึ่งสามารถจัดประเภทของโครงการออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

การช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การจัดการด้านพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนานวัตกรรม 

และส่งเสริมบุคลากร ซึ่งช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (The Sustainable Development Goals - SDGs)  

16 เป้าหมาย 

ใน พ.ศ. 2564 เพื่อให้การนำามาประยุกต์ใช้เด่นชัดขึ้น บริษัทฯ จึงเลือกเน้นไปที่ 4 เป้าหมาย ที่บริษัทฯ ให้ความสำาคัญ 

เพื่อให้ผลลัพธ์ชัดเจนขึ้น ได้แก่

 เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ ทุกสถานท่ี
 การจ้างงานแรงงานในพ้ืนทีร่อบโรงงานหลวงฯ และส่งเสรมิรายได้ของเกษตรกร ทำาการรวบรวมข้อมลู 

การจ้างงานและทำางานร่วมกับเกษตรกรรอบโรงงานหลวงฯ

 การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนรอบโรงงานหลวงฯ สร้างโอกาสให้กับเยาวชนในการศึกษา ผ่านการ

ให้ทุนและสนับสนุนด้านกีฬา

 การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้และจัดนิทรรศการ

สำาหรับการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
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 เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
 การพัฒนานวัตกรรมเกษตรเพ่ือการเกษตรที่ยั่งยืน ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ในการตรวจเลือด 

สารเคมีในเลือดให้แก่เกษตรกร พัฒนาวิธีการทำาเกษตรยั่งยืน การวิจัยต้นพันธุ์พืชให้ได้ผลผลิตดีข้ึน 

และวิจัยนวัตกรรมและมาตรฐานเกษตร

 เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและ 
    ยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

 การนำาเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในโรงงานหลวงฯ การใช้โซล่าร์รูฟท็อบ (Solar Rooftop) ในโรงงาน 

หลวงฯ และการใช้กะลาปาล์มแทนแก๊สแอลพีจี (LPG) การใช้ไบโอแก๊สจากนำ้าเสีย ซึ่งเหลือจ่าย 

สู่ชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ได้กว่า 200 หลังคาเรือน

 Zero Waste โครงการลดปริมาณเศษอาหาร และการเปลี่ยนกากวัตถุดิบไปใช้ประโยชน์

 เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีแผนการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน
 โครงการดอยคำารกัษ์สิง่แวดล้อมด้วย Circular Economy จดัทำาโครงการเพือ่ลดของเสยีสูส่ิง่แวดล้อม 

และการประชาสัมพันธ์ด้านความยั่งยืน ผ่านโครงการสร้างโลกสีเขียว โครงการขยะรีไซเคิล โครงการ

เปลี่ยนวัสดุร้านดอยคำา โครงการดอยคำาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อยอดสู่ชุมชน 
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นวัตกรรมเกษตร
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นวัตกรรมเกษตร

ดอยคำาได้นำาเทคโนโลยทีีท่นัสมยัต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยชีวีภาพ และเทคโนโลยกีารเกษตร

มาบูรณาการเข้ากับการเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูก รวมถึงเพิ่มปริมาณและคุณภาพ

ของผลผลิตให้ได้ตรงตามมาตรฐาน

โดยจัดทำาแผนกลยุทธ์ของแผนกนวัตกรมเกษตร (Lab) และแผนกมาตรฐานเกษตรดอยคำา ฝ่ายนวัตกรรมเกษตร 

ใน พ.ศ. 2563 - 2564 ดังนี้

แผนกนวัตกรรมเกษตร (Lab)  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานวัตกรรมเกษตรและมาตรฐานเกษตรดอยคำาภายใต้มาตรฐานสากล

 แผนงานที่ 1 การผลิตต้นพันธุ์พืชปลอดโรคและสามารถขยายพันธุ์ได้ปริมาณมาก ประกอบด้วยงานผลิต 

ต้นพันธุ์พืชปลอดโรคด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue Culture) และโครงการการตรวจสอบต้นพันธุ์พืช 

ปลอดโรค ด้วยการวิเคราะห์ลำาดับนิวคลีโอไทด์ (DNA Sequencing)

 แผนงานที่  2 การพัฒนาพืชสายพันธุ ์ ใหม ่  

ดำาเนนิงานตามโครงการทัง้หมด 4 โครงการ ได้แก่ 

โครงการปรับปรุงพันธุ ์สตรอว์เบอร์รีด ้วยวิธี  

Conventional Breeding โครงการปรับปรุงพันธุ์

สตรอว์เบอร์รด้ีวยเทคนคิ Somaclonal Variation 

โครงการการปรับปรุงพันธุ ์สตรอว์เบอร์รีด้วย 

วิธี Double Chromosome และการปรับปรุง 

พันธุ์เสาวรส

 แผนงานที่ 3 การพัฒนาวัฒนธรรมการเพาะปลูก ดำาเนินกิจกรรมในรูปแบบของการปลูกพืชในโรงเรือนควบคุม

สภาพแวดล้อม และแปลงสาธิตทดลองปลูกพืช ได้แก่ โรงเรือนผลิตสตรอว์เบอร์รี แปลงสาธิตทดลองปลูก 

สตรอว์เบอร์รี แปลงปลูกทดสอบเสาวรส แปลงสาธิตการปลูกกุหลาบสายพันธุ์วาเลนไทน์ (ผลิตภัณฑ์ทาขนมปัง

กลีบกุหลาบ) และแปลงสาธิตการปลูกมะนาวสายพันธุ์ตาฮิติในวงบ่อ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาห้องปฏิบัติการด้านเกษตรและผลิตภัณฑ์

 แผนงานที่ 1 การพัฒนาห้องปฏิบัติการ ดำาเนินกิจกรรมเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 รวมถึง

โครงการวิจัยร่วมกับองค์กรภายนอก เช่น งานวิจัยร่วมกับบริษัท PPT GC จัดทำาโรงเรือนกันฝนและนำ้าค้าง 

แบบถอดประกอบ (Modular Greenhouse) และถุงเพาะกล้าชนิดย่อยสลาย เป็นต้น
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แผนกมาตรฐานเกษตรดอยคำา

กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตภัณฑ์ดอยคำาทุกชนิด ได้รับ 

การรับรองแหล่งผลิตเป็น GAP หรือ IFOAM โดยผ่าน  

“การรับรองแบบกลุ่ม (ICS)” ในพืชส่งเสริมฯ

 แผนงานที่ 1 การรับรองแบบกลุ่ม (ICS) ในพืช 

ส่งเสริม ณ โรงงานหลวงฯ โดยดำาเนินงานระบบ

ควบคุมภายใน (ICS) การรับรองแบบกลุ ่ม 

มาตรฐาน GAP ในพืชส่งเสริมบริษัทฯ ของ 

โรงงานหลวงทั้ง 3 แห่ง

 แผนงานที่ 2 สุ่มตรวจแปลงระบบจัดซื้อเกษตร 

(ตัวแทน) โดยดำาเนินงานระบบควบคุมภายใน 

(ICS) การรับรองแบบกลุ ่ม มาตรฐาน GAP  

ในระบบจัดซื้อ หรือ ตัวแทน

กลยทุธ์ที ่2 ยกระดบั บรษิทัฯ เป็น หน่วยตรวจ (Inspection Body - IB) และ หน่วยรับรอง (Certif ication Body - CB)

 แผนงานท่ี 1 ดำาเนนิโครงการระบบมาตรฐาน ISO 17020 : 2012 (IB of GAP) เพือ่ยกระดบัผูต้รวจประเมนิมาตรฐาน

พืช GAP และมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ (IFOAM) เป็นหน่วยตรวจ (Inspection Body)

 แผนงานที่ 2 พัฒนาบุคคลากรเจ้าหน้าที่ เพ่ือสามารถข้ึนทะเบียนเป็น “ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด / ผู้ตรวจประเมิน 

(Auditor) / หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และจัดตั้งคณะผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานพืช
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ผลการด�าเนินธุรกิจ
เพื่อสังคม
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ฝ่ายโมเดิร์นเทรด

ยอดขายในปี 2563 ตำ่ากว่าเป้าหมาย ปัญหาความนิยมการบริโภคนำ้าผลไม้ทุกยี่ห้อลดลงเป็นลำาดับ จากเดิมผู้บริโภค

คาดหวังวิตามินซีจากการบริโภคนำ้าผลไม้ ปัจจุบันมีสินค้าทดแทนหลายชนิด อาทิ วิตามินวอเตอร์ เยลลีวิตามิน ฯลฯ  

ห้างจึงลดพื้นที่วางจำาหน่ายกลุ่มนำ้าผลไม้ลง และนำาไปเพ่ิมให้กลุ่ม Water Plus เพ่ือให้สอดคล้องกับเทรนด์ของตลาด  

ส่งผลให้สินค้าในกลุ่มนำ้าผลไม้ ตลอดจนผลิตภัณฑ์อบแห้ง ผลิตภัณฑ์ทาขนมปัง นำ้านมถั่วเหลือง มียอดส่ังซ้ือที่ลดลง 

ต่อเนื่อง และยังได้รับผลกระทบจากโครงการคนละครึ่ง โดยทุกห้างมียอดขายลดลงจากปีก่อนหน้า

 สินค้าผ่านการพิจารณาวางจำาหน่ายในเซเว่นอีเลฟเว่น มีจำานวน 18 รายการ สามารถสร้างยอดขาย  

92.66 ล้านบาท ในปี 2563

 ห้างสรรพสินค้าหลายแห่งปิดกิจการ ได้แก่ อิเซตัน และโตคิว และร้านค้าสะดวกซ้ือแฟมิลีมาร์ท ปิดสาขา 

จากผลกระทบโควิด เป็นจำานวนถึง 314 สาขา

 ลูกค้ากลุ่มโมเดิร์นเทรดปรับกลยุทธ์เพื่อลดผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอย อาทิ เทสโก้โลตัสปรับพื้นที่

ขายลดลง และนำาพ้ืนทีไ่ปเป็นร้านค้าเช่าแทน ส่งผลให้มกีารควบคมุจำานวน SKU สนิค้าทีว่างจำาหน่าย หลายห้าง

ได้เปลี่ยนระบบการบริหารคลังสินค้า โดยยกเลิกการจัดเก็บสินค้าที่ DC มาเป็น Cross Dock เก็บเฉพาะสินค้า 

ที่สาขาเท่านั้น 

ส่วนยอดขายในปี 2564 เท่ากับ 1,313.63 ล้านบาท จากแผนขาย 1,031.63 ล้านบาท โดยสูงกว่าแผน 282.35  

ล้านบาท หรือสูงกว่าร้อยละ 27.4 จากแผน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ที่มีรายได้ 1,049.62 ล้านบาท สูงกว่า 264.01  

ล้านบาทหรือสูงกว่าร้อยละ 25.2

เมื่อพิจารณาตามกลุ่มลูกค้า

 กลุ่ม MC = Modern Trade กลุ่ม Convenience Store (เซเว่น อีเลฟเว่น โลตัส เอ็กซ์เพรส แฟมิลี่มาร์ท เป็นต้น) 

 >> รายได้เท่ากับ 703.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 138.0 เมื่อเทียบแผนขาย 510.61 ล้านบาท

 กลุ่ม MD = Modern Trade กลุ่ม Hypermarket (บิ๊กซี โลตัส) 

 >> รายได้เท่ากับ 364.86 ล้านบาท หรือร้อยละ 114.0 เมื่อเทียบแผนขาย 320.82 ล้านบาท

 กลุ่ม MS = Modern Trade กลุ่ม Supermarket (ท๊อปส์ แม๊กซ์แวลู โฮม เฟรช มาร์ท เป็นต้น)

 >> รายได้เท่ากับ 245.07 ล้านบาท หรือร้อยละ 123.0 เมื่อเทียบกับแผนขาย 199.85 ล้านบาท

ช่องทางการจำาหน่ายสินค้า
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สาเหตุของรายได้ที่ปิดได้สูงกว่าเป้าหมาย มาจากการจำาหน่ายสินค้าในกลุ่มนำ้ามะเขือเทศ ทั้ง 5 รายการ สินค้า 

กลุ่มนำ้าผึ้ง ซึ่งมียอดขายเติบโตตามกระแส ในสถานการณ์ที่โควิด-19 ร้ายแรง มีมาตรการล็อกดาวน์ ผู้บริโภคสรรหา 

เครื่องดื่มสมุนไพร เช่น นำ้ากระชายสดมาคั้นผสมกับนำ้าผึ้งเพื่อให้ดื่มง่าย เชื่อว่าเป็นการดื่มเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน

โควิด-19 เป็นผลทำาให้นำ้าผึ้ง ซึ่งเป็นส่วนผสมสำาคัญมียอดขายดีตามไปด้วย นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่ผู้บริโภคมีความเชื่อว่า

สามารถสร้างภูมิคุ้มกัน ได้แก่ เครื่องดื่มกระชายสกัดเข้มข้น สมุนไพรขิงผง ที่มียอดเติบโตในไตรมาส 3 อย่างโดดเด่น

สินค้าขายดี 10 ลำาดับ ในช่องทางโมเดิร์นเทรด ตลอดปี 2564

ลำาดบั รายการ รายได้(ล้านบาท)

1. นำ้ามะเขือเทศ 99% 200 มล. 149.33

2. นำ้ามะเขือเทศ 99% สูตรโซเดียมตำ่า 200 มล. 140.86

3. นำ้าผึ้ง 770 กรัม 114.98

4. นำ้าผึ้ง 770 กรัม x3 103.48

5. นำ้ามะเขือเทศ 99% 1,000 มล. 66.72

6. นำ้ามะเขือเทศผสมนำ้าผลไม้รวม 98% ม็อกเทล 200 มล. 60.98

7. นำ้าผึ้ง 120 กรัม 54.48

8. นำ้าผึ้ง 230 กรัม 44.13

9. นำ้าเก๊กฮวยและคาโมไมล์ สูตรไม่เติมนำ้าตาล 500 มล. 33.50

10. นำ้าเสาวรส 50% 200 มล. 24.47

 ยอดสั่งซื้อกระเช้าปีใหม่ ชุดของขวัญ ปี 2564 เท่ากับ 44.63 ล้านบาท

 รายได้สินค้าใหม่ ปี 2564 รวม 81 ล้านบาท

ฝ่ายขายช่องทางพิเศษ 

ยอดขายรวมปี 2564 เท่ากับ 177.36 ล้านบาท เทียบยอดขายปี 2563 เท่ากับ 184.57 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4

ลูกค้ากลุ่ม Key Account
 ลูกค้าหลักในกลุ่ม Key Account อาทิ ร้านโครงการหลวง ร้านต้นกล้า FN Outlet ร้านสบายใจ โดยเฉพาะ 

จุดที่จำาหน่ายในแหล่งท่องเที่ยว มียอดสั่งซื้อลดลงต่อเนื่องตลอดทั้งปีจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ช่วงสิ้นปี 

2563 เริ่มมียอดการสั่งซื้อที่ดีขึ้น มีการนำาสินค้าไปจัดกระเช้า และเรียกสินค้ากระเช้าปีใหม่เป็นไปตามแผน

 ยอดขายปี 2564 เท่ากับ 105.63 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 9 ช่วงต้นปี 2564 ลูกค้าหลักในกลุ่ม 

Key Account อาทิ ร้านโครงการหลวง ร้านต้นกล้า FN Outlet ร้านสบายใจ โดยเฉพาะจุดที่จำาหน่ายใน 

แหล่งท่องเที่ยว ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 บางสาขาต้องปิดหรือลดเวลาบริการลง แต่ลูกค้า

เริ่มปรับตัวเพ่ิมช่องทางขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ มากขึ้น ประกอบกับช่วงกลางปี สินค้าที่ม ี

ผลต่อการสร้างภูมิต้านทานไวรัสโควิด-19 เช่น ขิงผง กระชายสกัดเข้มข้น นำ้าผ้ึง ได้รับความนิยมมากขึ้น 
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หลายเท่าตัว รวมถึงกระแสการชาเลนจ์รีวิวนำ้ามะเขือเทศ สามารถกระตุ้นยอดขายสินค้ากลุ่มนำ้ามะเขือเทศ

หลายเท่าตัวให้กลบัมาเป็นทีน่ยิมอีกครัง้ และการจำาหน่ายสนิค้ากระเช้าปีใหม่กเ็ป็นไปตามแผน ทำาให้ไตรมาส

ที่ 4 สามารถสร้างยอดขายทดแทนช่วงต้นปีได้เป็นอย่างดี

ลูกค้ากลุ่ม Catering
 ลูกค้ากลุ่ม Catering ยอดขายชะลอตัวจากสถานการณ์โควิดตลอดทั้งปี โดยเฉพาะธุรกิจบริการที่รองรับ 

การท่องเที่ยว อาทิ การบินไทย ที่ประสบปัญหาต้องฟื้นฟูกิจการจนไม่สามารถดำาเนินธุรกิจได้เช่นเดิม  

กลุม่โรงแรมได้รบัผลกระทบมากส่งผลให้ลกูค้าเกอืบทัง้หมดหยดุการสัง่ซือ้ชัว่คราว อย่างไรกต็ามได้เปิดลูกค้า

รายย่อยใหม่เพิ่มมากขึ้นในกลุ่มร้านอาหาร เครื่องดื่ม ทั้งที่เป็นร้านคาเฟ่ และร้านออนไลน์ ส่วนใหญ่เป็น 

การซื้อผลิตภัณฑ์ดอยคำาเพื่อผสมเป็นเมนูเคร่ืองด่ืม ไอศกรีม และอาหาร โดยภาพรวมกลุ่มร้านอาหารและ

กลุ่มร้านคาเฟ่ มียอดการสั่งซื้อที่ดีกว่าโรงแรมเนื่องจากยังมีทางเลือกในการสั่งออนไลน์ และซื้อกลับบ้าน

 ยอดขายปี 2564 เท่ากับ 20.43 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 14 ชะลอตัวจากสถานการณ์โควิด-19 

ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะธุรกิจบริการที่รองรับการท่องเที่ยว อาทิ การบินไทย ที่ประสบปัญหาต้องฟื้นฟูกิจการ

จนไม่สามารถดำาเนินธุรกิจได้เช่นเดิมกลุ่มโรงแรมได้รับผลกระทบมากส่งผลให้ลูกค้าเกือบทั้งหมดหยุดการ 

สั่งซื้อชั่วคราว อย่างไรก็ตามได้เปิดลูกค้ารายย่อยใหม่เพ่ิมมากข้ึนในกลุ่มร้านอาหาร เคร่ืองดื่ม ทั้งที่เป็น 

ร้านคาเฟ่ และร้านออนไลน์ ส่วนใหญ่เป็นการซื้อผลิตภัณฑ์ดอยคำาเพื่อผสมเป็นเมนูเครื่องดื่ม ไอศกรีม  

และอาหาร โดยภาพรวมกลุม่ร้านอาหารและกลุม่ร้านคาเฟ่ มยีอดการสัง่ซือ้ทีด่กีว่าโรงแรมเนือ่งจากยงัมทีาง

เลือกในการสั่งออนไลน์ และซื้อกลับบ้าน

ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม
 สรุปสถานการณ์ การเรียกเข้ามะเขือเทศเข้มข้นฤดูกาล 2563 เป็นไปตามแผนการผลิต

 ขนาด 235 ก.ก. แผนรวม 360 ตัน ส่งมอบครบถ้วน

 ขนาด 23 ก.ก. แผนรวม 165 ตัน ส่งแล้ว 145 ตัน คงเหลือส่งมอบ 20 ตัน ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ.64

 ลูกค้าอุตสาหกรรม ถึงแม้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด แต่โดยรวมยังคงดำาเนินการผลิตอยู่ อาจ 

ลดกำาลังการผลิตลงบ้าง แต่ยังคงต้องดำาเนินการผลิตสินค้ากลุ่มอาหารเพื่อรองรับความต้องการของตลาด 

ทั้งในและต่างประเทศอยู่

 ยอดขายปี 2564 เท่ากับ 51.30 ล้านบาท เติบโตจากปี 2563 ร้อยละ16 โดยแผนการขายวัตถุดิบหลัก 

กลุม่มะเขอืเทศเข้มข้นยงัคงเป็นไปตามแผน มเีพยีงการชะลอการเรียกเข้าจากผลกระทบสถานการณ์โควดิ-19 

และได้ยอดขายเพิ่มเติมจากกลุ่มเสาวรสแช่แข็งที่เป็นส่วนผสมหลักในการ Collaboration กับ ยูนิลิเวอร์ 

ประเทศไทยวางจำาหน่ายไอศกรีมเอเชี่ยนดีไลท์ (วอลล์) 3 สูตร ตลอดปี 2564 รวมถึงผู้ประกอบการรายใหม่

ที่นำาเสาวรสแช่แข็ง และผลไม้แช่แข็งชนิดอื่นไปเป็นส่วนผสมส่งผลให้ยอดขายในช่องทางอุตสาหกรรม 

เป็นไปตามเป้าหมาย
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ฝ่ายค้าต่างประเทศ 

 SCB: China Business Development (ประเทศจีน) สั่งซื้อสินค้าเพิ่มล็อตที่ 4 และ 5 ในเดือนธันวาคม และ 

มีแผนจะทำาการตลาดผ่าน Live สด บนแพลตฟอร์ม JD worldwide และ Tmall Global เพื่อโปรโมทสินค้า 

ดอยคำา ทำาให้มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 Siam-Trade Ltd. (ประเทศรัสเซีย) ส่ังออเดอร์เพ่ิมเติมคร้ังที่ 2 จำานวน 1 ตู้ เป็นสินค้าหลาย SKU รวมกัน  

มูลค่าประมาณ 500,000 บาท และมีแนวโน้มการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 ยอดขายรวมปี 2564 เท่ากับ 44.19 ล้านบาท เทียบยอดขายปี 2563 เท่ากับ 43.87 ล้านบาท คิดเป็น 

ร้อยละ 100.72 เมื่อเทียบกับยอดขายปี 2563

รายละเอียดลูกค้าแบ่งตามประเภทสินค้า

 ลูกค้าปลีกต่างประเทศ ยอดขาย 23.08 เทียบกับเป้าหมาย 25.02 คิดเป็นร้อยละ 92.24 สาเหตุที่ยอดขาย 

ไม่เป็นไปตามเป้า ลูกค้าประเทศจีน, ฮ่องกง, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, เวียดนาม ไม่มียอดขายตามเป้าที่ตั้งไว้ 

เนื่องจากเหตุการณ์โควิด-19 ทำาให้ไม่สามารถทำาการตลาดเพื่อให้ขายสินค้าได้ตามแผน ทั้งนี้ได้มียอดขาย

สินค้ามะเขือเทศ นำ้ามะม่วงและนำ้าผึ้ง ในประเทศลาว ไต้หวัน และเกาหลี เข้ามาช่วยเสริมทำาให้ยอดขายเพิ่ม

สูงขึ้น

 ลูกค้าอุตสาหกรรมต่างประเทศ ยอดขาย 21.10 เทียบกับเป้าหมาย 15.18 คิดเป็นร้อยละ 139 สาเหตุ 

ที่ยอดขายมากกว่าเป้า เกิดจากการที่ลูกค้าเรียกสินค้าตรงตามกำาหนด มีการขายสินค้าเสาวรสเพิ่ม และ 

มีเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนตัวทำาให้ได้รับเงินมากขึ้น

จัดลำาดับลูกค้าปลีกต่างประเทศ 5 ลำาดับ ปี 2564

ลำาดับ ประเทศ รายได้(ล้านบาท)

1. ลำว 6.84
2. ญี่ปุ่น 3.17
3. จีน 2.66
4. ไต้หวัน 2.49
5. เกำหลี 1.30
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E-commerce

ในปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้หันมาให้ความสำาคัญกับช่องทางการจำาหน่าย E-commerce หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

โดยตลอดปี 2563 เป็นปีแห่งวิกฤตการณ์ โรคระบาดโควิด-19 ซ่ึงเกิดในช่วงต้นปี โดยเดิมยังเป็นแผนก E-commerce  

มเีจ้าหน้าทีร่บัผดิชอบการขาย การจดัการเพียง 2 ราย แต่ด้วยวกิฤตการณ์โควดิ-19 ความวติกกงัวล รวมถงึความหวาดกลวั 

ทำาให้เกิดพฤติกรรมใหม่ของผู้บริโภค และช่องทางการจำาหน่ายสินค้า

แผนก E-commerce ต้องปรับตัวครั้งใหญ่ โดยอาศัยเจ้าหน้าที่ (เด็กรุ่นใหม่) จากส่วนงานภายในเข้าร่วมปฏิบัติการ

ในการวางกลยุทธ์ การเรียนรู้สิ่งใหม่ด้านการขายผ่านระบบออนไลน์ และยังต้องใช้ความเสียสละในการมาปฏิบัติงาน 

ช่วงประกาศล็อคดาวน์ เพื่อจัดเตรียม จัดส่งสินค้าให้กับผู้บริโภคอย่างทันท่วงที จึงทำาให้ยอดขายเติบโตอย่างก้าวกระโดด 

จากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 1,045 (10.45 เท่า) โดยมีการจัดเพ่ิมช่องทางการจำาหน่าย และปรับกลยุทธ์การจำาหน่ายให้

เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงสร้างรายได้และผลกำาไรได้เป็นอย่างดีตลอดปี 2563 

โดยมีช่องทางการจำาหน่ายในปี 2563 ได้แก่ Shopee, Lazada, Line Off icial account, Doikham click ในปลายปี 

2563 แผนก E-commerce เริ่มพัฒนาการใช้ระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ (E-commerce Management System) 

เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลจากช่องทางการจำาหน่ายหลัก เข้าสู่ระบบบริหารจัดการกลางของบริษัทฯ โดยระบบดังกล่าวเป็นระบบ

ระยะสั้น ได้แก่ ระบบการเก็บข้อมูล (Customer Data Platform) เพื่อนำามาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค 

ในระบบออนไลน์ (Marketing Automation) ส่วนระยะยาว ได้แก่ ระบบการเชื่อมต่อ (API) เพื่อส่งข้อมูลการซื้อสินค้าจาก

ช่องทางการจำาหน่าย เข้าระบบบรหิารจดัการส่วนกลาง ตัง้แต่การออกเอกสารคำาสัง่ซือ้ เอกสารการตดัสนิค้าจากระบบคลงั

สินค้า และเอกสารการออกใบกำากับภาษี 

และในปี 2564 เข้าสู่ปีที่ 2 แห่งวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด-19 ธุรกิจยังคงปรับตัวอย่างต่อเนื่อง หมายรวมถึงการ 

ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (E–commerce) เพราะพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง เน้นความสะดวก 

รวดเร็ว ตรงใจ ตรงความต้อการ แม้กระทั่งกลยุทธ์การแข่งขันทางการค้า การใช้เคร่ืองมือทางการตลาด ต่างถูกนำามา 

ปรับใช้ ปรับเปลี่ยน และปรับรูปแบบตลอดเวลา สิ่งสำาคัญในวิกฤตการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ผันผวนตลอดความยาวนาน

ในครั้งนี้ คือเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ กล้าที่จะทดลองและปรับเปลี่ยนวิธีการแข่งขันอย่างรวดเร็ว 

การสนับสนุนจากช่องทางการจำาหน่าย ได้แก่ Shopee, Lazada, Line Off icial account, Line Doikham click  

รวมถงึพนัธมติรรายใหม่ ได้แก่ TRUE ทำาให้ฝ่ายช่องทางออนไลน์ (E – commerce) สามารถสร้างรายได้ถงึ 28,166,828.00 บาท  

เติบโตกว่าปี 2563 ถึง 146.90% (รายได้ปี 2563 เท่ากับ 11,404,406.00 บาท)

การฝึกทักษะการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ผ่าน ข้อมูลจากระบบการเก็บข้อมูล (Customer Data Platform)  

เพื่อนำามาวางกลยุทธ์การขายได้ตรงใจผู้บริโภคได้

ดงันัน้ การแข่งขนับนเส้นทางใหม่ สิง่สำาคัญ คอื การปรับตวัให้รวดเร็วเท่าทนัความต้องการผูบ้ริโภค การเข้าใจผูบ้รโิภค

ให้ได้มากที่สุด รวมถึงการรักษาลูกค้าเดิมให้ภักดีต่อตราสินค้า อันจะนำามาซึ่งรายได้และความยั่งยืนต่อไป
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จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ในประเทศไทย ซึง่เริม่ต้นระบาดในช่วงเดอืน กมุภาพนัธ์ 

2563 เป็นต้นมา โดยส่งผลกระทบอย่างฉับพลันและต่อเนื่องในทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการ 

ขนาดกลาง ตลอดจนผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนไทยทุกคน สถานการณ์ดังกล่าวมีผลให้ประชากรทั่วโลกต้อง 

ปรับตัวรับมือด้วยการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจำาวันไปอย่างสิ้นเชิง อาทิ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การใช้

เจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเช้ือโรค การรักษาระยะห่างทางสังคม พฤติกรรมส่ังซ้ือสินค้า

ออนไลน์แทนการเดินทางไปรับประทานอาหารนอกบ้าน รวมไปถึงการลดค่าใช้จ่ายสำาหรับสินค้าฟุ่มเฟือย เป็นต้น จึงเกิด

โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน ดอยคำาไม่ทิ้งคุณ” ขึ้น โดยระยะเวลาโครงการ ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 เพื่อปรับวิกฤต

ให้เป็นโอกาสในการส่งเสริมภาพลักษณ์ตราสินค้าดอยคำา ในด้านการช่วยเหลือ เคียงข้างสังคมและประชาชนคนไทย  

แม้ในยามที่ประเทศชาติอยู่ในภาวะวิกฤต ด้วยการสร้างการรับรู้คุณประโยชน์สินค้าที่มีคุณสมบัติช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

ร่างกาย เพื่อเป็นตัวแทนความห่วงใยจากดอยคำา อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นยอดขายสินค้าทั้งทางออนไลน์และออฟไลน ์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการจัดทำาชิ้นงานสื่อสังคมออนไลน์ และสื่อนอกบ้าน

โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน ดอยคำาไม่ทิ้งคุณ”

สือ่ประชาสมัพนัธ์ช่องทางการจ�าหน่ายอาหารเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชั่น แทนการเดินทางมารับประทานอาหารที่ร้าน  

ผ่านสื่อจอดิจิทัลภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT และสื่อสังคมออนไลน์ของดอยค�า

สื่อสารการตลาด
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ให้ความรู้ข้อมูลสินค้าที่มีคุณประโยชน์ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรง 

ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ และสื่อนอกบ้าน

สื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางจ�าหน่ายสินค้าดอยค�าออนไลน์ (E-commerce)
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ประชาสัมพันธ์โปรโมชันสินค้า

เนื้อหาสร้างก�าลังใจ และพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการสะท้อนภาพลักษณ์ตราสินค้าการเป็นแบรนด์ธุรกิจเพื่อสังคม

สื่อนอกบ้านเพื่อภาพลักษณ์ตราสินค้าดอยค�าและสร้างการรับรู้สินค้ากลุ่มเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรง
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โครงการ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ปี 2563

สือ่ประชาสมัพันธ์สนิค้าใหม่และสินค้าแรกวางจ�าหน่ายช่องทางเซเว่น อเีลฟเว่น

นอกเหนือจากสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการสร้างการรับรู้สินค้าดอยคำาแล้ว บริษัทฯ ยังดำาเนินงาน 

จัดหาช่องทางและผลิตสื่อแบบมวลชน หรือ Mass Media Communication เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการกระตุ้นการ 

รับรู้ตราสินค้าดอยคำา สร้างการรับรู้สินค้าใหม่ ตอกยำ้าการรับรู้ข้อมูลสินค้าเดิม และเป็นช่องทางส่ือสนับสนุนให้กับ 

หน่วยงานต่างๆ อาทิ สื่อโปรโมชันของฝ่ายโมเดิร์นเทรด สื่อโปรโมชันของฝ่ายร้านดอยคำา ร้านครอบครัวดอยคำา และ 

ฝ่ายขายช่องทางพิเศษ เป็นการเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจซ้ือสินค้าของผู้บริโภค รวมถึงส่ือประชาสัมพันธ์ของฝ่ายสื่อสาร

องค์กร เป็นต้น โดยเลือกใช้สื่อจอ LCD ภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ซึ่งเป็นเส้นทางหลักการเดินทางในชีวิตประจำา

วนัของกลุม่เป้าหมายไลฟ์สไตล์คนเมอืง อยูใ่นวยัทำางาน  โดยเลอืกตำาแหน่ง 4 สถาน ีจากสถานทีีม่ผีูใ้ช้บริการสงูสดุ 5 อนัดบั

แรก ได้แก่ สถานีสุขุมวิท สถานีพระราม 9 สถานีเพชรบุรี และสถานีจตุจักร ประมาณการการรับรู้จากจำานวนผู้ใช้บริการ

ภายในสถานี เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10-14 ล้านครั้ง / เดือน รวมระยะเวลาการเผยแพร่สื่อ 12 เดือน (มกราคม - ธันวาคม 2563)
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การรีวิวสินค้าผ่านอินสตาแกรมของนักแสดงที่มีไลฟ์สไตล์เข้ากับสินค้าดอยค�า

โครงการประชาสัมพันธ์สินค้าดอยคำา ขยายฐานการรับรู้และความชื่นชอบ
ในแบรนด์ดอยคำาสำาหรับกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำางาน (Gen Yและ Gen Z)

นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์สินค้าในกลุ่มผู้บริโภคเดิมแล้ว ซึ่งส่วนมากเป็นผู้บริโภควัยผู้ใหญ่-วัยสูงอายุ  

(Gen X และ Baby Boomer ) ในปี 2563 บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์ Brand Rejuvenation คือการปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ 

ให้ดูทันสมัย ดูหนุ่มสาว ทันกับสถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบัน แต่ยังคงไว้ซึ่งความโดดเด่นเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ภายใต้แบรนด์ “ดอยคำา” เพื่อขยายการรับรู้และจดจำา ชื่นชอบในสินค้าดอยคำา ไปยังผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่น-วัยทำางาน ที่มีอายุ

ไม่เกิน 35 ปี ที่มีจำานวนเกือบ 50% ของประชากรไทย การใช้ชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสพสื่อของกลุ่มผู้บริโภคดังกล่าว 

พบว่า ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีความหลากหลายในการใช้ช่องทางสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพลตฟอร์มโซเชียล โดยเนื้อหาหรือ 

คอนเทนท์จะเป็นตวัแบ่งความสนใจของผูบ้รโิภคกลุม่นีอ้อกเป็นกลุม่ย่อยๆ ทีม่คีวามชอบเหมอืนๆ กนั (sub-culture) เพราะ

ฉะนั้นเนื้อหาหรือคอนเทนท์เป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุดในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายย่อยต่างๆ เหล่านี้ อาทิ ความช่ืนชอบในละคร  

(ซีรีย์่) และส่งผลถงึความชืน่ชอบในตวันกัแสดง จนทำาให้เกดิการรวมตวักนัข้ึนเป็นกลุม่สงัคมย่อยๆ (กลุม่แฟนคลบั) ตดิตาม 

สนับสนุนผลงานของนักแสดงคนนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง และแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกันของกลุ่มแฟนคลับผ่านช่องทาง 

สื่อสังคมออนไลน์ ผลที่ตามมาคือ กำาลังซื้อและการสนับสนุนแบรนด์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวนักแสดงนั้นๆ 

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงพฤติกรรมและโอกาสทางการตลาดดังกล่าว จึงวางแผนโครงการประชาสัมพันธ์ โดยการนำา 

สินค้าดอยคำาที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคนี้ ได้แก่ นำ้ามะเขือเทศ นำ้านมถั่วเหลือง นมอัดเม็ด ผลไม้อบแห้งตระกูล 3 รส และ

นำ้าผลไม้ 7 รสชาติ มาทำาการประชาสัมพันธ์ผ่านนักแสดง ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการรีวิวสินค้าผ่านอินสตาแกรมของนักแสดง

ที่มีไลฟ์สไตล์เข้ากับสินค้า การเป็นผู้สนับสนุนในละครซีรี่ย์ รายการออนไลน์ และกิจกรรมคอนเสิร์ต เพื่อให้แบรนด์ดอยคำา

และผู้บริโภคกลุ่มนี้เกิดความใกล้ชิดกันมากขึ้น จนเกิดเป็นกระแสการกล่าวถึงสินค้าดอยคำาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

นอกจากนี้การใช้กลยุทธ์ดังกล่าว ยังเป็นโอกาสในการเร่ิมสร้างการรับรู้ให้แบรนด์ดอยคำาเร่ิมเป็นที่รู้จัก และกระตุ้น

ยอดขายสินค้าในตลาดต่างประเทศได้อีกด้วย โดยเฉพาะประเทศที่มีฐานกลุ่มสังคมที่ชื่นชอบและติดตามนักแสดง 

เดียวกันนี้ (sub-culture) ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น ซีแอลเอ็มวี เกาหลี เป็นต้น 
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การวางสินค้าสินค้าในละคร (Product Placement) เพื่อให้เกิดการรับรู้แบรนด์และจดจ�าสินค้า

การสนับสนุนกิจกรรมการออกบูธในงานมินิคอนเสิร์ต และมหกรรมคอนเสิร์ต

และสนับสนุนการสร้างการรรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าในตลาดต่างประเทศ  

ผ่านการออกอากาศสดบนแพลตฟอร์มที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในประเทศจีน

สนับสนุนคอนเท็นต์ออนไลน์ รายการเสน่ห์ห้องเครื่อง ตอนมะเขือเทศที่รัก
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เป็นโครงการที่จัดทำาขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ ้นให้เกิดการรับรู ้และสร้างการจดจำา กลุ ่มผลิตภัณฑ์  

“ครอบครวัมะเขอืเทศ” อกีทัง้เพ่ือตอกยำา้ภาพลกัษณ์แบรนด์ผลติภณัฑ์มะเขอืเทศ อนัดบั 1 แห่งความภาคภมูใิจ จากผลผลติ 

“เส้นทางสายมะเขือเทศ” บนพื้นที่ลุ่มแม่นำ้าโขงแถบอีสานตอนบนของไทย ซ่ึงเป็นผลผลิตที่สร้างรายได้หลักให้แก่บริษัทฯ 

และเกษตรกรในเครือข่ายโดยเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดใกล้เคียง ภายใต้การควบคุมดูแลของโรงงาน

หลวงอาหารสำาเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก เป็นกลุ่มผู้บริโภค วัยรุ่น - วัยทำางาน  

ระยะเวลาในการดำาเนินโครงการ ตั้งแต่เดือน กันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2563

ได้นำากลยุทธ์การสร้างภาพจำาใหม่โดยใช้ลายเส้นพร้อมแต่งแต้มสีสันที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวผลผลิต

มะเขือเทศจากต้นนำ้าสู่ปลายนำ้า เป็น 3 ภาพ 3 เรื่องราว ได้แก่

1. “เส้นทางสายมะเขือเทศ”
พื้นที่เพาะปลูกมะเขือเทศที่อุดมสมบูรณ์ในเขตภาคอีสานตอนบน ตลอดฝั่งแม่นำ้ามูลบนเนื้อที่ 23,000 ไร่ ครอบคลุม

จังหวัดสกลนคร และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ และอุดรธานี จนมีคำากล่าวเรียกพื้นที่นี้ว่า  

“เส้นทางสายมะเขือเทศ”

แคมเปญ “มะเขือเทศที่รัก”

2. “การขึ้นค้าง”
วิธีการปลกูผลผลติมะเขอืเทศแบบแนวตัง้ ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตร ของโรงงานหลวงฯ ที ่3 (เต่างอย) จ.สกลนคร 

โดยการใช้คานไม้พยุงลำาต้นไม้ให้ราบไปกับพื้นดิน ช่วยลดสาเหตุการเน่าเสียของผลมะเขือเทศ ทำาให้เกษตรกรได้ผลผลิต

เพิ่มมากขึ้น
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3. ลวดลาย “รถอีแต๊ก”
ยานพาหนะที่เป็นเอกลักษณ์ของเกษตรกรภาคอีสานตอนบน ใช้บรรทุกมะเขือเทศจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ระดับ

ความสุกเหมาะสม พร้อมนำาไปเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ “ครอบครัวมะเขือเทศ” ภายใต้การดำาเนินงาน

ของโรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร

นอกจากนี้ยังต่อยอดลวดลาย ไปปรับใช้ในทุกสื่อและทุกชิ้นงานของแคมเปญ เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ได้แก่ 

1. จากลายเส้น...สู่ฉลากผลิตภัณฑ์แห่งความภาคภูมิใจ

กระตุ้นการทดลองสินค้า นำ้ามะเขือเทศ 100% ของผู้บริโภค  

ผ่านการปรับใช้ลายเส้นบนฉลากผลิตภัณฑ์ แฝงเรื่องราวอันเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะตัว จากผลผลิตมะเขือเทศต้นฤดูกาลที่มีรสชาต ิ

อร่อยทีส่ดุ ผ่านการเกบ็เกีย่วอย่างพถิพีถินั ทีค่วามสกุ 85% สูก่ระบวนการ

แปรรูปเป็นนำ้ามะเขือเทศเข้มข้นระดับพรีเมียมบรรจุกระป๋อง 

2. ส่งต่อภาพลักษณ์มะเขือเทศระดับพรีเมียม...สู่ลวดลายในชิ้นงานเพื่อส่งเสริมการขาย

สร้างสรรค์ชิ้นงานสมนาคุณ เพื่อส่งต่อความห่วงใย

ไปถึงผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ภาพจำาหลักของ

แคมเปญมาปรับใช้ ได้แก่ หน้ากากอนามัย แบบผ้า และ

กระเป๋าผ้า นำาไปจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการขาย กระตุ้น

ให้เกิดความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย “แฟนพันธุ์แท้

มะเขือเทศดอยคำา” ตามช่องทางจำาหน่ายต่างๆ 
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3. สื่อสารเรื่องราว “เส้นทางสายมะเขือเทศ” ผ่านสื่อเคลื่อนที่สาธารณะ

สร้างการรับรู้และกระตุ้นการจดจำาแคมเปญ “มะเขือเทศที่รัก” โดยการปรับใช้ลวดลายพร้อมร้อยเรียงเรื่องราว  

“เส้นทางสายมะเขือเทศ” บนสื่อโฆษณารถไฟฟ้า MRT ทั้งด้านอกและด้านใน แบบเต็มขบวน 

4. มอบประสบการณ์ใหม่ให้ผู้บริโภคยุคดิจิทัล สามารถเข้าถึงเร่ืองราว “เส้นทางสายมะเขือเทศ”  
ได้สนุกยิ่งขึ้น 

นำาเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง หรือ “AR” (Augmented Reality) มาใช้ในทุกส่ือและช้ินงานของแคมเปญ  

ผ่านการประมวลผลจากรายละเอียด ตราสัญลักษณ์ดอยคำา ด้วยแอปพลิเคชัน Line ช่องทาง Line Off icial @DoiKham  

บนสมาร์ทโฟนหรือแท็ปเล็ต เป็นวิดีโอบอกเล่าที่มาผลผลิตมะเขือเทศ จากต้นกำาเนิดสู่ผลผลิตแห่งความภาคภูมิใจของ 

ดอยคำา แบบ 3 มิติ ความยาว 1 นาที จำานวน 3 เร่ืองราว พร้อม AR Game “งับมะเขือเทศ และ Filter แต่งภาพ  

ลายมะเขือเทศ 

“ของขวัญธรรมชาติ พืชผลลำ้าค่าจากแดนไกล”

บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ ต้นกำาเนิดของผลมะเขือเทศ 

รวมไปถึงประวัติและวัฒนธรรมการบริโภคมะเขือเทศ 

ในประเทศไทย
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“เส้นทางสายมะเขือเทศ” แห่งแดนอีสาน

บอกเล่าทีม่าของคำาว่า “เส้นทางสายมะเขอืเทศ” ภายใต้

การดำาเนินงานเกี่ยวกับการให้ความรู ้และส่งเสริมทักษะ 

การปลูกผลผลิตมะเขือเทศแก่เกษตรกรภาคอีสานตอนบน 

ของดอยคำา

“ที่ 1 แห่งความภาคภูมิใจ ผลผลิตที่หล่อเลี้ยง 

ทุกชีวิตให้ กินดี...อยู่ดี”

เรื่องราวของโรงงานหลวงอาหารสำาเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) 

จังหวัดสกลนคร ที่แปรรูปผลผลิต “เส้นทางสายมะเขือเทศ”  

สู ่กลุ ่มผลิตภัณฑ์ “ครอบครัวมะเขือเทศ”เป็นผลผลิตแห่ง 

ความภาคภูมิใจ เส ้นเลือดใหญ่ที่หล ่อเลี้ยงทุกชีวิตให้  

กินดี...อยู่ดี

5. สร้างรสสัมผัสใหม่ ของนำ้ามะเขือเทศ 
 หลากมิติ
เปิดประสบการณ์ใหม่ ให้แฟนพันธุ์แท้นำ้ามะเขือเทศ 

ดอยคำา ได้สัมผัสรสชาติของเมนูเครื่องด่ืมจากการรังสรรค์ 

โดยใช้วัตถุดิบหลัก ได้แก่ นำ้ามะเขือเทศ ผสานกับรสสัมผัส 

ท่ีแตกต่างจากส่วนผสมหลายชนิด เป็นเครื่องดื่มสูตรพิเศษ  

3 รสชาติ ภายใต้แนวคิด นำ้ามะเขือเทศแท้ หลากมิติ บรรจุนำ้า

แก้วกระดาษพร้อมกระดาษเช็ดปากลาย “มะเขือเทศที่รัก” 

จำาหน่ายเฉพาะร้านดอยคำาในฤดูกาลพิเศษ เท่านั้น ได้แก่

 Tomato Sunrise (โทเมโท ซันไรส์) มิติใหม่ ของ 

การเติมความสดชื่นให้ร่างกายรู ้สึกกระปรี้เปร่ากว่าที่เคย  

กับสูตรลับนำ้ามะเขือเทศแท้ ผสานรสชาติเผ็ดจัดจ ้าน  

จากสมุนไพรเผ็ดร้อน และซอสพริกทาบาสโก เพิ่มสีสัน 

ด้วยพริกลูกชุบสีแดงสด 

 Tomato Sunshine (โทเมโท ซันไชน์) จากสูตรนำ้ามะเขือเทศรสชาติยอดนิยมของร้านดอยคำา Tomato Legend  

ที่ผสมผสานความเปรี้ยวอมหวานและกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์จากนำ้าเสาวรสแท้ เพิ่มรสสัมผัสนุ่มละมุนด้วยวิปครีม 

กลิ่นวานิลลา 

 Tomato Sunset (โทเมโท ซันเซ็ท) นำ้ามะเขือเทศสีม่วงเข้ม จากการผสมผสานรสชาติเอกลักษณ์ของนำ้ามัลเบอร์รี

แท้ พร้อมสัมผัสมิติแห่งการผ่อนคลาย ด้วยกลิ่นหอมแห่งสมุนไพรนานาชาติหลากชนิด พร้อมตกแต่งด้วยมะเขือเทศเชอร์รี

อบแห้ง 
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6.	ตอกย�้ำเรื่องรำว	 “เส้นทำงสำยมะเขือเทศ”	 สู ่พื้นที่งำนสร้ำงสรรค์	 ที่จับต้องได้และเข้ำถึง 
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย

สร้ำงสรรค์กิจกรรมพิเศษเพื่อตอกย�้ำภำพลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ “ครอบครัวมะเขือเทศดอยค�ำ” และเรื่องรำว “เส้นทำง 

สำยมะเขือเทศ” ให้เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยและจับต้องได้มำกยิ่งขึ้น ด้วยกำรรวบรวมชิ้นงำนต่ำงๆ ภำยในแคมเปญ  

มำจัดแสดงให้ผู้ร่วมงำนได้ร่วมสนุกใน นิทรรศกำร “Discover Doi : FROM FARM TO CITY” ซ่ึงจัดแสดงระหว่ำงวันที่  

17 กันยำยน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 8 ตุลำคม พ.ศ. 2563 รวม 22 วัน ณ บริเวณพื้นที่จัดกิจกรรมพิเศษ ชั้น 3 (Co-creation 

Space) ศูนย์กำรค้ำ สยำมดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอรำทอเร่ียม พร้อมกิจกรรมพิเศษจำกนักแสดงและแขกรับเชิญชื่อดัง 

อีกมำกมำย  

และเนื่องด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ที่มีกำรระบำดอย่ำงรุนแรงในปี 2564 และ 

ภำครัฐได้มีกำรประกำศมำตรกำรทำงสำธำรณสุขในหลำยประกำร เพ่ือควบคุมสถำนกำรณ์กำรระบำด ส่งผลให้ภำครัฐ 

และภำคธุรกิจจ�ำเป็นต้องมีกำรปรับกลยุทธ์ และวำงแผนกำรด�ำเนินงำนให้สอดคล้องกับมำตรกำร นโยบำย และข้อบังคับ

ทำงกฎหมำยที่ภำครัฐก�ำหนดขึ้น รวมถึงให้สอดคล้องกับรูปแบบกำรด�ำเนินชีวิตของผู้บริโภคที่มีกำรปรับตัวในปัจจุบัน  

ขณะเดียวกันกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยีกำรส่ือสำรก็มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว หลำยธุรกิจหันมำปรับใช้

เทคโนโลยี และเครื่องมือกำรสื่อสำรใหม่ ๆ มำกยิ่งขึ้น เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงผู้บริโภคได้กว้ำงขวำง เพิ่มโอกำสสร้ำงกำรรับรู้

เกี่ยวกับสินค้ำ และสร้ำงยอดขำยให้กับบริษัท 

ในปี 2564 ดอยค�ำ ได้ด�ำเนินงำนตำมแผนงำนที่วำงไว้ โดยมีกำรปรับเปลี่ยนกำรด�ำเนินงำนบำงส่วนให้เหมำะสม 

กับสถำนกำรณ์รูปแบบกำรด�ำเนินชีวิตของผู้บริโภคที่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว เพ่ือให้ผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนสื่อสำร

กำรตลำดมีประสิทธิภำพสูงสุด บริษัทฯ ได้มีกำรด�ำเนินงำนในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
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1.	แนวทำงกำรประชำสัมพันธ์	และกำรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำด

ท่ำมกลำงข้อจ�ำกัดในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้ำนมำตรกำรยกเว้นกำรจัดกิจกรรม  

กำรรวมกลุ่ม และกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม ดอยค�ำจึงได้ปรับเปล่ียนรูปแบบจำกกำรจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ (On Ground 

Event) เป็นกำรจัดกิจกรรมออนไลน์ (Online Event) เพื่อให้ผู้บริโภคยังสำมำรถมีส่วนร่วมกับกิจกรรมได้ ทำงฝ่ำยฯ  

ได้จัดท�ำโครงกำรส่งเสริมกำรตลำด 2 โครงกำร ได้แก่ 

1.1	โครงกำรสตรอว์เบอร์รีที่รัก	

ดอยค�ำ จัดกิจกรรมผ่ำนวิดิโอไลฟ์ สตรีมมิ่ง เมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2564 ภำยใต้ชื่อ ดอยค�ำ ไลฟ์ วำเลนไทน์ เดย์ 

ผลผลิตแห่งควำมรัก กับแขกรับเชิญสุดพิเศษ กลัฟ-คณำวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ และ เก้ำ-นพเก้ำ เดชำพัฒนคุณ  

เพื่อประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่เหมำะสมกับช่วงเวลำดังกล่ำว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทำขนมปังกลีบกุหลำบ สตรอว์เบอร์รีสด

พรีเมียมดอยค�ำ น�้ำสตรอว์เบอร์รี 98% สตรอว์เบอร์รีในน�้ำสตรอว์เบอร์รีเข้มข้น สตรอว์เบอร์รีอบแห้ง น�้ำสตรอว์เบอร์รี 

เข้มข้น รวมถงึผลติภณัฑ์ในกลุม่สกดัเยน็ ซึง่ได้รบักำรตอบรบัจำกกลุม่ลกูค้ำรุน่ใหม่ และฐำนผูต้ดิตำม (Fan Club) นกัแสดง 

อีกทั้งยังเป็นกำรปรับภำพลักษณ์ของสินค้ำดอยค�ำให้มีควำมทันสมัย และเข้ำถึงกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่มำกยิ่งขึ้น 

1.2	โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงดอยค�ำกับร้ำนอำหำรและคำเฟ่ชื่อดัง	(Fruit	Collaboration)	
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ดอยค�ำ จัดกิจกรรมผ่ำนวิดิโอ ไลฟ์สตรีมมิ่ง เมื่อวันที่ 28 มีนำคม 2564 ภำยใต้ชื่อ Doikham Fruit Collaboration  

ชวนชิมผลผลติแปรรปูจำกเกษตรกรไทยในบรบิทใหม่ กบัแขกรบัเชญิ นวิ-ฐติภิมู ิเตชะอภยัคณุ เพือ่ประชำสมัพนัธ์โครงกำร

ควำมร่วมมือระหว่ำงดอยค�ำกับร้ำนอำหำรและคำเฟ่ชื่อดัง 5 ร้ำน ได้แก่ ร้ำนฟำร์มแฟคทอรี่ (Farmfactory) ร้ำนซูซำน 

ครัวซองต์ (Susan Croissant) ร้ำนชีวิตชีวำ (Cheevit Cheeva) ร้ำนพำคำมำร่ำ (Pacamara) และร้ำนขมิ้น เพื่อน�ำเสนอ

เมนูจำกร้ำนดังโดยใช้วัตถุดิบผลไม้แปรรูปคุณภำพจำกดอยค�ำ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มน�้ำผลไม้พร้อมดื่ม ผลิตภัณฑ ์

กลุ่มน�้ำผลไม้เข้มข้น และผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลไม้อบแห้ง ซ่ึงกำรจัดกิจกรรมไลฟ์สตรีมม่ิงดังกล่ำวได้สร้ำงกำรรับรู้ให้แก ่

กลุ่มผู้บริโภคคนรุ่นใหม่มำกยิ่งขึ้น และสนับสนุนโครงกำรฯ ให้ประสบควำมส�ำเร็จมำกยิ่งขึ้น 

 กำรประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product) ปี 2564

ดอยค�ำ ได้วำงจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 

1. กลุ่มสมุนไพร 

    1.1 น�้ำเก๊กฮวย สูตรโบรำณ และน�้ำสำมเกลอ

    1.2 ผลิตภัณฑ์สำรสกัดฟ้ำทะลำยโจร แอนดร็อกซิล ตรำเคเอ็มพี โดยดอยค�ำ
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ได้มุ ่งเน้นประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ได้แก่ ช่องทำงสื่อสำรอย่ำงเป็นทำงกำรของดอยค�ำ (Off icial  

Channel) ผู้มีอิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน์ (Influencer) ผู้น�ำทำงควำมคิด (Key Opinion Leader) และกำรบอกต่อของ 

ผู้บริโภคที่บนสื่อสังคมออนไลน์ (Key Opinion Customer) โดยเน้นช่องทำงเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook Fanpage)  

ไลน์ ออฟฟิเชียล แอคเคำท์ (Line Off icial Account) และอินสตำแกรม (Instagram) เป็นหลัก จำกกำรบูรณำกำรสื่อ 

หลำกหลำยช่องทำงในกำรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และสร้ำงกระแส (Viral) ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นที่รู้จัก และ 

เพิ่มโอกำสในกำรสร้ำงยอดขำยได้ดีมำกยิ่งขึ้น 

2.กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำขนมปัง : แยมหลอดบีบ 3 รสชำติ คือ แยมเบอร์รีรวม แยมสตรอว์เบอร์รี และมำร์มำเลดส้ม
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 กำรประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ (Existing Product) 

ปี 2564 ดอยค�ำ ได้มีกำรประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่น ๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์จำกดอยค�ำเป็นที ่

พูดถึงของผู ้บริโภคอยู ่เสมอ ไม่ว่ำจะเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มครอบครัวมะเขือเทศ กลุ่มน�้ำผลไม้ โดยมุ่งเน้นกำร 

สร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ให้แก่ผู้บริโภค ไม่ว่ำจะเป็น กำรใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรและรูปแบบกำรสื่อสำรใหม่โดยผสำน 

ควำมร่วมมือกับองค์กรที่มีควำมเชี่ยวชำญ เช่น กำรร่วมมือกับ บริษัท กำรีนำ ออนไลน์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ในกำรพัฒนำ

เกมแฟนตำซี ทำวน์ (Fantasy Town) เพื่อสร้ำงประสบกำรณ์เล่นเกมออนไลน์ควบคู่ไปกับกำรจดจ�ำผลิตภัณฑ์ของดอยค�ำ

ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมถึงกำรคัดเลือกตัวแทนในกำรสื่อสำรบนสื่อสังคมออนไลน์ที่หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้ำถึง 

ผู้บริโภคได้ทุกกลุ่มเพื่อสร้ำงโอกำสในกำรขยำยฐำนลูกค้ำของดอยค�ำในวงกว้ำงมำกยิ่งขึ้น  

กำรปรบัเปลีย่นกลยทุธ์กำรสือ่สำรของดอยค�ำ ทีมุ่ง่เน้นกำรพฒันำเนือ้ รูปแบบ และวธิกีำรส่ือสำรให้เข้ำกบัสถำนกำรณ์

ส่งผลให้ช่องทำงกำรสื่อสำรออนไลน์ของดอยค�ำ ได้แก่ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ (Facebook Fanpage) ไลน์ออฟฟิเชียล  

แอคเคำท์ (Line Official Account) อินสตำแกรม (Instagram) และทวิตเตอร์ (Twitter) อย่ำงเป็นทำงกำรของบริษัทฯ  

มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องทั้งยอดผู้ติดตำม (Follower) กำรเข้ำถึง (Reach) และกำรมีส่วนร่วม (Engagement) เป็น 

ผลสืบเนื่องมำจำกพัฒนำและปรับปรุงเนื้อหำที่ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน (Customer Need) ในช่วงเวลำต่ำง ๆ 

อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม รวมถึงปรับรูปแบบกำรใช้งบประมำณเพื่อสร้ำงกำรรับรู้ควบคู่ไปกับกำรแนะน�ำช่องทำง 

กำรขำยเพื่อเพิ่มโอกำสในกำรสร้ำงยอดขำยให้กับบริษัทฯ 
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 ดอยค�ำ ดูแลและพัฒนำพนักงำน เพื่อสร้ำงสรรค์สังคมที่ดี

ดอยค�ำ ให้ควำมส�ำคัญในกำรดูแลพนักงำน ทั้งในเรื่องของสวัสดิกำร กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทุกระดับ 

โดยใน พ.ศ. 2563 ซึ่งมีกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ได้ให้พนักงำนปฎิบัติงำนที่บ้ำน (Work from 

Home) เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดในครอบครัวของพนักงำน และสังคมวงกว้ำง

ขณะที่บำงหน่วยงำน ที่จ�ำเป็นต้องมำปฏิบัติในบริษัทฯ ดอยค�ำมีบริกำรอำหำรกลำงวันโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย  

ทั้งส�ำนักงำนใหญ่และโรงงำนหลวงอำหำรส�ำเร็จรูปทั้ง 3 แห่ง เพื่อเป็นกำรสร้ำงขวัญและก�ำลังใจให้กับพนักงำน อีกทั้ง

เป็นกำรลดโอกำสกำรติดเชื้อของเชื้อไวรัสโควิด-19 

พร้อมกันนี้ บริษัท ได้มุ่งมั่นในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะกำรท�ำงำนตำมสำยงำน ด้วยกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้  

ผ่ำนระบบออนไลน์โดยสำมำรถเลือกองค์ควำมรู้ และทักษะที่สนใจสำมำรถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลำ และเชื่อมั่นในกำร 

ส่งเสริมพัฒนำกำรเรียนรู ้อย่ำงต่อเนื่อง ได้มอบทุนกำรศึกษำระดับปริญญำตรีและปริญญำโท ให้กับเจ้ำหน้ำที่ที่มี 

ผลงำนดีเด่นและมีศักยภำพสูง เพื่อกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ

ใน พ.ศ. 2564 ดอยค�ำจัดกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำ ตำมหลักยุทธศำสตร์องค์กรประจ�ำปี 2564 เพื่อพัฒนำ 

เจ้ำหน้ำที่และพนักงำนให้มีคุณภำพ ให้สำมำรถปรับสถำนกำรณ์ได้ตำมมำตรกำรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของ 

โรคโควิด-19 ด้วยกำรเรยีนรูแ้ละพัฒนำผ่ำนระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ ทัง้ในแบบห้องเรยีนเสมอืนจรงิ (Virtual Classroom) 

และห้องเรียนออนไลน์ (Online Classroom) เพื่อให้พนักงำนสำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้ในกำรพัฒนำได้อย่ำงต่อเนื่อง อีกทั้ง 

ยังเป็นกำรสร้ำงควำมคุ้นเคยให้เจ้ำหน้ำที่และพนักงำนได้เรียนรู้ในรููปแบบดิจิทัลมำกขึ้น โดยมีรำยละเอียดกำรพัฒนำดังนี้

 Employee Training : เจ้ำหน้ำที่และพนักงำน

รำยวันเฉพำะ ได้รับกำรอบรม จ�ำนวน 475 คน 

คิดเป็นร้อยละ 92.84 ของจ�ำนวนเจ้ำหน้ำที่ 

และพนักงำนรำยวันเฉพำะ ทั้งหมด

 Hour Training : จ�ำนวนช่ัวโมงกำรอบรมของ 

เจ้ำหน้ำที่และพนักงำนทุกระดับ รวมทั้งส้ิน 

14,016 ชั่วโมง เฉลี่ย 29.38 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

 Suggestion : ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงงำน

ที่เจ ้ำหน้ำที่และพนักงำนน�ำเสนอ สำมำรถ 

น�ำไปพัฒนำต่อยอด และใช้ได้จริง จ�ำนวน  

9 ข้อเสนอแนะ

 KM : องค์ควำมรู้ที่ขึ้นทะเบียน และจัดท�ำส่ือ 

กำรเรียนรู้ จ�ำนวน 29 เรื่อง

 Innovation : ผลงำนนวัตกรรมจำกกำรน�ำเสนอ

ของพนักงำนสำมำรถน�ำไปพัฒนำต่อยอด  

และใช้ได้จริง จ�ำนวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 80 

ของจ�ำนวนผลงำน
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ผลิตภัณฑ์
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น�้ำมะเขือเทศ	99%
น�้ำมะเขือเทศ	100%	

น�้ำมะเขือเทศ
ผสมน�้ำผลไม้รวม	98%	ม็อกเทล

น�้ำมะเขือเทศ

น�้ำผลไม้พร้อมดื่ม

น�้ำมะม่วง	98%	

น�้ำเสำวรส	50%	

น�้ำเสำวรส	50%		
สูตรน�้ำตำลน้อยกว่ำ

น�้ำลิ้นจี่	98%

น�้ำสตรอว์เบอร์รี	98%	

น�้ำเบอร์รีรวม	98%	

น�้ำมะเขือเทศ	99%	สูตรโซเดียมต�่ำ	

น�้ำมัลเบอร์รี	50%	
น�้ำฝรั่ง	98%	

น�้ำฝรั่งชมพู	98%	

น�้ำมะขำมผสมน�้ำผึ้ง	
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เครื่องดื่มสมูทตีมะม่วง
ผสมเสำวรส	

น�้ำฟักข้ำว
และน�้ำผลไม้รวม	60%	
ผสมน�้ำผึ้ง	ฮันนีแก๊ก

น�้ำส้ม	98%

น�้ำมะขำมป้อม
และน�้ำบ๊วยรวม	42%	
ผสมน�้ำผึ้ง	

น�้ำมังคุด
ผสมน�้ำผลไม้รวม	98%

เครื่องดื่มสมูทตีกล้วย
ผสมส้ม	

น�้ำสมุนไพรพร้อมดื่ม

น�้ำมะตูม น�้ำเห็ดหลินจือ
ผสมน�้ำผึ้ง	

น�้ำชำเขียว	
รสต้นต�ำหรับ

น�้ำกระเจี๊ยบ	

น�้ำเจียวกู้หลำน
และดอกค�ำฝอย	

สูตรไม่เติมน�้ำตำล	 น�้ำเก๊กฮวยและคำโมไมค์	
สูตรไม่เติมน�้ำตำล	

น�้ำใบแปะก๊วย
และหล่อฮั่งก้วย	
สูตรไม่เติมน�้ำตำล

น�้ำตะไคร้ผสมขิง
และใบเตย	

เครื่องดื่มธัญพืช

น�้ำข้ำวกล้องงอก
สูตรกลมกล่อม

น�้ำข้ำวกล้องหอมนิลงอก
ผสมธัญพืช

ขนำด	250	มล.น�้ำนมถั่วเหลือง
สูตรดั้งเดิม	

เครื่องดื่มธัญพืชถั่ว	น�้ำข้ำวกล้องงอก
สูตรธรรมชำต	ิ

น�้ำนมถั่วเหลือง
ผสมวุ้นมะพร้ำว	
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เครื่องดื่มกระชำยสกัดเข้มข้น
ผสมน�้ำผึ้งและมะนำว

เครื่องดื่มตรีผลำสกัดเข้มข้น	

เครื่องดื่มมังคุดสกัดเข้มข้น	

เครื่องดื่มทับทิมสกัดเข้มข้น เครื่องดื่มมัลเบอร์รีสกัดเข้มข้น	

เครื่องดื่มบรรจุขวดแก้ว

น�้ำลูกหว้ำ	100%	 น�้ำมัลเบอร์รี	100%	
ออร์แกนิค	

น�้ำมะเม่ำ	100%	

น�้ำมังคุด	100%	

น�้ำเสำวรส	100%	
เครื่องดื่มว่ำนหำงจระเข้
ในน�้ำมะนำวผสมน�้ำผึ้ง	

น�้ำฟักข้ำวผสมน�้ำผลไม้รวม	99%	
ผสมคอลลำเจนและคิวเทน	

น�้ำผักผลไม้รวม	99%	
ผสมสำรสกัดจำกเมล็ดองุ่น

และไลโคปีน	

น�้ำผลไม้รวม	94%	
ผสมคอลโรฟิลล์	

เครื่องดื่มเห็ดหลินจือสกัดเข้มข้น
ผสมน�้ำผึ้งและมะนำว	

ผลไม้กระป๋อง

ล�ำใยในน�้ำเชื่อม สตรอว์เบอร์รี
ในน�้ำสตรอว์เบอร์รีเข้มข้น

น�้ำลิ้นจี่ในน�้ำเชื่อม	 พีชในน�้ำเชื่อม	
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มะเขือเทศเชอร์รีอบแห้ง	ฝรั่งอบแห้ง	

สตรอว์เบอร์รีอบแห้ง	

มะม่วงอบแห้ง	

ผลไม้อบแห้ง

มัลเบอร์รี	3	รส	

บ๊วยหวำนอบนุ่ม	

พีชอบแห้ง	

มัลเบอร์รีอบแห้ง	

เสำวรสอบแห้ง	

แคนตำลูปอบแห้ง	

กระเจี๊ยบแช่อิ่มอบแห้ง	

แก้วมังกรอบแห้ง	

มะม่วงอบแห้งแบบนุ่ม	

สตรอว์เบอร์รี
พริกเกลือทรงเครื่อง	

มะม่วงพริกเกลือ
ทรงเครื่อง	

ฝรั่งชมพูอบแห้ง	

ฝรั่งคลุกบ๊วย
ทรงเครื่อง	

ขิงอบแห้ง	

ว่ำนหำงจระเข้อบแห้ง	
รสมะนำว	

มะม่วง	3	รส	

กระท้อน
อบแห้ง	
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ผลิตภัณฑ์ทำขนมปัง

กลีบกุหลำบทำขนมปัง	

มะม่วงผสมเสำวรส
ทำขนมปัง	

มัลเบอร์รีทำขนมปัง	

พีชทำขนมปัง	

สตรอว์เบอร์รีทำขนมปัง	

มะเขือเทศทำขนมปัง	

ลิ้นจี่ทำขนมปัง	

มะนำวทำขนมปัง	

น�้ำผลไม้เข้มข้น

น�้ำกระเจี๊ยบ
เข้มข้น	

น�้ำสตรอว์เบอร์รี
เข้มข้น	

น�้ำเสำวรส
เข้มข้น	

น�้ำมะนำวผสมน�้ำผึ้ง	

น�้ำบ๊วยเข้มข้น	

น�้ำผึ้ง

น�้ำผึ้ง	100% น�้ำผึ้งผสมมะนำว	

น�้ำผึ้งสมุนไพร	
สูตรผสมโสม

เครื่องดื่มชนิดผง

เครื่องดื่มขิงผงส�ำเร็จรูป	
สูตรน�้ำตำลน้อยกว่ำ

เครื่องดื่มตะไคร้ผงส�ำเร็จรูป	
สูตรน�้ำตำลน้อยกว่ำ นมถั่วเหลือง	100%	

น�้ำดื่ม
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น�้ำผักผลไม้สกัดเย็น

น�้ำส้มสำยน�้ำผึ้ง
สกัดเย็น	

น�้ำผลไม้ผสมน�้ำผักรวม	100%
	สกัดเย็น	(นวลวรรณ)	

น�้ำผลไม้ผสมน�้ำผักรวม	100%
สกัดเย็น	(ไวยงำม)	

น�้ำฝรั่งชมพู	100%	สกัดเย็น	

น�้ำผลไม้ผสมน�้ำผักรวม	100%	
สกัดเย็น	(บัดดล)

น�้ำสับปะรดผสมน�้ำเสำวรส	
รวม	100%	สกัดเย็น	

น�้ำโทงเทงฝรั่ง
สกัดเย็น

น�้ำผลไม้ผสมน�้ำผักรวม	100%	
สกัดเย็น	(ครองภูมิ)

น�้ำผลไม้ผสมน�้ำผักรวม	100%	
สกัดเย็น	(สรำญรมย์)

น�้ำมัลเบอร์รี	60%
สกัดเย็น	

น�้ำมะขำมป้อม
ผสมขิงและขมิ้น

รวม	98%	สกัดเย็น	

น�้ำมะเขือเทศผสมน�้ำผัก
รวม	99%	สูตรเผ็ดร้อน	สกัดเย็น	

น�้ำฟักข้ำวผสมผลไม้
รวม	100%	สกัดเย็น

ซอส

ซอสมะเขือเทศ	

ซอสมะเขือเทศ
สูตรโซเดียมต�่ำ

ข้ำวกล้อง

ข้ำวกล้อง
หอมมะลิงอก	100% ข้ำวกล้องงอกไตรทิพย์

ข้ำวกล้อง
หอมนิลงอก	100%

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ชำสมุนไพร
กระเจี๊ยบแดงแห้ง

นมปรุงแต่งอัดเม็ด	
รสชำเขียวมัทฉะ

นมถั่วเหลืองอัดเม็ด	
รสนม

นมปรุงแต่งอัดเม็ด	
รสนม

นมปรุงแต่งอัดเม็ด	
รสโกโก้มอลต์
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ผลิตภัณฑ์ใหม่ดอยค�ำ ปี 2563

 ผลิตภัณฑ์ใหม่ปี 2563 มีทั้งหมด 25 รำยกำร โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำยทั้งผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องดื่ม  

กลุ่มผลไม้อบแห้ง กลุ่มสแน็ค กลุ่มน�้ำผึ้ง และกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่คือ น�้ำผักผลไม้สกัดเย็น

 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่เน้นควำมหลำกหลำยของประเภทผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้ำถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ครอบคลุม 

ทุกช่วงวัย

 ผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้ง 25 รำยกำร สร้ำงยอดขำยประมำณ 66 ล้ำนบำท

 ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มียอดขำยสูงสุด 5 อันดับแรกสำมำรถสร้ำงยอดขำยคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 73%

 น�้ำผึ้งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภำพสูง ดอยค�ำจึงพัฒนำเพิ่มบรรจุภัณฑ์รูปแบบหลอดบีบ เพื่อสะดวกต่อกำร 

ใช้งำน และเป็นรำคำที่ผู้บริโภคทั่วไปมีก�ำลังซ้ือได้ โดยเน้นเจำะตลำดช่องทำงร้ำนสะดวกซ้ือ อีกทั้งเพ่ิมรสชำติ 

ของน�้ำผึ้ง เช่น น�้ำผึ้งผสมมะนำว เพื่อเพิ่มควำมหลำกหลำย และสร้ำงโอกำสกำรรับประทำนให้มำกขึ้น ซึ่งจะ 

ส่งผลให้ยอดขำยโดยรวมเพิ่มขึ้น

ผลิตภัณฑ์ดอยค�ำ
ปี 2563
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ยอดขำยผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2563 (NPD 2020 Sales)

No. Item Total	Y2020 %

1. น�้ำตะไคร้ผสมขิงและใบเตย 500 มล. 12,431,974 19%

2. น�้ำผึ้ง 120 กรัม 9,694,697 15%

3. น�้ำผึ้งผสมมะนำว 230 กรัม 9,463,254 14%

4. น�้ำมังคุดผสมน�้ำผลไม้รวม 98% 200 มล. 9,096,227 14%

5. สตรอว์เบอร์รี่พริกเกลือทรงเครื่อง 30 กรัม 8,089,669 12%

6. น�้ำนมถั่วเหลือง 250 มล. 4,439,416 7%

7. น�้ำผลไม้ผสมน�้ำผักรวม 100% สรำญรมย์ 250 มล. 1,151,289 2%

8. น�้ำผลไม้ผสมน�้ำผักรวม 100% นวลวรรณ 250 มล. 1,374,620 2%

9. น�้ำผลไม้ผสมน�้ำผักรวม 100% บัดดล 250 มล. 1,286,827 2%

10. น�้ำผลไม้ผสมน�้ำผักรวม 100% ไวยงำม 250 มล. 1,266,096 2%

11. น�้ำผลไม้ผสมน�้ำผักรวม 100% ครองภูมิ 250 มล. 1,249,795 2%

12. น�้ำส้มสกัดเย็น 250 มล. 1,205,115 2%

13. น�้ำฝรั่งชมพู 100% สกัดเย็น 250 มล. 912,745 1%

14. น�้ำมัลเบอร์รี่ 60% สกัดเย็น 250 มล. 743,911 1%

15. น�้ำสัปปะรดผสมเสำวรส 100% สกัดเย็น 250 มล. 740,068 1%

16. มะม่วงพริกเกลือทรงเครื่อง 35 กรัม 698,006 1%

17. ฝรั่งคลุกบ๊วยทรงเครื่อง 30 กรัม 551,298 1%

18. นมปรุงแต่งอัดเม็ด รสนม 20 กรัม 340,101 1%

19. นมปรุงเแต่งอัดเม็ด รสโกโก้มอลต์ 20 กรัม 310,139 0%

20. น�้ำโทงเทงฝรั่งสกัดเย็น 250 มล. 290,696 0%

21. นมปรุงแต่งอัดเม็ด รสชำเขียวมัทฉะ 20 กรัม 250,915 0%

22. กล้วยกวน 160 กรัม 194,418 0%

23. น�้ำมะขำมป้อมผสมขิงและขมิ้นสกัดเย็น 70 มล. 92,250 0%

24. น�้ำฟักข้ำวผสมผลไม้รวมสกัดเย็น 70 มล. 85,518 0%

25. น�้ำมะเขือเทศสูตรเผ็ดร้อนสกัดเย็น 70 มล. 64,436 0%

Total 66,383,480 100%
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ฝร่ังชมพูอบแห้ง

ฝร่ังคลุกบ๊วยทรงเคร่ืองน�้ำนมถั่วเหลืองสูตรดั้งเดิม

น�้ำผลไม้ผสมน�้ำผัก
รวม 100% สกัดเย็น 

(ครองภูมิ)

น�้ำตะไคร้ผสมขิงและใบเตยมะม่วงพริกเกลือทรงเคร่ือง

ผลิตภัณฑ์ใหม่ปี	2563

น�้ำโทงเทงฝรั่ง
สกัดเย็น

น�้ำผลไม้ผสมน�้ำผัก
รวม 100% สกัดเย็น 

(สรำญรมย์)

น�้ำส้มสำยน�้ำผ้ึง
สกัดเย็น

น�้ำผลไม้ผสมน�้ำผัก
รวม 100% สกัดเย็น 

(บัดดล)

น�้ำผลไม้ผสมน�้ำผัก
รวม 100% สกัดเย็น

(ไวยงำม)

น�้ำผลไม้ผสมน�้ำผัก
รวม 100% สกัดเย็น 

(นวลวรรณ)
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น�้ำผึ้งผสมมะนำว น�้ำฝรั่งชมพู 100% 
สกัดเย็น

น�้ำสับปะรดผสมน�้ำเสำวรส 
รวม 100% สกัดเย็น

น�้ำผึ้ง 100% น�้ำมังคุด
ผสมน�้ำผลไม้รวม 98%

น�้ำมัลเบอร์รี 60% 
สกัดเย็น

นมปรุงแต่งอัดเม็ด 
รสนม 

นมปรุงแต่งอัดเม็ด 
รสโกโก้มอลต์ 

น�้ำมะขำมป้อม
ผสมขิงและขมิ้นรวม 95% 

สกัดเย็น

น�้ำฟักข้ำว
ผสมผลไม้รวม 100% 

สกัดเย็น 

นมปรุงแต่งอัดเม็ด 
รสชำเขียวมัทฉะ

น�้ำมะเขือเทศ
ผสมน�้ำผักรวม 99% 
สูตรเผ็ดร้อน สกัดเย็น
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กลุ่มสินค้ำหลักที่โดดเด่นของดอยค�ำในปี 2564

กลุ่มสินค้ำหลักที่โดดเด่นของดอยค�ำในปี 2564 คือ 

 ผลิตภัณฑ์กลุ่มน�้ำมะเขือเทศ ท่ีมีสัดส่วนกำรขำยสูงสุดถึง 28% และมีอัตรำกำรเติบโตสูงกว่ำ 54% 

 ผลิตภัณฑ์กลุ่มน�้ำผึ้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภำพสูงเติบโตมำอย่ำงต่อเนื่องตลอด 5 ปีที่ผ่ำนมำ โดยน�้ำผึ้งมีสัดส่วน

กำรขำย 24% มีกำรเติบโตสูงกว่ำ 60% เนื่องจำกทำงดอยค�ำมีกำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ใหม่ของน�้ำผึ้งทั้งในรูปแบบ

น�้ำผึ้ง 120 กรัม เป็นบรรจุภัณฑ์หลอดบีบที่สะดวกใช้งำน สร้ำงรำยได้กว่ำ 60 ล้ำนบำท และน�้ำผึ้งผสมมะนำว 

ที่ได้รับกำรตอบรับจำกผู้บริโภคเป็นอย่ำงดี สร้ำงรำยได้กว่ำ 25 ล้ำนบำท อีกทั้งมีผลิตภัณฑ์ใหม่ของน�้ำผึ้ง 

อีกหลำยรสชำติ ไม่ว่ำจะเป็นน�้ำผึ้งผสมขิง น�้ำผึ้งผสมเก๊กฮวย น�้ำผึ้งผสมอบเชย และน�้ำผึ้งผสมส้ม ที่วำงจ�ำหน่ำย

เมื่อไตรมำส 3 ที่ผ่ำนมำ

 ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องดื่มสมุนไพร สร้ำงรำยได้กว่ำ 151 ล้ำนบำท โดยทำงดอยค�ำได้วำงจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ใหม่

ประจ�ำปี 2564 ที่สร้ำงรำยได้สูงกว่ำ 51 ล้ำนบำท ได้แก่ น�้ำเก๊กฮวยสูตรโบรำณ ที่ใช้น�้ำตำลกรวดท�ำให้ได้รสละมุน 

กลมกล่อม เป็นเอกลักษณ์สร้ำงรำยได้สูงกว่ำ 36 ล้ำนบำท และน�้ำสำมเกลอที่สร้ำงรำยได้ 15 ล้ำนบำท 

 อีกทั้งมีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำขนมปัง เป็นแยมผลไม้ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์หลอดบีบ  

มทีัง้หมด 3 รสชำติ ได้แก่ รสสตรอว์เบอร์ร ีรสผลไม้รวม และมำร์มำเลดส้ม โดยรปูแบบฝำหลอดบบีเป็นกำรออกแบบ

ฝำพิเศษโดยเฉพำะ ที่เป็นลักษณะปำดเพื่อสะดวกใช้งำน สำมำรถกระจำยควำมอร่อยของแยมได้ทั่วแผ่นขนมปัง 

เจำะกลุ่มเป้ำหมำยตลำดมวลชน (Mass Market) โดยเน้นช่องทำงจ�ำหน่ำยร้ำนสะดวกซ้ือเป็นช่องทำงหลัก  

ทั้งนี้แยมผลไม้หลอดบีบทั้ง 3 รสชำติสร้ำงรำยได้กว่ำ 12 ล้ำนบำท

นอกจำกนี้ดอยค�ำเชื่อมั่นในกำรรับประทำนอำหำรให้เป็นยำ และเห็นถึงควำมส�ำคัญของสมุนไพรต่ำงๆ ที่อยู่คู่กับ 

วถิคีนไทยมำเนิน่นำน เป็นภูมปัิญญำชำวบ้ำนทีส่บืทอดในรปูแบบของอำหำร หรอืเครือ่งดืม่ต่ำงๆ ทีใ่ช้สรรพคณุของสมนุไพร

ที่หลำกหลำยประเภท เพื่อท�ำให้ร่ำงกำยมีควำมสมดุล ดอยค�ำจึงเริ่มมีกำรพัฒนำสินค้ำกลุ่มสมุนไพรออกมำสู่ตลำดในช่วง 

ที่ผ่ำนมำ และจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้สินค้ำกระชำยสกัดเข้มข้นผสมน�้ำผึ้งและมะนำว 

ที่ดอยค�ำมีจ�ำหน่ำยอยู่แล้วนั้น ได้รับควำมนิยมอย่ำงสูง เป็นกำรตอกย�้ำอย่ำงชัดเจนว่ำ สมุนไพรเป็นสิ่งที่มีคุณค่ำถือเป็น

วัคซีนธรรมชำติที่ดีที่สุดที่ประชำชนทุกคนสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย 

ดอยค�ำเล็งเห็นถึงศักยภำพ และโอกำสของสมุนไพรต่ำงๆ จึงพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรอย่ำง 

ต่อเนื่อง พัฒนำเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภำพจำกสมุนไพรต่ำงๆ ในรูปแบบใหม่ที่เป็นผลิตภัณฑ์ยำ และอำหำรเสริมเพื่อ 

น�ำเสนออีกหนึ่งทำงเลือกของกำรบ�ำรุง ดูแลรักษำร่ำงกำยจำกสมุนไพรที่ได้รับกำรยอมรับเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพร 

เพิ่มมำกขึ้นทั้งในวงกำรแพทย์ และประชำชนทั่วไป

ซึ่งปัจจุบันฟ้ำทะลำยโจรเป็นที่ยอมรับกันอย่ำงกว้ำงขวำงทั้งกำรแพทย์แผนไทย และประชำชนทั่วไป ว่ำมีสรรพคุณ 

ทั้งบรรเทำอำกำรเจ็บคอ ลดไข้ และยังมีสำรส�ำคัญที่ช่วยบรรเทำอำกำรควำมรุนแรงของโรคโควิด-19 ในระยะเริ่มต้นได้  

ดังนั้นจึงเป็นโอกำสที่ดีที่ทำงดอยค�ำพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ฟ้ำทะลำยโจรสกัด ที่มีสำรส�ำคัญแอนโดรกรำโฟไลด์  

20 มิลลิกรัมต่อ 1 แคปซูล ท�ำให้สะดวกในกำรรับประทำน และกำรเป็นสำรสกัดท�ำให้ควบคุมปริมำณสำรส�ำคัญได้ดี  

ส่งผลให้ยำออกฤทธิ์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ผลิตภัณฑ์ดอยค�ำ
ปี 2564
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น�้ำเก๊กฮวย 
สูตรโบรำณ

น�้ำผ้ึงผสมขิง น�้ำผ้ึงผสมส้ม

น�้ำสำมเกลอ
(น�้ำกระเจี๊ยบผสมพุทรำจีนและมะตูม)

น�้ำผึ้งผสมอบเชย

ผลิตภัณฑ์ใหม่ปี	2564

น�้ำสตรอว์เบอร์รี 100%
สกัดเย็น

น�้ำผึ้งผสมเก๊กฮวย

น�้ำสตรอว์เบอร์รี 
ผสมนมอัลมอนด์สกัดเย็น 

น�้ำสับปะรดภูชวำ 100% 
สกัดเย็น



70 รายงานประจ�าปี 2563 - 2564

บรษิทั ดอยค�ำผลติภณัฑ์อำหำร จ�ำกดั

น�้ำจิ้มบ๊วยเจี่ย แอนดร็อกซิล 
ตรำเคเอ็มพี โดย ดอยค�ำ 

ซอสพริก

แยมเบอร์รีรวม

น�้ำอ้อย 100% สกัดเย็น 

มำร์มำเลดส้ม 

กำแฟผสมน�้ำอ้อยสกัดเย็น 

แยมสตรอว์เบอร์รี 
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ดอยค�ำเพื่อสังคม
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ดอยคําใหความสําคัญในการสรางสรรคโครงการเพื่อสังคม ดวยการดําเนินงานการพัฒนาใน 5 มิติ ไดแก 

เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอม การศึกษาและวฒันธรรม ภายใตเปาหมายและตวัช้ีวดัของเปาหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (SDGs) 

ซึ่งเปนพันธกิจหลักของ บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร จํากัด โดยมีรายละเอียดโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 

1. โครงการวัดของเรา วัดของชุมชน

 การพัฒนาวัดทุงจําลอง ระยะที่ 1 และ 2 : งานปรับปรุงทางเดินรอบวิหาร ทางเดินหนาอาคาร

อเนกประสงคและงานปรับภูมิทัศนลานหนาอาคารอเนกประสงค

ตลอดป 2563 - 2564 ดอยคํา รวมพัฒนาวัดทุงจําลองในระยะที่ 1 และ 2 ไดแก การปรับปรุงถนน 

จัดสรรพื้นที่จอดยานพาหนะ รวมไปถึงการปรับปรุงภูมิทัศน โดยประยุกตใชแนวคิดวิถีสีเขียว นําขยะจาก

ขวดพลาสติก PET มาเปนสวนผสมในการปรับปรุงถนนทางเดนิรอบวหิาร ไดรับความรวมมอืจากองคการบรหิาร

สวนตําบลแมงอน จิตอาสาจากชุมชนบานทุงหลุก บานใหมหลวง และบานใหมทุงเจริญ โดยใชขวดพลาสติก 

PET ซึ่งเทียบเทาขวดนํ้าดื่มตราดอยคํา ขนาด 600 มิลลิลิตร ไดทั้งส้ิน 34,653 ขวด สามารถลดการปลอย

กาซเรือนกระจก  721.70 กิโลกรัมตอหนวย (kgCO2eq) (ที่มา : กลไกกาซเรือนกระจก)

 การพัฒนาวัดปาหา ระยะที่ 2

งานปรับปรุงศาลาอเนกประสงคและการปูพื้นทางเดินจากสวนผสมขวดพลาสติก PET

 การพัฒนาวัดนางอย ระยะที่ 1 : งานปรับปรุงศาลาการเปรียญและภูมิทัศน

ดอยคาํและชมุชนบานนางอย รวมพฒันาวดันางอยระยะที ่1 : การปรับปรุงศาลาการเปรียญและภมูทิศัน 

เพือ่พฒันาคณุภาพความเปนอยูของพระสงฆและเพิม่พืน้ทีร่ะบบสาธารณปูโภคเพือ่ประโยชนใชสอยอยางถกู

สุขลักษณะ 

 กฐินดอยคํา และการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ดอยคําจัดกิจกรรมกฐินดอยคําเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยประยุกตใชแนวคิดวิถีสีเขียว ใชเครื่อง

บริวารกฐินรักษโลกและประชาสัมพันธรับบริจาคเงินเพื่อนําไปมอบใหแกวัดใกลโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป 

ทั้ง 4 แหง เพื่อนําไปจัดสรรเปนกองทุนการพัฒนาสาธารณูปโภคสําหรับวัดใกลโรงงานหลวงฯ ทั้ง 4 แหง

โดยดอยคําเลือกใชเครื่องบริวารกฐินรักษโลก ไดแก ผาไตรจีวร ถุงผาอเนกประสงคและผาคลุมเกาอี้ 

จากขวดพลาสติก PET ซึ่งใชขวดพลาสติก PET เทียบเทาขวดนํ้าดื่ม ตราดอยคํา ขนาด 600 มิลลิลิตร 

ทั้งสิ้น 3,597.60 ขวด สามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจก 74.92 กิโลกรัมตอหนวย (kgCO2eq)

(ที่มา : กลไกกาซเรือนกระจก) เพื่อเปนตนแบบและสรางความตระหนักดานสิ่งแวดลอมแกชุมชน

ดอยคําเพื่อสังคม 
ประจําป 2563 - 2564
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2. โครงการดอยคําเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตอยอดสูชุมชน

มีวัตถุประสงคและเปาหมายเพื่อใหความรูความเขาใจอยางถูกตอง ดานการจัดการขยะและคัดแยกขยะ 

ใหแก ฅนดอยคําและชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ทั้ง 4 แหง เพ่ือสรางการมีสวนรวมในการจัดการขยะในชุมชน 

ระหวางฅนดอยคําและชุมชน รวมไปถึงหนวยงานภาคี เพื่อนําขยะพลาสติกเขาสูกระบวนการรีไซเคิล (Recycle) 

และแปรรปูขยะพลาสตกิเปนผลติภณัฑใหมทีม่มีลูคาเพิม่ขึน้ (Upcycling) พรอมทัง้การพฒันาเศษวสัดจุากชมุชน

และเศษวัสดุจากกระบวนการผลิต นํามารีไซเคิลและแปรรูปเพ่ิมมูลคาเปนผลิตภัณฑใหม นํากลับไปใชใหเกิด

ประโยชนแกสังคมและเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เปาหมายที่ 12 สรางหลักประกันใหมี

รูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ขอยอยที่ 12.5 การลดการเกิดของเสีย มีการปองกัน มีการลดปริมาณ

การใช สนับสนุนการใชซํ้า และการนํากลับมาใชใหม  

โครงการฯ เริ่มดําเนินงาน เดือนมีนาคม - ธันวาคม ป 2563 โดยดอยคํารวมกับหนวยงานภาคี จัดกิจกรรม

อบรมใหความรูเรื่องการคัดแยกขยะและประโยชนของขยะพลาสติก สรางกระบวนการนําขยะเขาสูกระบวนการ

รีไซเคิล (Recycle) และแปรรูปขยะพลาสติกเปนผลิตภัณฑใหมใหมีมูลคาเพ่ิมข้ึน (Upcycling) ในพ้ืนที่ชุมชน

ใกลโรงงานหลวงฯ 3 แหง ประกอบดวยพื้นที่ชุมชนใกลโรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม มีผูเขารวมอบรม 

45 คน พื้นที่ชุมชนใกลโรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แมจัน) จ.เชียงราย มีผูเขารวมอบรม 29 คน ชุมชนใกลโรงงานหลวงฯ 

ที่ 4 (ละหานทราย) จ.บุรีรัมย มีผูเขารวมอบรม 30 คน 

การดําเนินงานในเดือนมกราคม - ธันวาคม ประจําป 2564 เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ดอยคําไดขยายพื้นที่จัดทําโครงการฯ มายังชุมชนราชเทวีและปทุมวัน 

กรงุเทพมหานคร รวมกบัหนวยงานภาค ีจดักจิกรรม “ทิง้ เพือ่ ให” รับบริจาคขวดพลาสตกิ PET เพือ่มอบใหโครงการ

แยกขวดชวยหมอ เพื่อนําไปผลิตเปนชุดอุปกรณปองกันรางกายสวนบุคคล (Personal Protective Equipment) 

สําหรับหนวยแพทยและพยาบาล  

นอกจากนี้ ไดทํากิจกรรม “ทิ้ง ให ดี” ดําเนินงานใน 2 พื้นที่ ไดแก โรงเรียนแมจันวิทยาคม เทศบาล

ตาํบลปาซางและโรงพยาบาลโนนดินแดง สรางกระบวนการจัดการขวดพลาสตกิ PET นาํสงเขากระบวนการรไีซเคลิ

ทีถ่กูตอง โดยมผีลติภัณฑใหมจากการแปรรูปขยะพลาสตกิ (Upcycling) ทีเ่กดิข้ึนจากโครงการฯ เพือ่สรางประโยชน

แกสังคมและชุมชนไดแก ชุดอุปกรณปองกันรางกายสวนบุคคล (Personal Protective Equipment) 

สําหรับหนวยแพทยและพยาบาล ชุดกีฬา ผาคลุมเกาอี้ ผาไตรจีวร อิฐบล็อกปูพ้ืน เปนสวนผสมทําถนนและ

เครื่องบริวารกฐิน 

ทั้งนี้โครงการฯ ไดขยายความรวมมือกับหนวยวิจัยวัสดุเพื่อสิ่งแวดลอมคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศึกษาทดลองนําเศษวัสดุข้ีเถากะลาปาลมจากกระบวนผลิตของโรงงานหลวงฯ ที่ 3 

(เตางอย) จ.สกลนคร มาผลิตเปนอิฐบล็อกปูพื้นจากขี้เถากะลาปาลมดวย

3. โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน

 ทุนการศึกษาดอยคํา

มวีตัถปุระสงคเพ่ือสรางโอกาสใหแกเยาวชน ดานการศกึษาและการถายทอดองคความรูทีเ่ปนประโยชน 

พรอมสนับสนุนใหเยาวชนเปนผูมีจิตอาสาชวยเหลือสังคม สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ขอ 1 

มีหลักประกันวาคนยากจนมีสิทธิ์เทาเทียมกันในการเขาถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจและบริการขั้นพื้นฐาน  
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ปจจุบัน มีนักเรียนทุนดอยคําตั้งแตปการศึกษา 2561 - 2564 จํานวน 9 คน โดยมีผลการเรียนดี 

มีสวนรวมกับงานจิตอาสาชวยเหลืองานชุมชนของตนเองและทําโครงการเพื่อสังคมรวมกับบริษัทฯ ทั้งนี้

ปการศึกษา 2564 มีนักเรียนทุนดอยคํา พื้นที่โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เตางอย) จ.สกลนคร จบการศึกษาระดับ

อุดมศึกษา ชั้นปริญญาตรี จํานวน 4 คน 

นางสาววลัภา พรมสุพนัธ 

นกัเรียนทนุดอยคาํฝกปฏบิตังิาน 

ณ โรงเรือนภหูรัิณย โรงงานหลวงฯ ที ่3 (เตางอย)

นางสาวอารยา วดิสีา 

นกัเรียนทนุดอยคาํฝกปฏบิตังิาน 

ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานถอน 

อาํเภอสวางแดงดนิ

 กิจกรรมสงเสริมกีฬาเยาวชนบานยาง (กีฬา 329) ประจําป 2563

กจิกรรมสงเสรมิกฬีาเยาวชนบานยาง (กฬีา 329) ประจาํป 2563 ถกูจดัข้ึนในชวงเดอืนมกราคมถงึมนีาคม 

พ.ศ. 2563 มุงหวงัทีจ่ะปลกูฝงใหเยาวชนไดเรียนรูและพฒันาศกัยภาพผานกระบวนการเรียนรู อบรมเชงิปฏบิตัิ

การดานวทิยาศาสตรการกฬีาและความรูเชงิเทคนคิทางกฬีา รวมไปถงึหลกัสตูรการฝกซอมสาํหรบักฬีาแตละ

ชนิดอยางเหมาะสม อีกทั้งรณรงคใหเยาวชนตระหนักถึงการอนุรักษส่ิงแวดลอม ภายใตแนวคิด Circular 

Economy โดยนําขวดพลาสติก PET กลับมาใชประโยชน ผานการจัดเก็บขวดพลาสติกที่ถูกวิธีเพื่อเขาสู

กระบวนการนาํกลบัมาใชใหม (Upcycling) ซึง่ไดผลติเปนชดุกฬีาสาํหรบัเยาวชนรอบโรงงานหลวงฯ ที ่1 (ฝาง) 

จ.เชียงใหม 

สาํหรบัการแขงขนักฬีา 329 ตานภยัยาเสพตดิ ชิงถวยพระราชทานสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา กรมสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใตความรวมมือระหวาง สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและ

สุขภาพ สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย และบริษัท พีทีที โกลบอล 

เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
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4. โครงการผลิตสื่อเพ่ือเผยแพรและเรียนรู : กวาจะเปนสตรอวเบอรรีพรีเมียม

ดอยคํา มีความมุงมั่นพัฒนาพ้ืนที่ ใหเปนพื้นที่แหงการเรียนรู รองรับทุกคนที่มีความสนใจทั้งในพื้นที่

และในสวนของออนไลน จึงไดทําความรวมมือกับภาควิชาสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม 

จัดทําสื่อดิจิทัลประเภทวีดิทัศนเพื่อนําไปเพื่อเผยแพรใหเกิดการเรียนรู การรับรูและการเขาใจเพื่อตระหนักถึง

การทําเกษตรอยางปลอดภัย ต้ังแตกรรมวิธีการเพาะปลูกสตรอวเบอรรี การดูแล การขนสง ตลอดจนใสใจ

ทุกกรรมวิธีของขั้นตอนการผลิตที่ไดคุณภาพ เพื่อใหไดสตรอวเบอรรีที่ดีที่สุด และเกษตรกรผูปลูกสตรอวเบอรรี

ของดอยคํามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดวย เปนกิจการดานธุรกิจที่คํานึงถึงสังคมตั้งแตตนนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า 

ตัวอยาง : คลิปกวาจะเปนสตรอวเบอรรีพรีเมียม

5. นิทรรศการโ รงเรือนควบคุมสภาพแวดลอม

จากนโยบายของภาครัฐที่ตองการเพิ่มศักยภาพ

ในระบบธุรกิจเกษตร โดยการนําเทคโนโลยีหรืองานวิจัย

ใหมๆ ที่ทันสมัยมาใชในระบบธุรกิจเกษตร ซึ่งสอดคลอง

กับพันธกิจ และวิสัยทัศนของดอยคํา ในการสงเสริม

สนับสนุนกลุมเกษตรกรทําสวนในพื้นที่โครงการพัฒนา

พื้นที่ลุ มนํ้าแมงอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหมี

ความรูและประสบการณในการผลติ สตรอวเบอรร ีอกีทัง้

ดอยคําไดจัดสรางโรงเรือนควบคุมสภาพแวดลอม เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสตรอวเบอรรีใหมีคุณภาพ 

สรางรายไดใหแกเกษตรกร และยังเปนแหลงศึกษา 

เรียนรู   และพัฒนาชุมชนให มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

เตรียมจัดทํานิทรรศการพรอมเผยแพรใหกับชุมชนและ

บุคคลภายนอก ทีม่าเยีย่มชม ณ โรงเกบ็ผลิตภณัฑเกษตร

และโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) 

จ.เชียงใหม
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6. นิทรรศการดานพลังงาน กาซไบโอมีเทน

โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่ 3 (เตางอย) จังหวัดสกลนคร มีการพัฒนาระบบบําบัดนํ้าเสียใหมีมาตรฐาน

ตามกฎหมายและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยนําเชื้อจุลินทรียปลอยลงในบอบําบัดขนาดใหญคลุมดวย

แผนพลาสติกหนาสดํีาปดไวอยางมดิชดิ จลุนิทรยีจะทาํหนาทีย่อยนํา้เสยีพรอมทัง้คายกาซชวีภาพออกมาอยูภายใน

บอที่คลุมแผนพลาสติก

ทั้งนี้ กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน สถาบันวิจัยและ

พัฒนาพลังงาน นครพิงค มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับโรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เตางอย) จ.สกลนคร จัดทํา

สถานีกาซไบโอมีเทน เพื่อนํากาซชีวภาพที่ไดจากกระบวนการยอยสลายในบอบําบัดดังกลาวมาผลิตเปน

พลังงานทางเลือกเพื่อใชในครัวเรือนเรียกวา กาซไบโอมีเทน

ดอยคําเล็งเห็นวาองคความรู การผลิตกาซ

ไบโอมีเทน และกระบวนการทํางานอยางมีสวนรวม

ของทุกภาคสวนมีความสําคัญ สามารถนํามา

เผยแพรและเปนแหลงเรียนรูได จึงจัดทํานิทรรศการ

กาซไบโอมเีทนขึน้ เพ่ือเปนพ้ืนทีเ่รยีนรูใหกบัผูทีส่นใจ

เข ามาเย่ียมชมโรงงานหลวงฯ ที่  3 (เต างอย) 

จ.สกลนคร

7. นิทรรศการเผยแพรความรูกิจการดานสังคม

ดอยคําจดัทาํนทิรรศการเพ่ือเผยแพรงานกจิการ

ดานสังคม ที่ไดดําเนินงานตลอดป 2563 ในงานทอด

กฐินสามัคคีดอยคํา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหชุมชน

รอบโรงงานหลวงฯ ทั้ง 4 แหง ไดรับรู และเขาใจ

โครงการ โดยมุ งเนนประโยชนของชุมชน ไดแก 

โครงการดอยคําเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอยอด

สูชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน : กิจกรรม

สงเสรมิกีฬาเยาวชน 329 การรบับรจิาคขวดพลาสตกิ

แลกเสื้อกีฬา

8. โครงการจัดทําหลักสูตร 

 โรงเก็บผลิตภัณฑเกษตรและโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช

ดอยคํา จดัทาํหลกัสตูรเพ่ือเปนแนวทางในการจดักจิกรรมการเรียนรูเผยแพรใหกบัโรงเรียนหรือหนวยงาน

ตลอดจนผูที่สนใจเขามาศึกษาเรียนรู สามารถนําไปประยุกตใชตามที่ตนเองสนใจได ทั้งนี้ใน พ.ศ. 2564 

ไดเชิญตัวแทนครูโรงเรียนบานยาง และโรงเรียนบานแมงอนข้ีเหล็ก อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม มาทดลอง

เยี่ยมชมพรอมใหความเห็นแนะนําแนวทางในการดําเนินงาน
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9. โครงการพัฒนาสุขภาพเกษตรกร

 การตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกร ภายใตงานสงเสริมการปลูกพืชของโรงงานหลวงฯ ที่ 2 

(แมจัน) จ.เชียงราย

ดอยคาํรวมมอืกบั สาํนกัวชิาวทิยาศาสตรสขุภาพ มหาวทิยาลยัแมฟาหลวง โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพ

ตําบลพระราชทาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปายางและโรงพยาบาลแมจัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ดานสขุภาพของเกษตรกร สรางความตระหนกัรูถงึอนัตรายจากการใชสารเคมีในการเกษตรกรรมและลดปรมิาณ

การใชสารเคมี สงเสริมการทําเกษตรกรรมแบบปลอดภัย ภายใตแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 

(Good Agriculture Practices : GAP) จนปรับเปลี่ยนไปสูการทําเกษตรแบบอินทรียเพื่อผลผลิตที่ดีปลอดภัย

สูมือผูบริโภค

โดยโครงการฯ ระยะทดลอง (Pilot Project) ดําเนินการระหวางป 2563 - 2564 ในเขตพื้นที่อําเภอแมจัน 

อําเภอแมสายและอําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีเกษตรกรเขารวมโครงการฯ แบบสมัครใจ 40 คน 

ไดแก เกษตรกรผูปลูกมัลเบอรรี 11 คน เกษตรกรผูปลูกฝรั่งชมพู 11 คน เกษตรกรผูปลูกเสาวรส 13 คน 

เกษตรกรผูปลูกทั้งมัลเบอรรีและเสาวรส 1 คน เกษตรกรผูปลูกทั้งเสาวรสและฝรั่งชมพู 2 คน เกษตรกร

ผูปลูกทั้งมัลเบอรรีและฝรั่งชมพู 2 คน จากผลการตรวจสารเคมีในเลือด ครั้งที่ 1 พบเกษตรกรที่มีสารเคมี

ในเลือด 5 คน และครั้งที่ 2 ผล ไมพบเกษตรกรที่มีสารเคมีในเลือด 

ทั้งนี้ คณะแพทย - พยาบาล และนักวิชาการดานการเกษตร  ดําเนินการลงพื้นที่อบรมใหความรูในการ

ใชสารเคมีอยางถูกตอง รวมไปถึงอบรมแนวทางปฏิบัติ กอนและหลังการใชสารเคมี พรอมส่ือการเรียนรู 

อีกทั้งลงพ้ืนที่ติดตามพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การเกษตรกรรมและแนะแนวการรักษา หากเกิด

การเจ็บปวยจากสารเคมี

จากผลการดําเนินงานของโครงการฯ ระยะทดลอง (Pilot Project) ทําใหเห็นถึงแนวทางการดูแลสุขภาพ

ของเกษตรกร ดอยคําจึงเล็งขยายโครงการฯ ไปยังเกษตรกรผูปลูกสตรอวเบอรรี อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 

ในป 2565 ตอไป

เจาหนาทีส่อบถามขอมลูเบ้ืองตน

ของเกษตรกร

เจาหนาทีท่าํการเกบ็ตวัอยางเลือด

ของเกษตรกร



78 รายงานประจาํป 2563 - 2564

บรษิทั ดอยคาํผลติภณัฑอาหาร จาํกดั

10. ดอยคําเพ่ือสังคมในสถานการณโควิด-19 

 ดอยคําจัดทําหนากากปองกันละอองเชื้อโรค (Face Shield) อุปกรณสําคัญในชวงของ

สถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนา(โควิด-19) มอบใหกับบุคลากรทางการแพทย

เพ่ือชวยเหลือบุคลากรทางการแพทยในชวงสถานการณโควิด-19 “ดอยคํา” ขอเปนสวนหนึ่งในการ

รวมมือรวมใจกันจัดทํา หนากากปองกันละอองเชื้อโรค (Face Shield) อุปกรณสําคัญในชวงของสถานการณ

การระบาดของไวรัสโคโรนา(โควิด-19) มอบใหกับบุคลาการทางการแพทยรวมถึงสถานพยาบาล และ

จุดคัดกรอง เพื่อใชในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางม่ันใจ และปลอดภัย ซ่ึงเปนหนึ่งในโครงการ “เราไมท้ิงกัน...

ดอยคําไมทิ้งคุณ” โดยมีพนักงานและเจาหนาที่จากสํานักงานใหญ ราชเทวี และโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป

ที ่1 อ.ฝาง จ.เชยีงใหม โรงงานหลวงอาหารสาํเร็จรูปที ่2  อ.แมจนั จ.เชยีงราย และ โรงงานหลวงอาหารสาํเรจ็รปู

ที่ 3 อ.เตางอย จ.สกลนคร รวมมือรวมใจกันจัดทํา 

ทั้งนี้ ไดมอบใหกับสถานพยาบาลและหนวยงานตางๆ จํานวน 25 แหง ทั้งในกรุงเทพมหานคร 

โรงพยาบาลและหนวยงานตางๆ ในพ้ืนที่โรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แหง ไดแก โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาล

เจริญกรุงประชารักษ สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลบานยาง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแมงอนกลาง กูภัยองคการบริหารสวนตําบลแมงอน 

โรงพยาบาลแมอาย โรงพยาบาลฝาง โรงพยาบาลไชยปราการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแมขา 

ดานตรวจกิ่วทัพยั้ง สถานีตํารวจภูธรแมจัน โรงพยาบาลแมจัน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมจัน กูภัย

ทัพยั้งแมจัน เทศบาลตําบลปาซาง ดานตรวจถํ้าปลา หมวดลาดตระเวนหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 2 

ดานตรวจกิ่วทัพยั้ง สถานีตํารวจภูธรแมจัน สถานีอนามัยพระราชทาน โรงพยาบาลเตางอย โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองไผ และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโพนปลาโหล
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	 ดอยค�า	มอบผลิตภัณฑ์ดอยค�าและเครื่องดื่ม	ให้แก่	สถานพยาบาลและหน่วยงานราชการ	

จ�านวน	30	แห่ง

พร้อมกันนี้ ตลอด 2 ปี 2563 - 2564  

ดอยค�ำ ได้มอบผลติภัณฑ์ดอยค�ำและเคร่ืองดืม่ 

ให้แก่ สถำนพยำบำลและหน่วยงำนรำชกำร 

จ�ำนวน 30 แห่ง อำทิ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ 

โรงพยำบำลศิริรำช โรงพยำบำลบ�ำรำศนรำดูร 

โรงพยำบำลรำชวิถี โรงพยำบำลรำมำธิบดี  

โรงพยำบำลสมเด็จพระปิ่นเกล้ำฯ โรงพยำบำล

สนำมกองทัพอำกำศ (ดอนเมือง) ศำลำว่ำกำร

กรุงเทพมหำนคร (เสำชิงช้ำ) เพื่อส่งต่อไปยัง

บุคลำกรทำงกำรแพทย์ และผู้ป่วยโควิด-19  

ในโรงพยำบำลสนำมสังกัดกรุงเทพมหำนคร  

ทั้ง 5 แห่ง โรงพยำบำลฝำง โรงพยำบำล 

นครพิงค ์  จ.เชียงใหม ่  โรงพยำบำลศูนย ์

กำรแพทย์มหำวทิยำลยัแม่ฟ้ำหลวง (รพ.สนำม-

หอผู ้ป ่วยรวม) และโรงพยำบำลเชียงรำย 

ประชำนุ เครำะห ์  จ.เชียงรำย ส�ำนักงำน

สำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร โรงพยำบำล 

เต่ำงอย จ.สกลนคร เป็นต้น 

ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ดอยค�ำที่มอบให้กับสถำนพยำบำล อำทิ เคร่ืองด่ืมเห็ดหลินจือสกัดเข้มข้นผสมน�้ำผึ้ง

และมะนำว น�้ำฟักข้ำวและน�้ำผลไม้รวม 60% ผสมน�้ำผ้ึง “ฮันนีแก็ก” น�้ำมัลเบอร์รี 50% น�้ำมะขำมป้อม 

และน�ำ้บ๊วยรวม 42% ผสมน�ำ้ผึง้ ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ทีม่วีติำมนิสงู ช่วยป้องกนัไข้หวดั และเสริมภมูคิุม้กนั เป็นต้น 

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่น�ำไปมอบให้กับสถำนพยำบำล ดอยค�ำได้น�ำมำจัดโปรโมชันซื้อ 1 แถม 1 เพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน

ให้กับประชำชนทั่วไปด้วย

และดอยค�ำได้สนับสนุนกำรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 รวมพลังจิตอำสำฅนดอยค�ำบริกำรน�้ำผลไม้ 

เพื่อสุขภำพ แด่บุคลำกรทำงกำรแพทย์และผู้เข้ำรับกำรฉีดวัคซีน ณ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด มหำชน 

(ส�ำนักงำนใหญ่) อำคำร 30 ดี เป็นระยะเวลำ 2 เดือน 
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	 โรงงานหลวงฯ	ที่	3	(เต่างอย)	จ.สกลนคร	มอบเตียงสนามเพื่อผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19	จ�านวน	

100	เตียง	

เพื่อส่งต่อควำมช่วยเหลือในภำวะเร่งด่วน 

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 

โรงงำนหลวงฯ ที่ 3 (เต่ำงอย) จ.สกลนคร ได้มอบ

เตียงสนำมเพ่ือผู ้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จ�ำนวน  

100 เตียง กับวัดดอยธรรมเจดีย ์ ต.ตองโขบ  

อ.โคกศรสีพุรรณ จ.สกลนคร เพ่ือน�ำไปจดัสรรให้กบั 

โรงพยำบำลจังหวัดสกลนครจ�ำนวน 30 เตียง  

โรงพยำบำลพระอำจำรย์ฝั ่น จ�ำนวน 20 เตียง  

โรงพยำบำลสนำม อ.โคกศรีสุพรรณ จ�ำนวน  

30 เตียง และส�ำรองไว ้ที่วัดดอยธรรมเจดีย ์  

จ�ำนวน 20 เตียง

	 ดอยค�า	เปิด	“ตู้ปันน�้าใจ”	บรรเทาความเดือดร้อน	ส�าหรับผู้ที่เผชิญวิกฤตโควิด-19	 

พร้อมร่วม	“โครงการตู้กับข้าวคนไทย”

บริษัทฯ ได้แบ่งปันผลิตภัณฑ์ดอยค�ำ แก่ผู ้ที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ 

ไวรัสโควิด-19 โดยแนวคิดดังกล่ำวได้แรงบันดำลใจมำจำกโครงกำร Free Pantry / Food Sharing / Sharing 

Cupboard รวมไปถึงนโยบำย Food Bank (ธนำคำรอำหำร) ในต่ำงประเทศ จนเกิดเป็น New Normal  

กำรแบ่งปันที่สร้ำงรอยยิ้มขึ้นในหลำยพื้นที่ 

ดอยค�ำ ได้น�ำผลิตภัณฑ์ น�้ำเห็ดหลินจือผสมน�้ำผ้ึง น�้ำนมถั่วเหลืองผสมวุ้นมะพร้ำว น�้ำมัลเบอร์รี 50% 

น�้ำชำเขียวรสต้นต�ำรับ น�้ำกระเจี๊ยบ น�้ำมะขำมผสมน�้ำผึ้ง ฝรั่งชมพูอบแห้ง ผลไม้สด อำหำรแห้ง  

บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป โดยมี “ฅนดอยค�ำ” ร่วมมือร่วมใจกันหมุนเวียนมำแบ่งปันอำหำรใส่ “ตู ้ปันน�้ำใจ”  

อย่ำงไม่ขำดสำย เพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อน ส�ำหรับผู้ที่เผชิญวิกฤตโควิด-19 บริเวณหน้ำร้ำนดอยค�ำ  

สำขำรำชเทวี 

นอกจำกนี้ดอยค�ำ ได ้มอบ

ผลิตภัณฑ์น�้ำมะขำมผสมน�้ำผึ้ ง  

ร่วมกับมูลนิธิเวิร์คพอยท์ “โครงกำร

ตู ้กับข้ำวคนไทย” แบ่งปัน ยิ้มสู ้ 

ด้วยกัน ช่วยส่งต่อกระจำยควำมสุข

ครอบคลุมทุกภูมิภำคทั่วประเทศ 

“ดอยค�ำ” ตระหนกัถงึกำรใส่ใจ

สุขภำพเป ็นส� ำคัญ จึ งขอเป ็น 

ส่วนหนึ่งในกำรส่งมอบสุขภำพอันดี

พร้อมก�ำลังใจให้กับคนไทยทุกคน 

ให้ผ่ำนพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้
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ดอยค�ำมุ่งสู่ควำมยั่งยืน



82 รายงานประจาํป 2563 - 2564

บรษิทั ดอยคาํผลติภณัฑอาหาร จาํกดั

แกะ ลาง เก็บ ลดขยะจากกลองยูเอชที

ดอยคาํ ตระหนกัถงึปญหาเรือ่งขยะมาโดยตลอด เพราะระลกึเสมอวาเปนสวนหนึง่ของการสรางขยะใหกบัสิง่แวดลอม 

โดยเฉพาะเครื่องดื่มบรรจุกลองยูเอชที (UHT) จึงไดตั้้งเปาหมายนําพาองคกรมุงสูสังคมไรขยะ (Zero Waste) เพื่อความสุข

ท่ียั่งยืน (Sustainable Happiness) ภายใตโครงการ “สรางโลกสีเขียว” ในกิจกรรม “แกะ ลาง เก็บ” โดยใชแนวทาง 

Circular Economy เปนการหมุนเวียนวัตถุดิบกลับมาใชใหมเปนวงจรไมรูจบ แทนการผลิตใชแลวทิ้ง อีกทั้งยังเปน

การสานตอแนวพระราชดําริของลนเกลาฯ รัชกาลที่ 9 เร่ืองการใชประโยชนจากขยะ ในการหมุนเวียนทรัพยากรใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดปริมาณของเสียใหนอยลง

ดอยคํามุงสูความยั่งยืน 
ป 2563 - 2564

กิจกรรม “แกะ ลาง เก็บ” จึงเกิดขึ้น

โดยการเชิญชวนใหผูบริโภคเขารวมดวย

การนํากลองเครื่องดื่มยูเอชทีภายใต

แบรนดสินคาดอยคําที่ผานการ “แกะ 

ลาง เก็บ” เปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งมีมูลคา 

1 บาท ตอ 1 กลอง มาเปนสวนลดที่

รานดอยคําทุกสาขาตามเงื่อนไข โดยทาง

ดอยคาํจะนาํกลองยเูอชท ี(UHT) ดงักลาว 

เขาสูกระบวนการอัพไซคลิ่ง ( Upcycling) 

เพื่อสรางสรรคเปนผลิตภัณฑแปรรูป

พรอมนาํกลบัมาใชประโยชนอกีครัง้ ไดแก 
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“พาเลทดอยคํา” ใชกลองยูเอชที (UHT) ในการผลิต 

จํานวน 1,550 กลองตอชิ้น และไดนํามาใชงานจริงภายใน

สํานักงานใหญ และโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป ทั้ง 3 แหง 

“กรวยจราจร” ใชกลองยูเอชที (UHT) ในการผลิต จํานวน 

712 กลองตอช้ิน มกีารสงมอบใหหนวยงานตางๆ เพือ่ใชในสาธารณะ

ประโยชน และใชภายในองคกรทั้งในสวนของสํานักงานใหญและ

โรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แหง

“เกาอ้ีอเนกประสงค” ใชกลองยูเอชที 

(UHT) ในการผลิต จํานวน 888 กลองตอชิ้น 

นาํไปวางในรานดอยคาํ เพือ่ใหผูบรโิภคไดใชงาน 

พรอมสรางความตระหนักในการลดขยะ 

“กระถางตนไม” ใชกลองยูเอชที (UHT) 

ในการผลิต จํานวน 13 กลองตอชิ้น นําไปใช

ปลูกไหลสตรอวเบอรรีในโรงเรือนควบคุมสภาพ

แวดลอม ณ โรงงานหลวงอาหารสาํเรจ็รปูที ่1 (ฝาง) 

จังหวัดเชียงใหม 
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โดยกลองเครื่องดื่มยูเอชที (UHT) บางสวนไดมอบให “โครงการหลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก 

สภากาชาดไทย” ดวย

ขณะที่ภายในองคกร ดอยคํา ไดเดินหนาสรางความตระหนักรู พรอมสรางแรงจูงใจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมลดปริมาณขยะของฅนดอยคํา ทั้ง สํานักงานใหญ โรงงานหลวงทั้ง 3 แหง เพื่อทุกคนสามารถ

เปนกระบอกเสียงถึงกิจกรรม แกะ ลาง เก็บ ผานกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

“หยอด แลก ยิ้ม” นํากลองยูเอชที 

ที่ผานการ แกะ ลาง เก็บ มาหยอดกลอง

รับบริจาคแลวสามารถหยิบลูกอมแทน

รอยยิ้ม 

“แกะ แลก แตม” สะสมกลองยูเอชที ที่ผานการ แกะ ลาง เก็บ 

เพื่อนํามาแลกของใชรักษโลก อาทิ กระเปาผา กระบอกนํ้า กลองขาว 

ชุดชอนสอม เปนตน 

“แกะ ลาง เก็บ” ให

ฅนดอยคาํนาํกลองยเูอชที 

ที่ผานการ แกะ ลาง เก็บ 

มาใชแทนเงินสดเฉพาะ

สินคาตราดอยคํา ที่ราน

ดอยคาํ โดยไมมยีอดขัน้ต่ํา 
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ตลอดป พ.ศ. 2563 สามารถรวบรวมกลองเครื่องดื่มยูเอชที (UHT) ภายใตแบรนดดอยคํา

ผานกิจกรรม แกะลาง เก็บ ไดจํานวน 888,513 กลอง และป พ.ศ.2564 จํานวน 821,236 กลอง 

 กลองยูเอชที (UHT) ที่ผานการ แกะ ลาง เก็บ นํามาแลกสวนลดผลิตภัณฑ

 ตราดอยคํา 

 กลองยูเอชที (UHT) ที่ผานการ แกะ ลาง เก็บ เขาสูกระบวนการอัพไซคลิ่ง (Up-

cycling) เพื่อสรางสรรคเปนผลิตภัณฑแปรรูปพรอมนํากลับมาใชประโยชน

บอกลาถุงพลาสติก

เมื่อวันที่  1 มกราคม พ.ศ.  2563  ดอยคํา 

เชิญชวนลูกคาดอยคําทุกทานรวมรักษสิ่งแวดลอม

เพือ่ความยัง่ยนื ดวยการงดแจกถงุพลาสติก มาใชถงุ

ผาแทน หรือเตรียมแกวนํ้ามาเอง เมื่อซื้อสินคา

ภายในรานดอยคําทุกสาขา และทางดอยคําก็ได

เตรยีมวัสดทุดแทนไวเชนกนั อาท ิถงุผาผลติจากวสัดุ

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ลังกระดาษจากการใชใส

ผลติภณัฑดอยคาํนาํมาใชซํา้ ไวบรกิารสาํหรบัลกูคา

โดยไมเสียคาใชจาย 
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รวมถงึการเปลีย่นมาใชบรรจภัุณฑรกัษโลกอยาง แกว

กระดาษ หลอดกระดาษ แทนพลาสติก ซึ่งไมสามารถยอย

สลายไดตามธรรมชาตหิรอืตองใชเวลานาน และหากกาํจดั

ไมถูกวิธีก็จะกอปญหามลพิษ ซึ่งการเปลี่ยนมาใชบรรจุ

ภณัฑรกัษโลกนีน้อกจากเปนการเพ่ิมมลูคาใหกบัสนิคาแลว 

ยงัทาํใหลกูคารูสกึมสีวนรวมในการอนรุกัษสิง่แวดลอม รวม

ถงึยงัสรางการจดจาํแบรนดดอยคาํกบัลกูคา ทัง้นี ้ไดทาํตอ

เนื่องจนถึงปจจุบัน  

เปลี่ยนมาใชกระดาษที่ผลิตจากเยื่อกระดาษรีไซเคิล

กิจกรรมรักษโลกเพ่ือความยั่งยืนในองคกร  

เพราะบุคลากรของดอยคํา เปนสวนสาํคัญในการเดนิหนารกัษโลกอยางยัง่ยนื ดอยคาํ จงึไดจดักจิกรรมใหกบัพนกังาน

และเจาหนาที่ ไดตระหนักถึงการมีสวนรวม ผานกิจกรรมตางๆ ดังนี้

ดอยคํา มุงมั่นในการสรางความ

ยั่งยืน โดยเล็งเห็นปญหาของขยะเปน

สําคัญ จึงไดเลือกใชวัตถุดิบของเยื่อ

กระดาษรไีซเคลิจากกลองเครือ่งดืม่ใช

แลว ทั้งกระดาษหัวจดหมายและซอง

จดหมาย ซึ่งทําใหกระดาษที่ใชเปน 

กระดาษรักษโลก โดยดานลางของ

กระดาษ มีข อความวา “กระดาษ

แผนนี้ ผานกระบวนการแปรสภาพ

และนํากลับมาใชใหม จากกลอง

เครื่องดื่มใชแลว” 

กิจกรรม “เปลี่ยนเสื้อเกา 

เปนกระเปาใหม” ใหพนักงาน

และเจาหนาที่ดอยคํา นําเสื้อที่

ไมใชแลว มารวม DIY ใหเปน

กระเปาผารกัษโลก พกพาตดิตวั

สําหรับใสของไดทุกที่ 
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 กิจกรรม “ประกวดคําขวัญเนื่องในโอกาส “26 ป 

ดอยคํา โกกรีนไปดวยกัน” เนื่องในวาระ 8 สิงหาคม พ.ศ. 

2563 ครบรอบ 26 ป ของการจัดต้ังองคกรเปนนิติบุคคล

ภายใตช่ือ “บรษิทั ดอยคาํผลติภัณฑอาหาร จาํกดั” เพือ่สราง

ความตระหนักถึงการเปนผูดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลไม

แปรรปู ดวยการเปนตนแบบองคกรภาคธรุกจิทีดํ่าเนนิกจิการ

ตามศาสตรแหงพระราชา ควบคูไปกับการมุงพัฒนาชุมชน 

ใหเกิดความเขมแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางยั่งยืน 

จวบจนปจจุบัน ขณะที่ ในโอกาสครบรอบ 27 ป ดอยคํา 

ซึ่งอยูในระหวางสถานการณโควิด-19 ดอยคําสงตอความ

หวงใยมอบใหฅนดอยคํา และเล็งเห็นความยั่งยืนจากการ

ใชซ้ําในบรรจุภณัฑนํา้ยาฆาเชือ้โรค จงึไดจดัทาํการดสาํหรับ

ใสนํ้ายาฆาเชื้อโรค ที่สามารถนํากลับมาเติมได 

กิจกรรม “วันสิ่งแวดลอมโลก” (World Environment Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกป โดยเผยแพร

ความรูตางๆ เพื่อใหพนักงานและเจาหนาที่ตระหนักรับรูถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอมเพื่อโลกของเรา

กิจกรรม “ดอยคํา รักษโลก” เนื่องในวันสิ่งแวดลอมไทย วันที่ 4 

ธันวาคม ของทุกป โดยนําเรื่องราวการรักษโลกอยางยั่งยืนของฅน

ดอยคํา อาทิ กิจกรรม แกะ ลาง เก็บ ดอยคําเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ตอยอดสูชุมชน มาจัดเปนเกมกิจกรรมตามฐานตางๆ ในรูปแบบ

ของการตอบคําถาม และเวิร คชอปจากหนวยงานที่ รับผิดชอบ 

เพื่อกระตุนการรับรูอยางยั่งยืนไปดวยกัน  
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สนับสนุนกิจกรรมที่สรางความยั่งยืนภายนอกองคกร 

ดอยคํา รวมสนับสนุนงานประชุม SB’20 Chantaboon - 

Moonshots to Dream Food  ครั้งที่ 6 ระหวางวันที่ 22 - 23 

กุมภาพันธ พ.ศ.2563 ณ จังหวัดจันทบุรี งานที่ใหความสําคัญ

เกี่ยวกับความยั่งยืนเรื่องของอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร 

คุณภาพอาหาร และการเขาถึงอาหารที่ปลอดภัย ไมวาจะเปน

แบรนดเล็กหรือใหญก็สามารถทําใหคุณภาพชีวิตของประชากร

ดีขึ้นได โดยอาศัยความรวมมือกันและใสใจในทุกหวงโซอาหาร 

พรอมกันนี้ไดคัดเลือกฅนดอยคําเขารวมประชุม เพ่ือสรางความ

เขาใจในธุรกิจอาหารอยางยั่งยืน

       

ตอเนื่องในป 2564 ดอยคํา สนับสนุนความยั่งยืน ในงานประชุม CIRCULAR & LOCAL ECONOMY WORKSHOP, 

SB’2021 ASIA PACIFIC ภายใตแนวคิด Regenerative Brands. Better Future เนนการปรับตัวของธุรกิจเพ่ือกาวสู

มิติใหม ที่จะนําพาทุกคนทุกสวนในสังคมไปสูความยั่งยืนรวมกัน เพ่ืออนาคตที่ดีกวา ซ่ึงนับเปนคร้ังแรกกับงานประชุม

แบบ Hybrid ของชุมชนแบรนดยั่งยืนที่ใหญที่สุดในเอเชีย แปซิฟค ที่เกิดจากความรวมมือของ 4 ประเทศ ไดแก ญี่ปุน 

เกาหลี มาเลเซีย และไทย โดยมีฅนดอยคําเขารวมงานดวย ระหวางวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 ณ อาคาร ทรู 

ดิจิตอล พารค สุขุมวิท 101 กรุงเทพฯ 
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Doi Kham “ Waste to WoW Product ”

เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมในบทบาท

ของผูผลติขยะตนทาง ดอยคาํจงึนาํเสนอรูปแบบการรกัษา

สิ่งแวดลอม ดวยการนําบรรจุภัณฑกลองนํ้าผลไมดอยคํา

ซึง่ผลติจากกระดาษทีม่าจากปาปลกูทีผ่านการจดัการอยาง

รบัผดิชอบ เขาสูขบวนการรไีซเคลิผลติเปนเฟอรนเิจอรทีใ่ช

งานได มีความเหมาะสมทั้งคุณภาพและราคาโดยสงเสริม

ผานชองทางรานดอยคํา เพื่อประชาสัมพันธชักจูงลูกคาให

รวมตระหนักและใสใจสิ่งแวดลอม 

โดยดอยคํา ได เข าร วมโครงการ “Upcycling 

Upstyling #2” รังสรรคผลงานรักษโลกจากกลองนํ้าผลไม

ยเูอชทดีอยคาํ ทีมี่ช่ือวา “The Mountain” ในกลุมผลิตภณัฑ 

Home & Decoration รวมกับ บริษัท ปารตี้สเปซดีไซน

เอสซี จํากัด (P.S.D) และ บริษัท แอดวานซแมท จํากัด 

ทีจ่ดัข้ึนโดย บริษทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จาํกดั (มหาชน) 

หรือ GC

“The Mountain” ไดรบัแรงบนัดาลใจในการออกแบบ

ผลิตภัณฑมาจากชื่อแบรนด “ดอยคํา” คําวา “ดอย” ทําให

มีแนวคิดเปนภาพสามเหล่ียม ที่มีความรูสึกเหมือนภูเขา 

ผลงานที่ออกมาจึงเปนชั้นวางสินคาทรงสามเหลี่ยม 

เปนผลิตภัณฑที่ทํามาจากวัสดุรีไซเคิล เปน Linear Low 

Density Polyethylene หรือ พอลิเอทิลีน (polyethylene) 

เรียกยอวา LLDPE เกิดจากกระบวนการแยกชั้นกระดาษ

ออก เหลือแคชั้นโลหะ (อลูมิเนียมฟอยล) และชั้นของ

อโลหะ (พลาสติก) ผสมรวมกัน จากนั้นนํามาขึ้นรูปชิ้นงาน

โดยการทํารองดวยเคร่ืองกลึง (Computer Numerical 

Control) ทําใหเกิดเปนชั้นวางสินคาที่มีรองสวยงาม

สาํหรบั โครงการ “Upcycling Upstyling #2” เปนการ

นําขยะพลาสติกตอยอดสู ผลิตภัณฑ ECO-Design 

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑจากขยะพลาสติกใหหลากหลาย 

ผานงานออกแบบ มุงใหเกดิการยกระดบัสนิคา Upcycling 

ใหมีมูลคาสูงขึ้น ขยายโอกาสทางธุรกิจและสงเสริมการใช

ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด

“ดอยคํา” พรอมมีสวนรวมในการดูแลสิ่งแวดลอม 

ใชทรัพยากรอยางคุมคา เพิ่มมูลคาขยะพลาสติกและนํา

กลับมาใชไดจริง ดวยดําเนินงานแบบวิถีสีเขียว (Living 

Green)
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ระบบประกันคุณภำพ
มำตรฐำนและรำงวัล
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ระบบประกันคุณภำพ มำตรฐำนและรำงวัลที่ได้รับปี 2563

Superior	 Taste	 Award	 2016	 -	 2020 คือ รำงวัลรับรอง 

รสชำติอำหำร โดยสถำบันเพ่ือรับรองรสชำติอำหำรและเคร่ืองด่ืม 

นำนำชำติ (International Taste Institute) องค์กรชั้นน�ำของโลก 

ท่ีทุ่มเทให้กับกำรทดสอบและกำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์อำหำรและ

เครื่องดื่มที่มีรสชำติดีเลิศ 

Thailand	Most	 Admired	 Brand	 2018	 -	 2020 ในหมวด 

อำหำรและเครื่องดื่ม กลุ่มน�้ำผักผลไม้พร้อมดื่มคือ รำงวัลที่ได้รับ

จำกนติยสำร BrandAge ซึง่ด�ำเนนิกำร จดัส�ำรวจและวจิยัโครงกำร 

Thailand’s Most Admired Brand & Why We Buy มำอย่ำง 

ต่อเนื่องตลอดระยะเวลำ 20 ปี โดยได้รวบรวมสถิติควำมน่ำเชื่อถือ

ของแบรนด์ชั้นน�ำที่ได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้บริโภคมำอย่ำง 

ต่อเนื่อง

ได้รับรำงวัลชนะเลิศกำรประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจ�ำปี 

2563 (ThaiStar Packaging Awards 2020) ภำยใต้หัวข้อ  

“บรรจุภัณฑ์เพื่อควำมยั่งยืน” (Sustainable Packaging)  

“ประเภทกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อกำรจัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับ 

สินค้ำที่ มีจ�ำหน่ำยในท้องตลำด” (Consumer Package)  

จำกกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม
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ได้รับประกำศนียบัตรว่ำ เป็นองค์กรที่ผลิตผลิตภัณฑ ์

เพื่อสุขภำพ (ลดโซเดียม) ในผลิตภัณฑ์ ซอสมะเขือเทศ  

สูตรโซเดียมต�่ำ (ลดโซเดียมลง 70% จำกสูตรปกติ) จำก 

เครือข่ำยลดบริโภคเค็ม ภำยในงำนแถลงข่ำวกำรขับเคลื่อน  

“ลดเค็มท�ำได้” ในประเทศไทย

ใบส�ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนเป็นวิสำหกิจ

เพื่อสังคม ประเภท วิสำหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์

จะแบ่งปันก�ำไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ใบรับรองเป็นอุตสำหกรรมสีเขียวระดับท่ี 4 

วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)

CSR-DIW	Award	และCSR-DIW	CONTINUOUS	AWARD	2020 คือ โครงกำร 

ส่งเสริมโรงงำนอุตสำหกรรมให้มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่ำงยั่งยืน  

กรมโรงงำนอุตสำหำกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสำหกรรม เพื่อส่งเสริมกำรด�ำเนินงำน 

ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม แก่ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม และกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
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รางวัลชีวจิต	Awards	2020 ประเภท Cheewajit’s Choice 

สำขำ Organization จำกนิตยสำรชีวจิต เนื่องในโอกำสที่บริษัท  

ดอยค�ำผลิตภัณฑ์อำหำร จ�ำกัด เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในกำร 

ด�ำรงชีวิต และสร้ำงสุขภำพที่แข็งแรงของคนในสังคม

รางวัล	 Asia	 Responsible	 Enterprise	 Awards	 (AREA)	

2020	ด้ำน Social Empowerment เป็นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง 

ให้สังคม ในงำน International CSR & Sustainability Summit 

2020 จำกกำรจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “9 ตำมรอยดอยค�ำ” 
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IPHA (Industrial and Production Hygiene Administration) คือ เครื่องหมำยรับรองตนเอง (Self-Declaration)  

ว่ำเป็นสถำนประกอบกำรที่มีกำรบริหำรจัดกำรสถำนที่ ตำมมำตรกำรควบคุม ติดตำม และป้องกันกำรปนเปื้อนของ  

COVID-19 ในสถำนที่ กระบวนกำรผลิต และบุคลำกรอย่ำงถูกต้อง

ระบบประกันคุณภำพ มำตรฐำนและรำงวัลที่ได้รับปี 2564

Thailand Most Admired Brand 2018 - 2021 ในหมวดอำหำร 

และเครื่องดื่ม กลุ่มน�้ำผักผลไม้พร้อมดื่ม คือ รำงวัลที่ได้รับจำกนิตยสำร 

BrandAge ซ่ึงด�ำเนินกำรจัดส�ำรวจและวิจัยโครงกำร Thailand’s Most 

Admired Brand & Why We Buy มำอย่ำงต่อเนื่องตลอดระยะเวลำ 

กว่ำ 20 ปี โดยได้รวบรวมสถิติควำมน่ำเช่ือถือของแบรนด์ช้ันน�ำที่ได้รับ

ควำมไว้วำงใจจำกผู้บริโภคมำอย่ำงต่อเนื่อง
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โรงงำนหลวงอำหำรส� ำ เ ร็จ รูปที่  1  (ฝำง)  

จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับกำรรับรองเพ่ือกำรส่งออกน�้ำผึ้ง 

ระบบ GMP (โรงงำนใหม่) (OFFICIAL EXPORT  

ESTABLISHMENT CERTIFICATE) Veterinary  

Publ ic  Heal th  (H)  No.32 [VPH (H) .  32]  

ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ”น�้ำผึ้งดอยค�ำ” จำกคณะกรรมกำร

ก ำ ร รั บ ร อ ง ร ะ บ บ  G M P  แ ล ะร ะบ บ  H A C CP 

ในสถำนประกอบกำรเพื่อกำรส ่งออกจำกส�ำนัก 

พัฒนำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค ้ำปศุสัตว ์  

กรมปศุสัตว์

โรงงำนหลวงอำหำรส�ำเร็จรูปที่  3 (เต่ำงอย)  

จังหวัดสกลนคร ได้รับรำงวัลสถำนประกอบกำรดีเด่น 

ด้ำนแรงงำนสัมพันธ์และสวัสดิกำรแรงงำนประจ�ำปี 

2564 ระดับประเทศ ปีที่ 4 จำกกรมสวัสดิกำรคุ้มครอง

แรงงำน กระทรวงแรงงำน
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โครงสร้ำงองค์กร
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คณะกรรมการบริษัท

คณะจัดการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ด้านบริหาร ด้านนวัตกรรมและการผลิตด้านขายและการตลาด

สายพัฒนาธุรกิจ
สายเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

สายบริหารโลจิสติกส์สายธุรกิจค้าปลีก
สายสังคม

และการพัฒนา
สายบริหารงานกลางสายการตลาด สายการผลิต

สายบัญชี	
และการรเงิน

คณะอนุกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ

ส�านักตรวจสอบภายใน

ส�านักผู้บริหาร

ที่ปรึกษา	และ
โครงการพิเศษ

ฝ่ายแผนงานและกลยุทธ์

ส�านักเลขานุการบริษัท
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งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ
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ผู้ถือหุ้น
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มูลนิธิโครงกำรหลวง

100,000 หุ้น

พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

4,115,185 หุ้น

พลอำกำศเอก สถิตย์พงษ์  สุขวิมล

1 หุ้น

สัดส่วนผู้ถือหุ้น
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พลอำกำศเอก สถิตย์พงษ์  สุขวิมล

1 หุ้น

คณะกรรมการ
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ชื่อ - สกุล พลอำกำศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

วันเดือนปีเกิด 3 พฤศจิกำยน 2492

ต�ำแหน่ง ประธำนกรรมกำร

ประวัติกำรศึกษำ

 ปริญญำตรี ศิลปะศำสตร์บัณฑิต (กำรสื่อสำรมวลชน) มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

 ศิษย์กำรบินรุ่น น.54-16-3 โรงเรียนกำรบินก�ำแพงแสน

 โรงเรียนนำยทหำรชั้นบังคับฝูง รุ่นที่ 43

 โรงเรียนเสนำธิกำรทหำรอำกำศ รุ่น 29

 วิทยำลัยกำรทัพอำกำศ รุ่นที่ 27

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท

จ�ำนวน 1 หุ้น

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน

ต�ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบัน

9 ม.ค. 2563 รองประธำนกรรมกำรบริหำร คนที่ 1 มูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 

11 พ.ย. 2562 รองประธำนกรรมกำรในคณะกรรมกำรโครงกำรรำชทัณฑ์ปันสุข ท�ำควำมดี 

 ด้วยหัวใจ

8 ต.ค. 2562 ประธำนในคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน 904 วปร.

28 ส.ค. 2562 รองประธำนกรรมกำรในคณะกรรมกำรโครงกำรอนุรักษ์ช้ำงป่ำรอยต่อ 5 จังหวัด 

 ในภำคตะวันออก

2 ส.ค. 2561 รองประธำนกรรมกำร มูลนิธิสวนสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ 

10 ก.ค. 2561 รองประธำนกรรมกำร มูลนิธิส่งเสริมศิลปำชีพ ในสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 

 พระบรมรำชินีนำถ 

13 มิ.ย. 2561 กรรมกำร และกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล 

 บริษัท ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ�ำกัด (มหำชน)

11 มิ.ย. 2561 รองประธำนกรรมกำร มูลนิธิโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช

25 เม.ย. 2561 ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 

 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน)

6 เม.ย. 2561 รองประธำนกรรมกำรบริหำร กองทุนพระรำชทำนส�ำหรับศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ

 อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 

11 มี.ค. 2561 เลขำธิกำรพระรำชวังและผู้อ�ำนวยกำรทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์ 
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พ.ศ. 2561 ประธำนกรรมกำร บริษัท เทเวศประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)

 ประธำนกรรมกำร บริษัท บ้ำนบึงเวชกิจ จ�ำกัด

 ประธำนกรรมกำร บริษัท ศรีพัฒน์ จ�ำกัด

 ประธำนกรรมกำร บริษัท ศรีธรณี จ�ำกัด

 ประธำนกรรมกำร บริษัท สยำมสินธร จ�ำกัด

 ประธำนกรรมกำร บริษัท ทุนลดำวัลย์ จ�ำกัด

 ประธำนกรรมกำร บริษัท สยำมไบโอไซเอนซ์ จ�ำกัด

 ประธำนกรรมกำร บริษัท เอเพ็กซ์เซล่ำ จ�ำกัด

9 ธ.ค. 2560 รองประธำนกรรมกำรบริหำร มูลนิธิรำชประชำนุเครำะห์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์

17 พ.ย. 2560 รองประธำนกรรมกำร มูลนิธิโครงกำรหลวง

17 ก.ค. 2560 ประธำนกรรมกำรทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์

4 มิ.ย. 2560 รำชเลขำนกุำรในพระองค์พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั และประธำนข้ำรำชบรพิำรในพระองค์

28 ม.ค. 2560 ผู้ดูแลรักษำและจัดกำรผลประโยชน์ทรัพย์สินส่วนพระองค์

ต�ำแหน่งหน้ำที่ส�ำคัญในอดีต

พ.ศ. 2556 - 2557 กรรมกำร ในคณะกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน และพัฒนำบุคลำกร 

 บริษัท กำรบินไทย จ�ำกัด (มหำชน) 

พ.ศ. 2555 - 2559 รองเลขำธิกำรพระรำชวัง

พ.ศ. 2554 - 2559 รำชเลขำนุกำรในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร

พ.ศ. 2552 - 2556 กรรมกำรบริษัท กำรบินไทย จ�ำกัด (มหำชน) 

พ.ศ. 2548 ข้ำรำชกำรพลเรือนในพระองค์ ต�ำแหน่งประจ�ำส�ำนักพระรำชวังพิเศษ 

พ.ศ. 2544 รองสมุหรำชองครักษ์ (อัตรำพลอำกำศเอก)

พ.ศ. 2543 ผู้ช่วยสมุหรำชองครักษ์ (อัตรำพลอำกำศเอก)

พ.ศ. 2542 รำชองครักษ์ประจ�ำ กรมรำชองครักษ์ (อัตรำพลอำกำศโท)

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์

2 พ.ค. 2562 เหรียญรัตนำภรณ์ รัชกำลที่ 10 ชั้นที่ 2 

 เหรียญรัตนำภรณ์ รัชกำลที่ 9 ชั้นที่ 4 

 เหรียญจักรมำลำ 

 เครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหำวชิรมงกุฎ 

 เครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้ำงเผือก ชั้นมหำปรมำภรณ์ช้ำงเผือก 

16 ต.ค. 2560 เครื่องรำชอิสริยำภรณ์จุลจอมเกล้ำ ฝ่ำยหน้ำ ชั้น ปฐมจุลจอมเกล้ำ 

21 ก.ย. 2525 เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 
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ชื่อ - สกุล พันโท สมชำย กำญจนมณี

วันเดือนปีเกิด 7 มิถุนำยน 2501

ต�ำแหน่ง รองประธำนกรรมกำร

ประวัติกำรศึกษำ

ปริญญำตรี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน

ต�ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบัน

9 ม.ค. 2563 รองประธำนกรรมกำรบริหำร คนที่ 2 มูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 

11 พ.ย. 2562 รองประธำนกรรมกำรในคณะกรรมกำรโครงกำรรำชทัณฑ์ ปันสุข ท�ำควำมดี 

 เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์

8 ต.ค. 2562 ประธำนในคณะกรรมกำรจิตอำสำพัฒนำพระรำชทำนชุมชนเข้มแข็ง 

 ประชำมีสุข โครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน 904 วปร.

28 ส.ค. 2562 กรรมกำร โครงกำรพัฒนำชุมชนในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำและอุทยำนแห่งชำติ 

 จังหวัดกำญจนบุรี

28 ส.ค. 2562 กรรมกำรในคณะกรรมกำรโครงกำรอนุรักษ์ช้ำงป่ำรอยต่อ 5 จังหวัด 

 ในภำคตะวันออก

2 ส.ค. 2561 รองประธำนกรรมกำร มูลนิธิสวนสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ 

10 ก.ค. 2561 รองประธำนกรรมกำร มูลนิธิส่งเสริมศิลปำชีพในสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 

 พระบรมรำชินีนำถ 

11 มิ.ย. 2561 รองประธำนกรรมกำร มูลนิธิโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช

6 เม.ย. 2561 รองประธำนกรรมกำรบริหำร กองทุนพระรำชทำนส�ำหรับศูนย์ศึกษำ

 กำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

พ.ศ. 2561 รองประธำนกรรมกำร บริษัท เทเวศประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)

พ.ศ. 2561 รองประธำนกรรมกำร บริษัท บ้ำนบึงเวชกิจ จ�ำกัด

พ.ศ. 2561 รองประธำนกรรมกำร บริษัท ศรีพัฒน์ จ�ำกัด

พ.ศ. 2561 รองประธำนกรรมกำร บริษัท ทุนลดำวัลย์ จ�ำกัด

พ.ศ. 2561 รองประธำนกรรมกำร บริษัท สยำมไบโอไซเอนซ์ จ�ำกัด

9 ธ.ค. 2560 รองประธำนกรรมกำรบริหำร มูลนิธิรำชประชำนุเครำะห์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์

17 พ.ย. 2560 รองประธำนกรรมกำร มูลนิธิโครงกำรหลวง

17 ก.ค. 2560 กรรมกำรทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์

4 มิ.ย. 2560 รองเลขำธิกำรพระรำชวัง ฝ่ำยบริหำรนโยบำยและปฏิบัติกำร
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ต�ำแหน่งหน้ำที่ส�ำคัญในอดีต

23 ก.ย. 2559 - 3 มิ.ย. 2560 รองเลขำธิกำรพระรำชวัง ฝ่ำยที่ประทับ

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์

2 พ.ค. 2562 เหรียญรัตนำภรณ์ รัชกำลที่ 10 ชั้นที่ 3 (ว.ป.ร. 3)

16 ต.ค. 2560 เครื่องรำชอิสริยำภรณ์จุลจอมเกล้ำ ฝ่ำยหน้ำ ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้ำวิเศษ (ท.จ.ว.)

25 ก.พ. 2560 เครือ่งรำชอสิรยิำภรณ์อนัเป็นทีเ่ชดิชยูิง่ช้ำงเผอืก ชัน้ มหำปรมำภรณ์ช้ำงเผอืก (ม.ป.ช.)

5 ธ.ค. 2554 เครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น มหำวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

5 พ.ค. 2545 เครื่องรำชอิสริยำภรณ์จุลจอมเกล้ำ ฝ่ำยหน้ำ ชั้น ตติยจุลจอมเกล้ำวิเศษ (ต.จ.ว.)
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ชื่อ - สกุล พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ

วันเดือนปีเกิด 15 กรกฎำคม 2599

ต�ำแหน่ง กรรมกำร

ประวัติกำรศึกษำ

 ปริญญำตรี โรงเรียนนำยเรือ

 โรงเรียนเสนำธิกำรทหำรเรือ

 วิทยำลัยกำรทัพเรือ สหรัฐอเมริกำ

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน

ต�ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบัน

9 ม.ค.2563 กรรมกำรบริหำร มูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม

11 พ.ย. 2562 กรรมกำรในคณะกรรมกำรโครงกำรรำชทัณฑ์ ปันสุข ท�ำควำมดี เพื่อชำติ 

 ศำสน์ กษัตริย์

8 ต.ค. 2562 ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์อ�ำนวยกำรใหญ่ จิตอำสำพระรำชทำน 904 วปร.

2 ส.ค. 2561 กรรมกำร มูลนิธิสวนสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ 

10 ก.ค. 2561 กรรมกำร มลูนธิส่ิงเสริมศลิปำชพี ในสมเดจ็พระนำงเจ้ำสริิกติิ ์พระบรมรำชนินีำถ 

11 มิ.ย. 2561 กรรมกำร มูลนิธิโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช

11 มิ.ย. 2561 กรรมกำรและเลขำธิกำร มูลนิธิโครงกำรหลวง

6 เม.ย. 2561 กรรมกำรบริหำร กองทุนพระรำชทำนส�ำหรับศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ

 อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

พ.ศ. 2561 กรรมกำร บริษัท เทเวศประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)

พ.ศ. 2561 กรรมกำร บริษัท ทุนลดำวัลย์ จ�ำกัด

พ.ศ. 2561 กรรมกำร บริษัท สยำมไบโอไซเอนซ์ จ�ำกัด

9 ธ.ค. 2560 รองประธำนกรรมกำรบริหำร มูลนิธิรำชประชำนุเครำะห์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์

31 ต.ค. 2560 กรรมกำรทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์

1 ส.ค.2560 รองผู้บัญชำกำร หน่วยบัญชำกำรถวำยควำมปลอดภัยรักษำพระองค์ 

 และรักษำรำชกำรผู้บัญชำกำรส�ำนักงำนนำยทหำรปฏิบัติกำรพิเศษในพระองค์

ต�ำแหน่งหน้ำที่ส�ำคัญในอดีต

1 พ.ค. 2559 - 31 ก.ค. 2560 รองสมุหรำชองครักษ์ กรมรำชองครักษ์
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เครื่องรำชอิสริยำภรณ์

2 พ.ค. 2562 เครื่องรำชอิสริยำภรณ์จุลจอมเกล้ำ ฝ่ำยหน้ำ ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้ำวิเศษ (ท.จ.ว.)

 และเหรียญรัตนำภรณ์ รัชกำลที่ 10 ชั้นที่ 3

พ.ศ. 2559 เครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้ำงเผือก ชั้น มหำปรมำภรณ์ช้ำงเผือก (ม.ป.ช.) 

พ.ศ. 2555 เครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น มหำวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 

พ.ศ. 2552 เครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้ำงเผือก ชั้น ประถมำภรณ์ช้ำงเผือก (ป.ช.) 

พ.ศ. 2549 เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น ประถมำภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 
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ชื่อ - สกุล พลอำกำศโท ภักดี แสง-ชูโต

วันเดือนปีเกิด 22 มิถุนำยน 2499

ต�ำแหน่ง กรรมกำร

ประวัติกำรศึกษำ
ปริญญำตรี โรงเรียนนำยเรืออำกำศ

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน
ต�ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบัน

9 ม.ค. 2563 กรรมกำรบริหำรและเลขำธิกำร มูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
11 พ.ย. 2562 กรรมกำร และเลขำนุกำร ในคณะกรรมกำรโครงกำรรำชทัณฑ์ ปันสุข 
 ท�ำควำมดี เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์
8 ต.ค. 2562 กรรมกำรในคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน 904 วปร.
8 ต.ค. 2562 ประธำนในคณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ โครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน 904 วปร.
28 ส.ค. 2562 กรรมกำร โครงกำรพัฒนำชุมชนในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำและอุทยำนแห่งชำติ 
 จังหวัดกำญจนบุรี
28 ส.ค. 2562 กรรมกำรในคณะกรรมกำรโครงกำรอนุรักษ์ช้ำงป่ำรอยต่อ 5 จังหวัด ในภำคตะวันออก
2 ส.ค. 2561 กรรมกำร มูลนิธิสวนสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ
10 ก.ค. 2561 รองประธำนกรรมกำร มูลนิธิส่งเสริมศิลปำชีพ ในสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
 พระบรมรำชินีนำถ 
11 มิ.ย. 2561 กรรมกำรและเหรัญญิก มูลนิธิโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช
6 เม.ย. 2561 กรรมกำรบรหิำร กองทนุพระรำชทำนส�ำหรับศนูย์ศกึษำกำรพฒันำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ
พ.ศ. 2561 กรรมกำร บริษัท ทุนลดำวัลย์ จ�ำกัด
พ.ศ. 2561 กรรมกำร บริษัท เทเวศประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
พ.ศ. 2561 กรรมกำร บริษัท สยำมไบโอไซเอนซ์ จ�ำกัด
9 ธ.ค. 2560 กรรมกำรบริหำรและเลขำธิกำร มูลนิธิรำชประชำนุเครำะห์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
8 ต.ค. 2560 กรรมกำรทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์
17 พ.ย. 2560 กรรมกำรและเหรัญญิก มูลนิธิโครงกำรหลวง
4 มิ.ย. 2560 รองอธิบดี กรมรำชเลขำนุกำรในพระองค์

ต�ำแหน่งหน้ำที่ส�ำคัญในอดีต
15 พ.ย. 2559 - 3 มิ.ย. 2560 รองเลขำธิกำรพระรำชวัง

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์
2 พ.ค. 2562 เครื่องรำชอิสริยำภรณ์จุลจอมเกล้ำ ฝ่ำยหน้ำ ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้ำ (ท.จ.) 
 และเหรียญรัตนำภรณ์ รัชกำลที่ 10 ชั้นที่ 3
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ชื่อ - สกุล คุณ จันทนี ธนรักษ์

วันเดือนปีเกิด 7 พฤศจิกำยน 2493

ต�ำแหน่ง กรรมกำร

ประวัติกำรศึกษำ

 บริหำรธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สำขำวิชำกำรจัดกำร) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน

 ปริญญำโท Master of Science (International Relations), Pittsburg State University, Kansas, 

สหรัฐอเมริกำ

 ปริญญำตรี รัฐศำสตรบัณฑิต (สำขำวิชำกำรปกครอง) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

 มัธยมศึกษำตอนต้น และตอนปลำย โรงเรียนสำธิตจุฬำลงกรณมหำวิทยำลัย

 ประถมศึกษำ โรงเรียนรำชินี (ปำกคลองตลำด)

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน

ต�ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบัน

9 ม.ค. 2563 กรรมกำรบริหำรและผู้ช่วยเหรัญญิก คนที่ 2 มูลนิธิกำรศึกษำทำงไกล

 ผ่ำนดำวเทียม

11 พ.ย. 2562 รองประธำนกรรมกำรในคณะกรรมกำรโครงกำรรำชทัณฑ์ ปันสุข ท�ำควำมดี 

 เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์

28 ส.ค. 2562 กรรมกำร และเลขำนุกำร โครงกำรพัฒนำชุมชนในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ

 และอุทยำนแห่งชำติ จังหวัดกำญจนบุรี

28 ส.ค. 2562 กรรมกำร และเลขำนุกำรในคณะกรรมกำรโครงกำรอนุรักษ์ช้ำงป่ำรอยต่อ 

 5 จังหวัด ในภำคตะวันออก

2 ส.ค. 2561 กรรมกำร มูลนิธิสวนสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ

10 ก.ค. 2561 กรรมกำร มลูนธิส่ิงเสริมศลิปำชพีในสมเดจ็พระนำงเจ้ำสริิกติิ ์พระบรมรำชนินีำถ

11 มิ.ย. 2561 กรรมกำรและผู้ช่วยเหรัญญิก มูลนิธิโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช

6 เม.ย. 2561 กรรมกำรบรหิำรและผูช่้วยเลขำนกุำร คณะกรรมกำรบรหิำรกองทนุพระรำชทำน

 ส�ำหรับศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

9 ธ.ค. 2560 กรรมกำรบริหำรและรองเลขำธิกำร มูลนิธิรำชประชำนุเครำะห์

17 พ.ย. 2560 กรรมกำรและผู้ช่วยเหรัญญิก มูลนิธิโครงกำรหลวง

4 มิ.ย. 2560 ผู้ช่วยรำชเลขำนุกำรในพระองค์ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

 และกรมวังผู้ใหญ่ประจ�ำพระองค์ สังกัดส�ำนักพระรำชวัง
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ต�ำแหน่งหน้ำที่ส�ำคัญในอดีต

2 ก.พ. 2560 กรมวังผู้ใหญ่ประจ�ำพระองค์

พ.ศ. 2551 - 2559 รองรำชเลขำธิกำร (ระดับ 10) ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 

 บรมนำถบพิตร

พ.ศ. 2545 ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน อักษรศำสตร์ (ระดับ 10)

พ.ศ. 2544 ผู้ช่วยรำชเลขำธิกำร (ระดับ 9)

พ.ศ. 2538 ผู้อ�ำนวยกำรกองกำรต่ำงประเทศ พ.ศ. 2534 ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยพิธีกำร 

 กองกำรต่ำงประเทศ

พ.ศ. 2522 เริ่มเข้ำรับรำชกำรที่ส�ำนักรำชเลขำธิกำรในต�ำแหน่งวิทยำกรตรี กองกำรในพระองค์

พ.ศ. 2520 - 2521 อำจำรย์บรรยำยพิเศษ วิทยำลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

พ.ศ. 2515 - 2516 ฝ่ำยกำรพนักงำน ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์

2 พ.ค. 2562 เหรียญรัตนำภรณ์ รัชกำลที่ 10 ชั้นที่ 3

5 ธ.ค. 2553 เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ชั้นสูงสุด มหำปรมำภรณ์ช้ำงเผือก (ม.ป.ช.)

5 พ.ค. 2550 เครื่องรำชอิสริยำภรณ์จุลจอมเกล้ำ ชั้นที่ 2 ทุติยจุลจอมเกล้ำ (ท.จ.)

5 ธ.ค. 2548 เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหำวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 

 เป็นกรณีพิเศษ

23 ก.ค. 2548 เหรียญจักรพรรดิมำลำ

5 พ.ค. 2547 เครื่องรำชอิสริยำภรณ์จุลจอมเกล้ำ ชั้นที่ 3 ตติยจุลจอมเกล้ำ (ต.จ.) 

5 พ.ค. 2544 เครื่องรำชอิสริยำภรณ์จุลจอมเกล้ำ ชั้นที่ 4 จตุตถจุลจอมเกล้ำ (จ.จ.) 

พ.ศ. 2527 เหรียญรัตนำภรณ์ รัชกำลที่ 9 ชั้นที่ 5
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ชื่อ - สกุล นำงสำวสุภำภรณ์ ตรีแสน

วันเดือนปีเกิด 14 พฤศจิกำยน 2505

ต�ำแหน่ง กรรมกำร 

ประวัติกำรศึกษำ

 ปริญญำโท พัฒนบริหำรศำสตรมหำบัณฑิต สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

 ปริญญำตรี เศรษฐศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง (เกียรตินิยม อันดับ 2)

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน

ต�ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบัน

 รองผู้อ�ำนวยกำรทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์ ระดับ อ.2

 กรรมกำร บริษัท เทเวศประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)

 กรรมกำร บริษัท แสนสุรัตน์ จ�ำกัด

 กรรมกำร บริษัท ทุนลดำวัลย์ จ�ำกัด

ต�ำแหน่งหน้ำที่ส�ำคัญในอดีต

ก.พ. 2561 - เม.ย. 2561 รักษำกำรรองผู้อ�ำนวยกำรทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์ ระดับ อ.1

ก.ค. 2558 - ก.พ. 2561 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์ ระดับ อ.1

ก.ค. 2556 - มิ.ย. 2558 หัวหน้ำฝ่ำยอำวุโส ระดับ จ.4 ฝ่ำยสื่อสำรองค์กร

ต.ค. 2553 - มิ.ย. 2556 หัวหน้ำฝ่ำยอำวุโส ระดับ จ.4 ฝ่ำยส่งเสริมธุรกิจ

พ.ศ. 2548 - 2553 หัวหน้ำฝ่ำย ฝ่ำยส่งเสริมธุรกิจ

พ.ศ. 2548 หัวหน้ำกองอำวุโส กองลูกค้ำสัมพันธ์ ฝ่ำยส่งเสริมธุรกิจ

ส.ค. 2544 - ธ.ค. 2547 หัวหน้ำกอง ระดับ จ.1 กองลูกค้ำสัมพันธ์ ฝ่ำยส่งเสริมธุรกิจ

ก.ย. 2535 - มิ.ย. 2543 หัวหน้ำแผนก ระดับ พ.5 แผนกวิเครำะห์กำรลงทุน 

 กองธุรกิจหลักทรัพย์  ฝ่ำยธุรกิจ

พ.ศ. 2532 - 2535 พนักงำนวิเครำะห์ แผนกวิเครำะห์กำรลงทุน กองวิเครำะห์กำรลงทุน

พ.ศ. 2531 - 2532 พนักงำนบัญชี แผนกตรวจสอบ กองวิเครำะห์กำรลงทุน

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 3 ตริตำภรณ์ 
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ชื่อ - สกุล รศ. ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน

วันเดือนปีเกิด 23  กันยำยน  2492 

ต�ำแหน่ง กรรมกำร 

 ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ประวัติกำรศึกษำ

 กำรศึกษำระดับหลังปริญญำเอก มหำวิทยำลัยวิสคอนซิน เมดิสัน สหรัฐอเมริกำ (2518 - 2519)

 ปริญญำเอก สำขำวิศวกรรมเคมี มหำวิทยำลัยวิสคอนซิน เมดิสัน สหรัฐอเมริกำ (2518)

 ปริญญำตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สำขำวิศวกรรมเคมี มหำวิทยำลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส สหรัฐอเมริกำ 

(2514)

 ปริญญำตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สำขำเคมี มหำวิทยำลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส สหรัฐอเมริกำ (2514)

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน

ต�ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบัน

ที่ปรึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ต�ำแหน่งหน้ำที่ส�ำคัญอื่นๆ

 ในกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

 ประธำนกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 ประธำนกรรมกำรพิจำรณำงบประมำณด้ำนกำรอุดมศึกษำ

 ประธำนที่ปรึกษำทรงคุณวุฒิในกำรจัดท�ำร่ำงกรอบนโยบำย ยุทธศำสตร์ แผน และร่ำงแนวทำง

 กำรจัดสรรและบริหำรงบประมำณด้ำนกำรอุดมศึกษำ 

 กรรมกำรบูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ภำยใต้สภำนโยบำยวิจัย

 และนวัตกรรมแห่งชำติ

 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษำกำรจัดท�ำกรอบนโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอุดมศึกษำ

 และพัฒนำก�ำลังคนของประเทศ

 กรรมกำรที่ปรึกษำพัฒนำระบบวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 กรรมกำรก�ำกับโครงกำรพัฒนำระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

 กรรมกำรทีป่รกึษำทรงคุณวฒิุพิจำรณำร่ำงกฎหมำยลกูบท ภำยใต้กฎหมำยจดัตัง้กระทรวงกำรอดุมศกึษำ

 วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ

 ประธำนคณะกรรมกำรนโยบำยกำรวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์  รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์

 กรรมกำรบริษัท จุฬำวัฒน จ�ำกัด

 ประธำนมูลนิธิส่งเสริมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมรำชูปถัมภ์

 ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรมูลนิธิบัณฑิตยสภำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.)
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 ประธำนกรรมกำรมูลนิธิอำยิโนะโมะโต๊ะ

 ประธำนกรรมกำรบริหำรสถำบันส่งเสริมกำรวิเครำะห์และบริหำรข้อมูลขนำดใหญ่ภำครัฐ  

 ส�ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 อนุกรรมกำรด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์

 กรรมกำรในคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร (คตป.)

 ประธำนคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรเฉพำะกิจ คณะที่ 3 (อคตป. วิจัยและนวัตกรรม)

 นำยกสมำคมหน่วยบ่มเพำะธุรกิจและอุทยำนวิทยำศำสตร์ไทย (Thai-BISPA) 

 ที่ปรึกษำอำวุโสผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ

 กรรมกำรในคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบำลทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

 กรรมกำรในคณะกรรมกำรแผนกวิศวกรรมศำสตร์ มูลนิธิอำนันทมหิดล

 กรรมกำรในคณะกรรมกำรสมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association - TMA)  

 Member of Scientif ic Advisory Board (SAB), Thai Union Frozen Products Public Company Limited

 รองประธำนกรรมกำรมูลนิธิสถำบันส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน (สสวช.)

 กรรมกำรบริหำรมูลนิธิข้ำวไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์

 กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)

ต�ำแหน่งหน้ำที่ส�ำคัญในอดีต

 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

 ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์

 ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ 

 กรรมกำรในคณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ

 ประธำนคณะท�ำงำนพัฒนำระบบและแนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 

 วิจัยและนวัตกรรม 

 สมำชิกสภำปฏิรูปแห่งชำติ,  ประธำนคณะกรรมำธิกำรปฏิรูปวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม

 และทรัพย์สินทำงปัญญำ

 ประธำนอนุกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจ

 และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ในคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

 ประธำนคณะท�ำงำนกำรปฏิรูปด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ของที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

 รองประธำนอนุกรรมำธิกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูประบบวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และกำรวิจัย เพื่อนวัตกรรม

 ในคณะกรรมำธิกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ สภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ

 ที่ปรึกษำผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมกำรเตรียมกำรปฏิรูปประเทศ ภำยใต้คณะกรรมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

 ตำมกรอบกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)

 กรรมกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม (ต�ำรวจ)

 ประธำน Board of Advisers to COST (BAC) ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือ ASEAN COST ของประเทศไทย

 ประธำนคณะอนุกรรมกำรอำเซียน ว่ำด้วยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร

 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 

 ผูอ้�ำนวยกำรศนูย์พนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภำพแห่งชำต ิส�ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ
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 กรรมกำรสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรอำหำรแห่งชำติ  

 กรรมกำรสภำวิจัยแห่งชำติ สำขำวิศวกรรมศำสตร์และอุตสำหกรรมวิจัย

 กรรมกำรในคณะกรรมกำรธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย 

 กรรมกำรในคณะกรรมกำรสถำบันบ่มเพำะและพัฒนำผู้ประกอบกำร SMAEs  ธนำคำรเพื่อกำรเกษตร

 และสหกรณ์กำรเกษตร

 กรรมกำรในคณะกรรมกำรสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

 กรรมกำรในคณะกรรมกำรบริหำรสถำบันสิ่งแวดล้อมไทย

 กรรมกำรในคณะกรรมกำรที่ปรึกษำด้ำนวิจัยและพัฒนำ บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนำอ้อยและน�้ำตำล จ�ำกัด

 ที่ปรึกษำมูลนิธิสถำบันพัฒนำมันส�ำปะหลังแห่งประเทศไทย

 ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน  

 กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำ, มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลอสีำนมหำวทิยำลยัขอนแก่น 

 ผู้ด�ำเนินงำนโรงงำนหลวงอำหำรส�ำเร็จรูป โครงกำรหลวง โครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด�ำริ

 Advisory Board members, The National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), 

 ประเทศญี่ปุ่น  

 Member of Scientif ic Directors, International Life Sciences Institute (ILSI) Southeast Asia Region

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์

พ.ศ. 2558 ตติยดิเรกคุณำภรณ์ (ต.ภ.)

พ.ศ. 2552 ประถมำภรณ์ช้ำงเผือก (ป.ช.)

พ.ศ. 2534 ประถมำภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 

พ.ศ. 2534 เหรียญรัตนำภรณ์ ชั้นที่ 4 (ภ.ป.ร.4)

พ.ศ. 2531 ทวีติยำภรณ์ช้ำงเผือก (ท.ช.)

พ.ศ. 2529 ทวีติยำภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)

พ.ศ. 2529 ตริตำภรณ์ช้ำงเผือก (ต.ช.)

พ.ศ. 2525 ตริตำภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)

รำงวัลที่เคยได้รับ

พ.ศ. 2557 วิศวกรเกียรติคุณตำมรอยพระบำท ประเภทบุคคล ด้ำนวิศวกรรมเคมี 

 จำกวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (วสท.)

พ.ศ. 2555 Distinguished Fellow of the Petroleum Institute of Thailand

พ.ศ. 2549 Fellow of The International Academy of Food Science and Technology (IAFOST)

พ.ศ. 2548 ASEAN Science and Technology Meritorious Service Award

พ.ศ. 2514 University Medal for Highest Campus-wide Scholastic Honor, 

 University of California, Davis

พ.ศ. 2514 John W. Gilmore Foreign Student Award for Scholarship - Campus Activities - 

 International Understanding, University of California, Davis
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พ.ศ. 2514 Department Citation, awarded to top graduating senior in each major, 

 in recognition of outstanding undergraduate accomplishment in Department 

 of Chemistry, University of California, Davis

พ.ศ. 2514 Department Citation, awarded to top graduating senior in each major, 

 in recognition of outstanding undergraduate achievement in Chemical Engineering, 

 University of California, Davis

พ.ศ. 2514 Department Citation in recognition of outstanding undergraduate accomplishment 

 in Department of Chemistry, University of California, Davis 

พ.ศ. 2514 Most Valuable Player Awards and Captain Varsity Soccer, 

 University of California, Davis

พ.ศ. 2514 Graduated Magna Cum Laude, recognizing top 2% of UC Davis graduating class

พ.ศ. 2512 Regents Scholarship in recognition of high academic achievement and 

 demonstration of outstanding promise, University of California

ผลงำนตีพิมพ์

 Published extensively on Status and Policy reports of Thai Food Industry, Agro-industry and Biotechnology 

Development.

 Published extensively in the technical areas of food engineering, biochemical engineering and transport 

phenomena. 

กำรอบรมสัมมนำ

29 ต.ค. - 24 ธ.ค. 2553 ธรรมำภิบำลเพื่อกำรพัฒนำอุดมศึกษำ สถำบันคลังสมองของชำติ

12 พ.ย. - 13 พ.ย. 2552 Audit Committee and Continuing Development Program (ACP 29)

 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

12 พ.ค. - 10 มิ.ย. 2552 Directors Certif ication Program (DCP 117)

 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

4 ก.พ. - 23 เม.ย. 2523 อบรมด้ำนพลังงำนแสงอำทิตย์ ณ ประเทศอิตำลี

CURRENT INTEREST

Scientif ic and Technical f ields of work.

1.1 Biogas research and development:

1.1.1 Development of high rate anaerobic digester consisting of two areas of work, the modeling and 

optimization of f ixed f ilm and hybrid anaerobic digester and the design of commercial biogas  

reator for the agro-processing industries (Cassava starch and food processing industries).  

Mathematical modeling, laboratories and pilot scale development are combined for  

the understanding of the bioreactor behavior and for improving the performance of the commercial 

scale (as large as 6000 cubic meter) reactor.
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1.1.2 Basic study of anaerobic degradation of waste materials from agro-processing waste. Mathematical 

modeling and laboratories works are carried out to understand the complex nature of anaerobic 

microbe’s interaction in the conversion of complex agro industrial wastes to methane.

1.2 Transport properties of food materials:

1.2.1 Mathematical modeling and laboratory measurement are carried out on the transport properties  

in food materials in order to gain understanding of the engineering properties of food materials, 

especially on tropical Thai fruits and vegetables.  Major emphasis is given to the thermal and mass 

transport properties.

1.2.2 Mathematical modeling of thermal processes such as deep pan-frying and freezing in order to solve 

industrially relevant problems.

1.3 Algal technology research:

Research work is concentrated on the improvement of large-scale production Spirulina platensis  

particularly in improving the light utilizing eff iciency of the algae. Modeling tools is also being applied  

with molecular biology laboratories to gain better understanding of the light harvesting mechanisms and 

also the production of important unsaturated fatty acids.

1.4 Systems biology for bioprocess development

 The systems biology framework for bioprocess optimization of economically important products  

and biopharmaceuticals has been developed based on the OMICS data of the organisms of industrial 

importance, namely, Saccharomyces spp., Spirulina platensis, Aspergillus spp., Mucor spp., Pichia 

pastoris, Cassava plants.

 The scaling-up technology for market trials is also being extensively developed, as it is the most crucial 

step in the pipeline to accelerating time to launch the products to the market.

 Research management and strategic activities.

 As the Director of Thailand National Center for Genetic Engineering and Biotechnology since 1992 - 2000, 

the direct responsibilities were to recommend policies and strategies, as well as implement programs  

to strengthen biotechnology activities of Thailand. The activities include funding support for  

biotechnology programs, development of research unit, policy study and recommendation, public  

education and technical human resource development. The responsibility had a direct involvement 

in the general management and strategic development of S&T in Thailand.

 Socio-Economic Activities.

 In rural development: I am involved in the development activities involving small farmers and minorities. 

I have been involved in implementing small farmers’ development in association with agro-processing 

for the last twenty years. The developmental work has evolved from developing technological and 

managerial skills in the early years to the more recent social-economic and education development  

in remote and resources limited area.  Most of the works are carried out in conjunction with various  

NGOs such as the Royal Project and the Hill Tribes Development Foundation
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ชื่อ - สกุล ดร. ประดิษฐ์ อำรยะกำรกุล

วันเดือนปีเกิด 20 กุมภำพันธ์ 2506

ต�ำแหน่ง กรรมกำร และ กรรมกำรตรวจสอบ

ประวัติกำรศึกษำ

 ปริญญำเอก ครุศำสตร์ดุษฎีบัณฑิต (กำรจัดกำร ควำมเป็นผู้น�ำ และควำมเป็นเลิศฯ) 

 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

 ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์มหำบัณฑิต George Washington University, U.S.A.

 ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์บัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน

ต�ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบัน

 ที่ปรึกษำ มูลนิธิโครงกำรหลวง

 ที่ปรึกษำ คณะกรรมกำรโครงกำรมหำวิทยำลัยกับชุมชนและสังคม มจธ.

 ที่ปรึกษำ คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมูลนิธิโครงกำรหลวงและโครงกำรตำมพระรำชด�ำริ

 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ ธนบุรี

 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ�ำกัด

 กรรมกำรบริหำร บริษัท เน็ตมำร์ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด

 กรรมกำร บริษัท อีสบอนน์ คัลเลอร์ กรุ๊พ จ�ำกัด

 กรรมกำร บริษัท ไทคูณ ยูเนี่ยน จ�ำกัด

 อำจำรย์พิเศษ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ต�ำแหน่งหน้ำที่ส�ำคัญในอดีต

 กรรมกำร และคณะกรรมกำรจัดหำและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภำกำชำดไทย

 กรรมกำร บริษัท ภูเก็ตไอร์แลนด์ จ�ำกัด (มหำชน)

 Project Manager C.C.S. Inc. Chicago, IL, U.S.A.

กำรอบรมสัมมนำ

 หลักสูตรกำรบริหำรเศรษฐกิจสำธำรณะส�ำหรับนักบริหำรระดับสูง (ปศส.) รุ่น 10 สถำบันพระปกเกล้ำ

 หลักสูตรกำรบริหำรงำนภำครัฐ และกฎหมำยมหำชน (ปรม.) รุ่น 12 สถำบันพระปกเกล้ำ
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ชื่อ - สกุล นำยพิพัฒพงศ์  อิศรเสนำ ณ อยุธยำ

วันเดือนปีเกิด 28 มกรำคม 2508

ต�ำแหน่ง กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  

 กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

ประวัติกำรศึกษำ

 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (MBA) University of Southern California

 ปริญญำโท รัฐประศำสนศำสตร์มหำบัณฑิต University of Southern California

 ปริญญำตรี รัฐศำสตร์บัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

 วชิรำวุธวิทยำลัย

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน

ต�ำแหน่งทำงธุรกิจ (ปัจจุบัน)

 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท ดอยค�ำผลิตภัณฑ์อำหำร จ�ำกัด 

 กรรมกำร บริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จ�ำกัด

 กรรมกำร บริษัท เอส ที ซี เน็ทเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด 

ต�ำแหน่งทำงสังคม (ปัจจุบัน)

 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำธิกำร อุทยำนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี

 ประธำน กลุ่มเกษตรกรท�ำสวน โครงกำรพัฒนำพื้นที่ลุ่มน�้ำแม่งอน อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

 กรรมกำร มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนำมรดกทำงวัฒนธรรม

 กรรมกำร มูลนิธิแม่ฟ้ำหลวง : โครงกำรพัฒนำดอยตุง (พื้นที่ทรงงำน) อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

 กรรมกำร มูลนิธิพระบรมรำชำนุสรณ์ พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์

 กรรมกำร มูลนิธิรำชสุดำ

 กรรมกำรและผู้ช่วยเหรัญญิก มูลนิธิพระบรมรำชำนุสรณ์ พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

 ในพระบรมรำชูปถัมภ์

 กรรมกำรและเหรัญญิก มูลนิธิสมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปรินำยก วัดบวรนิเวศวิหำร 

 ในพระบรมรำชูปถัมภ์

 อำสำสมัคร มูลนิธิโครงกำรหลวง 

 อำสำสมัคร มูลนิธิส่งเสริมศิลปำชีพ 

ต�ำแหน่งหน้ำที่ส�ำคัญในอดีต

พ.ศ. 2558 ผู้แทนพิเศษอำวุโสส�ำนักงำนทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์

พ.ศ. 2553 ผู้แทนพิเศษส�ำนักงำนทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์

พ.ศ. 2550 หวัหน้ำกอง กองงำนควำมร่วมมอืภำยนอก 2 ส�ำนกังำนทรัพย์สินพระมหำกษตัรย์ิ
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พ.ศ. 2549 หัวหน้ำกอง กองบริหำรงำนกลำง (ภูมิภำค)ส�ำนักงำนทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์

พ.ศ. 2547 หัวหน้ำโครงงำน โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำ ฝ่ำยบริหำรภูมิภำค 

 ส�ำนักงำนทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์

พ.ศ. 2546 รักษำกำรหัวหน้ำโครงกำร โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำ ฝ่ำยบริหำรภูมิภำค 

 ส�ำนักงำนทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์

พ.ศ. 2543 หวัหน้ำแผนก แผนกหลกัทรพัย์ลงทนุ กองคลงัฝ่ำยกำรเงนิ ส�ำนกังำนทรพัย์สนิพระมหำกษตัรย์ิ

พ.ศ. 2541 หัวหน้ำแผนก แผนกผลประโยชน์กองธุรกิจหลักทรัพย์ ส�ำนักงำนทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์

พ.ศ. 2540 พนักงำนวิเครำะห์ 3 แผนกผลประโยชน์กองธุรกิจหลักทรัพย์ 

 ส�ำนักงำนทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์

พ.ศ. 2537 พนักงำนวิเครำะห์ 2 แผนกวิเครำะห์กำรลงทุนกองธุรกิจหลักทรัพย์ 

 ส�ำนักงำนทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์

พ.ศ. 2536 พนักงำนฝึกงำน UNOCAL Corporation: Los Angeles, California, U.S.A.

พ.ศ. 2435 พนักงำนว่ำจ้ำงพิเศษ ธนำคำรโลก เมื่อครำวประชุมในประเทศไทย

พ.ศ. 2533 Account Executive บริษัท สปำแอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จ�ำกัด

ต�ำแหน่งทำงธุรกิจ (ในอดีต)

 กรรมกำร บริษัท ไอเอ็นเอ็น เรดิโอนิวส์ จ�ำกัด

 กรรมกำร บริษัท สยำมโกลเบิ้ล แอ็กเซส จ�ำกัด

 กรรมกำร บริษัท สำกลวิทยำกำร จ�ำกัด

 กรรมกำร บริษัท สยำมเพรส แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

 กรรมกำร บริษัท สยำมอินโฟเทล จ�ำกัด

 กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร บริษัท เฉลิมกรุงมณีทัศน์ จ�ำกัด

 กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร บริษัท สหศีนิมำ จ�ำกัด

ต�ำแหน่งทำงสังคม (ในอดีต)

 กรรมกำรและเหรัญญิก สมำคมสควอชแห่งประเทศไทย (ในพระบรมรำชูปถัมภ์) 

 กรรมกำรและเลขำนุกำร สมำคมนักเรียนเก่ำ ยู เอส ซี ประเทศไทย 

 กรรมกำร คณะกรรมกำรหำทุนโครงกำรฉลองครบรอบ 100 ปี สยำมสมำคม ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 กรรมกำรด�ำเนินงำน มูลนิธิอุทยำนสิ่งแวดล้อมนำนำชำติสิรินธร ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ 

 สยำมบรมรำชกุมำรี

 กรรมกำรและเลขำนุกำร คณะกรรมกำรบริหำรกำรประสำนงำน มูลนิธิอุทยำนสิ่งแวดล้อมนำนำชำติสิรินธรฯ 

 และ มูลนิธิพระรำชนิเวศน์มฤคทำยวันฯ 

 กรรมกำรผู้แทนรำชสกุล มูลนิธิพระบรมรำชำนุสรณ์ พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์

 กรรมกำรและเหรัญญิก มูลนิธิหอสมุดดนตรี พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9

 ที่ปรึกษำ มูลนิธิอนุรักษ์พระรำชวังพญำไท ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้ำภคินีเธอเจ้ำฟ้ำเพชรรัตนรำชสุดำ 

 สิริโสภำพัณณวดี

 อนุกรรมกำร กำรจัดงำน บีโอไอ แฟร์ 2011 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

 วิทยำกรรับเชิญ ของ ดร. ศุภมิตร ปิติพัฒน์ บรรยำย เรื่อง ศำสตร์พระรำชำ กรณีศึกษำดอยค�ำ
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กำรอบรมสัมมนำ

 ผู้เข้ำอบรม TLCA Executive Development Program

 ผู้เข้ำอบรม Director Certif ication Program 185/2014

 ผู้เข้ำอบรม TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development 2019

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์

พ.ศ. 2555 จัตุรถำภรณ์ช้ำงเผือก 

พ.ศ. 2552 จัตุรถำภรณ์มงกุฎไทย 

พ.ศ. 2547 เบญจมำภรณ์ช้ำงเผือก
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ชื่อ - สกุล นายบัณฑิต หิรัญวิวัฒนกุล

วันเดือนปเกิด 20 พฤศจิกายน 2492

ตําแหนง กรรมการ

 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

ประวัติการศึกษา

 ประกาศนียบัตรทางดานการพัฒนาและการจัดการ จากสถาบัน Wharton Business School, 

 University of Pennsylvania

 ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณการทํางาน

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน

 ผูกอตั้งและดํารงตําแหนง กรรมการผูจัดการและผูเชี่ยวชาญดานการบริหารทรัพยากรมนุษย

 และพัฒนาองคกร บริษัท บี เอ็ช อาร จํากัด

 ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารจัดการของหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจตางๆ

 อาจารยผูสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโทของมหาวิทยาลัย  

 ผูบรรยายพิเศษใหแกสมาคมวิชาชีพและบริษัทชั้นนําตางๆ

ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต

พ.ศ. 2542 - 2546 ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรบุคคล บริษัท เคมีภัณฑซีเมนตไทย จํากัด 

 (กลุมปโตรเคมี ปูนซิเมนตไทย)

พ.ศ. 2540 - 2561 กรรมการ มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธไทย - นานาชาติ 

 (AFS ประเทศไทย)

พ.ศ. 2540 - 2542 ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรบุคคล บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด

พ.ศ. 2530 - 2539 ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรบุคคล บริษัท เคมีภัณฑซีเมนตไทย จํากัด

พ.ศ. 2524 - 2530 ผูจัดการอาวุโส ดานการบริหารผลตอบแทนและการประเมินผล 

 บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)

การอบรมสัมมนา

 การบริหารจัดการ ที่ประเทศญ่ีปุน, สหรัฐอเมริกา  สหราช-อาณาจักร สิงคโปร รัสเซีย เปนตน
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ชื่อ - สกุล นางมัทนา วัทนฤทธิ์

วันเดือนปเกิด 28 กุมภาพันธ 2493

ตําแหนง กรรมการ 

 กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

ประวัติการศึกษา

 หลักสูตร Management Development Program (MDP) Wharton University Pennsylvania, USA.

 ปริญญาตรี นิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 ปริญญาบัตร หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐรวมเอกชน (วปรอ.4414)

ความรูความชํานาญ

 ดานการสื่อสาร การสรางภาพลักษณ การกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) 

 และการกํากับดูแลดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)

ประสบการณการทํางาน

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน

 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต

 ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จํากัด

 ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย (นายอมเรศ ศิลาออน) ดานประชาสัมพันธ

 ผูอํานวยการสํานักงานโฆษณาและประชาสัมพันธ บริษัท สยามมิชลินมารเก็ตติ้ง แอนด เซลล จํากัด 

 ในเครือซิเมนตไทย

 ผูอํานวยการสํานักงานสื่อสารองคกร บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)

 ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ หอการคาไทย

 รองประธานคณะกรรมการสภาสถาบันสิ่งแวดลอมไทย

 กรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.9

 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกิจการสํานักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

 รองประธานคณะกรรมการ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
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ชื่อ - สกุล ศ. ดร. ดนัย บุณยเกียรติ

วันเดือนปเกิด 30 เมษายน 2498

ตําแหนง กรรมการ

ประวัติการศึกษา

 ปริญญาเอก Ph.D. (Horticulture), Oregon State University, United States Of America

 ปริญญาโท M.S. (Horticulture) , Oregon State University, United States Of America

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ความรูความชํานาญ

 ดานสรีรวิทยาและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน

 ดานโรคหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวน

ประสบการณการทํางาน

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน

 ศาสตราจารยภาควิชาพืชศาสตรและปฐพีศาสตร สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 ผูอํานวยการ ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต

 รองคณบดี ฝายบรหิาร แผนงานและประกนัคณุภาพการศกึษา คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม 

 ผ ูอํานวยการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 รองคณบดี ฝายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาเกาสัมพันธ คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 รองคณบดี ฝายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 หัวหนาภาควิชา พืชสวน คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เครื่องราชอิสริยาภรณ

 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

 ตติยจุลจอมเกลาวิเศษ (ต.จ.ว.)

 ประถมาภรณชางเผือก (ป.ช.)

 ประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.)

 ทวีติยาภรณชางเผือก (ท.ช.)

 เหรียญรัตนาภรณ ชั้น 4 (ภ.ป.ร. 4)

 ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (ท.ม.)

 ตริตาภรณมงกุฎไทย (ต.ม.)
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ชื่อ - สกุล ดร. อัญชัญ ชมภูพวง

วันเดือนปีเกิด 15 เมษำยน 2514

ต�ำแหน่ง กรรมกำร 

ประวัติกำรศึกษำ

2555 ปริญญำเอก วิทยำศำสตร์ดุษฎีบัณฑิต ภำควิชำพืชสวน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

2544 ปริญญำโท วิทยำศำสตร์มหำบัณฑิต สำขำเทคโนโลยีชีวภำพทำงพืช 

 คณะบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

2535 ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์บัณฑิต ภำควิชำโรคพืช คณะเกษตรศำสตร์ 

 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

2532 มัธยมศึกษำตอนปลำย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัด อุตรดิตถ์

ควำมรู้ควำมช�ำนำญ

ด้ำนกำรเกษตร

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน

ต�ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบัน

 หัวหน้ำฝ่ำยงำนวิจัยและพัฒนำ มูลนิธิโครงกำรหลวง

 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนมูลนิธิโครงกำรหลวงเชียงใหม่

ต�ำแหน่งหน้ำที่ส�ำคัญในอดีต

 ผู้ประสำนงำนพัฒนำและส่งเสริมผัก

 ผู้อ�ำนวยกำรสถำนีวิจัยและพัฒนำพืชผักโครงกำรหลวง

 เลขำนุกำรฝ่ำยวิจัย มูลนิธิโครงกำรหลวง

 ผู้ช่วยเลขำนุกำรฝ่ำยวิจัย มูลนิธิโครงกำรหลวง

 นักวิจัยพืชผัก มูลนิธิโครงกำรหลวง

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์

เหรียญรัตนำภรณ์ รัชกำลที่ 9 ชั้นที่ 4 (ภ.ป.ร.4)
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ชื่อ - สกุล นำงสำววัลลี ปึงพิพัฒน์ตระกูล

วันเดือนปีเกิด 4 พฤษภำคม 2501

ต�ำแหน่ง กรรมกำร และ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ประวัติกำรศึกษำ

 ปริญญำโท MBA มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย

 ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์บัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ควำมรู้ควำมช�ำนำญ

ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีด้ำนอำหำร และระบบบริหำรคุณภำพมำตรฐำนสำกล

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน

พ.ศ. 2538 - 2561 กรรมกำรและรองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร บรษิทั ดอยค�ำผลติภณัฑ์อำหำร จ�ำกดั

  ผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท ดอยค�ำผลิตภัณฑ์อำหำร จ�ำกัด

  ผู้จัดกำรสำยปฏิบัติกำร บริษัท ดอยค�ำผลิตภัณฑ์อำหำร จ�ำกัด

  ผู้จัดกำรฝ่ำยพัฒนำผลิตภัณฑ์และประกันคุณภำพ 

  บริษัท ดอยค�ำผลิตภัณฑ์อำหำร จ�ำกัด

พ.ศ. 2545 - 2546 ผู้จัดกำรฝ่ำยประกันคุณภำพ บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จ�ำกัด

พ.ศ. 2544 - 2545 ผู้จัดกำรฝ่ำยประกันคุณภำพ บริษัท ผลไม้กระป๋องสยำม (1988) จ�ำกัด

พ.ศ. 2523 - 2538 หัวหน้ำส่วนประกันคุณภำพ บริษัท อำหำรสยำม จ�ำกัด (มหำชน)

กำรอบรมสัมมนำ

 ระบบประกันคุณภำพ ISO 9001 : 2015, ISO 14000, ISO 22000 : 2018 ISO26000, ISO 50001,  

FSSC 22000 : 2017 และ Lead Auditor

 โครงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรผลิตเพื่อยกระดับควำมสำมำรถกำรแข่งขัน รุ่นที่ 11 (MDICP-11)

 K SME Couse รุ่นที่ 16

 Fundamentals Practice for Corporate Secretaries (FFCS)

 Corporate Governance for Executive (CGE)

 Director Certif ication Program (DCP 211/2015
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ชื่อ - สกุล นำยศรำยุทธ ธรเสนำ

วันเดือนปีเกิด 19 กันยำยน 2503

ต�ำแหน่ง กรรมกำร และ กรรมกำรตรวจสอบ

ประวัติกำรศึกษำ

 ปริญญำโท รัฐประศำสนศำสตร์ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

 ปริญญำตรี เกษตรทั่วไป มหำวิทยำลัยขอนแก่น

ควำมรู้ควำมช�ำนำญ

 ด้ำนงำนพัฒนำลูกค้ำและชุมชน โดยน้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นหลัก

 และแนวทำงในกำรด�ำเนินงำน ด้วยกำรใช้คนและชุมชนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ 

 ส�ำหรับงำนกำรพัฒนำชนบท

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน

 ผู้ช่วยผู้จัดกำรธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กรเกษตร 

 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรสำขำภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กร

 กำรเกษตร

 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำลูกค้ำและชนบท ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.)

 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำน ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดนครพนม 

 และจังหวัดสกลนคร

 ผู้จัดกำร ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) สำขำท่ำบ่อ กุมภวำปี และบ้ำนผือ
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ชื่อ - สกุล นำยอนุวัฒน์  จงยินดี

วันเดือนปีเกิด 27 กรกฎำคม 2500

ต�ำแหน่ง กรรมกำร และ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

ประวัติกำรศึกษำ

 ปริญญำโท บัญชีมหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

 ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

 Certif icate Management Development Program จำก Wharton School University of Pennsylvania

 Certif icate Executive Development Program จำก Columbia University

ควำมรู้ควำมช�ำนำญ

ด้ำนกำรบัญชี ตรวจสอบ กำรบริหำรควำมเสี่ยง ควบคุมภำยใน กลยุทธ์

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน

ต�ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบัน

 ที่ปรึกษำ ผู้ช่วยผู้จัดกำรใหญ่ กำรเงินและกำรลงทุน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน)

 กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบรรษัทภิบำล บริษัท พฤกษำ โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์

 อุปนำยก, กรรมกำรตรวจสอบและบัญชีของสมำคมกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

 ที่ปรึกษำกรรมกำรด้ำนกำรวำงระบบบัญชี สภำวิชำชีพกำรบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์

 กรรมกำรด้ำนกำรบัญชีบริหำร สภำวิชำชีพกำรบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์

 ประธำนชมรม  Risk Management and Internal Control ของสมำคมบริษัทจดทะเบียน

 กรรมกำร และ กรรมกำรบริหำรมูลนิธิหอจดหมำยเหตุพุทธทำส  อินทปัญโญ

 กรรมกำรในคณะกรรมกำรพิจำรณำให้กำรรับรองบริษัทที่มีกำรวำงแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันกำรทุจริต 

 (CAC Certif ication Committee)

 คณะกรรมกำรองค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

 ที่ปรึกษำคณะอนุกรรมกำรธรรมำภิบำล กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนำญข้ำรำชกำร

 อนุกรรมกำรพิจำรณำแนวทำงกำรประเมินผลกำรพัฒนำองค์กรรัฐวิสำหกิจ ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน

 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนตรวจสอบสภำกำชำดไทย   

ต�ำแหน่งหน้ำที่ส�ำคัญในอดีต

 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนตรวจสอบ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน)

 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีกลำง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน)

 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร Share Services Function 2 บริษัท ซิเมนต์ไทยกำรบัญชี จ�ำกัด
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 ผู้จัดกำรส�ำนักงำนบัญชี บริษัท เยื่อกระดำษสยำม จ�ำกัด (มหำชน)

 ผู้จัดกำรฝ่ำยบริหำร กลุ่มธุรกิจกระดำษพิมพ์เขียน

วิทยำกรภำยนอก

 วิทยำกรสถำบันกรรมกำรไทย ( IOD ) - หลักสูตร Anti-Corruption Practice Guide , Corporate Governance for 

Executives 

 วิทยำกรให้ SET,  SEC  สมำคมบริษัทจดทะเบียน และสมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย 

 วิทยำกร COSO ERM , COSO 2013 for CFO ของสภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์

 วทิยำกรให้กบัมหำวิทยำลยัต่ำงๆ ได้แก่ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลัย  มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์  มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์  

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

กำรอบรมสัมมนำ

 Director Certif ication Program - DCP 135/2553 

 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

 Audit Committee Program - ACP 31/2553 

 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

 Director Accreditation Program - DAP 82/2553 

 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

 Ethical Leadership Program - ELP 11/2561 

 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
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คณะผู้บริหาร
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นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา

กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

นางสุกัญญา ศรีสุทธิยากร

รองผู้จัดกำรใหญ่ 

(ด้ำนบริหำร) นางชนันนัทธ์ พลปัถพี

รองผู้จัดกำรใหญ่

(ด้ำนขำยและกำรตลำด)

นางสาวพิมลพรรณ ค�าอรรถ

ผู้ช่วยผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส

สำยบัญชีและกำรเงิน นางสาวจุรีรัตน์ กุลเกิด

ผู้ช่วยผู้จัดกำรใหญ ่

สำยบริหำรโลจิสติกส์

นางสาวอรรถชลี กล่อมเอี้ยง

ผู้ช่วยผู้จัดกำรใหญ่

สำยธุรกิจค้ำปลีกนายรมร ธนะโสภณ

ผู้ช่วยผู้จัดกำรใหญ่

สำยสังคมและกำรพัฒนำ

นายทวีศักดิ์ เลาหวิโรจน์

รองผู้จัดกำรใหญ่ 

(ด้ำนนวัตกรรมและกำรผลิต)
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บทส่งท้าย
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ปี 2563 และ 2564 ภำพรวมของตลำดน�้ำผลไม้ซ่ึงเป็นกลุ่มสินค้ำที่เป็น 

รำยได้หลักของดอยค�ำหดตัวลงอย่ำงต่อเนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคระบำดไวรัส

โคโรนำ 2019 (โควิด-19)  แต่เมื่อเทียบผลกำรด�ำเนินธุรกิจในกลุ่มเดียวกัน 

พบว่ำ ดอยค�ำมีผลกำรประกอบกำรที่ดี และยังคงด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบธุรกิจ 

เพื่อสังคมได้อย่ำงสมบูรณ์ ทั้งด้ำนสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

จำกกำรด�ำเนินงำนทั้ง 2 ปี บริษัทฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ อำทิ น�้ำมังคุด 

ผสมน�้ำผลไม้รวม 98% ซึ่งเกิดจำกกำรลงพื้นที่ภำคใต้เพ่ือรับซ้ือมังคุดที่ประสบ

ปัญหำรำคำตกต�่ำ เป็นกำรช่วยเหลือเกษตรกรชำวสวนมังคุด ก่อนน�ำมำแปรรูป

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ท้องตลำดเพ่ือให้เกิดกำรรับซ้ืออย่ำงยั่งยืน น�้ำมังคุดผสม 

น�้ำผลไม้รวม 98% ถูกน�ำมำเปิดตัวในงำนโครงกำรหลวง 51 ณ ห้ำงสรรพสินค้ำ

เซ็นทรัลเวิลด์

ทั้งนี้  ดอยค�ำไม่เพียงออกผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ยังใส่ใจถึงกำรออกแบบ 

บรรจุภัณฑ์ ในปี 2563 ผลิตภัณฑ์กลุ่มน�้ำผลไม้สกัดเย็นได้รับรำงวัลชนะเลิศ

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย รวมถึงน�้ำผึ้งดอยค�ำ น�้ำเก๊กฮวยและคำโมไมล์ และ 

สตอรว์เบอร์รีอบแห้งได้รับรำงวัลด้ำนรสชำติจำก ITQI (International Taste & 

Quality Institute) รำงวัลต่ำงๆ นับเป็นกำรกำรันตีควำมใส่ใจรอบด้ำนเพื่อให้ 

ผู้บรโิภคได้บรโิภคผลติภัณฑ์รสชำตดิแีละมคีณุภำพ โดยเรำให้ควำมส�ำคญัตัง้แต่

แปลงปลูก ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์ที่สวยงำม และยังมีรสชำติที่ถูกปำกอีกด้วย 

นอกจำกรสชำติดีได้รับกำรยอมรับในระดับสำกลแล้ว ดอยค�ำยังให้ 

ควำมส�ำคญักบัภำพลกัษณ์ หรอื “แบรนด์”  ด้วยกำรกำรันตจีำกรำงวลั BrandAge 

Thailand’s Most Admired Brand 4 ปีซ้อน จำกนิตยสำร BrandAge และรำงวัล

ชีวจิต อวอร์ด 2020 ประเภทชีวจิต สำขำ Organization จำกนิตยสำรชีวจิต 

เนื่องจำกเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในกำรด�ำรงชีวิตและสร้ำงสุขภำพที่แข็งแรง 

ของคนในสงัคม รวมถงึรำงวลั Social Empowerment (ผูร่้วมพฒันำและช่วยเหลอื

สังคม) จำกเวที Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2020 ในงำน 

International CSR & Sustainability Summit 2020 ซ่ึงดอยค�ำได้ส่งกิจกรรม 

เดินวิ่ง “9 ตำมรอยดอยค�ำ” เข้ำประกวดจนได้รับรำงวัลดังกล่ำว

บทส่งท้ำย
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ด้ำนสงัคม ดอยค�ำให้ควำมร่วมมอืในกำรช่วยเหลอืในภำวะวกิฤตขิองกำรระบำด

ของโรคไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ด้วยกำรส่งผลิตภัณฑ์น�้ำผลไม้ให้กับบุคลำกร

ทำงกำรแพทย์เพือ่เป็นก�ำลังใจในกำรเป็นด่ำนหน้ำสู้กบัโรคระบำดกว่ำ 30 โรงพยำบำล

ในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครและพื้นที่โรงงำนหลวงฯ ทั้ง 3 แห่ง รวมถึงกำรสนับสนุน 

น�้ำผลไม้และน�้ำดื่มให้กับศูนย์บริกำรฉีดวัคซีน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย เป็นเวลำกว่ำ  

2 เดอืน กำรส่งเตยีงกระดำษกว่ำ 100 เตยีงให้กบัโรงพยำบำลต่ำงๆ ในจงัหวดัสกลนคร 

ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งโรงงำนหลวงฯ ที่ 3 (เต่ำงอย) จ.สกลนคร 

ส�ำหรับด้ำนสิ่งแวดล้อม จัดให้มีโครงกำรลดพลำสติกฟุตปริ๊นท์ ภำยใต้ชุด

โครงกำร SEA Circular ของโครงกำรสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชำชำติ เพื่อลดพลำสติก

ในมหำสมทุร และเพิม่กำรน�ำขยะพลำสตกิกลบัมำใช้ประโยชน์มำกทีส่ดุเพือ่สนบัสนนุ

เศรษฐกิจหมุนเวียน ดอยค�ำ ได้ร่วมลงนำมเพื่อแสดงเจตนำรมณ์กำรช่วยลดขยะ

พลำสติกที่จะลงสู่ท้องทะเล โดยน�ำถุงพลำสติก และขวดพลำสติกที่เก็บกลับมำท�ำ

กระเบ้ืองปูพ้ืนวดัในพืน้ทีโ่รงงำนหลวงฯ  และชดุ PPE Coverall ส�ำหรบับคุลำกรทำงกำร

แพทย์

ไม่เพียงใส่ใจในกำรรกัษำสิง่แวดล้อม แต่โรงงำนหลวงฯ ที ่3 (เต่ำงอย) จ.สกลนคร 

ยังร่วมกับส�ำนักนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน (สนพ.) เปิดโครงกำร 

ส่งเสรมิและสำธติกำรใช้ประโยชน์จำกก๊ำซไบโอมเีทนด้วยระบบท่อส่งก๊ำซเพือ่ทดแทน

ก๊ำซหงุต้มในชมุชนต้นแบบ สูเ่ต่ำงอยโมเดล BCG สร้ำงสขุพลงังำนทดแทนเพือ่ชมุชน 

ณ ชุมชนบ้ำนนำงอย และบ้ำนโพนปลำโหล ซึ่งเป็นชุมชนรอบโรงงำนหลวงฯ กว่ำ  

280 ครัวเรือน โดยก๊ำซดังกล่ำวได้จำกบ่อบ�ำบัดของโรงงำนฯ จำกขั้นตอนกำรแปรรูป

มะเขือเทศ

สดุท้ำยกำรท�ำธรุกจิเพือ่สงัคมแบบดอยค�ำ แม้จะด�ำเนนิงำนเพือ่ส่งเสรมิคณุภำพ

ของเกษตรกรต่ำงๆ ด้วยกำรรับซ้ือผลผลิตมำแปรรูป กำรท�ำโครงกำรต่ำงๆ เพื่อดูแล

ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม แต่ก็ยังคงต้องท�ำธุรกิจเพ่ือหำรำยได้มำพัฒนำบริษัท 

เพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์ รวมถึงงำนวิจัยและพัฒนำพืชผลสำยพันธุ์ให้มีควำมแข็งแรง

และทนต่อโรคต่ำงๆ ให้เกษตรกรที่ปลูกมีควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุนลงแรงต่อไป  

จำกกำรวจิยัและพฒันำนีท้�ำให้ได้ผลติภณัฑ์สำรสกดัแอนดรอ็กซลิ จำกฟ้ำทะลำยโจร  

เป็นผลิตภัณฑ์ส่งท้ำยปี 2564 สอดรับกับสถำนกำรณ์โรคระบำดไวรัสโคโรนำ 2019 

(โควิด-19) ท้ังยังได้ท�ำกำรส่งมอบให้กับสถำนพยำบำลต่ำงๆ ซ่ึงน�ำไปแจกจ่ำยแก่ 

ผู้ป่วยที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงยำฟำวิพิรำเวียร์ได้ ก่อนที่จะน�ำไปวำงจ�ำหน่ำยอย่ำงเป็น

ทำงกำรที่ร้ำนดอยค�ำ ทุกสำขำ



บริษัท ดอยค�ำผลิตภัณฑ์อำหำร จ�ำกัด (ส�ำนักงำนใหญ่)

เลขที่ 117/1 ถนนพญำไท แขวงถนนเพชรบุรี  

เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

โทรศัพท์ 0 2656 6992   โทรสำร 0 2646 6991

อีเมล : info@doikham.co.th 

เว็บไซต์ : www.doikham.co.th


