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ในปี 2020 ถือเป็นปีที่เราภาคภูมิใจ เป็นปีที่เราเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในขณะที่ทั่วโลกมีความเปล่ียนแปลงอย่างมาก

กบัการมาเยือนของโคโรนาไวรัสที่เข้ามาท าให้ทกุอย่างเปล่ียนไป ถือ

เป็นปีที่เราต้องปรับตัวเร็ว และพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ เราใน

ฐานะผู้ผลิตอาหารก็ต้องปรับตัวตามความเปล่ียนแปลง โดยยังคง

ยึดหลักการด าเนินธุรกิจด้วยนโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืนเป็น

ส าคญั ส่งผลให้บริษัทฯเป็น Purpose – Led Company แห่งแรกที่

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ โดยน าหลกัการด้านความยัง่ยืนมา

บูรณาการเข้าสู่ รูปแบบธุรกิจ ด้วยกลยุทธ์ความยั่งยืน Triple 

Bottom Line ห รื อ  3 P People Planet Performance ที่ ใ ห้

ความส าคัญกับพนักงาน ผู้ ถือหุ้น ผู้ คน ชุมชน สังคม ส่ิงแวดล้อม 

ธรรมาภิบาล และการเติบโตของธุรกิจ อย่างมีความสอดคล้องกัน 

ขาดส่ิงใดส่ิงหนึ่งไปไม่ได้ เพราะเราเชื่อว่าหากผู้คน ชุมชน สังคม 

และส่ิงแวดล้อมดี ธุรกิจของเรานัน้ก็จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนไป

พร้อมๆ กบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุคน 

จากความยากล าบากของผู้คนในการฝ่าวิกฤติโควิด-19 ทางบริษัทฯ

ได้ริเร่ิมโครงการ Food For Future Generation ในการช่วยเหลือ

ด้านอาหารกับชุมชนแออัด 44 ชุมชน แบ่งปันอาหาร 55,919 มือ้ 

รวมไปถึงการช่วยเหลือสนับสนุนเจลล้างมือ ชุด PPE และอาหาร

ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสขุ 51,402 

ราย นอกเหนือจากที่โลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโคโรนา-

ไวรัสแล้วยังมีส่ิงที่โลกจะต้องเผชิญอีกในอนาคต เพราะมีการ

คาดการณ์ว่า ประชากรโลกจะเพิ่มจ านวนเป็น 8,500 ล้านคน จนท า

ให้โลกต้องเผชิญกับความเส่ียงต่อการขาดแคลนอาหาร โดยคาดว่า

ในปี 2050 ความต้องการใช้ทรัพยากรของโลกจะสูงถึง 4 เท่าของ

ปริมาณทรัพยากรทัง้หมดที่มีอยู่ เนื่องจากการขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง

ของเศรษฐกิจ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดล้อม อันเนื่องมาจากกระบวนการผลิต และการบริโภคที่

เพิ่มขึน้แบบทวีคูณ ด้วยเหตุนี ้เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างอาหาร

ยั่งยืนส าหรับอนาคตที่ยัง่ยืน (Food for Future) โดยค านึงถึงการ

พฒันาตัง้แต่ต้นน า้ถึงปลายน า้ 

 

 

ตัง้แต่เกษตรกรที่เราสนับสนุนให้ปลูกพืชแบบเกษตร

ปลอดภัย ใช้ปุ๋ ยชีวภาพซึ่งดีต่อสุขภาพของเกษตรกร 

ผู้บริโภค และส่ิงแวดล้อม อีกทัง้เกษตรกรต้องมีคณุภาพ

ชีวิตที่ดีขึน้และมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนอีกด้วย และ

เมื่อได้รับผลผลิตที่ดี โรงงานของเราที่อยู่กลางน า้ก็มกีาร

ใช้พลังงานสะอาด จากแผงหลังคาโซล่าร์ และการใช้

หลอดไฟ LED ที่ทัง้เป็นการลดรายจ่าย และลดคาร์บอน

ในชัน้บรรยากาศ นอกจากนี ย้ัง ได้ รับการรับรอง

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพการผลิตในระดับสากล 

เช่น IFS Food (International Food Standard),SGS 

International Certification Services ,BRC Global 

Standard for Food Safety ,GMP (Good 

Manufacturing Practice), HACCP ,HALAL แ ล ะ 

SEDEX รวมไปถึงการเป็นโรงงานในอตุสาหกรรมอาหาร

แห่งแรกที่ได้รับการรับรอง Carbon Neutral และไม่

เพียงแค่โรงงานในประเทศไทย หากแต่เราเดินหน้า

ลงทุนกับบริษัทชัน้น าระดับโลกในการตัง้ฐานการผลิต

น อ ก ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย แ ล ะ ก า ร ตั ้ง โ ร ง ง า น ที่ เ ป็ น                

PLant-based Food 100% เพื่อร่วมสร้างนวัตกรรม

และเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยนอกจากการร่วมทุนแล้ว เรา

ยังลงทุนในงานวิจัยต่างๆเพื่อต่อยอดนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี รวมไปถึงการวิเคราะห์ตลาด เพื่อการรุก

ตลาด PLant-based อย่างจริงจงัในทกุมิติ ส่งผลให้เรา

สารจากประธานกรรมการ 
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PLant-based Food 100% เพื่อร่วมสร้างนวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยนอกจากการร่วมทุนแล้ว เรายงัลงทุนในงานวิจยั

ต่างๆ เพื่อต่อยอดนวตักรรมและเทคโนโลยี รวมไปถึงการวิเคราะห์ตลาด เพื่อการรุกตลาด Plant-based อย่างจริงจงัในทกุมิติ 

ส่งผลให้เรามีความแตกต่างและสามารถแข่งขนัเร่ืองราคาได้ ซึง่เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคและท าให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าคุณภาพ

ของเราได้มากขึน้ ท าให้เราขยายตลาดได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนัน้เรายงัมีการลงทุนในสตาร์ทอัพที่ด าเนินธุรกิจด้าน Plant-

based Food อีกมากมาย เพราะเราเชื่อมัน่ว่าจะมีสตาร์ทอพัที่ใช้เราเป็นฐานการผลิต ท าให้เราสามารถขยายฐานลกูค้าได้อีก

ด้วย เพราะเราเชื่อว่า PLant-based Food คือหนทางหนึ่งในการแก้ปัญหาอาหารขาดแคลนและปัญหาส่ิงแวดล้อม สามารถ

เป็นอาหารทางเลือกให้กับผู้ บริโภค และหากมองในด้านธุรกิจ ตลาดนีย้ังคงมีส่วนแบ่งทางการตลาดอีกมาก ในขณะที่

อุตสาหกรรม Plant-based Food ก็เติบโตขึน้เร่ือยๆ และผู้บริโภคก็หนัมาสนใจอาหารประเภทนีม้ากขึน้ เพราะอาหาร Plant-

based Food ไม่เพียงตอบโจทย์ของทางเลือกในการบริโภค หากแต่ตอบโจทย์เร่ืองของการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและช่วยลด

คาร์บอนให้กับโลกใบนีไ้ด้ เพราะเนือ้สัตว์เป็นต้นเหตุการปล่อยคาร์บอนอย่างมากในชัน้บรรยากาศ และจากผลการวิจัยของ 

University of Oxford พบว่าหากผู้บริโภค 1 คนหนัมาบริโภคอาหารจากพืช จะปล่อยคาร์บอนน้อยกว่าเนือ้สตัว์ถึง 73% และ

จากผลการวิจัยในระดับโลก และเจตนารมย์ของเราในการเป็น Climate Actor เราจึงเดินหน้ารุกตลาด Plant-based Food 

อย่างจริงจงั และไม่เพียงแค่ Offline เราบกุตลาด Online ด้วยการลงทนุใน Boosted Commerce เพื่อสร้างช่องทางการตลาด

ให้ครบทกุด้าน ท าให้เราพร้อมแข่งขนัในทกุสถานการณ์ และเป็นผู้น าอาหารแห่งอนาคตได้อย่างยัง่ยืน 

 

เกศรา มญัชศุร ี

ประธานกรรมการ 

บรษิทั เอ็น อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ ์จ ากดั (มหาชน) 
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  “เราไม่ใช่บริษัทที่มุ่งแสวงหาผลก าไรแต่เพียงอย่างเดียว 

หากแต่ต้องสร้างคณุค่าให้กบัผู้คน และโลกใบนี”้ และนัน่คือ

ปณิธานของเราในการวางนโยบายและกลยุทธ์ด้านความ

ยั่งยืนเป็นตัวขับเคล่ือนองค์กร และธุรกิจเป็นส าคัญ เรา

มุ่งมั่นวางรากฐานให้บริษัทฯ เป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน 

โดยพนักงานทุกคนมีส านึกรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน

ขบัเคล่ือนเป้าหมายด้านความยัง่ยืนไปพร้อม ๆ กนั และจาก

การเป็นสมาชิกของ UN Global Compact เราได้ท างาน

ร่วมกบัสมาชิก และ UN Global Compact มาหลายปี โดยที่

ผ่านมาเรามุ่งเน้นการส่งเสริมและสร้างรายได้รวมไปถึง

คุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร เราเชื่อว่าเมื่อเกษตรกรมีชีวิตที่

มีความสุขขึน้ พวกเขาจะส่งต่อวัตถุดิบที่มีคุณค่าให้กับเรา 

และคุณค่านีก้็จะได้ส่งต่อไปถึงผู้บริโภคอย่างยัง่ยืน และจาก

จุดเร่ิมต้นนัน้ เราก็ได้ผลกัดนั ต่อยอดเป้าหมายความยัง่ยืน

ต่างๆ จนในตอนนี ้จุดยืนของเราชัดเจนในฐานะ Climate 

Actor ในระดบัเวทีโลก  

จากเจตนารมณ์ดังกล่าว เป็นแรงผลักดันให้เราเป็นบริษัท

แรกของประเทศไทยที่จดทะเบียนหลกัทรัพย์เป็น Purpose-

Led Company ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความยั่งยืนให้

ระบบนิเวศอุตสาหกรรมอาหาร ท าให้บริษัทผลกัดนักลยุทธ์

ต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่เป้าหมายสอดคล้องกบัพนัธกิจของบริษัท  

หลังจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ UN Global Compact 

เราเป็น 1 ใน 3 บริษัทแรกของประเทศไทยที่ได้ประกาศพนัธ

สัญญากับ 1.5 Degree (Science Based Target) และได้

ริเร่ิมนโยบายด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Carbon 

Footprint Policy) ท าให้บริษัทฯ ผลักดันให้เกิดการด าเนิน

โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ จนท าให้บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตใน

อุตสาหกรรมอาหารแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการ

รับรอง Carbon Neutral (องค์กรคาร์บอนเป็นกลาง) และ

จากจดุนัน้ท าให้เราก้าวขึน้เป็น Climate Actor เต็มตวั 

โดยเรามุ่งมั่นผลักดันให้ทุกบริษัท ทุกองค์กรทั่วโลกเข้าร่วมผลักดัน

เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสทุธิเท่ากบัศนูย์ให้ได้ภายในปี 

2050 ซึง่จะเป็นผลดีต่อทกุคนบนโลกใบนี ้ 

เพราะสภาวะแวดล้อมของโลกเข้าภาวะวิกฤต นับเป็นวาระเร่งด่วนที่ทัว่

โลกต้องร่วมมือกัน เพื่อช่วยกันเปล่ียนแปลงโลกให้ดีขึน้ เพราะหากไม่มี

โลกใบนี ้แล้วเราจะท าธุรกิจไปเพื่อใครและเพื่ออะไร แน่นอนว่าในฐานะ

บริษัทฯ เราต้องสร้างการเติบโต และความยัง่ยืนทางธุรกิจไปพร้อม ๆ กับ

ความยัง่ยืนของโลกใบนี ้ เราจึงเชื่อมัน่ว่าหน่ึงในนวตักรรมอาหารของเรา “ 

Plant-based Food “ หรืออาหารโปรตีนทางเลือกจากพืช เป็นอีกทางเลือก

ที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนรอบด้าน ด้วยแนวคิดที่ว่าอาหารสามารถสร้าง

ความเปล่ียนแปลงได้ อาหารที่ยั่งยืนตัง้แต่ต้นน า้ถึงปลายน า้ เกษตรกร 

พนกังาน กระบวนการการผลิตที่มีมาตรฐานระดบัโลก มุ่งเน้นการลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทกุกระบวนการ  

 

สารจากประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
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เพื่อสร้างระบบอาหารที่ยัง่ยืน Plant-based Food เป็นอาหารทางเลือก ที่เข้ามามีบทบาทมากขึน้เร่ือย ๆ ผู้บริโภคหนัมาสนใจ

ในอาหารประเภทนี ้โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เป็นลกูค้ากลุ่มใหญ่ในปัจจุบนัและอนาคตและตลาดอาหารประเภทนีเ้ป็นตลาดที่

ใหญ่ และจะเติบโตขึน้อีก สมกบัเป็นอาหารแห่งอนาคต  และด้วยรากฐานการเป็นผู้ผลิตอาหารมายาวนานกวา่ 30 ปี รวมไปถึง

การจบัมือกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจระดบัโลกมากมาย และรวมไปถึงสตาร์ทอพัด้านโปรตีนทางเลือก เราเชื่อว่าเราจะแข่งขนัใน

ตลาดนีไ้ด้อย่างดี เราจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่เติบโตและยัง่ยืนอย่างแน่นอน 

สดุท้ายนี ้ผมขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับพนกังาน ผู้ ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่ได้ให้การสนับสนุน และ

ความไว้วางใจ ตามปณิธานที่เราตัง้มัน่ที่จะด าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม ยึดมั่นในหลกัธรรมา -         

ภิบาล เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยัง่ยืน และในอนาคต ผมเชื่อว่าเราจะสามารถบรรลเุป้าหมายขององค์กร ด้วยความร่วมมือ

ร่วมใจของพวกเราทกุคน โดยบริษัทฯ พร้อมจะมุ่งมัน่ ทุ่มเทเพื่อสร้างความเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกบัการพฒันาองค์กรในมิติ

ต่าง ๆ เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งความยัง่ยืนอย่างแท้จริง 

แดน ปฐมวาณิชย ์

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  

บรษิทั เอ็น อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ ์จ ากดั (มหาชน) 
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พันธสัญญาความร่วมมือกับ UN Global Compact  ว่าด้วยเรื่อง "เป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน" (Sustainable Development Goals - SDGs) 

พันธสัญญาเพื่อให้บริษัทฯวางกลยุทธ์และยึดหลักการท างานที่สร้างเศรษฐกิจยั่งยืนตามหลักสากล ประการ 

ที่สมาชิกทั่วโลกได้ให้การยอมรับและน ามาปรับใช้กับกลยุทธ์ขององค์กร นอกจากนี้ องค์การสหประชาชาติยังได้เผยแพร่ 

"เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" ( ที่ประชาคมโลกตกลงร่วมกัน ที่จะใช้เป็นกรอบใน

การด าเนินงานด้านการพัฒนาโดยมีการก าหนดเป้าหมายทั้งหมด ประการ โดยบริษัทฯได้เลือก เป้าหมายที่สอดคล้องกับ

พันธกิจหลักขององค์กร รวมไปถึงสอดคล้องกับแก่นหลักของธุรกิจในการเป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร มาปรับใช้กับกล

ยุทธ์ความยั่งยืนขององค์กรเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ 

ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact - UNGC) เป็นแนวคิดริเริ่มนโยบายเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจที่มี

พันธะผูกพัน ในการก าหนดให้การปฏิบัติงาน และกลยุทธ์ของตนเป็นไปตามหลักการที่ได้รับการยอมรับโดยสากล ในขอบเขต

เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต NRF ได้เป็นสมาชิกที่ลงนามในข้อตกลงโลกแห่ง

สหประชาชาติเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2017 เรามุ่งมั่นที่จะเป็นแนวหน้าในการสร้างอาหารแห่งอนาคตโดยการสร้างพื้นที่ใน

เครือข่ายระดับโลก ในเรื่องของอาหารประจ าชนชาติ อาหารโปรตีนจากพืช และอาหารที่มีประโยชน์ พร้อมทั้งสร้างการเติบโต

อย่างยั่งยืน บริษัทฯภาคภูมิใจที่ได้น า 10 เป้าหมายของ UN Global Compact  มาเป็นกลยุทธ์ความยั่งยืน ดังน้ี 

 

Goal 1 เพ่ือโลกน้ีปราศจากความยากจน 

 

Goal 2 เพ่ือโลกน้ีปราศจากความหวิโหย 

 

Goal 3 เพ่ือโลกน้ีมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุก

คนในทุกช่วงอายุ 

 

Goal 6 เพ่ือโลกน้ีมีน ้าใช้ การจัดการน ้าและสุขาภิบาลท่ี

ยั่งยืน 

 

Goal 8 เพ่ือโลกน้ีมีการการเติบโตทางเศรษฐกิจที่

ต่อเน่ืองครอบคลุมและยั่งยืน การจา้งงานที่มีคุณค่า 

 

Goal 9 เพ่ือโลกน้ีมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรม

อย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม 

 

Goal 10 เพ่ือโลกน้ีมีการลดความเหลื่อมล ้าทั้งภายในและ

ระหว่างประเทศ 

 

Goal 11 เพ่ือโลกน้ีเป็นเมืองและการตั้งถ่ินฐานของ

มนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

และพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

Goal 12 เพ่ือโลกน้ีมีการรับรองแผนการบริโภคและการ

ผลิตที่ยั่งยืน 

 

Goal 13 เพ่ือโลกน้ีมีการด าเนินมาตรการเร่งด่วน เพ่ือ

รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 
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ผมมีความยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีจะยืนยนัว่า บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จ ากดั 

มหาชน ได้ยึดมั่นในหลักสากล 4 ด้าน 10 ประการ ของกรอบความร่วมมือ             

Global Compact แห่งสหประชาชาติ   ในเ ร่ืองของสิทธิมนุษยชน , แรงงาน , 

ส่ิงแวดลอ้ม และการต่อตา้นการทุจริต ในจดหมายฉบบัน้ี เรามีความตั้งใจท่ีจะแสดง

ให้เห็นถึงความร่วมมือท่ีจะน าเอา หลกัสากล 10 ประการ มาปฏิบติัใชก้บัองคก์ร โดย

มุ่งมั่นท่ีจะน าหลักการมาปรับใช้ในกลยุทธ์ขององค์กร, วฒันธรรมองค์กร ,  การ

ด าเนินงานประจ าวนัของบริษทั และการมีส่วนร่วมในโครงการความร่วมมือท่ีกา้ว

ไปสู่เป้าหมายการพฒันาท่ีกวา้งขึ้นของสหประชาชาติโดยเฉพาะอยา่งย่ิงเป้าหมายการ

พฒันาท่ีย ัง่ยืน บริษทั เอน็อาร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ์ จ ากดั มหาชน จะแสดงเจตจ านงค์

อยา่งชดัเจนถึงความมุ่งมัน่น้ีต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของเราและสาธารณชนทัว่ไป 

เราตระหนกัดีว่าขอ้ก าหนดส าคญัส าหรับการมีส่วนร่วมใน United Nations 

Global Compact คือการส่ง รายงานความคืบหน้าประจ าปีซ่ึงบ่งบอกถึงความมุ่งมัน่

ของบริษทัของเราในการด าเนินการตามหลกั สากล10 ประการ เรายึดมัน่ในเร่ืองความ

รับผิดชอบต่อสาธารณชนและความโปร่งใส ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นท่ีจะรายงานความ

คืบหน้าภายในหน่ึงปีของการเขา้ร่วม UN Global Compact และทุกปีหลงัจากนั้นตาม

นโยบายของ UN Global Compact COP ซ่ึงรวมถึง: 

❖ แถลงการณ์ท่ีลงนามโดยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ซ่ึงแสดงถึงการสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ืองส าหรับขอ้ตกลงระดบัโลก

ของสหประชาชาติ และการต่ออายพุนัธสัญญาต่อเน่ืองของเราในการเร่ิมน ามาปฎิบติั และการยึดมัน่ในหลกัการสากล 

ซ่ึงแถลงการณ์ฉบบัน้ีจะแยกออกจากจดหมายแสดงความมุ่งมัน่ในการเขา้ร่วม UN Global Compact 

❖ ค าอธิบายของการด าเนินการในทางปฏิบติั (กล่าวคือการเปิดเผยนโยบาย, ขั้นตอนหรือการด าเนินงานใด ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง) 

ท่ี บริษทัฯ ไดด้ าเนินการ (หรือวางแผนท่ีจะด าเนินการ) เพื่อด าเนินการตามหลกัสากล 10 ประการของกรอบความ

ร่วมมือ Global Compact แห่งสหประชาชาติในแต่ละประเด็นทั้ง 4 ดา้น (สิทธิมนุษยชน, แรงงาน, ส่ิงแวดลอ้ม, การ

ต่อตา้นการทุจริต) 

❖ การวดัผลการด าเนินงาน (เช่น ระดับท่ีบรรลุเป้าหมาย / ตัวช้ีวดัประสิทธิภาพหรือการวดัผลเชิงคุณภาพหรือเชิง

ปริมาณอื่น ๆ ) 

ขอแสดงความนบัถือ 

แดน ปฐมวาณิชย ์

ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

ข้อความพันธสญัญาระหว่าง NRF กับ UN Global Compact 

จากประธานกรรมการบรหิาร 
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ผลการด าเนินงานจากการสนับสนุน "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" 

(Sustainable Development Goals - SDGs) 
บริษัทฯ ค านึงถึงความส าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน ในการผลักดัน

จุดมุ่งหมายร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการสร้างเครือข่ายที่ส าคัญในการด าเนินงานเพื่อความยั่งยืน และมี

การด าเนินกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนร่วมกับทาง UN Global Compact ตลอดระยะเวลาหลายปี เป็นผลให้ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารของบริษัทฯ  ได้รับเกียรติให้ด ารงต าแหน่ง คณะอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย  ภายใต้ UN 

Global Compact Network Thailand องค์การสหประชาชาติ เพื่อร่วมเป็นแรงส าคัญในการเสนอแนวทางสร้างสรรค์ สร้างการ

ตระหนักรู้ การมีส่วนร่วมในภาครัฐ และเอกชนร่วมกับบริษัทฯ ชั้นน าของประเทศไทย และในเวทีโลก

การ เ ป็ นสมา ชิกข้อตกลงแ ห่ งสหประชาชา ติ                 
(UN Global Compact) ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของ
บริษทัฯท่ีมุ่งมัน่พฒันาธุรกิจให้เกิดความยัง่ยืนแต่บริษทัฯ ยงัได้
ด าเนินงานต่าง ๆ ภายใตบ้ทบญัญติั 10 ประการ ซ่ึงประกอบดว้ย
สาระส าคัญ 4 ด้าน  ได้แ ก่  ด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน 
ส่ิงแวดลอ้ม และการต่อตา้นการทุจริต เพ่ือสนับสนุนเป้าหมาย
การพฒันาท่ีย ัง่ยืน (SDGs) ในระดบัสากล โดย บริษทัฯ ไดเ้ขา้
ร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่ ปี 2018 จนถึงปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการท่ีบริษัทฯได้น าเป้าหมายท่ี 13 ในเร่ืองของ 
Climate Action มาเป็นเป้าหมายส าคญัตั้งแต่ปี 2019 จนท าให้
บริษทัฯ ริเร่ิมและด าเนินโครงการ Carbon Footprint และไดรั้บ
การรับรองเป็นโรงงานในอุตสาหกรรมอาหารแห่งแรกใน
ประเทศไทยท่ีไดรั้บการรับรอง Carbon Neutral (องคก์รคาร์บอน
เป็นกลาง) ถือเป็นกา้วส าคญัในการประกาศเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่
ของท่านประธานกรรมการบริหารท่ีจะพาบริษัทฯ ร่วมรับ
บทบาท Climate Actor ในการต่อ สู้กับ วิกฤ ติ ส่ิ งแวดล้อม            
และภาวะโลกร้อน ท่ีไม่ใช่แค่เพื่อบริษทัฯ หากแต่เพื่อผูค้นบน
โลกใบน้ีอีกด้วย การได้รับเกียรติคร้ังน้ีถือเป็นพนัธกิจส าคญั
นอกเหนือจากการผลกัดันธุรกิจให้เติบโต แต่ถือเป็นการร่วม
ผลกัดนัองคก์รในทุกอุตสาหกรรมในระดบัโลกให้ร่วมกนัสร้าง
โลกน้ีให้น่าอยูเ่พ่ือคนรุ่นหลงัต่อไป 

บทบาทการเปน็คณะอนกุรรมการด้านสิ่งแวดล้อม 

UN global Compact Network Thailand 
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ผลการด าเนินงาน 10 เป้าหมาย 

เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

 

• 650 ราย 

ช่วยเหลือและให้ความรู้กับเกษตรกรในโครงการ 

Contract farming จ.กาญจนบุรี 

 

• 55,402 มื้อ 44 ชุมชน 

เด็ก เยาวชน และผู้ที่ขาดแคลนอาหารได้รับความ

ยั่งยืน และเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงอาหารที่มีโภชนาการ

ที่ดี สะอาดและปลอดภัย 

• การลงทุนใน Big idea ventures และ Start up 

• การลงทุนใน Boosted e commerce 

  

• 51,402 ราย  
สนับสนุนและช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ 

• 2,000 ช้ิน  
ลงพ้ืนที่ชุมชนแจกหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์  

เนื่องในสถานการณ์โควิด-19 ที่ต้องมีการระมัดระวัง

และเคร่งครัดในการรักษาความสะอาดเพ่ือป้องกันเช้ือ

โรค 

  

 

• ใส่ในการจัดการน ้าเสียโดยมีระบบบ าบัดน ้า 

• จัดท าโครงการท าความสะอาดภายในเขตและรอบเขต

ของสถานประกอบการ เพื่อฟื้นฟูสภาพน ้าและระบบ

นิเวศโดยรอบให้ปลอดภัย 

•  

  

• 910 ราย  
จ านวนพนักงานภายในองค์กร 

• ท ารายได้มากข้ึน จากปี 2562 26.7% 

  

 

• คัดเลือกเฉพาะวัตถุดิบสะอาดและปลอดภัย 

• ใช้เทคโนโลยี เครื่องจักรกลการผลิตที่ทันสมัย 

• การลงทุนใน Plant of been ซ่ึงเป็นบริษัทที่ผลิต

อาหารโปรตีนทางเลือก (Plant – based) เจ้าแรกใน

ประเทศไทย  

 

• 570 ราย จ้างแรงงานต่างชาติ (ชาวเมียนมาร์, 

ฟิลิปปินส์ และอิตาลี) 

• 8 ราย จ้างแรงงานผู้พิการ 
 

  

 

• มีการอบรมพัฒนาคนในองค์กร เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพคนและการท างาน 

• มีบริการรับส่งพนักงงาน 

• ชุมชน Community Plant – Based 

• Knowledge sharing ให้เกษตรกร ส่งเสริมเกษตรกร

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และยั่งยืน  

  

 

• และน าเศษขยะสดจากสายการผลิตไปสร้างให้เกิด

ประโยชน์ในแง่ของการเกษตรต่อไป 

• สายการผลิตได้มาตรฐานสากล เช่น การรับรองจาก 

 

 

• การคัดเลือกวัตุดิบที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม รวมถึง

ราคาที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ โดยที่ผลิตภัณฑ์มี

คุณภาพ  

  

 

• มีการจัดท าโครงการเพ่ือติดตามการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกขององค์กร เพ่ือหาโอกาสในการช่วยลดก๊าซ

เรือนกระจกเพ่ือไม่ให้อุณหภูมิของโลกในแต่ละปีร้อน

เพ่ิมข้ึน 

• เข้าร่วมเป็นสมาชิก และได้รับเกียรติให้ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร เข้าไปด ารงต าแหน่งใน

คณะอนุกรรมการด้านส่ิงแวดล้อมของ GCNT 

• ประกาศนียบัตรรับรองปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกขององค์กร  

• (Carbon Footprint Organization) 

• ประกาศนียบัตรการเป็นองค์กรที่ปราศจากคาร์บอน 

(Carbon Neutral Organization) ประกาศนียบัตร

การปราศจากคาร์บอนในระดับบุคคล (Carbon 

Footprint of person) 

• มีการจัดท าโครงการเพ่ือใส่ใจต่อโลกและส่ิงแวดล้อม 

โดยการแยกขยะ (ขวด, กระป๋อง, ฝากระป๋อง) ให้

ถูกต้องและน าส่งในสถานที่ที่รับขยะเพ่ือไปสร้างมูลค่า

และโอกาสให้คนที่ต้องการ  
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การด าเนนิงานภายใต ้"เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" (Sustainable Development 

Goals - SDGs) สอดคล้องกับ กลยุทธค์วามยั่งยนื 3P 

 

บริษัทฯให้ความส าคัญกับกลยุทธ์ 3P 

เนื่องจากเล็งเห็นว่า 3P ซึ่งได้แก่ P-People ผู้คน 

P-Planet โลกใบนี้ และ P-Performance ผลการ

ด าเนินธุรกิจ มีความสอดคล้องเกี ่ยวข้องกัน

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากในธุรกิจประกอบ

ไปด้วยผู้คน ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริโภค คู่ค้า 

ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ล้วนมีความเก่ียวข้อง

กัน ขาดกันไม่ได้ ในการพัฒนาความยั่งยืนจึง

ต้องพัฒนาทั้ง 3P ควบคู่กันไป และเราเชื ่อว่า 

ธุรกิจท่ีจะเติบโตและยั่งยืนได้ ผู้คน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมต้องยั่งยืนไปด้วยกัน ไม่มีทางท่ีฝ่ายใดฝ่าย

หนึ่งจะเจริญรุ่งเรืองอยู่ฝ่ายเดียว เมื่อมีผู้คน จึงมีโลกใบนี้ เมื่อมีโลกใบนี้ที่น่าอยู่ ผู้คนก็จะใช้ชีวิตอย่างมี

ความสุข และสามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้ต่อเนื่อง ดังตัวอย่างการด าเนินงานกลยุทธ์ 3P ดังต่อไปนี้ 

People : ผู้คน 

บริษัทฯ ทุ่มเทและให้ความส าคัญต่อผู้คนทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างจริงจัง โดยการสนับสนุน และ

ผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนของพนักงานและบุคลากร รวมถึงมี

บทบาทในการพัฒนาชุมชนบริเวณโดยรอบโรงงานให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน และมุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการ

ท่ีมีคุณภาพจากโรงงานที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคอย่างดีท่ีสุด 

Planet : โลก 

 บริษัทฯ มุ่งเน้นในการรักษาสิ่งแวดล้อม และให้ความส าคัญกับปัญหาภาวะโลกร้อนโดยการเปลี่ยนแปลง

แนวคิดในการด าเนินงาน เพื่อให้สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และค านึงถึงการรับมือต่อ

ความเสี ่ยงที ่อาจส่งผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตของโรงงาน               

ให้สามารถด าเนินไปได้ด้วยความรับผิดชอบต่อธรรมชาติส่วนรวมอย่างยั่งยืน อย่างเช่นการใช้หลังคาโซล่าร์ 

หลอดไฟ LED รวมไปถึงการเป็นองค์กรคาร์บอนเป็นกลาง (Carbon Neutral) แห่งแรกในอุตสาหกรรมอาหารของ

ประเทศไทย 

Performance : ผลการด าเนินงาน 

 บริษัทฯ มีเป้าหมายในการประสบความส าเร็จที่มิใช่หวังแต่เพียงผลก าไร แต่ต้องมีการด าเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อตอบแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างคุณค่าแก่องค์กรในระยะยาว ด้วยการให้ความส าคัญต่อผู้คน

และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม ในขณะที่ไม่หยุดที่จะ

พัฒนาไปตามความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ ๆ และมองหาช่องทางและขยายตลาดเพ่ือ

พร้อมที่จะเติบโต เราเช่ือว่าหากเราด าเนินกลยุทธ์ 3P ได้ดี ผลก าไรก็จะตามมาอย่างยั่งยืน 
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 เพ่ือเป็นการตอกย  ้าวิสัยทศัน์ในการใส่ใจดา้นส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ ได้
ร่วมลงนามใน Science-based target (SBT) : 1.5-degree pledge ท่ีมีการก าหนด
เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของขอ้ตกลงปารีส    
บนพ้ืนฐานทาง Climate Science ซ่ึงมีเป้าหมายในการจ ากดัอุณหภูมิเฉล่ียโลกไว้
ให้ไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส และมุ่งสู่การจ ากดัอุณหภูมิฯ ไวใ้ห้ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส โดยบริษทัฯ ไดร่้วมท าสัญญาร่วมกนัในการ
ขบัเคล่ือนองคก์รดว้ยความใสใจต่อผลกระทบท่ีกระตุน้ให้เกิดสภาพอากาศเปล่ียนแปลง และเป็น 1 ใน 3 องคก์รแรก ของประเทศไทยท่ีได้
เข้าร่วมกับ Science-based target (SBT): 1.5-degree pledge ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน และจากการด าเนินงานภายใต้ Climate action     

เป็นผลท าให้บริษทัฯ สามารถเป็น Net Zero ไดก่้อนปี 2030 

 

 สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) 
เป็นมูลนิธิท่ีไม่หวงัผลก าไร เป็นการร่วมมือจากภาครัฐ และ
เอกชน ประกอบไปด้วยบริษัทชั้นน า ซ่ึงสมาชิกท่ีเข้าร่วม
สามารถมีส่วนร่วมกบัการประชุมและน าเสนอแนวคิดในการ
ร่วมมือกนักบัทั้งภาครัฐและเอกชนจากประเทศอื่น ๆ รวมไปถึง

นกัวิชาการ ผูน้ าทางความคิด ศาสนา วฒันธรรม และส่ือชั้นน า
จากทัว่โลก นอกจากจะให้ความส าคญัในเร่ืองของเศรษฐกิจแลว้ 
ยงัไดมี้การยกระดบัประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มขึ้นมา โดยเนน้ 

 

 

ความส าคญัของการท าธุรกิจโดยค านึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วน
ได้ส่ วน เ สี ยทุ กคน  ไ ม่ใ ช่แค่ ผู ้ ถื อ หุ้น  ( Shareholders) แต่
ครอบคลุมทั้ งองค์กร ลูกค้า ผูรั้บจ้างผลิตในห่วงโซ่อุปทาน 
ชุมชนใกลเ้คียงกบัธุรกิจ และผูท่ี้อาจจะไดรั้บผลกระทบทั้งเชิง
บวกและเชิงลบของธุรกิจนั้น ๆ โดยทางบริษทัฯ ได้ร่วมเป็น
สมาชิกอยา่งเป็นทางการของ WEF บนแพลตฟอร์มส าหรับการ

ก าหนดอนาคตของสินค้าในระดับโลกและมองหาวิธีท่ีเรา
สามารถเปล่ียนแปลงระบบอาหารทัว่โลกเพ่ือแกไ้ขปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผูน้ าดา้นความยัง่ยืน (Sustainability) ในระดบัสากลเป็นองคก์รไม่แสวงหาก าไร (Non-profit) ซ่ึงท างานร่วมกบัภาคธุรกิจ 
ภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ ไดมุ่้งเนน้ให้เกิดการเปล่ียนแปลงของภาคธุรกิจ โดยใชก้ารการศึกษา และการวิจยัต่าง ๆ มาเป็นเคร่ืองมือ

หลกัในการท างานและผลกัดนัให้เกิดความยัง่ยืน จุดเด่นส าคญัขององคก์รคือการเช่ือมโยงเร่ืองความยัง่ยืนเขา้สู่การเปล่ียนแปลงเชิง
ระบบ และ ภาคส่วนธุรกิจขนาดใหญ่ เม่ือปี 2020 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดร่้วมสนบัสนุน Forum for the Future เพ่ือท าการศึกษา และวิจยั 
Alternative protein   ในภูมิภาคเอเชีย 
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มิติเศรษฐกิจ  
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ความมั่นคงทางอาหาร 

ความมัน่คงทางอาหารไม่ไดมี้เพียงมิติดา้นการผลิตอาหารไดม้ากขึ้นเท่านั้น แต่ยงัเช่ือมโยงกบัประเด็นอ่ืน ๆ เช่น การเขา้ถึง

อาการ การผลิตอาหารให้ไดป้ริมาณสม ่าเสมอ ความปลอดภยัของอาหาร ความมัน่คงทางอาหารของชุมชน ทั้งยงับริบทแวดลอ้มอ่ืน ๆ 

ของความมัน่คงทางอาหาร 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา: ปรับจาก Food and Argriculture Organization, “Food Security,” Policy Brief Issue 2 (June 2006):1.

 

  

บริษัท เอ็น อาร์  อินสแตนท์  โปรดิวซ์ จ ากัด 

(มหาชน) หรือ NRF ไดม้องเห็นถึงประเด็นความมัน่คงทาง

อาหารซ่ึงเป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจในระดับนานา

ประเทศ โดยมีการคาดการณ์ในอีก 30 ปีข้างหน้า ตามการ

คาดการณ์ของโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ (World 

Food Program : WFP) จะกลาย เ ป็น วิกฤตการณ์ ท่ี ส่งผล

กระทบไปทัว่โลก เพราะเม่ือ 

 

ประชากรทัว่โลกเพ่ิมมากขึ้นถึง 10,000 ลา้นคน จะมีคนราว ๆ 

265 ลา้นคนท่ีเส่ียงต่อสภาวะขาดแคลนอาหารจากภาวะโรค

ระบาดโคโรนาไวรัส หรือโควิด-19 และระบบอาหารท่ีมีอยู่

ไม่มีก าลังผลิตมากพอท่ีจะรองรับประชากรท่ีเพ่ิมขึ้ นได้

ทั้ งหมด ซ่ึงส่งผลให้ บริษัทฯ ได้รับผลกระทบเชิงบวกต่อ

วิกฤติโรคระบาดในคร้ังน้ี ท าให้ผลิตภณัฑ์กลุ่ม Plant – based 

ท่ีผ ลิตจากพืช  เ ป็นสินค้า ท่ีตอบโจทย์กลุ่มลูก ค้า ท่ีให้

ความส าคัญกับสุขภาพท่ีมีมากขึ้ นในช่วงน้ี  นอกจากน้ี 

ผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ มีจุดแข็งในด้านความปลอดภยัทาง

อ าห า ร  และร าค า เหมาะสมกับคุณภาพ สินค้ า ท่ี ไ ด้

มาตรฐานสากล ท าให้เราสามารถแข็งขนักบับริษทัชั้นน าทัว่

โลกได้ดี รวมถึงกลยุทธ์ขยายช่องทางการขายไปยงักลุ่ม

ผู ้บริโภคท่ีมีความนิยมซ้ือสินค้าออนไลน์ เพราะความ

สะดวกสบาย และปลอดภยั
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แหล่งที่มาของวัตถุดิบ และมาตรฐานการผลิต 

หัวใจส าคญัของผลิตภณัฑ์อาหาร คือ คุณภาพของ

วตัถุดิบซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อผลิตภณัฑ์ ทั้งในดา้นรสชาติ และ

ความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค ในปัจจุบันได้มีการศึกษา  และ

พัฒนาการท าฟาร์มให้ทันสมัย โดยบริษัทได้อาศัยความ

ร่วมมือกบัภาครัฐ เอกชน และองคก์รต่าง ๆ เพ่ือให้ความรู้แก่

เกษตรกร ตลอดจนความช่วยเหลือด้านเงินทุนในการท า

การเกษตรแบบยัง่ยืน เพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย 

และเพ่ิมมูลค่าในการจ าหน่ายวตัถุดิบท่ีปลอดยาฆ่าแมลง 

(Pesticide free) และไดม้าตรฐานเกษตรปลอดภยั (Safe Food) 

เพื่อใช้ในการผลิต และการแปรรูปผลิตภณัฑ์อาหารส าหรับ

การส่งออกและต่อยอดการบริโภคภายในประเทศ  โดย

โรงงานมีกระบวนการผลิตท่ีได้มาตรฐานสากล ได้รับ

มาตรฐานรับรองด้านความปลอดภัยของอาหาร ในระดับ

สากล อาทิ  

 
IFS Food (International Food Standard) SGS International Certification Services Gmbh 

 
BRC Global Standard for Food Safety SGS United Kingdom Ltd 

 
GMP (Good Manufacturing Practice) กรมประมงกรมปศุสัตว ์

 
HACCP กรมประมงกรมปศุสัตว ์

 
HALAL ส านกังานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 

 
SEDEX The Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) 

 

ความมั่นคงด้านอาหารเป็นวาระท่ีทุกประเทศทั่ว

โลกต่างให้ความส าคญั ในฐานะผูผ้ลิตอุตสาหกรรมอาหาร 

นับเป็นความท้าทายในการคิดค้นนวตักรรมใหม่  ๆ ภายใต้

ขอ้จ ากดัท่ีมุ่งใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือส่งมอบอาหารท่ีปลอดภยั มี

คุณค่าทางโภชนาการท่ีเหมาะสม และเพียงพอ เพื่อท่ีทุกคน

สามารถเขา้ถึงได ้และทา้ยท่ีสุด หัวใจส าคญัของการพฒันาท่ี

ย ัง่ยืน ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งผูผ้ลิต 

และผูบ้ริโภคในการให้การสนับสนุนธุรกิจท่ีมีความยัง่ยืน 

และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือสร้างความมัน่คงทางอาหาร

ท่ีย ัง่ยืนในอนาคต ความมั่นคงด้านอาหารเป็นวาระท่ีทุก

ประ เทศทั่ว โลกต่ า งให้ความส าคัญ  ในฐานะผู ้ผ ลิต

อุตสาหกรรมอาหาร นับเป็นความท้าทายในการคิดค้น

นวตักรรมใหม่ๆ ภายใตข้อ้จ ากดัท่ีมุ่งใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อส่ง

มอบอาหารท่ีปลอดภยั มีคุณค่าทางโภชนาการท่ีเหมาะสม 

และเพียงพอ เพื่อท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และท้ายท่ีสุด 

หวัใจส าคญัของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ตอ้งอาศยัความร่วมมือจาก

ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งผู ้ผลิต และผู ้บริโภคในการให้การ

สนับสนุนธุรกิจท่ีมีความยัง่ยืน และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

เพ่ือสร้างความมัน่คงทางอาหารท่ีย ัง่ยืนในอน
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การผลิตอาหารที่ได้มาตรฐาน  

นวัตกรรม และการวิจัยพัฒนา เพื่อธุรกิจบนเส้นทางความยั่งยืน

NRF มีนโยบายในการพฒันาผลิตภณัฑ์อาหารใหม่อย่างต่อเน่ือง

ในแต่ละปี เพ่ือตอบสนองผูบ้ริโภค เพ่ือสุขภาพและความยัง่ยืน ซ่ึงผลลพัธ์ของการ

พฒันาผลิตภณัฑ์อาหารใหม่น้ีจะเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ทั้งหมด โดยมิไดน้ าสินคา้หรือ

ผลิตภณัฑ์เดิมมาดัดแปลงหรือปรับปรุง อีกทั้งการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่น้ีเป็นการ

ร่วมมือกันระหว่างบริษทั ฯ และลูกค้าในการพฒันาสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่  ๆ        

ให้มีความเหมาะสมต่อเทศกาลหรือแนวโน้มตลาด เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกค้าท่ีเปล่ียนไปให้ไดท้นัท่วงที ซ่ึงนอกจากการตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคแลว้บริษทัฯ ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ดว้ยมาตรฐานสากล ซ่ึง NRF

ไดรั้บอนุญาต และไดรั้บใบอนุญาตทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงการ

รับรองจากต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย เช่น ส านักงาน

คณะกรรมการอาคารและยา เราท าตามกฎหมายท่ีบงัคบัใชส้ าหรับสถานประกอบการ 

เช่น พ.ร.บ การสาธารณสุขฯ พ.ร.บ คุ ้มครองผูบ้ริโภค พ.ร.บ ความรับผิดชอบต่อ

ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั เป็นตน้ ส าหรับมาตรฐานการผลิต และ

ส่งออกระหว่างประเทศท่ีบริษทัฯ ไดรั้บ เช่น IFS Food (International Food Standard) 

รับรองโดย สถาบัน SGS International Certification Services Gmbh BRC Global 

Standard for Food Safety รับรองโดย สถาบนั SGS United Kingdom Ltd. GMP (Good 

Manufacturing Practice) รับรองโดย กรมประมง และGMP (Good Manufacturing 

Practice) รับรองโดย กรมปศุสัตว ์เพราะเรามีพนัธสัญญาท่ีตอ้งการส่งมอบนวตักรรม

ทางอาหารเพ่ือสร้างความสุขอยา่งย ัง่ยืนให้กบัผูบ้ริโภคผา่นการวิจยั และพฒันา  
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ก้าวสู่การเป็นบริษัทฯ ที่มีรูปแบบพร้อมรองรับผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต  

Plant-Based Platform 

ผลิตภณัฑอ์าหารโปรตีนจากพืชมีการเติบโตอยา่งมาก
จากกระแสนิยมการรักษาสุขภาพและตอ้งการเห็นโลกท่ีดีขึ้น 
(อาหารโปรตีนจากพืชปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่า
อาหารโปรตีนจากเน้ือสัตว์ เน่ืองจากการปศุสัตว์มีการปล่อย
ก๊าซมีเทนจ านวนมาก) ผูบ้ริโภคมองหาผลิตภณัฑ์อาหารและ
เคร่ืองด่ืมท่ีตอบโจทย์เร่ืองคุณประโยชน์และดีต่อสุขภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดในสหรัฐอเมริกา องักฤษ และประเทศ
ในทวีปยโุรป  

ปัจจุบันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 อาจเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีท าให้ผูบ้ริโภคหนัมาทดลอง
บริโภคโปรตีนจากพืชมากขึ้น ส่วนหน่ึงจากความเช่ือท่ีว่าโรค
ระบาดอาจมีตน้ก าเนิดมาจากสัตวแ์ละการบริโภคอาหารโปรตีน
จากพืชท าให้มีภูมิคุม้กนัแข็งแรงขึ้น ท าให้อตัราการเติบโตของ
ยอดขายของสินค้า Plant-Based Meat สูงกว่า Animal-Based 
Meat อยา่งมากในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในช่วงเดือน
มีนาคม 2020 (ท่ีมา SPINS, Plant Based Foods Association) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผู้บริโภคกลุ่ม Millennials และ Gen Z 

มีความห่วงใยในส่ิงแวดล้อม 

ความท้าทายของการผลิตอาหารให้เพยีงพอต่อประชากรโลก 
และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมภายในปี 2050 ส่งเสริมการ

ผลิตและบริโภคอย่างย่ังยืน 
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จากการท่ีบริษทัฯ มีความสามารถในการผลิตอาหารโปรตีนจากพืชอยู่แลว้ในปัจจุบนั เช่น อาหารส าเร็จรูปพร้อมปรุงจาก
ขนุน บุกและมะเขือ เป็นตน้ซ่ึงบริษทัฯ มีความสามารถในการผลิตไดห้ลากหลายรสชาติ และหลากหลายบรรจุภณัฑ์ บริษทัฯ จึงมี
ความมุ่งมัน่ท่ีจะกา้วขึ้นเป็นผูน้ าของอุตสาหกรรมผลิตอาหารโปรตีนจากพืชในประเทศไทย และเป็นผูผ้ลิตของอุตสาหกรรมน้ีท่ี
ไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล บริษทัฯ จึงไดมี้นโยบายร่วมทุนกบับริษทัฯ ชั้นน าระดบัโลกเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และความ
ช านาญในการผลิตอาหารโปรตีนจากพืชในระดบัมาตรฐานสากล กา้วทนัเทคโนโลยีและผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ โดยหลกัเกณฑใ์นการร่วม
ลงทุนหรือซ้ือกิจการเพ่ือส่งเสริมธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งดา้นการเงินและการด าเนินงาน  ไดแ้ก่ 

 

 

 

 

  

 ดว้ยวิสัยทศัน์ในการกา้วขึ้นเป็นผูน้ าการผลิตอาหารโปรตีนจากพืชเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตลาดผลิตภณัฑ์โปรตีน
จากพืชท่ีมีมากกว่าก าลงัการผลิตในปัจจุบนั (The Foxconn of Plant-based food) บริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในบริษทัและสตาร์ทอพัท่ีมี
ความพร้อมในการผลิตและจ าหน่ายอาหารโปรตีนจากพืช ดงัน้ี 

 

❖ โรงงานผลิตอาหารโปรตีนจากพืชโดยเฉพาะ  

(Dedicated plant-based food factory) และศูนย์วิจัยพัฒนา 

ตามรายงานของ FAIRR investor network  ในปี 2020 มีการ

ลงทุนในธุรกิจโปรตีนจากพืชถึง 1.1 พนัลา้นเหรียญสหรัฐซ่ึง

เติบโตเป็น 2 เท่าของปี 2019 บริษทัอาหารรายใหญ่ทัว่โลก 

และสตาร์ทอพัต่าง ๆ มุ่งเนน้การพฒันาเทคโนโลยีเพื่อวตัถดิุบ 

และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ท่ีมีรสชาติและลักษณะใกล้เคียงกับ

เน้ือสัตวโ์ดยธรรมชาติ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่บริษทัอาหารระดบั

โลกเหล่านั้น โดยเฉพาะสตาร์ทอพัไม่ไดมี้โรงงานผลิตเอง

เป็นการเฉพาะ จากความสามารถในการผลิตอาหารโปรตีน

จากพืชในปัจจุบนั บริษทัฯ มีแผนขยายก าลงัการผลิตเพ่ิมเติม

เพื่อรองรับการเติบโตของความตอ้งการบริโภคอาหารโปรตีน

จากพืชในเกือบทุกภูมิภาคของโลกท่ีจะเติบโตจาก 12.1 

พนัลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2019 เป็นกว่า 27.9 พนัลา้นเหรียญ

สหรัฐในปี 2025 โดยเฉพาะเพื่อผลิตให้กับบริษทัต่าง ๆ ท่ี

บริษทัฯ ลงทุน รวมถึงสตาร์ทอพัท่ีบริษทัลงทุนผา่น Big Idea 

Venture และ New Protein Fund I  โดยการสร้างโรงงานผลิต

อาหารโปรตีนจากพืชโดยเฉพาะในประเทศไทยและการร่วม

ลงทุนกบัผูผ้ลิตอาหารโปรตีนจากพืชในประเทศองักฤษ THE 

BRECKS COMPANY LIMITED (“Brecks” หรือ “เบรคส์”)  

 

 

 

 



เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2020 บริษัทฯ ได้เข้าร่วม

ลงทุนกบั Brecks ซ่ึงเป็นบริษทัในประเทศองักฤษท่ีเช่ียวชาญ

ในการผลิตอาหารโปรตีนจากพืชมากว่า 27 ปี เช่น ไส้กรอก

จากพืชให้กบัลูกคา้ท่ีเป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมโปรตีนจากพืช

และจ าหน่ายสินคา้ไปทัว่โลก บริษทัฯ ร่วมลงทุนกบั Brecks 

ในบริษทัร่วมทุนท่ีจดัตั้งขึ้นใหม่ท่ีช่ือว่า Plant And Bean Ltd. 

(P&B หรือ แพลนท์แอนด์บีน) โดยบริษทัฯ ไดจ้่ายเงินซ้ือหุ้น

เพ่ิมทุน ร้อยละ 25 ใน P&B ดว้ยจ านวนเงินประมาณ 5 ลา้น

ปอนด์ หรือ 198 ลา้นบาท เพ่ือน าไปซ้ือโรงงานแห่งใหม่ใน

ประเทศองักฤษและเคร่ืองจักรท่ีมีขนาดก าลงัผลิตใหญ่ขึ้น 

นอกจากน้ี บริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของ P&B เพ่ิมอีกร้อย

ละ 25 ภายในประมาณวนัท่ี 12 มิถุนายน 2021ในราคา 4 ลา้น

ปอนด์ โดยราคาจะสามารถปรับลดลงหาก P&B ไม่สามารถ

บรรลุผลก าไรท่ีก าหนดไวไ้ด ้ยกเวน้หาก P&B สามารถเพ่ิม

ทุนให้แก่นักลงทุนใด ๆ ได้ในราคาท่ีเกินกว่าท่ีระบุไวใ้น

สัญญา ในการร่วมทุน Brecks ได้โอนธุรกิจโปรตีนจากพืช

ทั้ งหมด ฐานลูกค้า รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตมาท่ี P&B 

ปัจจุบัน เน่ืองจาก P&B อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือก

โรงงานท่ีเหมาะสมส าหรับการขยายก าลงัการผลิต P&B จึง

เช่าพ้ืนท่ีโรงงานเดิมของเบรคส์ส าหรับการผลิต (อตัราค่าเช่า 

60,000 ปอนดต์่อปี ช าระค่าเช่า 4 คร้ังต่อปี (สัญญาอาย ุ2 ปี ต่อ

อายไุดค้ราวละ 2 ปี และผูเ้ช่าสามารถยกเลิกสัญญาเม่ือใดก็ได ้

โดยให้แจ้งยกเลิกอย่างน้อย 3 เดือนก่อนการยกเลิก) ไป

จนกว่าจะหาโรงงานแห่งใหม่ท่ีเหมาะสมได้ อย่างไรก็ตาม 

เพื่อตอบสนองการความตอ้งการส่ังผลิตของลูกคา้ท่ีเพ่ิมขึ้น 

ในเดือนมิถุนายน 2020 P&B ได้น าเงินเพ่ิมทุนท่ีได้รับจาก

บริษัทฯ จ านวน 0.8 ล้านปอนด์ ไปซ้ือเคร่ืองจักรใหม่เพ่ือ

ขยายก าลังการผลิตประมาณร้อยละ 40 (เพ่ิมเป็นประมาณ 

4,700 ตนั) P&B ไดซ้ื้อโรงงานแห่งใหม่ส าเร็จเม่ือเดือน 

 

 

 

มกราคม 2021 ซ่ึงเป็นโรงงานผลิตไส้กรอก 55,000 

ตนั และสามารถขยายก าลงัการผลิตไดถึ้ง 70,000 ตนั 2564 ซ่ึง

ขณะน้ีก าลงัอยู่ในขั้นทดลองผลิตสินค้า และขอใบอนุญาต 

ต่าง ๆ โดยคาดว่าจะสามารถผลิตไดป้ระมาณเดือน มีนาคม 

2021  

P&B มีแผนท่ีจะระดมทุนจากนกัลงทุนเพ่ิมเติมโดย

จะน าเงินท่ีไดไ้ปขยายฐานการผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 

และเอเชียเพ่ือการเติบโตอย่างย ัง่ยืน อาทิเช่น การมีฐานการ

ผลิตท่ีมีสามารถผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีมีมาตรฐานเดียวกนัรองรับ

ลูกคา้ท่ีมีเครือข่ายร้านอาหารทัว่โลกรวมถึงเพ่ือประโยชน์ทาง

ภาษี (เช่น ลดภาระภาษีน าเขา้สินคา้) เป็นตน้ การเพ่ิมทุนของ 

P&B ในอนาคตดงักล่าวอาจท าให้บริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบ

ในสัดส่วนการถือหุ้นท่ีลดลง โดยบริษัทฯ มีนโยบายคง

สัดส่วนการลงทุนของบริษทัฯ ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของหุ้น

ทั้งหมดของ P&B 

ท่ีผ่านมา โรงงานของ Brecks ท่ีประเทศอังกฤษ 
รับจา้งผลิตสินคา้โปรตีนจากพืชให้กบัตราสินคา้ต่าง ๆ เช่น 
Quorn, The Vegetarian Butcher และ Cauldron Foods บริษทั
คาดว่า การร่วมทุนในคร้ังน้ีจะท าให้บริษทัไดรั้บโอกาสใน
การเรียนรู้และเพ่ิมความช านาญในการผลิตสินค้าดังกล่าว 
เป็นการเปิดโอกาสให้บริษทัสามารถก้าวขึ้นมาเป็นหน่ึงใน
ผู ้รับจ้างผลิตอาหารของไทยรายใหญ่ส าหรับผลิตภัณฑ์
ประเภทน้ีในอนาคต 
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❖ การลงทุนในบริษัท  

The Meatless Farm Limited 

เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2019 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมลงทนุ
ใน The Meatless Farm Limited ( “Meatless Farm” )  ซ่ึ ง เ ป็น 
บ ริษัท ท่ี จัดตั้ ง ขึ้ น ในประ เทศอังกฤษ  ด า เ นิน ธุร กิจใน
อุตสาหกรรมผลิตอาหารโปรตีนจากพืชเพ่ือทดแทนเน้ือสัตว์ 
เช่น ผลิตภณัฑ์จ าพวกแฮมเบอร์เกอร์เน้ือเทียมท่ีมีส่วนผสมของ
น ้ ามันมะพร้าว โปรตีนจากข้าวและถั่ว  รวมถึงหัวไชเท้า 
(Radish) ท่ีสามารถให้รสชาติและรสสัมผัสเหมือนกับเป็น
ผลิตภณัฑ์จากเน้ือสัตวจ์ริง สินคา้และผลิตภณัฑ์ของ Meatless 
Farm มีความสะดวกสบายและง่ายต่อการบริโภคอีกด้วย 
สามารถน าไปดดัแปลงเป็นเมนูอาหารไดห้ลากหลายประเภท 
เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีและเปิดโอกาสให้บริษทัฯ เขา้เป็น
พนัธมิตรทางธุรกิจกบั Meatless Farm บริษทัฯ จึงเขา้ลงทุนใน
หุ้นกู้แปลงสภาพ (Loan Note Instrument) ของ Meatless Farm 
และแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัแลว้เม่ือช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 
ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุ้นประมาณร้อยละ 0.87 ซ่ึงเป็นการลงทุนเพ่ือ
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีดีซ่ึงท าให้บริษทัฯ มีโอกาสเป็นผูผ้ลิต
และจดัจ าหน่ายไดอ้นาคต รวมถึงไดรั้บขอ้มูลและองค์ความรู้
ต่าง ๆ ในระดบัผูถื้อหุ้น ปัจจุบนับริษทัฯ อยู่ระหว่างการเจรจา
กับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ในประเทศไทยเพ่ือน าสินค้าของ 
Meatless Farm เขา้ไปวางจ าหน่ายเพ่ือทดลองตลาด ทั้งน้ี บริษทั
เ ค ย เ ปิ ด ตั ว สิ น ค้ า ข อ ง  Meatless Farm ท่ี ไ อ ค อนส ย าม 
กรุงเทพมหานคร เม่ือเทศกาลกินเจปี 2019 ท่ีผา่นมา โดยไดป้รุง
รสชาติผลิตภณัฑใ์ห้เหมาะกบัผูบ้ริโภคชาวไทย เช่น ลาบทอดเจ 
ทงคตัสึเจ มายองเนสเม็ดมะม่วงหิมพานต์สูตรเจ เป็นตน้ ทั้งน้ี
ตอ้งการเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายให้กบั Meatless Farm และในระยะยาว
บริษัทฯ ตั้ งเป้าหมายเป็นผูรั้บจ้างผลิตให้กับ Meatless Farm 
ส าหรับตลาดในประเทศไทยภูมิภาคเอเชียในอนาคตอีกดว้ย   
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❖ การเข้าร่วมลงทนุใน Big Idea Venture LLC และ New Protein Fund I กองทนุที่

เน้นการลงทนุในธุรกิจโปรตีนจากพืชและเซลล์  

เพื่อเป็นผูน้ าในการผลิตอาหารโปรตีนจากพืช การ

ไดเ้ขา้ถึงเทคโนโลยีและลูกคา้ใหม่ ๆ จากทัว่โลก เม่ือวนัท่ี 3 

ตุลาคม 2019 บริษทัเขา้ลงทุนในฐานะนกัลงทุนท่ีไม่ไดมี้ส่วน

ร่วมในการบริหารใน  Big Idea Venture LLC (“Big Idea 

Venture” หรือ “BIV”) และ กองทุนนิวโปรตีน (“New Protein 

Fund I”) ขนาดกองทุน 1,500 ล้านบาท ซ่ึงคุณแดน ปฐม

วาณิชย ์กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูร่้วมก่อตั้ง โดย 

Big Idea Venture เป็นผู ้บริหารจัดการกองทุน New Protein 

Fund I ซ่ึงเป็นกองทุนแบบ Accelerator ท่ีให้เงินทุนสนบัสนุน

ธุรกิจสตาร์ทอัพเก่ียวกับอาหารโปรตีนจากพืช พร้อมทั้ง

ค าปรึกษาในการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ โดย

ตั้งเป้าหมายเขา้ลงทุน 100 สตาร์ทอพั ซ่ึงปัจจุบนัลงทุนแลว้

มากกว่า 30 สตาร์ทอัพ มากกว่าคร่ึงหน่ึงของสตาร์ทอัพ

เหล่านั้นมียอดขายแลว้   

ทั้งน้ี ในฐานะนักลงทุนท่ีไม่ได้มีส่วนร่วมในการ

บริหารใน Big Idea Venture ท าให้บริษทัฯ ไดรั้บสิทธิในการ

เข้าน าเสนอเป็นผู ้ผลิตให้กับ Start-up ท่ีกอง New Protein 

Fund ลงทุน(Preferred Co-Packer) เ ม่ือ Start-up เหล่านั้ นมี

ความตอ้งการผูผ้ลิตทั้งในจ านวนผลิตแบบทดลองตลาด และ

ในจ านวนผลิตเชิงพาณิชย ์(Commercial Scale) การเขา้ลงทุน

ดังกล่าวท าให้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีสามารถ

น ามาประยุกต์ใช้กับบริษทัได้ในภายภาคหน้าเพ่ือการเพ่ิม

ผลผลิตและประสิทธิภาพในการผลิตของบริษทัให้ดีย่ิงขึ้น 

ตวัอย่าง บริษทัท่ีอยู่ใน New Protein Fund I เช่น Black Sheep 

Food (เน้ือแกะ) Phuture Meat (เน้ือหมู) Eat Karana (เน้ือววั) 

Confetti fine Foods (ขนมขบเคี้ ยวจากพืช)  ในปัจจุบัน      

บริษัทฯ ได้สัญญาว่าจ้างผลิตจาก Phuture Limited ซ่ึงเป็น

หน่ึงในสตาร์ทอพัของกองทุน 

 

❖ Phuture Limited 

เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2020 บริษัทได้ลงทุนในตรา

สารเพื่อการได้มาซ่ึงสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั

หรือหุ้นบุริมสิทธิแลว้แต่กรณี คิดเป็นมูลค่า 25,000 ดอลลาร์

สหรัฐฯ โดย Phuture Limited (“Phuture”) เป็นสตาร์ทอพัท่ี

มุ่งเน้นการพฒันาหมูสับเทียมท่ีผลิตจากโปรตีนจากถัว่เหลือง

เป็นหลกั ซ่ึงถือไดว่้าเป็นหน่ึงในสตาร์ทอพัด้าน Food Tech 

ในทวีปเอเชียท่ีไดรั้บความสนใจจากบริษทัฯ ลงทุนระดบัโลก 

ซ่ึงบริษทัฯ ได้พบกับ Phuture Limited จากการเข้าลงทุนใน 

BIV ปัจจุบัน Phuture ได้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในร้านอาหาร

หลายแห่งในประเทศสิงคโปร์ และมีแผนขยายธุรกิจไปยงั

ประเทศจีน และประเทศไทย และพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ 

อ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง  ทั้ ง น้ี  บ ริ ษัทฯ  ล งทุ น เ พ่ื อ เส ริมส ร้ า ง

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและโอกาสในการเป็นผูผ้ลิตสินคา้

ให้กบั Phuture 
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กลุ่ม Functional Product 

นอกจากผลิตภณัฑด์า้นอาหารท่ีหลากหลาย และมีคุณภาพระดบัสากลแลว้ บริษทัฯ ยงัมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ท่ีให้ 

ความสะดวกสบายแก่ผูบ้ริโภค (Functional product) ไดแ้ก่ธุรกิจผลิตภณัฑ์ท่ีท าหนา้ท่ีเฉพาะดา้น รวมถึงสินคา้อุปโภคท่ีไม่ใช่อาหาร

ใน บรรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัผูบ้ริโภคและส่ิงแวดลอ้ม (V-Shapes) ในอนาคตบริษทัฯ มีแผนที่จะขยายไปผลิตภณัฑใ์นกลุ่มอาหารดว้ย 

เช่น Food Supplement เป็นต้น โดยผ่านการลงทุนร่วมกับ Boosted ในเดือนธันวาคม 2020 บริษัทฯ ได้เข้าท าสัญญาเพื่อเข้าซ้ือ

เคร่ืองจกัรผลิต บรรจุภณัฑ์ V-shape และใชเ้ทคโนโลยีผลิตบรรจุภณัฑ์ V-shape ซ่ึงเป็นบรรจุภณัฑท่ี์ให้ความสะดวกสบายเหมาะกบั

ผูบ้ริโภคทุกวยั รวมถึงผูป่้วยและผูพ้ิการ กบัผูใ้ห้บริการดา้นเคร่ืองจกัรและนวตักรรมบรรจุภณัฑ์ V-shape ซ่ึงภายใตสั้ญญาดงักล่าว

บริษทัฯไดรั้บสิทธิใน การปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) จากผูใ้ห้บริการดา้นเคร่ืองจกัรและนวตักรรมเทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์ 

V-shape ในการให้บริการ ดา้นบรรจุภณัฑ์ V-shape ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร เคร่ืองส าอาง ยาเวชภณัฑ์ และเคมีภณัฑ์ ในตลาดใน

ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

บริษทัของเราเห็นความส าคญัเร่ืองของนวตักรรม
และมุ่งมั่นท่ีจะสร้างความยัง่ยืนให้กับโลกของเรา จึงมุ่ง
แสวงหานวตักรรมท่ีดีท่ีสุดเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ของเราและช่วยโลกของเราไปในเวลาเดียวกนั อาหาร
จากพืชจึงกลายมาเป็นค าตอบท่ีส าคัญของโจทย์ทางด้าน
นวตักรรมของเราในคร้ังน้ี  เราตอ้งการเปล่ียนเครือข่ายอาหาร
ให้ย ัง่ยืนมากขึ้นและสามารถเขา้ถึงไดส้ าหรับคนทุกคน ดงันั้น
เราจึงใช้นวตักรรมของเราในการสร้างผลิตภณัฑ์จากพืชท่ีมี
คุณภาพดีท่ีสุดในราคาท่ีเป็นมิตรมากท่ีสุดเพื่อดึงดูดผูบ้ริโภค
ให้เขา้าร่วมเส้นทางแห่งความยัง่ยืนน้ีกบัเรา  

V-shape เป็นหน่ึงในนวตักรรมของเรา ซ่ึงเป็นบรรจุ
ภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและสะดวกต่อการใชง้าน วสัดุ
ท่ี เราใช้คือพลาสติกประเภท Polylactic Acid (PLA) เ ป็น
พลาสติกท่ีสกัดขึ้นมาจากพืช เช่นข้าวโพด, มันส าปะหลงั, 
อ้อย หรือบีทรูท  ซ่ึง พลาสติกจาก PLA น้ีมีวฏัจักรการย่อย
สลายท่ีส้ันมากเน่ืองจากเป็นวัสดุท่ีท าจากธรรมชาติจึงมี
กระบวนการยอ่ยสลายกลบัคืนสู่ธรรมชาติไดง้่ายเช่นกนั 

 
 
 
 
 
 
กระบวนการผลิตพลาสติก PLA น้ี  สามารถสร้าง

ให้เกิดผลกระทบจากคาร์บอนอยา่งมีนยัส าคญั เช่น ก๊าซเรือน
กระจกน้อยลง และ มีการลดการใช้พลังงานท่ีไม่หมุนเวียน 
และจากขอ้มูลเชิงนิเวศแสดงให้เห็นว่าในกระบวนการณ์การ
ผลิตพลาสติก PLA นั้น มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต ่ากว่า
การผลิตพลาสติกประเภทอื่น ๆ 

 
 
 

 

 

 



29 
รายงานการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื 2563 

 

การคัดเลือกผลิตภัณฑ์วัตถุดิบ  

การจัดหาวัตถุดิบ 

บริษทัฯ มีการจดัหาวตัถุดิบทั้งประเภทของสด ของแห้ง สารประกอบอาหาร และบรรจุภณัฑจ์ากผูผ้ลิต และตวัแทนจ าหน่ายใน
ประเทศเป็นหลกั โดยบริษทัฯ มีนโยบายจดัหาวตัถุดิบจากคู่คา้หลายรายเพ่ือลดความเส่ียงจากการพ่ึงพิงคู่คา้รายใดรายหน่ึง โดยในบาง
กรณี บริษทัฯ จ าเป็นท่ีจะตอ้งน าเขา้บรรจุภณัฑแ์ละหรือวตัถดิุบท่ีใชใ้นการผลิตบางประเภทจากต่างประเทศตามขอ้ก าหนดของลกูคา้ ทั้งน้ี 
บริษทัฯ มีหลกัเกณฑใ์นการใชจ้ดักลุ่มคู่คา้รายส าคญัของบริษทัฯ อยา่งชดัเจน โดยมีมูลค่าการคา้ท่ีมีระหว่างกนัมากกว่า หรือเท่ากบั 3 ลา้น
บาทต่อปี โดยแยกประเภทสินคา้ท่ีซ้ือขายกนัเป็น 4 กลุ่ม วตัถุดิบสด วตัถุดิบแห้ง บรรจุภณัฑ ์และอื่น ๆ ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่น 3 กลุ่มขา้งตน้ 

  

1) วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต 

วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตประกอบไปดว้ยวตัถุดิบของ
สด ของแห้งและสารประกอบอาหาร โดยวตัถุดิบส่วนใหญ่
จะเป็นผลผลิตทางการเกษตร ไดแ้ก่ พริก ตะไคร้ มะนาว 
กระเทียม วตัถุดิบหลักของบริษทัฯ  ได้แก่ผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร ซ่ึงปริมาณผลผลิตมีความไม่แน่นอน และมีอายุ
ในการเก็บรักษาไม่นานนัก บริษทัฯ จึงมีการวางแผนการ
ผลิตและจดัตารางการรับวตัถุดิบเหล่าน้ีอย่างเขม้งวดเพ่ือ
รักษาคุณภาพของวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิต ซ่ึงจะส่งผล

กระทบโดยตรงต่อมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของ
บริษทัฯ โดยทัว่ไป บริษทัฯ จะเก็บวตัถุดิบประมาณ 3 ถึง 7 
วนั โดยราคาซ้ือขายวตัถุดิบทางการเกษตร บริษทัฯจะใช้
ราคาอา้งอิงจากราคากลางของตลาดศรีเมืองและตลาดไทย
ซ่ึงเป็นตลาดกลางผัก และผลไม้สดขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ี
จงัหวดัราชบุรี และพ้ืนท่ีในการรับซ้ือ ซ่ึงวตัถุดิบทางการ
เกษตร บริษทัฯ จะรับซ้ือจากตวัแทนจ าหน่ายเป็นส่วนใหญ่ 
โดยบริษทัฯ เป็นผูก้  าหนดคุณภาพท่ีตอ้งการ 

 

 

 

 

 

2) บรรจุภณัฑ ์

บริษทัฯ จะท าการสั่งซ้ือบรรจุภณัฑท์ุกขนาดและชนิด
ตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการสั่งซ้ือจาก
ผูจ้ดัจ าหน่ายในประเทศ มีบางส่วนท่ีจ าเป็นจะตอ้งสั่งซ้ือ
จากผูจ้ดัจ าหน่ายในต่างประเทศ ซ่ึงจะเกิดขึ้นก็ต่อเม่ือเป็น
ขอ้ก าหนดเฉพาะของลูกคา้ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการสั่งซ้ือจาก
ผูผ้ลิตในประเทศ 

บริษทัฯ มีการจดัหาวตัถุดิบทั้ง 2 กลุ่ม จากผูผ้ลิตหรือ
ผูจ้ัดจ าหน่ายวตัถุดิบหลายรายเพ่ือเป็นการลดความเส่ียง

จากการพ่ึงพิงผูผ้ลิตและผูจ้ัดหาวตัถุดิบรายใดรายหน่ึง
โดยเฉพาะ อีกทั้ง บริษทัฯ มีนโยบายการสั่งซ้ือท่ีสม ่าเสมอ
และต่อเน่ืองกบัผูผ้ลิตและผูจ้ดัหาวตัถุดิบรายเดิม เป็นการ
สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างกนั ท าให้ท่ีผ่านมา บริษทัฯ 
ไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบในการผลิตจน
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการประกอบธุรกิจแต่
อยา่งใด 

3) การผลิตและการควบคุมการผลิต 

ปี 2020 อตัราการใช้ก าลงัการผลิตเฉล่ียของบริษัทฯ 

อยู่ในอตัราประมาณร้อยละ 111 จากก าลงัการผลิตทั้งหมด
ประมาณ 14,677 ตนัต่อปี ทั้งน้ี เป็นการนับก าลงัการผลิต
ในส่วนเฉพาะโรงงานของบริษทัฯ จ านวน 2 โรงงาน ไดแ้ก่ 
โรงงานส าหรับผลิตเส้น และโรงงานส าหรับการผลิตซอส
และเคร่ืองปรุง  
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4) ขั้นตอนการผลิต 

โดยทั่วไป บริษทัฯ จะผลิตสินค้าตามค าสั่งซ้ือของ
ลูกค้า (Made to order) เป็นหลัก และมีเพียงบางส่วนท่ี
บริษทัฯ ผลิตเพ่ือสต๊อกผลิตภณัฑ์ไวเ้พ่ือจ าหน่ายให้ธุรกิจ
ค้าปลีกขนาดใหญ่และร้านค้าปลีกทั่วไปทั้ งใน  และ
ต่างประเทศ โดยฝ่ายผลิตจะวางแผนการผลิตร่วมกบัฝ่าย
ขายและฝ่ายจัดซ้ือวตัถุดิบ ทั้ งน้ี เพ่ือให้การผลิตเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายการผลิต และสามารถ
ส่งมอบผลิตภณัฑ์ภายในเวลาท่ีตกลงไวก้บัลูกคา้ บริษทัฯ 
จึงมีขั้นตอนการผลิตมีดงัน้ี 

 

 

 

บริษทัฯ มีฝ่ายการผลิต และควบคุมการผลิตเป็นหน่ึง
ในส่วนส าคญัท่ีสุดของการด าเนินการของบริษทัฯ ท่ีจะส่งผล
โดยตรงต่อมาตรฐานคุณภาพของสินคา้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบริษทัฯ ใส่
ใจเป็นอย่างมาก บริษทัฯ จึงให้ความส าคญัต่อขั้นตอนการผลิต

และการควบคุมการผลิตเพ่ือให้พนกังานทุกคนสามารถท างาน
ไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพท่ีสุด โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัแบ่งการเป็น
หน่วยงานฝ่ายผลิตยอ่ยออกเป็น 5 ฝ่าย ดงัน้ี  

• ฝ่ายผลิตสายสินค้าชนิดผง  

• ฝ่ายผลิตสายเส้นบะหม่ี  

• ฝ่ายผลิตสายเตรียมวัตถุดิบและผลิตสินค้าแช่งแข็ง  

• ฝ่ายผลิตสายเคร่ืองแกงและซอสต่าง  

• ฝ่ายผลิตสายติดฉลากและแพค็กิง้  
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5) ขั้นตอนการควบคุมการผลิต 

บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะผลิตสินคา้ท่ีไดม้าตรฐาน
อาหารปลอดภยั (Safe Food) โดยผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ มีการ
ส่งออกไปยงักลุ่มประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกาเป็นหลกั ซ่ึง
เป็นกลุ่มประเทศท่ีมีความเข้มงวดในเร่ืองของคุณภาพสินคา้ 
และความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์อาหารท่ีถูกน าเข้าเป็นอย่าง
มาก ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีนโยบายควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน
การผลิตเพ่ือให้มัน่ใจไดว่้าผลิตภณัฑ์ทุกช้ินท่ีออกจากโรงงาน
ไปถือลูกคา้จะผา่นเกณฑม์าตรฐานระดบัสากล 

• คุณภาพของวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต 

วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตนั้นจะประกอบไปดว้ยของสด ของแห้ง
และสารประกอบอาหาร โดยบริษทัฯ จะมีการก าหนดคุณภาพ
ของวัตถุดิบทุกชนิดเพ่ือเป็นมาตรฐานในการคัดเลือกผูจ้ัด
จ าหน่ายวตัถุดิบให้กบับริษทัฯ นอกจากน้ี ฝ่ายควบคุมการผลิต
ใชว้ิธีสุ่มในการน าวตัถุดิบไปตรวจสอบในห้องปฏิบติัการ เพ่ือ
ป้องกนัไม่ให้มีการน าวตัถุดิบท่ีไม่ไดม้าตรฐานตามก าหนดผา่น
เข้าสู่กระบวนการผลิตและเพ่ือรักษาคุณภาพวตัถุดิบจากผูจ้ดั
จ าหน่าย ในกรณีท่ีฝ่ายผลิตหรือฝ่ายควบคุมการผลิต พบว่า

วัตถุดิบท่ีได้รับจากผู ้จัดจ าหน่ายไม่ได้คุณภาพตามท่ีตกลง 
บริษทัฯ จะด าเนินการส่งคืนวตัถุดิบท่ีไม่ไดม้าตรฐานทั้งหมด 
และให้ผูจ้ดัจ าหน่ายรีบด าเนินการส่งวตัถุดิบชดเชยโดยเร็วท่ีสุด 
หากผูจ้ดัจ าหน่ายรายนั้นไม่สามารถน าส่งวตัถุดิบชดเชยให้ได้
ตามก าหนดระยะเวลา บริษทัฯจะด าเนินการสั่งวตัถุดิบเพ่ิมเติม
จากผูจ้ดัจ าหน่ายรายอื่นจากรายช่ือผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบท่ีผ่านการ
ประเมินคุณสมบติั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• คุณภาพของผลิตภณัฑ ์

ฝ่ายควบคุมการผลิตจะท าการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า
ระหว่างอยู่ในสายการผลิตต่าง ๆ โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างเพ่ือ
ท าการตรวจสอบทั้ งทางกายภาพ ได้แก่ สี ขนาด อุณหภูมิ 
ความช้ืน และส่ิงปลอมปน และทางเคมี ไดแ้ก่ รสชาติ ความช้ืน 
ความเป็นกรด-ด่าง และการตรวจสอบเช้ือจุลินทรีย ์รวมไปถึง
การตรวจสอบขอ้มูลบนฉลากติดผลิตภณัฑเ์พ่ือใหค้รบถว้น และ

ถูกตอ้ง 
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วัตถุประสงค์(Purpose) 

1. เพื่อเป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ ์(ลายลกัษณ์อกัษร) 
ส าหรับผูใ้ช้งานระบบสารสนเทศของบริษทัว่ายินยอมรับ 
เง่ือนไขตามนโยบายว่าดว้ยความปลอดภยัระบบสารสนเทศ
บริษทัทุกประการ 
 

2. เพื่อให้ผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศของบริษทัไดรั้บ
ทราบถึงข้อห้าม และข้อปฏิบัติ ท่ีจะส่งผลให้เกิดความ
ปลอดภยั ต่อระบบสารสนเทศ และเกิดการใช้งานตรงตาม
วตัถุประสงคก์ารใชง้านระบบสารสนเทศของบริษทั รวมทั้ง
ไม่ละเมิดระเบียบ กฎหมาย หรือท าให้เกิดความเสียหายใน
การปฏิบติังาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขต (Scope) 

หนัง สือ น้ี มีผลบังคับใช้  กับผู ้  ใช้  ง านระบบ
สารสนเทศ ทุกระดับชั้นต าแหน่ง โดยไม่มีการยกเวน้ผู ้ใช้
งาน ผูบ้ริหาร พนักงาน ลูกจ้างสัญญาจ้าง บุคคลภายนอก        
ท่ีตอ้งใชร้ะบบสารสนเทศของบริษทั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความปลอดภัยทางด้านข้อมูลสารสนเทศ 
 
เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ตามนโยบายดงักล่าวอาศยัอ านาจพระราชบญัญติั ว่าดว้ยการกระท าความผิด

เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ท่ีไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาทางบริษทัจึงไดจ้ดัท าหนงัสือยินยอมรับเง่ือนไขนโยบายว่า
ดว้ยความ ปลอดภยัระบบสารสนเทศขึ้นโดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
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นิยามศัพท์ (Terminology) 

“บริษทั” หมายความว่า บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ 
โปรดิวซ์ จ ากดั และสาขายอ่ยท่ีใชร้ะบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 
และระบบขอ้มูลร่วมกนั 
 

“เคร่ืองคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์
ประมวลผลขอ้มูลท่ีท างานดว้ยเล็กทระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมี
ความเร็วสูง โดยท างานตามค าส่ังผา่นทางซอฟตแ์วร์ให้ไดผ้ล
ตามท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย Server คอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล 
 

(Personal Computer) และคอมพิวเตอร์แบบพกพา
Notebook( Computer) รวมไปถึงอุปกรณ์ พกพา เช่น สมาร์ท
โฟน และ แทป็เลท็ 
 

“อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้งานร่วมกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อสนับ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานไดต้ามตอ้งการ รวมถึงเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 
 

“เครือข่ายคอมพิวเตอร์” หมายความว่า เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของบริษทั 
 

“ผูบ้ังคบับัญชา” หมายความว่า ผูมี้อ  านาจส่ังการ
ตามโครงสร้ทางของบริษทั 
 

“บุคลากร” หมายความว่า พนักงานบริษทั รวมถึง
ลูกจา้งทดลองงานลูกจา้งชัว่คราวของบริษทัหรือบุคคลอื่นท่ี 
ไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานตามสัญญาของบริษทั 
 

“ผูใ้ช้งาน” (User) หมายความว่า พนักงานบริษทั
หรือบุคคลภายนอกท่ีไดรั้บสิทธ์ิให้ใชง้านระบบคอมพิวเตอร์
ของบริษทั 

 

 
“บญัชีผูใ้ชง้าน” User ( account) หมายความว่า บญัชี

ท่ีผูใ้ช้งานใช้ในการเขา้ถึงและใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึง 
เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผูใ้ช้งานกับผูใ้ห้บริการระบบ
คอมพิวเตอร์ 
 
 

“ข้อมูล” หมายความว่า ส่ิงท่ีส่ือความหมายให้รู้ 
เร่ืองราว ขอ้เท็จจริง หรือส่ิงใด ๆไม่ว่าการส่ือความหมายนั้น 
โดยสภาพของส่ิงนั้นเองหรือโดยผา่นวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะ
ท ารูปแบบเอกสารแฟ้มมาในรูปรายงาน หนงัสือ แผนผงั แผน
ท่ี ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิลม์ การบนัทึกภาพหรือเสียง การบนัทึก
โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือวิธีการอื่นใดท่ีท าให้ส่ิงท่ีปรากฏ
ได ้
 

“การพิสูจน์ตัวตน” หมายความว่า ขั้นตอนการ
ยืนยนัความถูกต้องของหลักฐาน (Identity) ท่ีแสดงว่าเป็น
บุคคลท่ี กล่าวอา้งจริง 
 

“ผูดู้แลระบบ” หมายความว่า ผูดู้แลระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
รายงานการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื 2563 

 

 

 
 
 
 

หมวด 1 ว่าด้วยการพิสูจน์ตัวตน  

ข้อ 1 ผูใ้ช้งานมีหน้าท่ีในการป้องกัน ดูแล รักษา
ขอ้มูลบญัชีช่ือผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผา่น (Password) 
โดยผูใ้ชง้านแต่ละคนตอ้งมีบญัชีช่ือผูใ้ชง้าน (Username) ของ
ตนเอง ห้ามใช้ร่วมกับผู ้อ่ืน รวมทั้ งห้ามท าการเผยแพร่ 
แจกจ่าย ท าให้ผูอ้ื่นล่วงรู้ รหสัผา่น (Password) 

ขอ้ 2 ผูใ้ชง้านตอ้งรับผิดชอบต่อการกระท าใด ๆ ท่ี
เกิดจากบญัชีของผูใ้ชง้าน (Username) ไม่ว่าการกระท านั้นจะ 
เกิดจากผูใ้ชง้านหรือไม่ก็ตาม 

ข้อ 3  ผู ้ใช้งานควรตั้ งรหัสผ่านอย่างน้อย 6-8 
ตวัอกัษรขึ้นไป ตามมาตราฐานนโยบายรหัสผ่านของระบบ 
คอมพิวเตอร์ในบริษทั และค าแนะน าในการตั้งรหัสผ่าน ใน
ภาคผนวก ต่อทา้ย 

ข้อ 4 ผู ้ใช้งานต้องยินยอมให้ทางเจ้าหน้าท่ีหรือ
ตวัแทนบริษทัเขา้ตรวจสอบการพิสูจน์ตวัตนโดยไม่ตอ้งบอก 
ล่วงหนา้ 

 
หมวด 2 ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สิน  

ขอ้ 5 ผูใ้ชง้านตอ้งไม่น าเคร่ืองมือ หรือุปกรณ์อื่นใด
เช่ือมเขา้เครือข่ายเพื่อการประกอบธุรกิจส่วนบุคคล  

ข้อ 6 ผูใ้ช้งานต้องไม่ใช้ หรือลบแฟ้มข้อมูลของ
ผูอ้ื่น ไม่ว่ากรณีใดๆ ขอ้ 

 7 ผูใ้ชง้านตอ้งไม่คดัลอกหรือท าส าเนาแฟ้มขอ้มูล
ท่ีมีลิขสิทธ์ิก ากบัการใชง้าน ก่อนไดรั้บอนุญาต 

ขอ้ 8 ผูใ้ชง้านมีหนา้ท่ีตอ้งรับผิดชอบต่อทรัพยสิ์นท่ี
บริษัทมอบไว้ให้ใช้งานเสมือนหน่ึงเป็นทรัพย์สินของ
ผู ้ใช้งานเอง โดยบรรดารายการทรัพย์สิน (Asset lists) ท่ี
ผูใ้ชง้านตอ้งรับผิดชอบจะอยูแ่นบทา้ยเอกสารขอ้บงัคบัน้ี การ
รับหรือคืนทรัพยสิ์น จะถูกบนัทึกและตรวจสอบทุกคร้ัง 

ข้อ 9 ผูใ้ช้งานมีหน้าท่ีต้องชดใช้ค่าเสียหายไม่ว่า
ทรัพยสิ์นนั้นจะช ารุด หรือสูญหายตามมูลค่าทรัพยสิ์น หาก
ความ เสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของผูใ้ชง้าน 

ขอ้ 10 ผูใ้ชง้านตอ้งไม่ให้ผูอ้ื่นยืม คอมพิวเตอร์ หรือ
โน้ตบุ๊ค ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เวน้แต่การยืมนั้นไดรั้บการอนุมติั
เป็น ลายลกัษณ์อกัษรจากผูมี้อ านาจ 

ข้อ 11 ทรัพย์สินและระบบสารสนเทศต่าง ๆ ท่ี
บริษทั จดัเตรียมไวใ้ห้ใช้งานมีวตัถุประสงค์ เพื่อการใช้งาน
ของบริษทั เท่านั้น ห้ามมิให้ผูใ้ช้งานน าทรัพยสิ์นและระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ ไปใช้ในกิจกรรมท่ีบริษทัไม่ได้ก าหนด 
หรือท าให้เกิดความ เสียหายต่อบริษทั 

ขอ้ 12 ความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดจากการละเมิดตาม
ข้อ 11 ให้ ถือเป็นความผิดส่วนบุคคลโดยผู ้ใช้งานต้อง
รับผิดชอบ ต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

ข้อ  13  บ ริษัท มีตาราง เวลา  รายละ เอียดการ
บ า รุง รักษาและการ Maintenance Checklist ของอุปกรณ์
สารสนเทศ แต่ละช้ินท่ีส าคญั ๆ ใน บริษทั 

 
หมวด 3 ว่าด้วยการบริหารจัดการข้อมูลองค์กร  

ขอ้ 14 ผูใ้ช้งานตอ้งระหนักและระมดัระวงัต่อการ
ใชง้านขอ้มูล ไม่ว่าขอ้มูลนั้นจะเป็นของบริษทัหรือเป็นขอ้มูล
ของบุคคลภายนอก 

ข้อ 15 ข้อมูลทั้ งหลายท่ีอยู่ภายในทรัพย์สินของ
บริษทั ถือเป็นทรัพยสิ์นของบริษทั ห้ามไม่ให้ท าการเผยแพร่ 
เปล่ียนแปลง ท าซ้าํ หรือท าลาย โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
ผูบ้งัคบับญัชา 

ข้อ 16 ผูใ้ช้งานมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและ
รับผิดชอบต่อข้อมูลของบริษทั หรือข้อมูลของผูรั้บบริการ 
หากเกิด การสูญหาย โดยน าไปใช้ในทางท่ีผิด การเผยแพร่
โดยไม่รับอนุญาต ผูใ้ช้งานตอ้งมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ
ต่อความ เสียหายนั้นดว้ย 

ข้อ 17  ผู ้ใช้งานต้องป้องกัน ดูแล รักษาไว้ซ่ึง
ความลบั ความถูกตอ้ง และความพร้อมใชข้องขอ้มูล 

ขอ้ 18 ผูใ้ช้งานมีสิทธ์ิโดยชอบธรรมท่ีจะเก็บรักษา 
ใช้งานและป้องกนัขอ้มูลส่วนบุคคลตามเห็นสมควร บริษทั
จะให้ การสนับสนุนและเคารพต่อสิทธ์ิส่วนบุคคล และไม่

ข้อบังคับ(Regulation) 

ผูใ้ช้งานระบบสารสนเทศของบริษทั มีหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 
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อนุญาตให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดท าการละเมิดต่อขอ้มูลส่วน
บุคคลโดย ไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูใ้ช้งานท่ีครอบครองขอ้มูล
นั้น ยกเวน้ในกรณีท่ีบริษทั ตอ้งการตรวจสอบขอ้มูลหรือ คาด
ว่าขอ้มูลนั้น เก่ียวขอ้งกบับริษทั ซ่ึงบริษทัอาจแต่งตั้งให้ผูท้  า
หน้า ท่ีตรวจสอบ ท าการตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้ นได้
ตลอดเวลา โดยไม่ตอ้ง แจง้ให้ผูใ้ชง้านทราบ 

ขอ้ 19 ผูใ้ช้งานมีสิทธ์ิขอเพ่ิม/เปล่ียนแปลง/ยกเลิก 
สิทธ์ิต่างๆในระบบขอ้มูลโดยให้พนกังานเขียนแบบฟอร์มขอ 
เพ่ิมเปล่ียนแปลง/ยกเลิก พร้อมช้ีแจงเหตุผลตามขั้นตอนใน
แบบฟอร์ม ท่ีทางฝ่ายสารสนเทศไดจ้ดัเตรียมไว ้
 

หมวด  4  ว ่ าด ้วยการบร ิหารจ ัดการร ะบบ

สารสนเทศ 

ข้อ 20 ผูใ้ช้งานห้ามน าเสนอข้อมูลท่ีผิดกฎหมาย 
ละเมิดลิขสิทธ์ิ แสดงขอ้ความรูปภาพไม่เหมาะสม หรือขดัต่อ 
ศีลธรรมประเพณีอนัดีงามของประเทศไทย กรณีท่ีผูใ้ชส้ร้าง
เวบ็เพจ็บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ขอ้ 21 ห้ามเปิดหรือใชง้าน (Run) โปรแกรมประเภท 
Peer-to-Peer หรือโปรแกรมท่ีมีความเส่ียงในระดบัเดียวกนั 
เช่น บิทเทอร์เรนท์ (Bittorrent), อีมูล (emule) เป็นตน้ เวน้แต่
จะไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชา 

ขอ้ 22 ห้ามใช้ทรัพยากร ระบบส่ือสารทุกประเภท 
รวมถึงอุปกรณ์อื่นใดของบริษัทท่ีจัดเตรียมให้ เพื่อการ
เผยแพร่ ขอ้มูล ขอ้ความ รูปภาพ หรือส่ิงอ่ืนใด ท่ีมีลกัษณะขดั
ต่อศีลธรรม ความมัน่คงของประเทศ กฎหมาย หรือกระทบ
ต่อภารกิจ ของบริษทั 

ขอ้ 23 ห้ามใช้ทรัพยากร ระบบส่ือสารทุกประเภท 
รวมถึงอุปกรณ์อ่ืนใดของบริษทั เพ่ือรบกวน ก่อให้เกิดความ 
เสียหาย หรือใชใ้นการโจรกรรมขอ้มูล หรือส่ิงอ่ืนใดอนัเป็น
การขดัต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือกระทบต่อภารกิจของ
บริษทั 

ข้อ 24 ห้ามใช้ทรัพยากรทุกประเภทท่ีเป็นของ
บริษทัเพื่อประโยชน์ทางการคา้ 

ขอ้ 25 ห้ามกระท าการใด ๆ เพื่อการดกัขอ้มูล ไม่ว่า
จะเป็นขอ้ความ ภาพ เสียง หรือส่ิงอ่ืนใดในเครือข่ายระบบ 

สารสนเทศของบริษทั โดยเด็จขาด ไม่ว่าจะดว้ยวิธีการใด  ๆ  
ก็ตาม 

ข้อ 26 ห้ามกระท าการรบกวน ท าลาย หรือท าให้
ระบบสารสนเทศของบริษทั ตอ้งหยดุชะงกั 

ขอ้ 27 ห้ามใชร้ะบบสารสนเทศของบริษทั เพื่อการ
ควบคุมคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศภายนอก โดย
ไม่ไดรั้บ อนุญาตจากผูมี้อ านาจ 

ข้อ 28 ห้ามกระท าการใด ๆ อนัมีลกัษณะเป็นการ
ลกัลอบใชง้านหรือรับรู้รหสัส่วนบุคคลของผูอ้ื่น ไม่ว่าจะเป็น
กรณี ใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการเขา้ถึงขอ้มูล หรือเพื่อการใช้
ทรัพยากรก็ตาม 

ขอ้ 29 ห้ามติดตั้งอุปกรณ์หรือกระท าการใดเพ่ือให้
สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศของบริษัท โดยไม่ได้รับ
อนุญาต จากผูมี้อ านาจ 

 
หมวด 5 ว่าด้วยการปฏิบ ัต ิตามกฎหมายและ

ข้อบังคับ 

ข้อ 30 บรรดากฎหมายใด ๆ ท่ีได้ประกาศใช้ใน
ประเทศไทยรวมทั้งกฏระเบียบ ของบริษทั ถือเป็นส่ิงส าคญัท่ี 
ผูใ้ช้งานตอ้งตระหนักและปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด และไม่
กระท าความผิดนั้ น ดังนั้ น หากผู ้ใช้งานกระท าผิดตาม
กฎหมาย ดงักล่าว ถือว่าความผิดนั้นเป็นความผิดส่วนบุคคล
ซ่ึงผูใ้ชง้านจะตอ้งรับผิดชอบต่อความผิดท่ีเกิดขึ้นเอง 
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หมวด 6 ว่าด้วยซอฟต์แวร์และลิขสิทธิ์ 

ข้อ 31 บริษทั ได้ให้ความส าคญัต่อเร่ืองทรัพยสิ์น
ทางปัญญา ดงันั้นซอฟตแ์วร์ท่ีบริษทั อนุญาตให้ใชง้านหรือท่ี 
บริษัท มีลิขสิทธ์ิผูใ้ช้งานสามารถขอใช้งานได้ตามหน้าท่ี
ความจ าเป็นและบริษทัห้ามไม่ให้ผูใ้ชง้านท าการติดตั้งหรือใช้
งาน ซอฟต์แวร์อื่นใดท่ีไม่มีลิขสิทธ์ิ หากมีการตรวจสอบพบ
ความผิดฐานละเมิดลิขสิทธ์ิบริษทัถือว่าเป็นความผิดส่วน
บุคคลผูใ้ชง้านจะตอ้งรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว 

ขอ้ 32 ซอฟตแ์วร์ท่ีบริษทัไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห้ผูใ้ชง้าน 
ถือเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการท างาน ห้ามมิให้ผูใ้ชง้านท าการติดตั้ง 
ถอดถอน เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือท าส าเนาเพื่อน าไปใชง้าน
ท่ีอื่น 

 

หมวด 7 ว่าด้วยการป้องกันโปรแกรมไม่ประสงค์ 

ข้อ 33 คอมพิวเตอร์ของผูใ้ช้งานติดตั้งโปรแกรม
ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti-virus) ตามท่ีบริษัท ได้
ประกาศให้  ใช้ เว ้นแต่คอมพิวเตอร์นั้ นเป็นเคร่ืองเ พ่ือ
การศึกษาพฒันาระบบป้องกัน โดยต้องได้รับอนุญาตจาก
ผูบ้งัคบับญัชา 

ขอ้ 34 บรรดาขอ้มูล ไฟล ์ซอฟต์แวร์ หรือส่ิงอ่ืนใด 
ท่ีได้รับจากผู ้ใช้งานอื่นต้องได้รับการตรวจสอบไวรัส
คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมไม่ประสงคดี์ก่อนน ามาให้ใชง้าน
หรือเก็บบนัทึกทุกคร้ัง 

ขอ้ 35 ผูใ้ช้งานตอ้งท าการปรับปรุงขอ้มูล ส าหรับ
ตรวจสอบและปรับปรุงระบบปฏิบติัการ (Update patch) ให้
ใหม่ เสมอ เพ่ือเป็นการป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 

ขอ้ 36 ผูใ้ชง้านตอ้งพึงระวงัไวรัสและโปรแกรมไม่
ประสงค์ดีตลอดเวลา รวมทั้งเม่ือพบส่ิงผิดปกติผูใ้ช้งานตอ้ง
แจง้ เหตุแก่ผูดู้แลระบบ 

ข้อ 37 เม่ือผู ้ใช้งานพบว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ติด
ไวรัส ผู ้ใช้งานต้องไม่เช่ือมต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์เข้า สู่
เครือข่าย และตอ้งแจง้แก่ผูดู้แลระบบ 

ขอ้ 38 ห้ามลกัลอบท าส าเนา เปล่ียนแปลง ลบทิ้ง ซ่ึง
ข้อมูล ข้อความ เอกสาร หรือส่ิงใดๆ ท่ีเป็นทรัพย์สินของ
บริษทั หรือของผูอ้ื่น โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูมี้อ านาจ 

ข้อ 39 ห้ามท าการเผยแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ 
มัลแวร์ หรือโปรแกรมอนัตรายใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายมาสู่ ทรัพยสิ์นของบริษทั 
 

หมวด 8  ว ่าด ้วยการใช ้งานระบบจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ 

ขอ้ 40 ขอ้ปฏิบติัหรือขอ้ห้ามตามหมวดน้ีให้เป็นไป
ตาม “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับ 
คอมพิวเตอร์ ท่ีไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา ว่าดว้ย ผูใ้ด
ส่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคล
อื่น โดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งท่ีมาของการส่งขอ้มูล
ดังกล่าว อนัเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของ
บุคคลอื่น โดยปกติสุข ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงแสน
บาท หรือ ตามแต่มีการเปล่ียนแปลงกฎหมาย การทบทวนการ
ตอ้งระหว่าง โทษ ตาม กฎหมายฉบบั ปัจจุบนั 

 
หมวด 9 ว่าด้วยนโยบาย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

แบบ พกพา และการเชื่อมต่อเพื่อปฏิบัติงานจาก

ภายนอก 

ข้อ 41 คอมพิวเตอร์แบบพกพา Notebook, Tablet, 
Smartphone และอุปกรณ์ ส่ือสาร เค ล่ือนท่ีอื่นๆ ท่ี มีการ 
น ามาใช้งาน ตอ้งมีการติดตั้ง โปรแกรมป้องกนัไวรัส (Anti-
Virus ) เพื่อบริหารจดัการความเส่ียงท่ีมีต่ออุปกรณ์ดงักล่าว 
หรือ มีการสุ่มตรวจสอบ เพื่อเหตุผลขา้งตน้ และ ผูใ้ชง้า ตอ้ง
ค านึงถึงความเส่ียงของการท างาน ในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ได้
รับการป้องกนั โดยให้ปฏิบติัตาม ค าแนะน า วิธีปฏิบติัเร่ือง
การใช้เคร่ืองคอมพิวเตอรประเภท พกพาในการปฏิบติังาน
นอกสถานท่ี ตาม ผนวก แนบทา้ย 

ข้อ 42 การปฏิบัติงานจากระยะไกล (Teleworking 
& Remote Access) บริษทั อนุญาตให้บุคลากร ท่ีจ าเป็นตอ้ง 
ปฏิบติังานจากภายนอกบริษทั เขา้ถึงจากระยะไกล ตอ้งผ่าน
การตรวจพิสูจน์ตวัตนและควบคุมการท างาน จากระยะไกล 
โดยการใช้งานเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private 
Network: VPN) โดยต้องไดรั้บการอนุมติั และเห็นชอบจาก 
กรรมการผูจ้ดัการเท่านั้น รวมถึงมีการทบทวนการเขา้ถึง ทุกๆ 
สามเดือน และ รายงานการใชง้าน ดงักล่าว ทุก ๆ เดือน 
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หมวด  10  การร ักษาความปลอดภ ัยด ้าน

กายภาพ สถานที่และสภาพแวดล้อม 

ข้อ 43 การก าหนดพ้ืนท่ีบริเวณท่ีต้องมีการรักษา
ความมัน่คงปลอดภยั ให้ยึดหลกัดงัต่อไปน้ี มีการจ าแนกและ 
ก าหนดพ้ืนท่ีของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม เพื่อจุดประสงคใ์นการเฝ้าระวงั ควบคุม การรักษา
ความ มัน่คงปลอดภยั จากผูท่ี้ไม่ไดรั้บอนุญาต รวมทั้งป้องกนั
ความเสียหายอ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได ้โดย ก าหนดและแบ่งแยก
บริเวณ พ้ืนท่ีใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ชัดเจน 
รวมทั้ง จดัท าแผนผงัแสดงต าแหน่งของพ้ืนท่ีใชง้าน โดยการ 
ก าหนดพ้ืนท่ี ดงักล่าวอาจแบ่งออกไดเ้ป็น พ้ืนท่ีท างานทัว่ไป 
(General Working Area), พ้ืนท่ีท างานของผูดู้แลระบบ และ 
พ้ืนท่ีส าคญั เช่น ห้อง Server ไม่อนุญาตให้บุคคลใดเขา้ไปใน
พ้ืนท่ีจ ากดัการ เขา้ถึง ยกเวน้เจา้หน้าท่ี ท่ีมีรายช่ือในระเบียบ
การเขา้ออกห้อง Server ของบริษทัเท่านั้น ผูม้าติดต่อตอ้งติด
บตัรให้เห็นเด่นชดัตลอดระยะเวลาท่ีอยูภ่ายในหน่วยงาน และ 
ในกรณีเจา้หน้าท่ี ท่ีไม่มีหน้าท่ี เก่ียวขอ้งประจ า อาจมีความ
จ าเป็นตอ้งเขา้ออกพ้ืนท่ีส าคญัๆ ตอ้งมีการควบคุมอย่างรัดกุม 
โดยมี เจ้าหน้าท่ีผู ้ดูแล ระบบ ก ากับ และควบคุม ตลอด
ระยะเวลา ท่ีปฏิบติังาน ใน พ้ืนท่ี ท่ีส าคญัๆนั้น ๆ โดย มีการ
พิสูจน์ตัวตน เ ช่น การ ลงบันทึก การใช้บัตรรูด การใช้
รหสัผา่น เป็นตน้ เพ่ือควบคุมการเขา้ออกในพ้ืนท่ีหรือบริเวณ
ท่ีมีก าหนดให้มี ความส าคัญเช่น Server Room จัดให้มีการ
ดูแลและเฝ้าระวงัการปฏิบติังานของบุคคลภายนอกในขณะท่ี
ปฏิบติังานในพ้ืนท่ีหรือบริเวณท่ีมี ความส าคญั และให้มีการ
ทบทวน หรือยกเลิกสิทธ์ิการเข้าถึงพ้ืนท่ีหรือบริเวณท่ีมี
ความส าคญั อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

ข้อ 44 มาตราฐาน อุปกรณ์สนับสนุนการท างาน 
(Supporting Utilities) ให้มีระบบสนับสนุนการท างานของ
ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานท่ีเพียงพอ ต่อ
ความตอ้งการใชง้านโดยให้มีระบบดงัต่อไปน้ี 
- ระบบส ารองกระแสไฟฟ้า (UPS) - ระบบปรับอากาศ ระบบ
ป้องกนัอคัคีไฟ ตรวจจบัควนัไฟ และ ระบบแจง้เตือน เม่ือเกิด
เหตุฉุกเฉิน ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยให้มีการ
ตรวจสอบหรือทดสอบระบบสนบัสนุนเหล่านั้นอย่างน้อยปี
ละ 1 คร้ัง เพ่ือให้มั่นใจไดว่้าระบบท างาน ตามปกติและลด
ความเ ส่ียงจากการล้ม เหลวในการท างานของระบบ

สารสนเทศ ของบริษทั และมีแผนการตรวจซ่อม บ ารุงรักษา
อุปกรณ์ ดงักล่าว ตามค าแนะน าในการบ ารุงรักษาจากผูผ้ลิต 
 

หมวด 11 การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก 

ข้อ 45 นโยบายการใช้บริการจากผู ้ให้บริการ
ภายนอกต้องครอบคลุมประเด็นสาคัญ ดังต่อไปน้ี บริษทั 
จะตอ้งก าหนดแนวทางการคดัเลือกผูใ้ห้บริการภายนอกอยา่ง
เหมาะสม ก่อนท่ีจะท่าสัญญาใหม่หรือทบทวนเพ่ือต่อ อายุ
สัญญาการใชบ้ริการจากผูใ้ห้บริการภายนอกรายเดิม โดยตอ้ง
พิจารณาให้ครอบคลุมประเด็นสาคญัอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

- ความสามารถทางดา้นเทคนิค ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์ในการด าเนินงานสถานะความมัน่คงทางการ
เงิน ช่ือเสียงทางธุรกิจ ประวัติการถูกร้องเรียน หรือถูก
ฟ้องร้องค่าเนินคดี วัฒนธรรมองค์กรและนโยบายการ
ให้บริการท่ีมีความเหมาะสมกับบริษทั และ ได้การรับรอง
มาตรฐานความมัน่คง ปลอดภยัสารสนนเทศในระดบัสากล 
เช่น ISO 9001 , ISO27001 ความสามารถในการปรับตัว
ตอบสนองพฒันาการใหม่ ๆ หลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการ
พิจารณาการใช้บริการจากผู ้ให้บริการภายนอก ท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง 

ขอ้ 46 สัญญาและขอ้ตกลง บริษทัตอ้งท าสัญญาและ
ข้อตกลงกับผูใ้ห้บริการภายนอกเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดย 
ต้องพิจารณาให้ครอบคลุมประเด็นสาคญัแลว้แต่กรณีอย่าง
นอ้ยดงัต่อไปน้ี 

 - ก าหนดรายละเอียดประเภทของการใช้บริการ 
ขอบเขตความรับผิดชอบ การบริหาร ความเส่ียง ระบบ
ควบคุมภายใน ระบบรักษาความปลอดภยัในการเก็บรักษา
ข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัท ข้อตกลงการให้บริการ 
(Service level agreement) เพื่อก าหนดเป็นมาตรฐาน การ
ให้บริการขั้นต ่าท่ีผูใ้ห้บริการ ภายนอกตอ้งปฏิบติัทั้งภายใต้
สถานการณ์ปกติและไม่ปกติ ควรมี แผนรองรับการด าเนิน
ธุร กิ จอย่ า งต่ อ เ น่ื อ ง  (Business continuity plan) ของ  ผู ้
ให้บริการภายนอก เพื่อรองรับ กรณีงานท่ีใช้บริการจากผู ้
ให้บริการภายนอกมีปัญหาหยุดชะงักลง และ ไม่สามารถ
ให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ 
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และประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ ผูใ้ห้บริการ
ภายนอก 

• การก าหนดค่าบริการระหว่างคู่สัญญา ตอ้งมีความ
สมเหตุสมผลอา้งอิงจากตน้ทุน หรืออตัราท่ีเรียกเกบ็
กันในตลาด  ทั่วไป  โดยต้องไ ม่ เ ป็นการ เ อ้ือ
ประโยชน์จนเกินสมควรแก่เหตุให้แก่บุคคล หรือ
นิติบุคคลอ่ืนทั้งในและนอกกลุ่มธุรกิจ  

• อายุสัญญา ข้อก าหนด และเง่ือนไขการยกเลิก
สัญญา  ซ่ึ ง ร วม ถึ ง สิท ธิ ข อ งบ ริ ษัท  ใ นก า ร
เปล่ียนแปลงแกไ้ขและต่อ อายสัุญญา ทั้งน้ี เพ่ือให้มี
ความคล่องตัวในการปรับปรุง การให้บริการหาก
จ าเป็น รวมทั้ ง เ พ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อ การ
ด าเนินงานของบริษทัในอนาคต  

• ขอบเขตความรับผิดชอบของคู่สัญญาในกรณีการ
ให้บริการเกิดปัญหาขดัขอ้ง เช่น การบริการล่าช้า 
และความ ผิดพลาดในการให้บริการเป็นต้น 
ตลอดจนแนวทางแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ หรือการชดใช้
ค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้น การรักษาความปลอดภยัของ
ขอ้มูล 

•  การรักษาความลับ และความเป็นส่วนตัวของ 
ขอ้มูลบริษทั รวมถึงสิทธิในการ เขา้ถึง และความ
เป็นเจ้าของข้อมูล เช่น วิธีการรับส่งข้อมูล และ
วิธีการเก็บรักษาขอ้มูล เป็นตน้ ตลอดจนบทลงโทษ 
อย่างชัดเจน หากมี การเปิดเผยข้อมูลของบริษทั 
ทั้งน้ี ผูใ้ห้บริการภายนอกควรแยกฐานขอ้มูลลูกคา้
ออกจาก ขอ้มูลของผูใ้ห้บริการภายนอก หรือ ขอ้มูล
ของลูกคา้รายอื่น 

•  ในกรณีการส้ินสุดหรือยกเลิกสัญญาว่าจ้างผู ้ให้
บริการภายนอกไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัทต้อง
ด าเนินการเพื่อให้ แน่ใจว่าขอ้มูลของบริษทัได้ถูก
ท าลาย หรือไดน้ าขอ้มูลทั้งหมดของบริษทั กลบัมา
จากผู ้ให้บริการภายนอกแล้ว ให้ เป็นไปตามท่ี
บญัญติัไว ้ในกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 

หมวด 12 การด าเนินการตอบสนองเหตุการณ์

ละเมิดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางระบบ

สารสนเทศ 

มาตรการในการป้องกันการบุกรุกและการโจมตี 
หรือ เหตุการณ์ละเมิดความปลอดภยั ระบบสารสนเทศให้มี
ความมัน่คง ปลอดภยั แนวปฏิบติั ดงัน้ี 

ข้อ 47 การตรวจสอบระบบป้องกันผูบุ้กรุก และ 
Firewall ด าเนินการตรวจสอบ Log File หรือรายงงานของ
ระบบ ป้องกนัการบุกรุก ส่ิงท่ีท าการ ตรวจสอบมี อย่างน้อย
เดือนละ 1 คร้ัง ดงัต่อไปน้ี 

มีการโจมตีมากน้อยเพียงใด และเป็นการโจมตี
ประเภทใดมากท่ีสุด ลกัษณะของการโจมตีท่ีเกิดขึ้นมีรูปแบบ
ท่ีสามารถคาดเดาได้หรือไม่ ระดับความรุนแรงมากน้อย
เพียงใด หมายเลขไอพีของเครือข่ายท่ีเป็นผูโ้จมตี Packet ท่ี
ไฟร์วอลล์ได้ท าการ Block ลกัษณะของ Packet ท่ีถูก Block 
Packet ของหมายเลขไอพีของเครือข่ายใดถูก Block เป็น
จ านวนมาก 

ขอ้ 48 ระบบป้องกนัภยัคุกคามทางอินเตอร์เน็ต ภยั
คุกคามทางอินเตอร์เน็ตหรือมลัแวร์ (Malware) ประกอบดว้ย 
ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต โทรจนั รวมถึงสปายแวร์ ด านินการ
ตรวจสอบ Log File และรายงานของอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ระบบป้องกนั ภยัคุกคามทางอินเตอร์เน็ต ส่ิงท่ีตอ้งตรวจสอบ
มีดงัน้ี 

มลัแวร์ประเภทใดถูกพบเป็นจ านวนมาก - มลัแวร์
ถูกส่งมาจากเครือข่ายใด และถูกส่งไปยงัท่ีใด 

• มีการส่งมัลแวร์จากเครือข่ายภายใน ไปยงั
ภายนอกหรือไม่ 

• ศึ กษาหา วิ ธีแก้ไข เค ร่ืองคอมพิว เตอ ร์ ท่ี
ติดมัลแวร์โดยเฉพาะมัลแวร์ประเภทท่ีตรวจ 
พบว่ากระจาย อยูใ่นเครือข่าย 

• ตรวจสอบพบว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ภายใน
เครือข่ายติดมลัแวร์ หรือส่งมลัแวร์ออกไปขา้ง
นอก ต้องระงับการ เ ช่ือมต่อของเคร่ืองท่ี
ติดมลัแวร์กบัระบบเครือข่าย แลว้ท าการแกไ้ข
เคร่ืองนั้นทนัที 
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ข้อ 49  รายงานผู ้บริหารขององค์กรเ ม่ือทราบ
เหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความมัน่คงปลอดภยั เช่น พบ
ช่องโหว่ ในการควบคุมความมั่นคงปลอดภัย (ineffective 
security Control) เกิดเหตุการณ์ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการ
รักษาความลับ  ( confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน 
(integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ของระบบ
สารสนเทศ ข้อผิดพลาด จากการปฏิบติังาน (human errors) 
การบุ ก รุ กด้ านก ายภาพ  ( breaches of physical security 
arrangements) การ ปฏิบติังาน ท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายดา้น
การรักษาความมั่นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ (non-
compliances with policies)การเปล่ียนแปลงระบบปฏิบติัการ
หรือชุดค าส่ัง ท่ีควบคุมระบบงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 
(uncontrolled system changes)การท า ง านผิ ดพลาดของ
โปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (malfunctions of software 
or hardware) และ การ เข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต (access 
violations) 

 
ขอ้ 50 รายงานต่อผูบ้ริหาร และ คณะกรรมการการ

บริษทัเม่ือมีเหตุการณ์ ท่ีส่งผลกระทบต่อระบบสารสนเทศท่ีมี 
ความส าคญั ประเภทดงัต่อไปน้ี 

 1) ระบบหยดุชะงกั (system disruption) 
 2) มีการบุกรุก เขา้ถึง หรือใช้งานระบบโดยไม่ได ้

รับอนุญาต (system compromised)  
3) ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงของผูป้ระกอบธุรกิจ 

(harm to reputation) เช่น ถูกปลอม แปลง หน้าเว็บไซต์ของ
บริษทั (website defacement) โดยให้รายงาน ดงัน้ี 

• รายงานทนัทีเม่ือทราบเหตุการณ์โดยมีเน้ือหา
ครอบคลุมถึงวันเวลา ประเภทเหตุการณ์
เหตุการณ์ และผลกระทบท่ี คาดว่าจะเกิดขึ้น 
ทั้ งน้ี อาจแจ้งโดยวาจาหรือผ่านระบบรับส่ง
ข้อความผ่านทาง อิเล็กทรอนิกส์ (electronic 
messaging) ตามความเหมาะสม 

•  รายงานภายในวันท าการถัดไปหลังทราบ
เหตุการณ์เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีเน้ือหา
ครอบคลุม ถึงวันเวลา ประเภทเหตุการณ์ 
เหตุการณ์ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นการด าเนินการ

แก้ไขปัญหา และความคืบหน้าในการแก้ไข
ปัญหา  

• รายงานเม่ือเหตุการณ์ยุติหรือแกไ้ขปัญหาแลว้
เสร็จ  เ ป็นลายลักษณ์อักษร โดยมี เ น้ือหา
ครอบคลุม ถึงวันเวลา ประเภทเหตุการณ์
เหตุการณ์ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น การด าเนินการ
แกไ้ขปัญหา ผลการแกไ้ขปัญหา ระยะเวลาใน
การ แก้ไข สาเหตุท่ีเกิดปัญหา และแนวทาง
ป้องกนัในอนาคต 

ขอ้ 51 ผูท่ี้ถูกตรวจสอบว่าพยายามกระท าการอนัใด
ท่ีเป็นการละเมิดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางระบบ
สารสนเทศ หรือ การพยายามเข้าถึงระบบโดยมิชอบ การ
โจมตีระบบ หรือมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการท างานของระบบ 
สารสนเทศ จะถูก ระงบัการใชเ้ครือข่ายและระบบทนัที หาก
การกระท าดงักล่าวเป็นการกระท าความผิดท่ีสอดคลอ้งกบั 
พ.ร.บ.ว่าดว้ยการ กระทาความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ หรือ
เป็นการกระท าท่ีส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล และ
ทรัพยากรของ ระบบ ของบริษทั จะต้องถูกดาเนินคดีตาม
ขั้นตอนของ กฎหมาย 

 
หมวด 13  การบ ันท ึกจ ัด เก ็บหล ักฐาน แ ละ 

ติดตาม ระบบสารสนเทศ 

ข้อ 52 บริษัทต้องมีการบันทึกจัดเก็บหลักฐาน 
(Logs) ของระบบงานท่ีมีความส าคัญโดยมี รายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

• หลกัฐานในการขอเขา้พ้ืนท่ีส าคญั หรือ พ้ืนท่ีหวง
ห้าม (Physical Access Log) จดัเก็บไวไ้ม่น้อยกว่า 6 
เดือน  

• หลกัฐานในการเขา้ถึงระบบปฏิบติัหาร ฐานขอ้มูล 
ระบบเครือข่าย (Authentication Log) จัดเก็บไวไ้ม่
นอ้ยกว่า 6 เดือน 

• หลกัฐานในการเขา้ถึงและใชง้านระบบสารสนเทศ
ท่ีส าคญั (Application Log)จดัเก็บไวไ้ม่น้อยกว่า 24 
เดือน 
รวมถึง ชุดขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเช่น หมายเลขเคร่ือง (IP 
address) ช่ือเคร่ือง  
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• หลกัฐานการใชง้านอินเทอร์เน็ต และ บญัชีผูใ้ชง้าน 
ท่ีเกิดจากการใช้งานผ่านเคร่ือข่ายสารสนเทศของ 
บริษทั 
จดัเก็บไวน้อ้ยกว่า 90 วนั 

• บริษทัจะตอ้งก าหนดระบบเวลาของอุปกรณ์ และ 
ระบบสารสนเทศท่ีมีความส าคญั ให้ตรงกับเวลา
อ้างอิงสากล (stratum 0) โดยผิดพลาดไม่เกิน 100 
มิลลิวินาที 
ขอ้ 53 บริษทัตอ้งมีการสอบทาน การใช้งานระบบ

สารสนเทศท่ีส าคัญ รวมถึงการตรวจสอบการ เข้าใช้งาน
ระบบ สารสนเทศโดยบุคคลท่ีไม่มีอ านาจเก่ียวขอ้ง และการ
เข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ความผิดปกติท่ีไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย หรือ หลกัเกณฑ ์เป็นประจ า อยา่งนอ้ย ไตรมาสละ 1 
คร้ัง ต่อ ผูบ้ริหารสารสนเทศ และ ผูบ้ริหารตน้สังกดันั้น ๆ 
 
 
 

 หมวด 14 การจัดหา พัฒนา และดูแลระบบ 

 ข้อ 54 การก าหนดความต้องการด้านความมั่นคง
ปลอดภัย ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ ต้องก าหนดความ
ตอ้งการดา้น ความมัน่คงปลอดภยัไวอ้ย่างชัดเจนในระบบท่ี
จะพฒันาขึ้นมาใช้งาน หรือ ซ้ือมาใช้งาน หน่วยงานดูแล
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ จะตอ้งท าการวิเคราะห์ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ว่ามีความเส่ียงใดบา้งท่ีจะท าให้ขอ้มูล
เกิดความเสียหาย โดย มุ่งเนน้ในส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 

• มาตรการปฏิบติัก่อนท่ีจะเกิดความเสียหาย เช่น การ
ส ารองขอ้มูล ระบบเครือข่ายส ารอง เป็นตน้  

• มาตรการปฏิบัติหลังจากเกิดความเสียหาย เช่น 
แผนการกู้คืนข้อมูล ระยะเวลาในการกู้คืนข้อมูล 
เป็นตน้ 
ข้อ 55 การควบคุมการติดตั้งซอฟต์แวร์ลงไปยงั

ระบบงานจริงท่ีใหบ้ริการ ผูพ้ฒันาระบบสารสนเทศตอ้งมีการ
ควบคุม  การติดตั้ งซอฟต์แวร์ใหม่ ซอฟต์แวร์ไลบาร่ี  
ซอฟต์แวร์อุดช่องโหว่ ลงในเคร่ืองท่ีใช้งานหรือเคร่ือง
ให้บริการ โดยก่อนการติดตั้ง ในระบบจริงจะต้องผ่านการ
ทดสอบการใช้งานมาเป็นอย่างดีว่าไม่ก่อให้เกิดปัญหากับ

เคร่ืองท่ีให้บริการอยู่ โดยปฏิบติัตาม วิธีการปฏิบติัเร่ืองการ
ควบคุมระบบ สารสนเทศท่ีใช้ในการปฏิบติังาน โดย ให้ท า
ตามขั้นตอน ของระเบียบการร้องขอการ เปล่ียนแปลงทาง
สารสนเทศ ฉบบัล่าสุด โดยมีแนวทางดงัน้ี  

• ประเมินปัญหา ลักษณะและรายละเอียดของการ
เปล่ียนแปลง รวมถึง ผลท่ีจะเ กิดขึ้ นจากการ
เป ล่ี ยนแปลงพ ร้อมทั้ งก าหนดแผนการการ
ด าเนินการยอ้นกลบั ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัความเส่ียง ต่อ
ผลกระทบในการติดตั้งซอฟตแ์วร์ ลงบนระบบงาน
จริงท่ีก าลงัให้บริการท่ีอาจเกิดความลม้เหลว  

• มีการอนุมติัตามขั้นตอน ตามเอกสาร ระเบียบการ
ร้องขอการเปล่ียนแปลงทางสารสนเทศ  

• สรุปวิเคราะห์ประเมินผล การติดตั้งซอฟต์แวร์ เพื่อ
น าไปสู่การปรับปรุงวางแผนการ ติดตั้งซอฟต์แวร์ 
บนระบบจริงให้รัดกุมมากย่ิงขึ้น ในคร้ังต่อๆไป  

• ท าการส่ือสาร และ ตั้ งแต่ เ ร่ิมต้น จนถึง ส้ินสุด 
กระบวนการ ให้กบั ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ 
ขอ้ 56 การร้องขอ ขอ้มูลทดสอบ และการป้องกนั

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการทดสอบ 
การร้องขอข้อมูลจริงและระบบเพ่ือใช้ในการทดสอบนั้น        
ผูร้้องขอจะตอ้งกระท าการร้องขอผ่าน เอกสาร หนังสือ ร้อง
ขอ ข้อมูลเพื่อท าการทดสอบ และจะต้องไดรั้บอนุญาตจาก
ผูรั้บผิดชอบในการรักษาขอ้มูล โดยปกติ เป็นผูท่ี้เป็นเจา้ของ
ข้อมูล นั้ น ๆโดยจะต้องมีรายละเอียด ตามเอกสาร คือ 
วตัถุประสงค ์และ แผนการด าเนินการทดสอบ รวมถึง ระบุถึง 
ช่วงเวลา ใน การท่ีจะด าเนินการทดสอบ เม่ือใชง้านเสร็จแลว้ 
ผูร้้องขอ จะตอ้งแจง้ให้ทาง ผูดู้แล ท าการลบขอ้มูล หรือ ให้
ด าเนินการ ป้องกันการเข้าถึง ข้อมูลดังกล่าว จากระบบ
ทดสอบ 
 ข้อ 57 การควบคุมการเข้าถึง การเก็บรักษา และ 
ควบคุมดูแล Source code program specification คู่มือการใช้
งาน ผูพ้ฒันาระบบสารสนเทศต้องจัดให้มีการควบคุมการ
เข้าถึง ของระบบท่ีใช้งานจริงหรือ ให้บริการ เช่น การไม่
เปิดเผย Source Code ไวใ้นเคร่ืองท่ีใช้งานจริงและต้องเก็บ 
Source Code ไวใ้นท่ีท่ีปลอดภยั และตอ้งไม่เก็บ Source Code 
ท่ีอยู่ ในระหว่างท าการทดสอบรวมไวก้บั Source Code ท่ีใช้
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งานไดจ้ริง แลว้ รวมถึง การเก็บรวบรวม และปรับปรุงรายการ 
คุณลกัษณะเฉพาะ ของ โปรแกรม (Program Specification) 
และ รายการความต้องการ (Software Requirement) รวมถึง 
คู่มือการใชง้าน โปรแกรม ต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ และ ไวเ้ป็น
หลกัฐาน และทรัพยากรดา้นความรู้ ท่ีสามารถ สืบคน้ได ้ไว ้
ให้กับบริษทั ทั้งน้ีผูบ้ริหารสูงสุดในฝ่าย IT จะต้องก าหนด
ผูรั้บผิดชอบในการควบคุมการใช้งาน Source code ให้มีการ
ใช ้งานท่ีสอดคลอ้ง และปลอดภยัตาม Program Specification 
อย่างสูงสุด โดยหากมีการใชบ้ริการจากผูใ้ห้บริการภายนอก
ใน การพฒันาระบบ ให้ถือปฏิบติัตาม “นโยบายการใชบ้ริการ
จากผูใ้ห้บริการภายนอก” ให้ครอบคลุมประเด็นส าคญัอยา่ง 
เคร่งครัด 
 

 หมวด 15 ความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ

บุคลากร 

ขอ้ 58 เจา้หน้าท่ีประสานงานกลุ่มบริหารทรัพยากร
บุคคล ตอ้งจดัให้มีการลงนามในสัญญาระหว่าง “เจา้หน้าท่ี” 
และ หน่วยงาน ว่าจะไม่เปิดเผยความลบัของหน่วยงาน โดย 
การลงนามน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงของการว่าจา้งเจา้หนา้ท่ีนั้น ๆ 
ขอ้ 59 เพื่อให้การบริหารจดัการ Login หรือ User ID เป็นไป
อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบันท่ีสุด เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม บริหาร 
ทรัพยากรบุคคล ตอ้งแจง้ให้ สสท. ทราบทนัทีเม่ือมีเหตุดงัน้ี 

• การว่าจา้งงาน  
• การเปล่ียนแปลงสภาพการว่าจา้งงาน 
• การลาออกจากงาน หรือการส้ินสุดการเป็น

ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจ้าง หรือการถึงแก่
กรรม  

• การโยกยา้ยหน่วยงาน  
• การพกังาน การลงโทษทางวินยั หรือระงบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี 
 
 
 
 
 

ข้อ  60  การควบคุมระ เ บียบ วินัย  (Disciplinary 
Process) ผูบ้ริหารตอ้งก าหนดบทลงโทษทางวินยัส าหรับผูท่ี้
ฝ่าฝืน นโยบาย กฎ และ/หรือระเบียบปฏิบัติของบริษทั แต่
หากเป็นการละเมิดขอ้กฎหมาย บทลงโทษจะเป็นไปตามฐาน
ความผิดท่ี ไดก้ระท าตามท่ีระบุในแต่ละ ขอ้กฎหมายนั้น 

ข้อ 61 การคืนทรัพย์สิน และการยกเลิกสิทธ์ิการ
เขา้ถึงสถานท่ี และ ขอ้มูล เจา้หน้าท่ีซ่ึงพน้สภาพจากการจ้าง
งานต้อง คืนทรัพย์สินทั้ งหมดซ่ึงเก่ียวข้องกับระบบงาน
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งกุญแจ บตัรประจ าตวัพนกังาน บตัรผ่าน
เขา้-ออก คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง คู่มือ และ เอกสาร
ต่าง ๆ ให้แก่ผูบ้งัคบับญัชา หรือ เจา้หนา้ท่ี รวมถึงยกเลิกสิทธ์ิ 
การเขา้ถึง ขอ้มูลต่างๆ ภายใน 7 วนัสุดทา้ยของการว่าจา้งงาน 
เวน้แต่จะมีการร้องขอ เป็นรายลกัษณ์อกัษร เป็นกรณีพิเศษ 
 
 

หมวด 16  การจ าแนกล าด ับความส าค ัญของ

ข้อมูล 

ขอ้ 62 การจดัระดบัขอ้มูล เน่ืองจากหากมีการละเมิด
การใช้ข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม ข้อมูลบางประเภทอาจถูก
น าไปใช้ และสร้างความเสียหายให้กบับริษทั บุคลากร หรือ 
ผูใ้ชง้านได ้ดงันั้นทางบริษทัจึงจ าเป็นตอ้งมีมาตรการในการ
ดูแล ป้องกันให้ข้อมูลมีความปลอดภัย จึงต้องมีการจัด
ระดับชั้นความลบัของขอ้มูลขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดบั 
ไดแ้ก่ 

• ลบัมาก (Secret) หมายถึง หากเปิดเผยทั้งหมด
หรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหาย 
อยา่งร้ายแรงท่ีสุด 

• ลบั (Confidential) หมายถึง หากเปิดเผยทั้งหมด
หรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหาย 

• เผยแพร่ได้เฉพาะภายใน ( Internal) หมายถึง 
ข้อมูลท่ีสามารถเปิดเผยหรือเผยแพร่ไดเ้ฉพาะ
ภายในบริษทั  

• เผยแพร่ได้ทั่วไป (Public) หมายถึง ข้อมูลท่ี
สามารถเปิดเผยหรือเผยแพร่ทัว่ไปได ้
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หมวด 17 การส ารอง การกู้คืน และการจัดการ

สื่อส ารองข้อมูล 

ข้อ 66 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศต้องก าหนด
ความถ่ีในการท าการส ารองข้อมูล การทดสอบกู้คืนข้อมูล 
การจัดการส่ือ และการท าลายส่ือส ารองข้อมูล ขึ้ นอยู่กับ
ความส าคญัของขอ้มูลและระบบ โดยปฏิบติัตามเอกสารวิธี
ปฏิบัติงานเร่ืองการ จัดการการส ารอง ข้อมูลสารสนเทศ 
(Backup & Restore Procedure) โดย มีมาตรฐานในการ
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 67 การจดัให้มีระบบส ารองขอ้มูล 
• ผู ้ดูแลระบบ ต้องจัดให้มีการส ารอง  และ

ทดสอบขอ้มูลท่ีส ารองเก็บไวอ้ยา่งสม่าํเสมอ 
• ผูดู้แลระบบตอ้งก าหนดให้มีกระบวนการสร้าง

ความต่อเน่ืองให้กบัการด าเนินงาน การบริหาร
จดัการ และการปรับปรุงกระบวนการท่ีตอ้งใช้
ในการส ารองขอ้มูลสารสนเทศอยา่งสม่าํเสมอ 

•  การส ารองข้อมูลผู ้ดูแลระบบลต้องส ารอง
ข้อมูลท่ีส าคัญไว้โดยการท าส ารองข้อมูล
ภายใน บริษทั หมายถึง การท า ส ารองข้อมูล
ทั้งหมด ผูดู้แลระบบคอมพิวเตอร์ตอ้งส ารอง
ข้อมูลท่ีส าคัญไว ้ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม
และก าหนด ไว ้ชดัเจน เช่น ส ารองขอ้มูลอยา่ง
น้อย 1 คร้ังในรอบสัปดาห์ ทุกๆ สัปดาห์ เป็น
ตน้  

• การตรวจสอบและ จัดท าบันทึกการส ารอง
ข้อมูล ผูดู้แลต้องท าบันทึก รายละเอียดการ
ส ารองขอ้มูล ไดแ้ก่ เวลา เร่ิมตน้และส้ินสุด ช่ือ
ผูส้ ารอง ชนิดของขอ้มูลท่ี บนัทึก เป็นตน้ ทุก
คร้ังท่ีท าการส ารองขอ้มูล 

•  การรายงานขอ้ผิดพลาด (Fault logging) ผูดู้แล
ระบบต้องท ารายงานข้อผิดพลาดจากการท า 
ส ารองขอ้มูล รวมทั้ง เสนอวิธีการท่ีใช้ในการ
แกไ้ขขอ้ผิดพลาดดว้ย 

•  ผูดู้แลระบบมีหน้าท่ีก าหนดชนิดและช่วงเวลา
การส ารองขอ้มูลตาม ความเหมาะสม พร้อมทั้ง
ก าหนดส่ือท่ีใชใ้น การเก็บขอ้มูล โดยตวัอย่าง

รูปแบบการส ารองข้อมูล อาทิการ ส ารอง
ขอ้มูลทั้งหมด (Full backup) การส ารอง ขอ้มูล
แบบสะสม ( Incremental backup) หรืออาจ 
เลือกใช้การส ารองข้อมูลรูปแบบอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสม แต่  ต้องให้มั่นใจว่ามีการ
ส ารองข้อมูลได้ครบถ้วน ตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไวร้วมทั้งสามารถกู้กลับคืนได้อย่าง
สมบูรณ์  

• การส ารองข้อมูลภายนอกบริษัท (Off-site 
backup) ผู ้ดูแลระบบต้องจัดให้มีการส ารอง
ขอ้มูลภายนอกบริษทั ตามความเหมาะสม ทั้งน้ี
เพื่อให้สามารถกูร้ะบบกลบัคืนไดอ้ย่างรวดเร็ว
และเพื่อป้องกันระบบจากการถูกโจมตี หรือ
จากหายนะท่ีอาจเกิดขึ้น 

ข้อ 68 การทดสอบการกู้คืนข้อมูลส ารอง และ 
ระบบ 

ระบบส ารองข้อมูล ต้องได้รับการทดสอบเป็น
ระยะๆ เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลท่ีส ารองไวส้ามารถกู้ข้อมูล
กลบัมาได ้อยา่งสมบูรณ์ พร้อมทั้ง มีบนัทึกการทดสอบ โดยมี
รายละเอียด อยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี ช่ือระบบ รายละเอียดขอ้มูล 
รูปแบบของการกูค้ืน ช่ือผูด้  าเนินการ เวลาเร่ิมตน้ เวลาส้ินสุด 
ผูร่้วมสังเกตุการณ์ และ ผล ทดสอบ ความสมบูรณ์ ของ การกู้
คืน ระบบ หรือ ขอ้มูลส ารอง  

ขอ้ 69 การจดัการส่ือท่ีใชใ้นการบนัทึกขอ้มูล 
ส่ือบันทึกข้อมูลท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยได้ ในกรณี

เคล่ือนยา้ย ออกนอกสถานท่ี ตอ้งมีป้ายบ่งช้ี และ มีทะเบียน 
ควบคุม หรือ เอกสาร รายงาน ระบุสถานท่ี และ การจดัเก็บ 
และ ผู ้รับผิดชอบ การท าลายส่ือท่ีใช้ในการบันทึกข้อมูล
ส าคัญ จะต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าของข้อมูล รวมทั้ ง
บนัทึก รายละเอียด การท าลาย และ มี รายละเอียด อย่างน้อย 
ดงัต่อไปน้ี ช่ือระบบ รายละเอียดขอ้มูล ช่ือผูด้  าเนินการ, ช่ือ
ผูอ้นุมัติให้ด าเนินการ หรือ ช่ือเจ้าของขอ้มูล วิธีการท าลาย 
เวลาเร่ิมต้น เวลาส้ินสุด ผูร่้วมสังเกตุการณ์ , ภาพถ่าย ก่อน
และหลงั การท าลาย (ถา้มี) 
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หมวด 18 การบริหาจัดการ ผู้ใช้งานที่มี สิทธิ

พิเศษ 

ข้อ 70 ให้มีการปรับปรุงรายการเอกสารสิทธิของ
ผูใ้ชง้านบน ระบบ ท่ี มี สิทธิพิเศษ ให้เป็น โดยมี รายละเอียด 
ครอบคลุม ระบบ ท่ีใชง้านภายในบริษทั ในระดบั Application 
Level , Database Level , Operating System Level , Network 
Level 

ขอ้ 71 ห้ามไม่ให้มีการใช ้บญัชีรายช่ือท่ีมีสิทธิพิเศษ 
ร่วมกนั และ ใชเ้ม่ือ มีความจ าเป็นเท่านั้น โดย บนัทึกควบคุม
การขอ อนุญาติใช้งาน บัญชีดังกล่าว รวมถึง ให้มี การ
ตรวจสอบ การเขา้ใชง้าน สิทธิพิเศษ ดงักล่าว อย่างสม ่าเมสอ 
จดัท าเป็นรายงาน มีลายลกัษณ์อกัษร น าส่งต่อผูบ้ริหาร เป็น
ประจ า อยา่งนอ้ยไตรมาสละคร้ัง 

 
หมวดที่ 19 แผนการบริหารจัดการเหตุการณ์ไม่

ปกติ 

ขอ้ 72 ค  าจ ากดัความของ Incident 
• เ ห ตุ ก า ร ณ์ ไม่ ป ก ติ  ( Incident) หมา ย ถึ ง 

เหตุการณ์ผิดปกติท่ีเกิดขึ้ นนอกเหนือจาก
มาตรฐานเป็นอยู ่

• การบริหารและจดัการกบัส่ิงผิดปกติท่ีเกิดขึ้น 
(Incident management) หมายถึง การบริหาร 
จดัการ เหตุการณ์ท่ี ไม่ปกติ ดงักล่าว โดยจะ
เน้นไปในส่วนของ การท างานทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ว่าจะสามารถจัดการ
กับ ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างไร ให้สามารถ 
กลบัคืนสู่สภาวะปกติให้ไดเ้ร็วท่ีสุด  

ขอ้ 73 การรับเร่ือง เก่ียวกบัเหตุการณ์ผิดปกติ ของ
การใช้บ ริการระบบสารสนเทศ  และ  การลงบัน ทึก 
รายละเอียดของ เหตุการร์ท่ีเกิดขึ้น โดยผูใ้ช้งานเป็นผูแ้จ้ง 
Incident ท่ีพบให้เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ ทราบผ่านช่องทาง
ต่างๆ ท่ีจัดเตรียมไว ้เช่น การ email helpdeskanrinstant.com 
หรือ การโทรแจง้ ท่ี เบอร์ 189 จากนั้นเจา้หน้าท่ีสารสนเทศ 
จะบันทึกรายละเ อียด เ บ้ืองต้นลงในระบบการจัดเก็บ 
Helpdesk  

ขอ้ 74 หลกัการบนัทึกการจดัเก็บ Incident ของฝ่าย
สารสนเทศ การไดรั้บการแจง้เหตุขดัขอ้งในการใชง้านบริการ 
แบ่งออก ดงัน้ี 

• Application & Software เ ป็นการแจ้ง เหตุ
ระบบปฏิบติัการหรือโปรแกรมต่าง ๆ ขดัขอ้ง  

• Printing Scanning System เ ป็นการแจ้ง เหตุ  
เคร่ืองพิมพ ์เคร่ือง สแกน ไม่ท างาน บกพร่อง 
ช ารุด 

• Computer Hardware & Network เป็นการแจง้
เหตุ ในกรณี อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครือข่ายใช้
งานไม่ได ้หรือ ช ารุด 

• Telephone & Fax เป็นการแจ้งเหตุ ในกรณี 
อุปกรณ์ การส่ือสาร เช่นโทรศพัท์ โทรสาร 
ช ารุด บกพร่อง  

• SAPIERP System เป็นการแจ้งเหตุ ในกรณี 
ตอ้งการ ขอ้มูล หรือ พบขอ้บกพร่องเก่ียวกบั 
ระบบ ERP 

• Authorization Request การร้องขอสิทธิการ
เขา้ถึงระบบต่างๆ ในกรณีขอเขา้ใช้งานใหม่ 
ขอเปล่ียนแปลงสิทธิท่ีมีอยู่เดิม หรือ การลบ
บัญชีผูใ้ช้งาน และงานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
สิทธิการใชง้าน 

• Backup/Restore Request การร้องขอการกูค้ืน
ขอ้มูล และการส ารองขอ้มูลต่าง ๆ ของ บริษทั 

• TigerSoft การร้องขอ บริการต่างๆ เก่ียวกับ 
ระบบ TigerSoft E-HR  

• Other การร้องขอ ดา้นอื่น ๆ นอกเหนือท่ีกล่าว
มาขา้งตน้ เช่น ยา้ยสถานท่ี จดัวางคอมพิวเตอร์ 
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ขอ้ 75 ทบทวนระดบัความส าคญั หรือเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นบ่อย และผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นรวมถึง
ข้อตกลง และ ข้อตกลงระดับบริการท่ี ได้ตกลงไวก้ับฝ่าย
ผู ้ใช้งาน ซ่ึงจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหา หรือเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้น เช่น 

• ระยะเวลาในการตอบสนองต่อปัญหาท่ีไดรั้บ
และแกไ้ขปัญหา  

• เวลาท าการท่ีตอ้งใชใ้นการแกไ้ขปัญหา  
• ความคืบหน้ าในการแก้ไข ปัญหา  และ 

ทางเลือกอื่น ๆ ในระหว่างด าเนินการแกไ้ข 
ข้อ 76 แนวทางปฏิบัติในการส่งต่อปัญหา และ 

รายงานปัญหาต่อ ผูไ้ดรั้บผลกระทบ 
• แจง้หัวหน้างานหรือผูบ้งัคบับญัชาทราบ เพื่อ

ท าความเข้าใจปัญหาและอธิบายวิธีการ
แกปั้ญหาท่ี ด าเนินการไปแลว้ให้ทีมท่ีรับช่วง
ต่อทราบ  

• การส่งต่อปัญหา เม่ือผูรั้บช่วงต่อได้รับรู้ถึง
ปัญหาและแสดงความรับผิดชอบในการ
แกปั้ญหานั้นๆ  

• การประกาศหรือแจง้เตือนไปยงัผูใ้ช้ เพื่อให้
รับทราบสถานะของปัญหา หากปัญหา
ซบัซอ้นควรแจง้เป็น ระยะๆ 

ข้อ 77 ให้เจ้าหน้าท่ี ท่ีเ ก่ียวข้องท าการวิเคราะห์
ปัญหา จากความถ่ี ความรุนแรงของผลกระทบ และสาเหตุ
ของปัญหาท่ี แทจ้ริง เป็นรายงานประจ า ใน แต่ละเดือน เพื่อ
พฒันางานดงักล่าว และป้องกนัปัญหา ในเชิงบูรณาการณ์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 บทลงโทษและการบังคับใช้ 

ความผิด 
ผู ้ใช้งานท่ีมีเจตนาฝ่าฝืนนโยบายเก่ียวกับความ

ปลอดภยัระบบสารสนเทศของบริษทั แมว่้าการฝ่าฝืนนั้นจะ
กระท าไม่บรรลุผลโดยสมบูรณ์ก็ให้ถือว่ามีความผิดโดย
สมบูรณ์ 

 
การลงโทษ 

ความผิดเก่ียวกบั นโยบายและขอ้บงัคบัของบริษทั 
ให้ลงโทษผูก้ระท าผิดตามระเบียบของบริษทั และกฎหมายท่ี 
เก่ียวขอ้ง 
การบังคับใช้ 

กรรมการผูจ้ ัดการ ผูจ้ ัดการแผนก หัวหน้าแผนก 
หัวหน้าฝ่าย มีหน้าท่ีควบคุมผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ให้ปฏิบติัตาม 
นโยบ าย  และข้อบัง คับ  อ ย่ า ง เ ค ร่ ง ค รัด  ห ากพบ ว่ า
ผูใ้ต้บังคบับัญชากระท าความผิด ให้ผูบ้ ังคบับัญชารายงาน
ตามล าดบัชั้น เพ่ือเอาโทษต่อผูก้ระท าความผิดอย่างเคร่งครัด 
การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีถือเป็นความผิดเช่นเดียวกับ
ผูก้ระท าผิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



46 
รายงานการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื 2563 

 

 ผนวก Appendix 

ระเบียบปฏิบัติในการเข้าถึงข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ปัจจุบันระบบสารสนเทศเป็นส่ิงส าคัญท่ีเข้ามา
อ านวยความสะดวก และสนบัสนุนการปฏิบติังานของบริษทั 
ส่งผล ให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมีความรวดเร็ว การ
ติดต่อส่ือสารมีประสิทธิภาพสูงขึ้น อย่างไรก็ตามแมว่้าระบบ
เครือข่าย ดงักล่าวจะมีประโยชน์ และอ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเส่ียงสูง และ
ก่อให้ เ กิดภัย อันตราย หรือสร้างความเสียหายต่อการ
ปฏิบัติงานของบริษัทได้เช่นกัน เพราะการใช้งานระบบ
สารสนเทศเปรียบเสมือนการ เปิดประตู เพื่อติดต่อกับโลก
ภายนอก ท าให้มีโอกาสถูกบุกรุกได้มากขึ้น ซ่ึงก่อให้เกิด
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ได ้รวมถึง การขโมยขอ้มูลหรือ
ความลบัทางบริษทั 

ดงันั้นผูใ้ชง้าน และผูดู้แลระบบงานดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของบริษทัจ าเป็นตอ้งตระหนกัรู้ 
และ ให้ความส าคญัในการรักษาความมั่นคงปลอดภยัด้าน
ขอ้มูล เพื่อให้ระบบสารสนเทศของบริษทั สามารถด าเนินการ
หรือ ให้บริการต่าง ๆ ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง มีความมัน่คงปลอดภยั
และเช่ือถือได้ ทางบริษทัได้จัดท าแนวปฏิบัติในการรักษา
ความ มั่นคงปลอดภยัด้านสารสนเทศของบริษทัฉบบัน้ีขึ้น 
เพื่อให้ผู ้ใช้งาน และผู ้ดูแลระบบสารสนเทศในบริษัท
รับทราบ และยึดถือ ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติท่ี
ก าหนดอยา่งเคร่งครัด เพื่อให้การด าเนินงานดว้ยวิธีการระบบ
สารสนเทศของบริษทัมี ความมัน่คงปลอดภยัและเช่ือถือได้
และเป็นไปตามระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 

การทบทวน (Review Policy) 

บริษทัฯตั้งเป้าหมายในการทบทวนนโยบายระบบ
สารสนเทศเพื่อให้ทนัสมยั และมีความสอดคลอ้งกบับริษทัฯ 
โดย ก าหนดให้มีการทบทวนทุก ๆ 1 ปี หรือหากมีกรณี
เร่งด่วนจะน ามาทบทวน ปรับปรุงก่อนครบก าหนดระยะเวลา
ดงักล่าว 

 
 

 พนักงานใหม่ (New Employment Procedure) 

1. พนกังานเขา้ใหม่ท่ีตอ้งใชร้ะบบสารสนเทศ ทาง
แผนกบุคคลและธุรการ โดยเจา้หน้าท่ี IT ขอสิทธ์ิในการเขา้
ใช ้ขอ้มูลส่วนกลางของบริษทั 

2. เจ้าหน้าท่ีแจ้งขอสิทธ์ิโดยส่ง ค าร้องแจ้งขอใช้
งานการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนกลางของบริษทั ไปยงั แผนกไอที 
ซ่ึงเป็น ผูดู้แลระบบให้กบัทางบริษทั แจง้ผา่นระบบ และแนบ
เอกสาร แบบฟอร์ม online (FM-IT-001) ดังรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

2.1 แจง้ช่ือ User ท่ีจะขอสิทธ์ิ 2.2 แจง้ขอ 
Password ในการเขา้ใชข้อ้มูลส่วนกลางของบริษทั 

2.3  แจ้งขอบเขตในการเข้า ถึงข้อมูล
ส่วนกลางของบริษทัท่ี User สามารถเขา้ใช้งานได ้
(อา้งองิเอกสาร แนบ IT Data Permission) 
3. เจา้หน้าท่ี IT แจง้ Username และ Password และ

สิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนกลาง ชั่วคราว (Temporaly 
Password) ให้กบั User 

4. เจา้หน้าท่ี IT ท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของ 
User และสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนกลางเป็นประจ าทุกปี 

 
กรณีโอนยา้ยต าแหน่ง/แผนกฝ่าย ( Users Change Permission 
Request) 

1. เจา้หน้าท่ีบุคคลและธุรการเขียนค าร้องขอ พร้อม
ระบุรายละเอียดโอนยา้ยต าแหน่ง/แผน/ฝ่าย โดยส่งเอกสาร 
ดงักล่าวท่ีเจา้หนา้ท่ีไอท่ี 

2. เจา้หน้าท่ีไอที ด าเนินการตามใบร้องขอ โดยการ
ส่งค าร้องขอไปท่ีผูดู้แลระบบ และผูดู้แลระบบส่งค าตอบรับ 
ด าเนินการกลับมายงัเจ้าหน้าท่ีไอที (เม่ือด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแลว้) 

3. เจา้หน้าท่ีไอทีส่งเอกสารใบร้องขอท่ีด าเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้วท่ีผู ้จัดการแผนกบุคคและธุรการ เพื่อ
ตรวจสอบ ความถูกตอ้ง พร้อมลงรายมือช่ือก ากบัในเอกสาร 
4. เจา้หน้าท่ีไอท่ี ส่งอีแมลแจง้พนักงาน เร่ืองสามารถเขา้ใช้
งานระบบไดต้ามท่ีร้องขอ 
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บ ุ คคลภายนอก  (External Person Access 

Company Network and Internet) 

1. หน่วยงานตน้สังกดั ท่ีตอ้งการให้บุคคลภายนอก
เขา้ใชร้ะบบ Internet ตอ้งแจง้ความจ านงขอใชร้ะบบ Internet 
โดยใชเ้อกสาร ขอเพ่ิมเปล่ียนแปลง/ยกเลิก สิทธิผูใ้ชง้าน 

2. น าเอกสารให้ ผูจ้ดัการฝ่ายและกรรมการผูจ้ดัการ 
ลงความเห็นเพื่ออนุมติัเอกสาร ในการขอใช้ระบบ Internet 
ส าหรับบุคคลภายนอก 

 

ระเบียบปฏิบัติการส ารองข้อมูลและแผนการกู้

ข้อมูล Server และ ระบบ CCTV 

 

การส ารองข้อมูล  

• น า  External HDD หรือ อุปกรณ์  ส ารองข้อมูล 
รูปแบบต่าง ๆ ต่อเข้ากับเคร่ือง Computer Server 
ตั้งอยูท่ี่หน่วยงาน 

• ทางเจา้หน้าท่ี IT หรือ ผูดู้แลระบบ แผนกไอที ท า
การ Remote เขา้มาท่ีเคร่ือง Computer Server เพื่อท า
การ Backup Data ไวท่ี้ External HDD หรือ อุปกรณ์ 
ส ารองขอ้มูล รูปแบบต่าง ๆ 

• เจ้าหน้าท่ี IT หรือ ผู ้ดูแลระบบ บันทึกแผนการ
ส ารองข้อมูล Server ทุกวนั และ ทุกวนัเสาร์ของ
สัปดาห์ ในกรณีเป็นวนัหยุด ควรด าเนินการส ารอง
ข้อมูลและบันทึกแผนก่อนหรือหลังวนัหยุดตาม
ความเหมาะสม ตามเอกสารแนบ รายงานส ารอง
ขอ้มูล (Backup Server Data) ของบริษทัฯ 

 
การกู้ระบบ 

เคร่ือง Server ถูกติดตั้งดว้ยระบบปฏิบติัการ Linux 
หรือ Windows ซ่ึงการกูร้ะบบ เป็นผูดู้แลระบบ สามารถแจง้ 
ผูดู้แลระบบ ระดับผูจ้ดัการ ผูช่้วยผูจ้ดัการ ฝ่าย สารสนเทศ 
หรือ Email : Tadmin@nrinstant.com 
 

 

 

การบริหารความเปลี่ยนแปลงด้านสารสนเทศ 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตราฐานการบริหารหารจดัการ
สารสนเทศ จึงมีประกาศเพ่ิมเติม ว่าด้วย ระเบียบการขอ
เปล่ียนแปลง ดา้นสารสนเทศ เพ่ือให้มัน่ใจว่าการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าว ไดผ้่านการคิดวิเคราะห์ และ ตระหนกัถึงผลกระทบ 
ท่ีจะเกิดขึ้น ใน แต่ละภาคส่วน และ คุณภาพของการบริการ 
อย่างถ่ีถ้วนดีแล้ว (อ้างถึง เอกสาร ระเบียบเร่ืองการขอ
เปล่ียนแปลงดา้นสารสนเทศ) 
 

ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของการบริหาร 

จัดการ เพื่อสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ  

เพื่อป้องกันการหยุดชะงักในการด าเนินงานของ
บริษทัฯ ท่ีเป็นผลมาจากความลม้เหลว หรือการหยุดท างาน
ของระบบ สารสนเทศต่างๆ ของบริษทั 

 1. องค์กรต้องก าหนดความต้องการด้านความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และด้านความต่อเ น่ือง ใน
สถานการณ์ 
ความเสียหายท่ีเกิดขึ้น เช่น ในช่วงท่ีเกิดวิกฤตหรือภยัพิบติั  

2. แผนกไอที มีหน้าท่ี บริหารจัดการ แผนสร้าง
ความต่อเน่ืองให้กบัธุระกิจ ตอ้งจดัท าแนวทางปฏิบติัในการ
จัดท าแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินของระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศควรพิจารณาดงัน้ี 

• การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกนั และลด
โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย
และมีผลกระทบ 
ต่อการด าเนินงาน และการให้บริการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษทัๆ 
• การตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อ
ควบคุมและก าจัดขอบเขตของความเสียหาย เช่น 
ก าหนดแนวทางการควบคุม การแกไ้ขสถานการณ์ 
ฉุกเฉินเป็นตน้ 
• การด าเนินการเพื่อให้บริษัทฯ สามารถ
ด าเนินงานเป็นไปไดอ้ย่างต่อเน่ือง เช่นการส ารอง
ข้อมูล และอุปกรณ์ส าคัญ การกู้ระบบงาน และ 
ขอ้มูลท่ีเสียหายเป็นตน้ 

mailto:Tadmin@nrinstant.com
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• การกลบัคืนสู่การท างานปกติ เพื่อให้การ
ด าเนินงานของบริษทัฯ กลบัสู่สภาวะปกติ เช่น แนว
ทางการ ฟ้ืนฟูความเสียหายให้กลับเข้า สู่การ
ปฏิบติังานตามปกติ เป็นตน้  
3. การปฏิบติัเพื่อเตรียมการสร้างความต่อเน่ืองดา้น

ความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ 
• ฝ่ายสารสนเทศ ต้องเป็นตัวแทน จัดตั้ง
แผนการจดัการ สร้างความต่อเน่ืองให้กบัธุระกิจ ซ่ึง
ประกอบไปด้วย ตัวแทนจากหน่วยงาน เจ้าของ
ข้อมูล เจ้าของระบบงาน หน่วยงานท่ีดูแลข้อมูล 
รวมถึงแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมทั้งปรับปรุงแกไ้ขให้
ทนัสมยัอยูเ่สมอ 
4. การตรวจสอบ ทบทวน และการประเมินความ

ต่อเน่ืองด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ต้องก าหนด 
เวลาทดสอบแผน ก าหนดรายละเอียดในการทดสอบ รวมถึง
ระยะเวลาท่ีใช้ทดสอบ จนส้ินสุด กระบวนการทดสอบ 
รวมถึง แผนการทบทวนและปรับปรุงแผน อุปกรณ์ และ 
เคร่ืองมือต่าง ๆ และงบประมาณท่ี ตอ้งใชด้ว้ย 
 

ม าตร า ฐานน โ ยบ าย รห ั สผ ่ า น ของร ะ บบ

คอมพิวเตอร์ในบริษัท และค าแนะน าในการตั้ง

รหัสผ่าน 

รหัสผ่านเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการรักษา
ความปลอดภัยของบัญชีผูใ้ช้งาน หรือในระบบท่ีต้องการ
ความปลอดภยั ซ่ึงรหสัผา่นถือเป็นส่ิงท่ีใชส้ าหรับยืนยนัความ
ถูกตอ้งของตวับุคคลนั้น ๆ การใชง้านรหสัผา่นจึงช่วยป้องกนั
ความปลอดภยั การเขา้ถึงขอ้มูลโดยมิชอบนั้นได ้หากผูใ้ชง้าน
ไม่ให้ความส าคญัในการตั้งค่ารหัสผ่านก็จะท าให้ผูไ้ม่หวงัดี
สามารถคาดเดา รหัสผ่านและเขา้ถึงขอ้มูลของท่านไดอ้ย่าง
ง่ายดาย โดยแนวทางและขอ้แนะน าในการตั้งค่ารหัสผ่านให้
ปลอดภยัมีดงัน้ี 

• ควรมีความยาวอย่างน้อย 6 - 8 ตัวอกัษรหรือ
มากกว่านั้น  

• ประกอบดว้ยอกัขระดงัต่อไปน้ีอย่างนอ้ย 2 ใน 
3 

• ตวัอกัษร (a-z, A-Z)  
• ตวัเลข (0-9)  
• เ ค ร่ื อ ง ห ม า ย ห รื อ อั ก ข ร ะ พิ เ ศ ษ 

(!@#$%^&*()_+--=\{}D:"<??,,/) 
 

สิ่งที่ไม่ควรน ามาใช้เป็นรหัสผ่าน 

• ข้อมูลท่ีใช้ในการระบุตัวตนทั่วไป อย่างเช่น 
ช่ือ นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัต่างๆ หรือวนั
เดือนปีเกิด 

• ขอ้มูลการติดต่อ อยา่งเช่น เบอร์โทรศพัท ์ 
• ช่ือบุคคลรอบขา้งหรือสัตวเ์ล้ียง  
• ค าท่ีพบในพจนานุกรม 
• ค าทั่ว ๆไปท่ีมีการสะกดจากหลังไปหน้า 

อย่ า ง เ ช่น  password -> drowSsap, admin -> 
nimda, root -> toor 

• ใช้รูปแบบตัวอักษรหรือตัวเลขท่ีเป็นท่ีนิยม 
อยา่งเช่น aaabbb, qwerty, 12345, 123321  

• ใช้รูปแบบการตั้งรหัสผ่านท่ีคล้ายคลึงกนัใน
แต่ละบญัชี อย่างเช่น secret1, 1secret, secret?, 
secret! 

 

ข้อควรปฏิบัติเพิ่มเติม 

• ในแต่ละบญัชีควรมีการตั้งรหัสผ่านท่ีแตกต่าง
กนั ไม่ควรใชร้หสัผา่นเดิม  

• หากแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ใดมีการเปิด
ยืนยนัตวัตนแบบ 2 ขั้นตอน ควรเปิดใชง้านใน
ส่วนน้ีดว้ย  

• เปล่ียนรหสัผา่นทุกๆ 3-6 เดือน  
• ตรวจสอบการเขา้ถึงบญัชีเป็นประจ า 
• ออกจากระบบทุกคร้ังหลงัใชง้าน  
• ไม่ควรเลือกใชง้าน "จ ารหัสผ่าน" (Remember 

me) บนเวบ็ไซต ์
• ไม่ควรจดรหัสผ่านลงกระดาษหรือในไฟล์

เอกสารท่ีไม่มีการป้องกนัการเขา้ถึง  
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• ไม่เปิดเผยรหัสผ่านให้ผูอ่ื้นรับทราบ ทั้งน้ีทาง
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ มีนโยบาย
สอบถามรหสัผา่นจาก 

• ผูใ้ชบ้ริการทั้งทางโทรศพัทห์รืออีเมล 
 

 

 

 

 

 

 

 

วิธ ีปฏ ิบ ัต ิ เร ื ่องการใช ้เคร ื ่องคอมพ ิวเตอร์

ประเภท พกพาในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ 

 
ข้อควรปฏิบัติเมื่อใช้คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์

พกพาในที่สาธารณะ 

❖ ไม่ควร เปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ทิ้งไว ้โดยไม่ 
ออกจากหน้าจอ ในท่ีสาธารณะ และ มือถือ 
หรืออุปกรณ์พกพาท่ีมีขอ้มูลส าคญัของบริษทั 
ควร ตั้ งรหัสผ่าน เพ่ือปกป้องข้อมูลจากผูไ้ม่
หวงัดี และท าการออกจากระบบทุกคร้ัง หลงั
ใชง้าน เสร็จ 

❖ ไม่บอกรหัสผ่านให้กับบุคคลอื่นและไม่ควร
ติดรหัสผ่านไว้ท่ี เค ร่ืองคอมพิวเตอร์และ 
หน้าจอ หากมีความจ าเป็น ตอ้งใชง้านดังกล่าว 
หรือ จ าเป็นตอ้งใชง้านระบบต่าง ๆ บนเคร่ือง
สาธารณะ อื่น ๆ ให้รีบท าการเปล่ียนรหัสผ่าน
ทันทีเม่ือใช้งานเสร็จไม่เปิดเผยรหัสผ่านให้
ผู ้ อ่ื น รับทราบ  ทั้ ง น้ี ท าง ฝ่ าย เทคโนโล ยี
สารสนเทศไม่มีนโยบายสอบถามรหัสผา่นจาก
ผูใ้ชบ้ริการทั้งทางโทรศพัทห์รืออีเมล 

❖ ไม่เช่ือมต่อเครือข่ายท่ีไม่รู้จกั เพราะอาจถูกดกั
จับข้อมูล หรือถูกจารกรรมข้อมูล รวมถึงติด
ไวรัสได้ โดยเฉพาะท่ีสารธารณะสนามบิน 
ร้านกาแฟ และอินเทอร์เน็ทคาเฟ่ 

❖ เปล่ียนรหัสผ่านทุก ๆ 3-6 เดือน และ ควรใช้
รหัสผ่านท่ียากต่อการคาดเดา และ ไม่ควรจด 

รหัสผ่านลงกระดาษ หรือในไฟลเ์อกสารท่ีไม่
มีการป้องกนัการเขา้ถึง 

❖ ไม่ควรเลือกใชง้าน "จ ารหัสผ่าน" (Remember 
, Auto Complete) บนเว็บไซต์  ต่ าง  ๆ  ห รือ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์สาธารณะ  

❖ ไม่น าอุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีไม่รู้จกั เช่น USB Drive 
ท่ีเก็บได ้มาต่อเขา้เคร่ือง คอมพิวเตอร์ เพราะ
อาจจะเป็น Auto Run Virus ท่ีสามารถเรียกค่า
ไถ่ หรือจารกรรมข้อมูลได้ การเช่ือมต่อจาก
ระยะไกล ไม่ควรเช่ือมต่อทิ้งไวต้ลอดเวลา และ
ไม่ ควรบอกรหัสผ่ าน  วิ ธีก าร กับบุ คคล 
ภายนอก 

❖ มัน่ตรวจสอบ โปรแกรมป้องกนัไวรัส ว่าไดรั้บ
การ อัพเดทเป็นปัจจุบัน รวมไปถึง Security 
Patch ของ ระบบปฏิบติัการอยา่งสม่าํเสมอ ใน
กรณีท่ีไม่มั่นใจ ควรน าเคร่ืองมาให้เจา้หน้าท่ี
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศท าการตรวจสอบ
โดยละเอียด 

❖ ไม่พยายาม ติดตั้ง โปรแกรมไม่พึงประสงคเ์อง 
เพราะเป็นท่ีมาของไวรัส และการโดนจาร
กรรมขอ้มูล  

❖ ไม่เขา้ website ท่ีไม่พึงประสงค ์อนัเป็นสาเหตุ
ให้ ติดไวรัส หรือ Auto Script ก่อความร าคาญ 
จนไปถึงขโมยข้อมูลต่าง ๆ ท่ีอยู่บนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พกพา 

❖ มัน่ ติดตาม ข่าวสาร ความรู้ ดา้นความปลอดภยั
จากภัยคุกคามทางเทคโนโลยี และกฎหมาย
พระราชบัญญัติต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัย
ข่ า ว ส า ร  แ ล ะ website แ น ะ น า 
https://www.thaicert.or.th/ 

❖ ส ารองข้อมูลเป็นประจ า เพื่อปกป้องข้อมูล 
และทรัพยสิ์นตามค าแนะน า 
https://www.thaicert.or.th/papers/general/201
7/pa2017ge002.html

https://www.thaicert.or.th/
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แผนการบริหารความเสี่ยง 

บทน าจากผู้บริหาร 

 บริษทัฯ ไดต้ระหนกัและให้ความส าคญักบัหลกัการการด าเนินธุรกิจอยา่งมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอ้มมาโดยตลอด บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบาย แนวทาง และจดัท ากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
และกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย อยา่งหลากหลาย ดงัจะเห็นไดจ้ากวิสัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทัฯ ดงัน้ี 

 

วิสัยทัศน์ 

สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์อาหารท่ีมอบประสบการณ์ท่ีมีความสุข
ให้แก่ผูบ้ริโภคอย่างย ัง่ยืน พร้อมทั้งยกระดบัคุณภาพชีวิตของ
ทุกคน 

“ To make sustainable food experiences enjoyable while 
raising the quality of life for our stakeholders and in doing so 
make the world more sustainable one SKU at a time” 

 

พันธกิจ 

บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะยกระดบัการผลิตอาหารเพ่ือความยัน่ยืน
ของโลกมากขึ้ น เ พ่ือทุกชีวิตท่ีดีขึ้ น ผู ้ผลิตจะดีขึ้ น และ
ผูบ้ริโภคก็จะดีขึ้นเช่นกนั 

“ Transform our food system for a more inclusive and 
sustainable world. The world will be better, our producers 
will be better, and our customers will be better” 
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ภายใตวิ้สัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทัฯ ขา้งตน้บริษทัฯ มุ่งมัน่สู่การเป็นบริษทัชั้นน าในดา้นการผลิตอาหารระดบั world 
class ท่ีสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูบ้ริโภคดว้ยคุณภาพสินคา้ คุณภาพของวตัถุดิบ รวมถึงการบริหารจดัการเพ่ือให้ไดผ้ลก าไรสุทธิในระดบั
ท่ีดีท่ีสุด ควบคู่กบัการจดัการบริหารบุคลากรอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ตั้งแต่ปี 2563 เป็นตน้ไป บริษทัฯ จะก าหนดกรอบการบริหารความเส่ียงตามแนวทาง COSO ERM 2017 ซ่ึงเป็นการบูรณา
การการจัดการความเส่ียงเข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร (Organization Strategy) และ เช่ือมโยงไปถึงการประเมินผลการด าเนินงาน 
(Organization Performance) ดว้ย 

ความเส่ียงในความหมายของ COSO เป็นเหตุการณ์ท่ีเป็นความไม่แน่นอน ซ่ึงมีผลกระทบต่อวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์ของ
องคก์ร เช่น คู่แข่งรายใหม่ เทคโนโลยีลา้สมยั สินคา้ไม่ตรงความตอ้งการของลูกคา้ ผูบ้ริหารทุจริต เป็นตน้ ความเส่ียง มี 3 ความหมาย
ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 

1. เหตุการณ์ (Event) 
เหตุการณ์โดยทัว่ไปสามารถเกิดขึ้นทั้งดา้นบวกและดา้นลบ อาจเป็นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ก็ได้

เหตุการณ์ดา้นลบจะหมายถึงความเส่ียง เช่น ความเสียหายจากเพลิงไหม้ การเสียลูกคา้รายใหญ่ หรือการมีคู่แข่งรายใหม่ เหตุการณ์
ดา้นบวกจะหมายถึงโอกาส เช่น อตัราภาษีท่ีเอ้ือประโยชน์มากขึ้น การพิจารณาเหตุการณ์ควรพิจารณาทั้งความเส่ียง และโอกาสจาก
ปัจจยัภายในและภายนอกองคก์ร  

โดยจดัตั้งคณะท างานบริหารความเส่ียง ภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์รใชแ้นวทางการ
ประเมินดว้ยตนเอง เพื่อรวบรวมฐานขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีองคก์รเผชิญอยูใ่ห้ครอบคลุม ทุกภารกิจขององคก์ร ส าหรับเหตุการณ์
ท่ีไม่ไดถู้กระบุจะไม่ถูกน าไปบริหารจดัการซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องคก์รในภายหลงัได ้

2. ความไม่แน่นอน (Uncertainty) 
เป็นสถานการณ์ในอนาคตท่ีไม่สามารถท านายสภาวะล่วงหน้า ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่หรือปรากฏขึ้นอย่างไร การ

พิจารณาเหตุการณ์ควรคาดคะเนสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น และส่งผลต่อกิจการในอนาคต 

 

3. ความรุนแรง (Severity) 
เป็นการประเมินว่าแต่ละเหตุการณ์นั้นมีโอกาสท่ีจะเกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้นแลว้จะส่งผลกระทบต่อองคก์ร

รุนแรงเพียงใด และน ามาจดัล าดบัว่าปัจจยัเส่ียงใดมีความส าคญัมากน้อยกว่ากนัเพื่อจะไดก้ าหนดมาตรการตอบโตก้บัปัจจยัเส่ียง
เหล่านั้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) เป็นกระบวนการท่ีก าหนดขึ้น
โดยคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อใชใ้นการก าหนดกลยทุธ์ของทั้งหน่วยงาน กระบวนการบริหารความ
เส่ียงถูกออกแบบมา เพ่ือใชร้ะบคุวามเส่ียงหรือเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตท่ีอาจมีผลกระทบต่อหน่วยงานและบริหารความเส่ียง

ให้อยูใ่นระดบัท่ีหน่วยงานยอมรับไดซ่ึ้งจะช่วยให้มีความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลว่าหน่วยงานจะสามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์
ก าหนดไวไ้ด ้

COSO ERM 2017 ไดส้ร้างค านิยามของการบริหารความเส่ียงองคก์รขึ้นมาใหม่ ท าให้ความหมายมีความชดัเจนและสามารถ
จดจ าไดง้่ายขึ้น ความหมายท่ีปรับปรุงแลว้จะเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัความหมายของความเส่ียงเพ่ือเพ่ิมคุณค่าองคก์ร ซ่ึงถือว่า 
เป็นปัจจยัหลกัในการขบัเคล่ือนการจดัการความเส่ียง 

การบริหารความเส่ียงองคก์ร หมายถึง วฒันธรรมองคก์ร ความสามารถ และการปฏิบติับูรณาการร่วมกบัการก าหนดกลยุทธ์
และผลการด าเนินงาน ซ่ึงองคก์รต่างๆ ตอ้งใชใ้นการจดัการความเส่ียงเพ่ือสร้าง รักษา และตระหนกัถึงการเพ่ิมคุณค่า 

การระบุปัจจยัความเส่ียงเป็นส่ิงส าคญัในการบริหารกิจการ และสร้างความเติบโตของธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน อีกทั้งยงัช่วยป้องกนั
โอกาสการเกิดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานในแต่ละดา้น โดยคณะท างานบริหารความเส่ียง (“คณะท างานฯ”) ได้
ก าหนดความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Appetite) นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัมีนโยบายในการก าหนดระดบัความเบ่ียงเบนจากเป้าหมายผล
การปฏิบติังาน (Risk Threshold) ช่วงท่ียอมรับไดไ้วท่ี้ไม่เกิน 20% ของเป้าหมายผลการปฏิบติังาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวดัระดับความรุนแรงของความเส่ียงว่ามีมาก
น้อยเพียงใด ผูป้ระเมินความเส่ียงไดป้ระเมินโดยอาศยัระดบั
โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับความ
รุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซ่ึงไดก้ าหนดไวแ้บ่งออกเป็น 
5 ระดบั ดงัน้ี (5) สูงมาก (4) สูง (3) ปานกลาง (2) น้อย และ 
(1) น้อยมาก หลังจากนั้ น จะน าระดับความเส่ียงท่ีได้มา
จัดล าดับโดยระดับความส าคัญของความเส่ียงมีทั้งหมด 4 
ระดบั ไดแ้ก่ (1) ความเส่ียงสูงมาก (2) ความเส่ียงสูง (3) ความ
เส่ียงปานกลาง และ (4) ความเส่ียงต ่า
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ขณะน้ีหลายภาคส่วนขององคก์รยงัคงอยู่ในสภาวะของความสับสนและโกลาหลในการจดัการกบัผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจาก
วิกฤติการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เหตุการณ์ดงักล่าวอยูเ่หนือความคาดหมายขององคก์รส่วนใหญ่ท่ีจะระบุเป็นความเส่ียง
ขององคก์รในช่วงเวลาก่อนหนา้ เกิดค าถามขึ้นมากมาย เช่น “องคก์รเราจะเป็นอยา่งไรถา้พนกังานงานป่วยและไม่สามารถท างานได”้ 
“จะเกิดอะไรขึ้นถา้ลูกคา้หยุดซ้ือสินคา้ของเรา เพราะทุกคนตอ้งเก็บตวัอยู่ท่ีบา้น” และ “จะเป็นอย่างไร หากมีการระบาดใหญ่ท่ี
หยุดชะงกัการคา้ทัว่โลก ซ่ึงสินคา้จะไม่สามารถจดัส่งหรือไม่สามารถให้บริการได”้ น่ีคือค าถามท่ีใชถ้ามตวัเองนอ้ยมากในช่วงเวลา
ก่อนหนา้ท่ีจะเกิดวิกฤติ COVID-19 น้ี  

หากพิจารณาจากรายงานความเส่ียงโลกหรือ Global Risk Report ท่ีสภาเศรษฐกิจโลก (WEF) น าเสนอในแต่ละปีนั้น จะ
พบว่าความเส่ียงจากโรคติดต่อแพร่เช้ือ (Infectious Diseases) นั้น ถูกจดัอนัดบัให้เป็นหน่ึงในสิบความเส่ียงส าคญัท่ีทุกองคก์รจะตอ้ง
ให้ความส าคญัโดยเฉพาะในเชิงของผลกระทบ และเป็นท่ีน่าสนใจว่าในรายงานฉบบัปีล่าสุด ท่ีเผยแพร่ในช่วงเดือนมกราคม 2563 ท่ี
ผ่านมานั้น ไดวิ้เคราะห์ระบุถึงความไม่พร้อมของระบบสาธารณสุขทัว่โลกส าหรับการระบาดของโรคติดต่อแพร่เช้ืออ่ืนๆ ท่ีส าคญั
โดยเฉพาะไวรัสอย่างเช่นโรคซาร์ส ซิก้า และเมอร์ส ท่ีเคยระบาดในอดีต รวมทั้งข้อมูลจากการประเมินขีดความสามารถด้าน
สาธารณสุขของ 195 ประเทศก็พบว่าไม่มีประเทศใดเลยท่ีจะพร้อมรับมือกบัการแพร่ระบาดของโรคระบาดหรือการระบาดคร้ังใหญ่ 
(Pandemic) ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี [The Global Risks Report 2020, 15th Edition, www.weforum.org] 

ท่ีกล่าวถึงมาทั้งหมดนั้น มิไดห้มายความว่าระบบบริหารความเส่ียงองคก์รนั้นขาดประสิทธิภาพหรือผูรั้บผิดชอบต่อการ
บริหารความเส่ียงนั้นบกพร่อง เพราะเหตุการณ์น้ีไม่สามารถคาดการณ์ถึงโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นได ้เน่ืองจากไม่เคยเกิดขึ้นมานานมากแลว้ 
(การเกิดโรคระบาดและส่งผลกระทบในวงกวา้ง) รวมทั้งการคาดการณ์ประเมินผลกระทบก็ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนนัก       
(อาจส่งกระทบให้ธุรกิจหยดุชะงกัไปช่วงระยะเวลาหน่ึงหรืออาจถึงขั้นตอ้งมีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจไปเลย) ซ่ึงอาจเรียกไดว่้าเป็น 
Crisis Risk ส าหรับองคก์รได ้
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ส าหรับการจัดการกับวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในปัจจุบนัน้ีนั้น นับว่ายงัคงมีความ
เส่ียงต่อเน่ืองดว้ยเหตุผลท่ีว่าเรายงัคงไม่สามารถคาดการณ์ไดถึ้งระยะเวลาท่ีจะส้ินสุด (เม่ือมีวคัซีนรักษาหรือควบคุมการระบาดได)้ 
ท าให้การด าเนินธุรกิจนั้นไม่สามารถใชก้ลยุทธ์หรือวิธีการปฏิบติัแบบเดิมได ้เช่น การหลีกเล่ียงการพบปะ ประชุมแบบพบหน้ากนั 
(Physical) หรือการมีปฏิสัมพนัธ์กนั เป็นตน้ 

องคก์รตอ้งน าเอาแผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) มาใชเ้พื่อประคองธุรกิจ บรรเทาผลกระทบในดา้นต่างๆ ให้ไดม้ากท่ีสุด 
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงคือการมุ่งรักษา “สภาพคล่องหรือกระแสเงินสด” ของกิจการ ท่ีอาจท าให้ธุรกิจตอ้งลม้ลงไดใ้นท่ีสุด ซ่ึงการใชแ้ผน
ฉุกเฉินดงักล่าวน้ี ถือเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารความเส่ียงท่ีตอ้งพยายามรักษาปกป้อง “ทรัพยากรส าคญั” (Crucial Resources) ของ
องคก์รไวใ้ห้ดีท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นทรัพยสิ์นอุปกรณ์ เคร่ืองจกัรเคร่ืองมือ พนกังาน หรือแมแ้ต่ลูกคา้ 

น่ีคือกลยุทธ์ของการบริหารความเส่ียงในการลดหรือบรรเทาผลกระทบนัน่เอง ซ่ึงคาดหวงัว่าเม่ือเหตุการณ์จบลง องคก์รก็
จะปรับกลยทุธ์เพ่ือฟ้ืนฟูและด าเนินการต่อเน่ืองต่อไปไดอ้ยา่งรวดเร็วขึ้น 

ปัจจยัเส่ียงถูกระบุไวใ้นดา้นต่างๆ เช่น (1) ดา้นกลยุทธ์ (2) ดา้นการปฏิบติังาน (3) ดา้นการเงิน และ (4) ดา้นการปฏิบติัตาม
ระเบียบ / กฎหมาย เป็นตน้ ซ่ึงทางคณะท างานฯ ไดท้  าการรวบรวม และแบ่งแยกท่ีมาของความเส่ียงเพื่อน ามาวิเคราะห์ และวางแผน
การจดัการความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญั ให้ลดลงอยูใ่นระดบัที่ยอมรับได ้โดยก าหนดหน่วยงานหรือผูซ่ึ้งมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ เพื่อด าเนินการ
จดัการความเส่ียงเหล่าน้ีในล าดบัถดัไป 

                                                          
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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วัตถุประสงค์ และ กรอบแนวคดิการจดัการความเสีย่ง 

ตามแนวทางของ COSO ERM 2017 

วัตถุประสงค์ของการประยุกต์ใช้หลักการจัดการความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กรตามแนวทางของ COSO ERM 2017 

1. เพิม่โอกาสทางธุรกิจ 

ในกระบวนการระบุเหตุการณ์ นอกจากการระบุ
ความเส่ียงหรือความท้าทายท่ีเก่ียวข้องในปัจจุบันและใน
อนาคต ผูบ้ริหารสามารถระบุโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นไดเ้ช่นกนั 
เน่ืองจากเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์มีความเป็นไปได้
ท่ีจะเกิดขึ้น ซ่ึงอาจส่งผลกระทบทั้งดา้นบวกและดา้นลบต่อ
องค์กรเหตุการณ์ โดยผลกระทบในดา้นบวกสามารถน าไป
วางแผนและเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจได ้

2. ลดผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้น และใน
ขณะเดียวกันก็เพิม่ผลกระทบเชิงบวก 

เม่ือบริษทัฯ ไดมี้การระบุความเส่ียง ประเมินความ
เส่ียง และมีการตอบสนองท่ีเหมาะสมก็จะช่วยให้บริษทัฯ 
สามารถลดโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์เชิงลบ และลดค่าใชจ้่าย
ท่ีเก่ียวขอ้งจากความสูญเสีย 

3. ท าให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการจัดการความ
เส่ียงโดยรวมไม่ใช่เน้นความเส่ียงเพียงด้านใด
ด้านหนึ่ง 

มีความเส่ียงมากมายทั้งภายนอกและภายในองค์กร
ท่ีส่งผลกระทบต่อกิจการ ดังนั้นผูบ้ริหารจึงต้องระบุและ
จดัการกบัความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้องคก์ร
สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งราบร่ืน 

 

 

 

4. ลดความผันผวนของการด าเนินงาน 

การบริหารความเ ส่ียงทั่วทั้ งองค์กรได้เสนอ
ทางเลือกต่างๆ ในการตอบสนองกับความเส่ียงเช่น การ
หลีกเล่ียงความเส่ียง การลด การโอน การยอบรับ หรือ การ
ด าเนินการต่อ เพื่อให้ผูบ้ริหารใช้วิธีการตอบสนองกบัความ
เส่ียงแต่ละเหตุการณ์อยา่งเหมาะสม 

5. ท าให้การจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
ตามล าดับความส าคัญมากขึ้น 

เม่ือองคก์รมีขอ้มูลความเส่ียงท่ีถูกตอ้งและทนัเวลา 
ผูบ้ริหารสามารถประเมินความต้องการทรัพยากรโดยรวม
และจดัสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได ้

6. ลดความแปรปรวนและปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน 

 บริษทัฯ สามารถลดความแปรปรวนและปรับปรุง
ผลการด าเนินงานโดยรวม โดยการบูรณาการการบริหารความ
เส่ียงทัว่ทั้งองคก์รเขา้กบัการด าเนินงานทัว่ไป และเช่ือมโยง
วตัถุประสงคท์างธุรกิจเขา้กบัความเส่ียงมากย่ิงขึ้น 

7. เพิ่มความยืดหยุ่นและความคล่องตัวของ
องค์กร 

การบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์รเป็นแนวทางให้
ผูบ้ริหารสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น มีโอกาส
เ กิดขึ้ นหรือ เหตุการณ์ ท่ีไ ม่ น่ าจะ เ กิดขึ้ นได้ เ น่ืองจาก
ความสามารถในการปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลง จะท า
ให้องคก์รมีความยืดหยุน่และสามารถปรับตวัไดย่ิ้งขึ้น 
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หลักการส าคัญและองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง 

หลกัการส าคญัของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM 2017 แบ่งออกเป็น 5 หลกัการ และหลกัการเหล่าน้ี
ตอ้งเก่ียวเน่ืองและมีความสัมพนัธ์ต่อกัน เพื่อให้เกิดการบรรลุวตัถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียง โดยหลกัการส าคญัทั้ง 5 
หลกัการ มีดงัน้ี 

หลักการส าคัญที่ 1 การก ากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture) 

การก ากบัดูแลกิจการและวฒันธรรมองค์กรเป็นพ้ืนฐานขององค์ประกอบทั้งหมดในการบริหารความเส่ียงเน่ืองจากการ
ก ากบัดูแลกิจการจะเป็นส่ิงท่ีก าหนดแนวทางขององคก์รในการให้ความส าคญัและสร้างความรับผิดชอบเก่ียวกบัการบริหารความ
เส่ียง และวฒันธรรมองค์กรจะเก่ียวขอ้งกบัค่านิยม ทางจริยธรรม พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์และความเขา้ใจเก่ียวกบัความเส่ียงของ
องคก์ร ซ่ึงจะสะทอ้นผา่นการตดัสินใจต่างๆ 

COSO ถือว่าการก ากบัดูแลกิจการและวฒันธรรมองค์กรเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัย่ิง เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานหลกัให้
องคป์ระกอบอ่ืนๆเกิดขึ้นเสมือนเป็นรากฐานส าคญัให้เกิดการบริหารความเส่ียงขึ้นในองคก์ร มี 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1. จัดตั้งคณะกรรมการดูแลความเส่ียง (Exercises Board Risk Oversight) 

 คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลการด าเนินงานตามกลยทุธ์ต่างๆ รวมถึงก ากบัดูแลกิจการเช่น คณะกรรมการควรมี
การก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบดา้นการบริหารความเส่ียง มีความรู้และความเช่ียวชาญในการก ากบัการบริหารความเส่ียง มีความ
เป็นอิสระ หลีกเล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ปี 2564 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

ดร.ธรรศ อุดมธรรมภกัดี ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
นายแดน ปฐมวาณิชย ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
นายธีระพงษ ์ลอรัชวี กรรมการบริหารความเส่ียง 
นางสาวเพญ็อุไร ไชยชชัวาล เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

2. จัดตั้งโครงสร้างการด าเนินงาน (Establishes Operating Structures) 

 บริษทัฯ จดัให้มีโครงสร้างการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบักลยุทธ์และวตัถุประสงคท์างธุรกิจ เช่น มีการก าหนดโครงสร้าง
การด าเนินงานและสายการบงัคบับญัชาท่ีเหมาะสม มีโครงสร้างในการบริหารความเส่ียง มีการก าหนดอ านาจ หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และวตัถุประสงคท์างธุรกิจ 
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ผังโครงสร้างองค์กร (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2020) 

 

 

 

3. ระบุวัฒนธรรมความเส่ียงขององค์กร (Defines Risk Culture) 

เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ตามสภาพการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจท่ี
เกิดขึ้นอยา่งรวดเร็วในยุคปัจจุบนั ตามระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้การเขา้ไปลงทุนในกิจการต่างๆ ท่ีเป็นการต่อยอดทางธุรกิจ และ
เพ่ือสร้างความยัง่ยืนในอนาคตตอ้งเผชิญความเส่ียง (Risk Taking) อนัจะเกิดจากการเขา้ไปลงทุนในกิจการดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ 
ตระหนักถึงการป้องกนัและการบริหารความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นโดยการก าหนดให้มีนโยบายการลงทุนและการปฏิบติัตามนโยบาย
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัในทุกคร้ัง นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัต้องปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์ว่าดว้ยการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ือให้เป็นท่ีมัน่ใจไดว่้าความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจะไดรั้บการบริหารจดัการตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของ
บริษทัอยา่งรัดกุม 

4. แสดงความมุ่งมั่นในคุณค่าหลัก (Demonstrates Commitment to Core Values) 

 บริษทัฯ มุ่งเน้นกลยุทธ์การแข่งขนัอย่างย ัง่ยืน โดยบริษทัฯมีการก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Policy) 
จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)  และนโยบายส าคญัต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการและผูบ้ริหาร 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน (Code of Best Practice) บริษทัฯ มีฝ่าย Sustainability 
Development ท่ีคอยดูแลติดตามเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว โดยบริษทัฯ มีการจดัท า Sustainability Report เพื่อน าเสนอต่อ United 
Nations เป็นประจ าทุกปี เน่ืองจาก ในปี 2017 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกของ United Nations Global Compact ซ่ึงเป็นองคก์รท่ี
ริเร่ิมเพ่ือความยัง่ยืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยเรียกร้องให้บริษทัฯ ต่าง ๆ จดัวางกลยทุธ์และการด าเนินงานดว้ยหลกัการสากลดา้นสิทธิ
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มนุษยชน แรงงาน ส่ิงแวดลอ้ม และการต่อตา้นการทุจริต และด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายทางสังคม โดยองคก์รมีวิสัยทศัน์ในการ
สนบัสนุนบริษทัฯ  ดงัน้ี  

1) ให้ด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบดว้ยกลยุทธ์และการด าเนินงานให้สอดคลอ้งกบัหลกัสิบประการดา้นสิทธิมนุษยชน 
แรงงาน ส่ิงแวดลอ้ม และการต่อตา้นการทุจริต 

2) ให้ด าเนินการเชิงกลยุทธ์เพ่ือพฒันาเป้าหมายทางสังคมท่ีกวา้งขึ้น เช่น เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของสหประชาชาติ 
(Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมีทั้งหมด 17 เป้าหมาย หลักการคือเน้นการท างานร่วมกันและด้าน
นวตักรรม 

บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมจดัท ารายงานความยัง่ยืน (Sustainability Report) ให้กบั United Nations Global Compact โดยไดร้ายงานถึง
โครงการต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ ไดด้ าเนินการเพื่อให้สอดคลอ้งกบั SDGs โดยบริษทัฯ จะมีการจดัท ารายงานความยัง่ยืนเป็นประจ าทุกปี 

5. จูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถ (Attracts, Develops, and Retains Capable Individuals) 

 บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการสนับสนุนการสร้างทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และวตัถุประสงคท์างธุรกิจ เช่น 
ฝึกอบรมบุคลากรในดา้นการบริหารความเส่ียง ส่งเสริมความสามารถของพนักงาน สร้างแรงจูงใจและ  ผลตอบแทนอื่นๆ อย่าง
เหมาะสมส าหรับต าแหน่งงานในทุกระดบั 

หลักการส าคัญท่ี 2 กลยุทธ์และการก าหนดวัตถุประสงค์ (Strategy and Objective Setting) 

การบริหารความเส่ียงสามารถบูรณาการเข้ากับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรได้ผ่านกระบวนการก า หนดกลยุทธ์และ
วตัถุประสงคท์างธุรกิจ โดยองคก์รควรก าหนดความเส่ียงท่ียอมรับไดใ้ห้สอดคลอ้งกบัการก าหนดกลยุทธ์นอกจากนั้น วตัถุประสงค์
ทางธุรกิจ จะเป็นส่ิงท่ีก าหนดแนวทางปฏิบติัตามกลยุทธ์รวมถึงการด าเนินงานทัว่ไปและปัจจยัท่ีองค์กรให้ความส าคญัและจะเป็น
พ้ืนฐานในการระบุประเมิน และการตอบสนองต่อความเส่ียง หลักการส าคัญท่ี 2 กลยุทธ์และการก าหนดวตัถุประสงค์ มี 4 
องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
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6. วิเคราะห์บริบททางธุรกิจ (Analyzes Business Context) 

บริษทัฯ พิจารณาผลกระทบท่ีอาจเป็นไปไดข้องบริบททางธุรกิจต่อภาพของความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายเคร่ืองปรุงรสอาหาร อาหารส าเร็จรูปพร้อมปรุง อาหารและเคร่ืองด่ืมส าเร็จรูปพร้อมรับประทานไปกว่า 25 ประเทศทัว่โลก 
รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศในทวีปยโุรปท่ีมีความเขม้งวดในการตรวจสอบคุณภาพอาหารน าเขา้ บริษทัฯเป็นหน่ึงใน
ผูผ้ลิตรายแรกๆ ท่ีไดรั้บใบรับรองคุณภาพการผลิต BRC (The British Retail Consortium) ตั้งแต่ปี 2547 นอกจากน้ีบริษทัไดผ้่านการ
ตรวจสอบคุณภาพต่าง ๆ อาทิ IFS Food, GMP, FDA Standard  

กลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายโดยบริษทัฯ และบริษทัในเครือ ซ่ึงมีฐานลูกคา้กระจายอยู่ใน 25 ประเทศทัว่โลก เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา องักฤษ เยอรมนั ฝร่ังเศส ออสเตรเลีย แอฟริกาใต ้ญ่ีปุ่ น มาเลเซีย เป็นตน้ โดยลูกคา้ปลายทางของบริษทัฯประกอบไป
ดว้ยบริษทัขา้มชาติขนาดใหญ่ทัว่โลกท่ีมีความสัมพนัธ์กบับริษทัมายาวนานมากกว่า 10 ปี สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่มหลกัๆ ไดแ้ก่  

1) ผลิตภณัฑรั์บจา้งผลิต (OEM และ Private Brand) 
1.1) ส่วนของบริษทัฯ ประมาณร้อยละ 63 ของรายไดจ้ากการขายรวม 
1.2) ส่วนของบริษทัในเครือ (OEM และ Private Brand) ประมาณร้อยละ 93 ของรายไดจ้ากการขายรวม 

2) ผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ  
2.1) NRF Brand Ethnic Foods ได้แก่ ตราพ่อขวญั ตรา Lee Brand ตรา Thai Delight ตรา Shanggie ตรา DeDe และ

ตรา Sabzu ประมาณร้อยละ 27 ของรายไดจ้ากการขายรวม 
2.2)  City Food Brand ไดแ้ก่ ตรา Classic Thai และ Shinpo ประมาณร้อยละ 7 ของรายไดจ้ากการขายรวม 

3) ผลิตภณัฑอ์าหารโปรตีนจากพืช (Plant-based Food) ประมาณร้อยละ 8 ของรายไดจ้ากการขายรวม ของบริษทัฯ 
4) ผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคและบริโภคในบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับผูบ้ริโภคและส่ิงแวดล้อม (Functional Product) 

ประมาณร้อยละ 2 ของรายไดจ้ากการขายรวม ของบริษทัฯ 
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โรงงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ท่ี 99/1 หมู่ ท่ี 4 ต าบล แค
ราย อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ โรงงาน
ส าหรับผลิตเส้น และโรงงานส าหรับการผลิตซอสและ
เคร่ืองปรุง โดยภายในโรงงานของบริษัทฯ สามารถแบ่ง
กระบวนการผลิตออกได้เป็น 5 กระบวนการผลิตหลัก ๆ ได้แก่  

 

 
1) กระบวนการเตรียมผลิตภัณฑ์ชนิดผงชา           

ผงกาแฟ และผลิตสินคา้พร้อมรับประทาน  
2) กระบวนการผลิตอาหารประเภทเส้น  
3) ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด เ ต รี ย ม วั ต ถุ ดิ บ แ ล ะ

กระบวนการผลิตอาหารแช่แขง็  
4) กระบวนการผลิตเคร่ืองแกงและซอส  
5) กระบวนการใส่บรรจุภณัฑ ์

 

 

บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจ านวน 4 แห่ง  

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจภายใต้นโยบายหลักของบริษัทฯ ดังนี้ 

บริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จ ากัด 

• บริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 100 โดย ส านกังาน
ตั้ งอยู่เลขท่ี 99/1 หมู่ ท่ี  4 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน        
จ.สมุทรสาคร 

• วตัถุประสงค์ในการด าเนินงานเพื่อจดัจ าหน่าย และ
ลงทุนในธุรกิจผลิตภณัฑ์สินคา้อาหารโปรตีนจากพืช 
(Plant-based Food) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เอ็นอาร์เอฟ คอนซูเมอร์ จ ากัด 

• บริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 100 โดย ส านกังาน
ตั้งอยู่เลขท่ี 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้นท่ี 6 ถนน
เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

• วตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานเพื่อการลงทุนในธุรกิจ 
E-Commerce
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บริษัท รูทเดอะฟิวเจอร์ จ ากัด 

• บริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 100 โดย ส านกังาน
ตั้ งอยู่ เลขท่ี 99/1 หมู่ ท่ี  4 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน        
จ.สมุทรสาคร 

• วตัถุประสงค์ในการด าเนินงานเพื่อการสนับสนุน 
และส่งเสริมธุรกิจผลิตภณัฑ์สินคา้อาหารโปรตีนจาก
พืช (Plant-based Food) 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ซิตี้ฟูด จ ากัด  

เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 บริษทัฯ ลงทุนในหุน้
สามญัของบริษทั ซิต้ีฟูด จ ากดั ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทนุ
จดทะเบียนและช าระแลว้ ท่ีผา่นมา เพ่ือเพ่ิมก าลงัการผลิตและ
รองรับการเติบโตของบริษทัฯ ในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงงานของบริษทั ซิต้ีฟูด จ ากดั ตั้งอยู ่2 แห่ง โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

1) โรงงานท่ีจังหวดันครปฐม ตั้งอยู่เลขท่ี 99/1 
หมู่ 2 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ต.ตลาด
จินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม ด าเนินการผลิต
สินคา้ประเภทเคร่ืองแกงและซอส 

2) โรงงานท่ีจังหวัดราชบุรี  ตั้ งอยู่ เลขท่ี 155/1 
นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ถนนเพชรเกษม        
ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ด าเนินการ
ผลิตสินคา้ประเภทน ้าเตา้หู้ 
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 บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะเป็นผูน้ าของอุตสาหกรรมผลิตอาหารโปรตีนจากพืชในประเทศไทย และมุ่งมั่นเป็นผูผ้ลิตของ
อุตสาหกรรมน้ีท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล บริษทัฯ จึงไดมี้นโยบายร่วมทุนกบับริษทัชั้นน าระดบัโลก เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้ และสร้างสมความช านาญในการผลิตอาหารโปรตีนจากพืชในระดบัมาตรฐานสากล 

บริษทัฯ ได้ร่วมลงนามในสัญญาร่วมทุนกบั THE BRECKS COMPANY LIMITED (“Brecks” หรือ “เบรคส์”) ผ่านการ
ลงทุนในบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นใหม่เพ่ือลงทุนขยายฐานการผลิตในทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา และทวีปเอเชีย เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
ของตลาดผลิตภณัฑ์โปรตีนจากพืชท่ีมีมากกว่าก าลงัการผลิตในปัจจุบนัของ Brecks ดว้ยวิสัยทศัน์ในการกา้วขึ้นเป็นผูน้ าการผลิต
อาหารโปรตีนจากพืชของโลก (The Foxconn of Plant-based food)   

บริษทัฯ ลงทุนในตราสารทุน ของ บริษทั Meatless Farm ซ่ึงมีส านกังานใหญ่อยู่ท่ีเมืองลีดส์ ประเทศองักฤษ เป็นบริษทัท่ี
ด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมผลิตอาหารโปรตีนจากพืชเพ่ือทดแทนเน้ือสัตว์ เช่น ผลิตภณัฑ์จ าพวกแฮมเบอร์เกอร์เน้ือเทียมท่ีมี
ส่วนผสมของน ้ ามนัมะพร้าว โปรตีนจากขา้วและถัว่ รวมถึงหัวไชเทา้ (Radish) ท่ีสามารถให้รสชาติและรสสัมผสัเหมือนกบัเป็น
ผลิตภณัฑ์จากเน้ือสัตวจ์ริง สินคา้และผลิตภณัฑ์ของ Meatless Farm มีความสะดวกสบาย และง่ายต่อการบริโภคอีกดว้ย สามารถ
น าไปดัดแปลงเป็นเมนูอาหารไดห้ลากหลายประเภท การเข้าลงทุนในตราสารหน้ีแปลงสภาพดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้บริษทัฯ           
มีโอกาสเจรจาเขา้เป็นผูรั้บจา้งผลิตให้กบั Meatless Farm ส าหรับตลาดในภูมิภาคเอเชียในอนาคตอีกดว้ย 

บริษทัฯ ไดล้งทุนในฐานะหุ้นส่วนสามญั (General Partner) ในบริษทั บ๊ิกไอเดียเวนเจอร์ จ ากดั (Big Idea Venture LLC) 
และหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิด (Limited Partner) กองทุนนิวโปรตีน (New Protein Fund I) ท่ีคุณแดน ปฐมวาณิชย ์กรรมการ และ
ผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูร่้วมก่อตั้ง New Protein Fund I เป็นกองทุนแบบ Accelerator ท่ีเน้นการสนบัสนุนธุรกิจสตาร์ทอพัเก่ียวกบั
อาหารโปรตีนจากพืช โดยมี Big Idea Venture ท่ีมีส านกังานอยู่ท่ีมหานครนิวยอร์คและสิงคโปร์เป็นผูบ้ริหารจดัการกองทุนและให้
ค  าปรึกษาในการพฒันาธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ บริษทัฯมีสัญญาร่วมทุนท่ีระบุให้บริษทัฯเป็นโรงงานผูผ้ลิต (Preferred Co-
Packer) ให้กบั Start-up ท่ีกองลงทุนเม่ือ Start-up เหล่านั้นมีความตอ้งการผูผ้ลิตทั้งในจ านวนผลิตแบบทดลองตลาด และในจ านวน
ผลิตเชิงพาณิชย ์(Commercial Scale) 
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แผนการร่วมลงทุนในปี 2021 

(รายละเอียดของแต่ละโครงการปรากฏในแผนการลงทุนของแต่ละโครงการท่ีได้จัดท าขึน้) 

• การร่วมกันจัดตั้งบริษทัร่วมทุนระหว่างบริษทั โดย บริษทั เอ็นอาร์เอฟ คอนซูเมอร์ จ ากัด กับ Boosted เพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการลงทุนในธุรกิจ Branded e-commerce บน Amazon.com ท่ีมีผลิตภณัฑอ์ยูใ่นกลุ่ม Ethnic Food, 
Plant-Based Food, Functional Product 

• การร่วมลงทุนกบั บริษทั บีจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ในธุรกิจการบริหารการจดัการขนส่งสินคา้แช่เยน็เพื่อต่อยอด
ธุรกิจผลิตภณัฑอ์าหารโปรตีนจากพืช (Plant-based Food) 

• การร่วมลงทุนกบั Hester Chew plant-based brand ในธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารโปรตีนจากพืช (Plant-based Food) 
ในการพฒันารูปแบบของอาหารสะดวกซ้ือเพ่ือจดัจ าหน่ายในช่องทาง Modern trade และการพฒันาส่วนประกอบ
ของอาหารเพื่อจัดจ าหน่ายให้กับกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมร้านอาหารในรูปแบบอาหารด่วน Quick Service 
Restaurant (QSR) ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ ทัว่โลก 

• การลงทุนในกองทุน Unovis (Unovis Fund) เพื่อวตัถุประสงคข์องการลงทุนในธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยี
อาหารชั้นน า เพ่ือการเปล่ียนแปลงรูปแบบการบริโภคอาหารเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชากรแห่งอนาคต 

 
7. ระบุความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Defines Risk Appetite) 

บริษทัฯ ตอ้งระบุความเส่ียงท่ียอมรับได ้ในบริบทของการสร้างคุณค่า รักษาคุณค่า และการท าให้คุณค่าเกิดขึ้นจริง เช่น มี
การก าหนดระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดแ้ละส่ือสารความเส่ียงท่ียอมรับไดใ้ห้ชดัเจน ความเส่ียงท่ียอมรับไดไ้ม่มีการก าหนดรูปแบบท่ี
ตายตวัหรือเป็นมาตรฐานท่ีจะใชไ้ดก้บัทุกองคก์ร ส าหรับบริษทัฯ ผูบ้ริหารเป็นผูเ้ลือกความเส่ียงท่ียอมรับไดภ้ายใตบ้ริบททางธุรกิจ
ของเป้าหมายผลการปฏิบติังานของบริษทัฯ โดยการใชเ้กณฑ์วดัผลหลายกรณี อาทิเช่น การวดัผลทางการเงิน วดัผลการด าเนินงาน 
วดัผลตามขอ้ผกูพนั วดัผลโครงการ ฯลฯ 

การก าหนดระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้

ประเภทปัจจยัความเส่ียงและระดบัของความเส่ียงท่ีบริษทัฯ ยอมรับไดเ้พื่อช่วยให้บริษทัฯ บรรลุวิสัยทศัน์และภารกิจของ
บริษทัฯ ซ่ึงก าหนดไดร้ะดบัท่ีประมาณ 2% ของก าไรขั้นตน้ของงบประมาณปี 2564 โดยประมาณการก าไรขั้นตน้ตามงบประมาณ
รวมของบริษทัฯ อยูท่ี่ 762.83 ลา้นบาท ดงันั้น ความเส่ียงท่ียอมรับไดส้ าหรับปีงบประมาณ 2021 เท่ากบั 15 ลา้นบาท 
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ซ่ึงในการประเมินความเส่ียงจะมีการก าหนดแผนภูมิความเส่ียง Risk Profile ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความส าคัญ
ของความเส่ียงจากโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง Likelihood และผลกระทบที่เกิดขึน้ Impact ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ระดับดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

8. ประเมินกลยทุธ์ทางเลือก (Evaluates Alternative Strategies) 

 บริษทัฯ ตอ้งประเมินเพ่ือคน้หากลยุทธ์ทางเลือกและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อโปรไฟลค์วามเส่ียงขององคก์ร เช่น การ
วิเคราะห์ SWOT การประเมินมูลค่า การคาดการณ์รายได ้การวิเคราะห์ คู่แข่ง และการวิเคราะห์สถานการณ์กลยุทธ์ตอ้งสนบัสนุน
พนัธกิจและวิสัยทศัน์ รวมถึงสอดคลอ้งกบัคุณค่าหลกัและระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องกิจการ 
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• ทีมผูบ้ริหารมีประสบการณ์สูง 

• พนกังานมีคุณสมบติั ความสามารถ และความภกัดีต่อองคก์ร 

• ผลิตภณัฑมี์คุณภาพสูง 

• ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ 

• ด าเนินกิจการภายใตม้าตรฐานการผลิตและความปลอดภยัใน
ระดบัสูง 

• ไดรั้บการรับรองมาตรฐานในระดบันานาชาติ 

• มีช่ือเสียงโด่งดงัในวงการอุตสาหกรรมอาหาร 

• สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่ างๆของบริษัท มีรสชาติ ท่ี เ ป็น
เอกลกัษณ์ 

• มีกระบวนการผลิตท่ียืดหยุ่นเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

• ภาระทางการเงินและความผนัผวนในอตัราแลกเปล่ียน 

• ขาดการเจาะกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

• ยงัขาด Platform การบริหารงานดา้น CRM 

• ขาดการส่ือสารภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

• ขาดพนกังานท่ีมีทกัษะการขายและการตลาดในระดบัสูง 

• ขาดทักษะและความสามารถในระดับสูงส าหรับการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นการเงินและอตัราแลกเปล่ียน 

• ขาดความต่อเน่ืองในการสร้างความแข็งแกร่งของตรา
สินคา้ของตนเอง (NRF Brand) 

  

• ยงัมีความตอ้งการในสินคา้และผลิตภณัฑ์จากประเทศต่าง ๆ 
อยูอ่ีกมาก 

• ความไดเ้ปรียบจากขอ้ตกลงทางการคา้ระหว่างประเทศไทย
และสหภาพยโุรป 

• มาตรฐานอาหารและยาของกลุ่มประเทศในยุโรป ท่ีเอื้อต่อ
ผลิตภณัฑอ์าหาร 

• ความตอ้งการผลิตภณัฑอ์าหารพร้อมรับประทานท่ีมีมากขึ้น 

• อุตสาหกรรมอาหารท่ีท าจากโปรตีนจากพืชก าลงัเติบโตขึ้น
เร่ือย ๆ 

• หน่วยงานภาครัฐสนบัสนุนโครงการครัวโลก 

• โอกาสทางการค้าส าหรับสินค้าในอุตสาหกรรมท่ีมุ่งเน้น
ความยัง่ยืน 

• การเข้าเป็นพันธมิตรกับกลุ่มผูจ้ัดจ าหน่ายเพ่ือสร้างความ
หลากหลายของผลิตภณัฑ ์

• โอกาสในการพฒันาและน าเสนอสินคา้ในบรรจุภณัฑใ์หม่ ๆ 

• กลุ่มลูกคา้มีความตระหนกัถึงผลกระทบทางดา้นสุขภาพมาก
ขึ้น 

• สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVOD-19 

• เศรษฐกิจในระดบัโลกส่งผลกระทบต่อการคา้ 

• ปริมาณและราคาของวตัถุดิบตามธรรมชาติและฤดูกาล 
และ ก าลงัแรงงานท่ีขาดแคลนในบางช่วงเวลา 

• ความเส่ียงท่ีอุตสาหกรรมอาหารในประเทศจีนก าลัง
พฒันาดา้นคุณภาพและมาตรฐาน 

• ก าแพงการคา้และการเปล่ียนกฎระเบียบทางการคา้โลก 

• อยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีคู่แข่งเขา้มาง่าย 

• ตน้ทุนบรรจุภณัฑ์ท่ีมีเทคโนโลยีสูง เม่ือเปรียบเทียบกบั
คู่แข่งจากประเทศจีน 
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9. ก าหนดวัตถปุระสงค์ทางธุรกิจ (Formulates Business Objectives) 

บริษทัฯ และบริษทัในเครือได้ก าหนดวตัถุประสงคท์างธุรกิจ และพิจารณาความเส่ียงในระดบัต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้ง และ
สนบัสนุนกลยุทธ์ควบคู่ไปดว้ย เช่น การก าหนดค่าความเบ่ียงเบนของความเส่ียงจากผลการด าเนินงานซ่ึงยงัคงอยูใ่นช่วงความส่ียงท่ี
ยอมรับได ้ 

หลักการส าคัญที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน (Performance) 

เร่ิมจากการระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจส่งผลต่อความสามารถในการบรรลุกลยุทธ์และวตัถุประสงค์ทางธุรกิจ         
โดยจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียงตามโอกาส และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น และพิจารณาความเส่ียงท่ีองคก์รยอมรับได ้จากนั้น
องคก์รจะเลือกตอบสนองต่อความเส่ียงดว้ยวิธีต่าง ๆ รวมถึงพิจารณาปริมาณความเส่ียงในภาพรวม และตรวจสอบผลการด าเนินงาน
เพื่อเปล่ียนแปลงแกไ้ข ซ่ึงจะพฒันามมุมมองในภาพรวมเก่ียวกบัปริมาณความเส่ียงท่ีองคก์รอาจเผชิญในการบรรลุเป้าหมายกลยทุธ์      
และวตัถุประสงคท์างธุรกิจในระดบัองคก์ร มี 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

10. ระบุความเส่ียง (Identifies Risk) 

แนวคิดของการบริหารความเส่ียงองคก์รนั้น คือการด าเนินการเพ่ือสร้างคุณค่า รักษาคุณค่า และท าให้คุณค่าเกิดขึ้นจริงตาม
กลยทุธ์และเป้าหมายผลการด าเนินงานขององคก์ร ซ่ึงเม่ือสถานการณ์เปล่ียนไปในระดบัของการเกิดวิกฤติใด ๆ นั้น องคก์รก็จ าเป็นท่ี
จะตอ้งทบทวนความเส่ียงองคก์รท่ีก าหนดไวแ้ลว้ทั้งหมดใหม่ โดยความเส่ียงท่ีปรับปรุงใหม่น้ีจะประกอบดว้ยความเส่ียงใน 3 กลุ่ม
คือ 

1) ความเสี่ยงเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง                     

ซ่ึงอาจเป็นเพราะบริบทสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ี
เก่ียวข้องต่าง ๆ นั้ นไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับวิกฤติการณ์ 
COVID-19 (อาจมีความเ ส่ียงในกลุ่มน้ีน้อยมาก เพราะ
วิกฤติการณ์มกัส่งผลต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อ
ปัจจยัเส่ียงไม่ทางตรงก็ทางอ้อมได)้ ส าหรับกลุ่มความเส่ียง
กลุ่มน้ี บริษทัฯ จะคอยติดตามและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง
ของความเส่ียงเป็นระยะ เพราะวิกฤตินั้นอาจส่งผลกระทบต่อ 
บริบทของความเส่ียงน้ีล่าช้า โดยท่ีย ังไม่สามารถท าให้
คาดการณ์หรือวิเคราะห์ผลกระทบไดใ้นช่วงแรก เช่น ความ
ตอ้งการในสินคา้จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตอาจไม่มีผลกระทบ
ในช่วงแรก แต่พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีค่อยๆ เปล่ียนไปอาจ
ส่งผลกระทบอยา่งชา้ ๆ ในระยะยาว 

 

 

2) ความเสี่ยงเดิมที่มีระดับความเสี่ยงเปลี่ยนไป 

 เน่ืองจากวิกฤตินั้ นส่งผลกระทบต่อบริบทของ
ความเส่ียงในส่วนของห่วงโซ่อุปทานหรือ Supply Chain เช่น 
การหยุดด าเนินการของผูผ้ลิตต่าง ๆ อาจท าให้ความเส่ียงดา้น
ตน้ทุนวตัถุดิบเพ่ิมขึ้น (หากขาดแคลนผูผ้ลิต) หรือวตัถุดิบท่ี
อาจขาดแคลน (หรือจดัส่งล่าชา้) จากการหยุดชะงกัของห่วง
โซ่อุปทานหรือระบบโลจิสติกส์ ซ่ึงความเส่ียงส่วนน้ีจะส่งผล
กระทบต่ อก า ไ รห รือผลประกอบการ  ( Bottom line) 
โดยเฉพาะในด้านต้นทุนท่ีเพ่ิมขึ้น (ในกรณีท่ีราคาขายไม่
สามารถเพ่ิมขึ้ นหรือถูกควบคุม) รวมทั้ งอาจเ ช่ือมโยง
ผลกระทบไปสู่รายไดห้รือยอดขาย (Top line) ของธุรกิจจาก
การไม่สามารถส่งมอบสินคา้ไดต้ามเป้าหมายดว้ย ทั้งน้ีอาจ
พบว่าความเส่ียงมีระดบัลดลงไดใ้นบางธุรกิจ เช่นในภาวะ
วิกฤติ อ านาจต่อรองดา้นวตัถุดิบอาจเปล่ียนมาอยู่ท่ีซัพพลาย
เออร์ เพราะขาดแคลน ท าให้ความเส่ียงในส่วนต่างก าไรท่ี
น้อย อาจลดระดบัลงจากการท่ีสามารถเพ่ิมราคาขายวตัถุดิบ
ไดม้ากขึ้น หรือรวมทั้งการท่ีผูซ้ื้อ/ผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงระดบั
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การเก็บสต๊อกสินคา้ต่าง ๆ ในครัวเรือนมากขึ้น ก็ส่งผลต่อการ
เพ่ิมยอดขายในอนาคตดว้ยเป็นตน้ 

3) ความเสี่ยงใหม่  

ท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงของบริบททางธุรกิจท่ี
เช่ือมโยงกบัวิกฤติการณ์โดยตรง ซ่ึงกระทบอย่างชัดเจนต่อ
ความตอ้งการใช้สินคา้หรือบริการ และอาจส่งผลต่อโมเดล
ธุรกิจของกิจการ โดยอาจมีทั้งการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อย 
(Modify) หรือเปล่ียนแปลงทั้งหมด (Radical Change) ความ
เส่ียงส่วนน้ีถา้กระทบโดยตรงกบัสินคา้หรือบริการหลกัของ
บริษัท ก็จะเป็นความเส่ียงท่ีจ าต้องจัดการอย่างเร่งด่วน 
น าไปสู่การก าหนดกลยทุธ์ระดบัองคก์รต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยความเส่ียงในกลุ่มท่ี 3 น้ี ก็เป็นลกัษณะเดียวกบัที่ทุกธุรกิจตอ้งเฝ้าระวงัและติดตามแนวโนม้ต่าง ๆ ท่ีสามารถสร้างความ
เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญั หรือ Disruption  เพียงแต่วิกฤตินั้นมักสร้างความเส่ียงท่ีเราไม่ได้มีเวลาวางแผนเตรียมตัวมากนัก          
ทุกอย่างต้องด าเนินการ และตัดสินใจอย่างเร่งด่วน หากองค์กรไม่ต้องการตกอยู่ในสภาพดงักล่าว การบริหารความเส่ียงจ าตอ้ง
วิเคราะห์ความเปล่ียนแปลงของแนวโนม้ต่าง ๆ อยา่งสม ่าเสมอและวางแผนตอบสนองอยา่งเหมาะสมนัน่เอง 

ภายใตส้ภาวการณ์ดงัท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ บริษทัฯ ไดร้ะบุความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

ด้านกลยุทธ์ 
1) ความเส่ียงจากยอดขายท่ีลดลงอนัเกิดจากมาตรการ

และอุปสรรคทางการคา้จากประเทศผูน้ าเขา้ 
2) การเพ่ิมขึ้นของต้นทุนโดยรวมอันเกิดจากห่วงโซ่

อุปทานหรือระบบโลจิสติกส์ 
3) การหยุดชะงกัจากการตอ้งปิดโรงงานผลิตสินคา้ใน

กรณีท่ีเกิดผลกระทบรุนแรงในภูมิล าเนาท่ีตั้งของ
บริษทั 
 
 
 
 
 
 

 

4) การไม่สามารถพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของตลาดและลูกคา้ ภายใตส้ภาวะการ
แข่งขนัในตลาดรับจา้งผลิต 

5) ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนในประเภทต่างๆ 
ไม่เป็นไปตามท่ีไดค้าดการณ์ไว ้

6) การเปล่ียนแปลงกระแสนิยมการบริโภคผลิตภณัฑ์
ประเภทโปรตีนท่ีท าจากพืช (Plant-Based Protein) 
อาจมีการเปล่ียนแปลงไปซ่ึงอาจท าให้บริษัทฯ 
สูญเสียมูลค่าเงินลงทุนของบริษทัฯ ในธุรกิจน้ี 

7) การเปล่ียนแปลงความตอ้งการของลูกคา้ ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัรูปแบบบรรจุภณัฑ์ หรือ ส่วนประกอบ
อ่ืนเพ่ิมเติม 
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ด้านการปฏิบัติงาน 
1) การไม่สามารถส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ไดท้นัตาม

ก าหนดจากปัญหาการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ 
อาทิเช่น การขาดตูค้อนเทนเนอร์ในการขนส่งสินคา้ 
และ การขาดแคลนเรือขนส่งสินคา้ 

2) การขาดแคลนวตัถุดิบบางประเภทที่ไดรั้บผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

3) ขาดแคลนพนักงานฝ่ายผลิต กลุ่มท่ีไม่มีฝีมือ ทกัษะ 
(Unskilled Labor) อนัเกิดจากสถานการณ์ COVID-
19 

4) คุณภาพความรู้และความเข้าใจของพนักงานฝ่าย
บญัชีการเงิน ท่ีส่งผลต่อคุณภาพของงานบญัชี และ
การให้บริการต่อหน่วยงานอื่นๆ 

5) Process reliability ด้าน  Machine (Rank A) break-
down จนกระทบแผนการผลิต 

6) ความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงความเ ช่ือมั่น
น่าเช่ือถือของระบบหลัก ท่ีใช้ในการส ารองรักษา
ขอ้มูล เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจ 

 

 
7) ขาดพนกังานกลุ่มมีฝีมือ และมีทกัษะในการท าหนา้ท่ี 

เช่น การดูแล ระบบ ERP รวมถึง Key Person ใน 
Area ต่างๆ รองรับการเติบโตทางธุรกิจ 

8) Process reliability ด้าน  Machine (Rank B) break-
down จนกระทบแผนการผลิต 

9) Process reliability ด้ านวัตถุ ดิ บสดไม่ ต ร ง ต าม
คุณสมบติั (Specification) จนตอ้งปรับแผนการผลิต 

10) เคร่ืองจักรรุ่นเก่าๆ จะหาผูช้  านาญการด้าน service 
และอะไหล่ยากขึ้น (Obsolete Parts) 

11) การคุ้มครองผูบ้ริโภคและการจัดการข้อร้องเรียน
ดา้นคุณภาพสินคา้ 

 
 
 
 
 
 
 

ด้านการเงิน 
1) คู่ค้าอ้างเหตุสุดวิสัยในการเล่ือนการช าระหน้ีอัน

ส่งผลต่อกระแสเงินสดของกิจการ 
2) ความผันผวนของอัตร าแลก เป ล่ี ยน เ งิ น ตร า

ต่ า งประ เทศ  ท า ให้ เ กิ ดผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียน 

3) การช าระคืนหน้ีเงินกู ้เพื่อลงทุนในโครงการต่าง ๆ 
อยา่งต่อเน่ือง 

 
 
 
 
 
 
 

 

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ / กฎหมาย 
1) นโยบายสารสนเทศ ท่ีอาจจะไม่สอดคล้องต่อการ

เปล่ียนแปลงทางด้านกฎหมายรวมถึงเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เช่น PDPA 

2) จัดท าระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ให้
สอดคล้องกับการ เปล่ียนแปลงของมาตรฐาน 
ขอ้ก าหนด และกฎหมาย ต่างๆ 

3) กฎหมาย หรือ ระเบียบในการจดัการของเสีย จาก
โรงงานท่ีมีมาตรการเขม้มากขึ้นเร่ือยๆ 

4) Software Licen 
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11. ประเมินความรุนแรงของความเส่ียง (Assesses Severity of Risk) 

บริษทัฯ ตอ้งประเมินความรุนแรงของความเส่ียง โดยประเมินว่าแต่ละปัจจยันั้นมีโอกาสท่ีจะเกิดมากนอ้ยเพียงใด และหาก
เกิดขึ้นแลว้จะส่งผลกระทบต่อองคก์รรุนแรงเพียงใด 

การก าหนดระดบัของความเบี่ยงเบนจากระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Tolerance) 

หมายถึง ระดบัความเบ่ียงเบนจากประเภทปัจจยัความเส่ียงและระดบัของความเ ส่ียงท่ียอมรับได ้ซ่ึงบริษทัไดก้ าหนดไว ้
20% ของความเส่ียงท่ียอมรับได ้หรือ เท่ากบั  3 ลา้นบาท (20% ของ 15 ลา้นบาท) 

การก าหนดระดบัโอกาสในการเกิดเหตุการณ์และระดบัความรุนแรง 

เพื่อให้การประเมินความเส่ียงเป็นไปอยา่งเท่ียงธรรมและลดอคติต่อการประเมินแต่ละบุคคล คณะท างานบริหารความเส่ียง
ไดก้ าหนดระดบัโอกาสในการเกิดเหตุการณ์และระดบัความรุนแรงของความเส่ียง 

ความเส่ียง : 1. การไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ทันตามก าหนดจากปัญหาการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
โอกาส ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 

สูงมาก การไม่สามารถจดัหายานพาหนะเพื่อการขนส่งสินคา้อนัเกิดจากสภาวะการขาดแคลน มากกว่า 24 
Sales Orders 

5 

สูง การไม่สามารถจดัหายานพาหนะเพื่อการขนส่งสินคา้อนัเกิดจากสภาวะการขาดแคลน มากกว่า 15 - 
24 Sales Orders 

4 

ปานกลาง การไม่สามารถจดัหายานพาหนะเพื่อการขนส่งสินคา้อนัเกิดจากสภาวะการขาดแคลน มากกว่า 10 - 
15 Sales Orders 

3 

นอ้ย การไม่สามารถจดัหายานพาหนะเพื่อการขนส่งสินคา้อนัเกิดจากสภาวะการขาดแคลน มากกว่า 5 - 
10 Sales Orders 

2 

นอ้ยมาก การไม่สามารถจดัหายานพาหนะเพื่อการขนส่งสินคา้อนัเกิดจากสภาวะการขาดแคลน น้อยกว่า 5 
Sales Orders 

1 

ผลกระทบ ค าอธิบาย (ค านวณจากร้อยละของยอดขายเฉล่ียต่อเดือนตามงบประมาณปี 2564) ระดบัคะแนน 
รุนแรงท่ีสุด ยอดขายผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บผลกระทบ เปล่ียนแปลงลดลง มากกว่า 19 ลบ. 5 
ค่อนขา้งรุนแรง ยอดขายผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บผลกระทบ เปล่ียนแปลงลดลง ตั้งแต่ 15 – 19 ลบ. 4 
ปานกลาง ยอดขายผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บผลกระทบ เปล่ียนแปลงลดลง ตั้งแต่ 11 – 15 ลบ. 3 
นอ้ย ยอดขายผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บผลกระทบ เปล่ียนแปลงลดลง ตั้งแต่ 7 – 11 ลบ. 2 
นอ้ยมาก ยอดขายผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บผลกระทบ เปล่ียนแปลงลดลง ตั้งแต่ 3 – 7 ลบ. 1 
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ความเส่ียง : 2. การขาดแคลนวัตถุดิบบางประเภทท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

โอกาส ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 
สูงมาก การจดัหาวตัถุดิบเพื่อป้อนกระบวนการผลิตล่าชา้กว่าก าหนด 7 วนั 5 
สูง การจดัหาวตัถุดิบเพื่อป้อนกระบวนการผลิตล่าชา้กว่าก าหนด 5 วนั 4 
ปานกลาง การจดัหาวตัถุดิบเพื่อป้อนกระบวนการผลิตล่าชา้กว่าก าหนด 3 วนั 3 
นอ้ย การจดัหาวตัถุดิบเพื่อป้อนกระบวนการผลิตล่าชา้กว่าก าหนด 2 วนั 2 
นอ้ยมาก การจดัหาวตัถุดิบเพื่อป้อนกระบวนการผลิตล่าชา้กว่าก าหนด 1 วนั 1 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 
รุนแรงท่ีสุด ยอดขายผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บผลกระทบ เปล่ียนแปลงลดลง มากกว่า 19 ลบ. 5 
ค่อนขา้งรุนแรง ยอดขายผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บผลกระทบ เปล่ียนแปลงลดลง ตั้งแต่ 15 – 19 ลบ. 4 
ปานกลาง ยอดขายผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บผลกระทบ เปล่ียนแปลงลดลง ตั้งแต่ 11 – 15 ลบ. 3 
นอ้ย ยอดขายผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บผลกระทบ เปล่ียนแปลงลดลง ตั้งแต่ 7 – 11 ลบ. 2 
นอ้ยมาก ยอดขายผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บผลกระทบ เปล่ียนแปลงลดลง ตั้งแต่ 3 – 7 ลบ. 1 

ความเส่ียง : 3. ขาดแคลนพนักงานฝ่ายผลิต กลุ่มท่ีไม่มีฝีมือ ทักษะ (Unskilled Labor) อันเกิดจากสถานการณ์ COVID-19 
โอกาส ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 

สูงมาก Turn Over Rate ส าหรับพนกังานกลุ่มมีฝีมือและมีทกัษะในการท างานมากกว่า 5%  5 
สูง Turn Over Rate ส าหรับพนกังานกลุ่มมีฝีมือและมีทกัษะในการท างานมากกว่า 4% แต่ไม่เกิน 5% 4 
ปานกลาง Turn Over Rate ส าหรับพนกังานกลุ่มมีฝีมือและมีทกัษะในการท างานมากกว่า 3% แต่ไม่เกิน 4% 3 
นอ้ย Turn Over Rate ส าหรับพนกังานกลุ่มมีฝีมือและมีทกัษะในการท างานมากกว่า 2% แต่ไม่เกิน 3% 2 
นอ้ยมาก Turn Over Rate ส าหรับพนกังานกลุ่มมีฝีมือและมีทกัษะในการท างาน ไม่เกิน 2% 1 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 
รุนแรงท่ีสุด ใชเ้วลาในการสรรหาบุคลากรมากกว่า 2.5 เดือน ขึ้นไป 5 
ค่อนขา้งรุนแรง ใชเ้วลาในการสรรหาบุคลากรมากกว่า 2 เดือน แต่ไม่เกิน 2.5 เดือน 4 
ปานกลาง ใชเ้วลาในการสรรหาบุคลากรมากกว่า 1.5 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน 3 
นอ้ย ใชเ้วลาในการสรรหาบุคลากรมากกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 1.5 เดือน 2 
นอ้ยมาก ใชเ้วลาในการสรรหาบุคลากรนอ้ยกว่า 1 เดือน 1 
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ความเส่ียง : 4. ความเส่ียงจากยอดขายท่ีลดลงอันเกิดจากมาตรการและอุปสรรคทางการค้าจากประเทศผู้น าเข้า 

โอกาส ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 
สูงมาก ภูมิภาคตามการขายท่ีประกาศมาตรการท่ีเป็นอุปสรรคคือ ภูมิภาคอเมริกา และ ภูมิภาคยโุรป 5 
สูง ภูมิภาคตามการขายท่ีประกาศมาตรการท่ีเป็นอุปสรรคคือ ภูมิภาคอเมริกา 4 
ปานกลาง ภูมิภาคตามการขายท่ีประกาศมาตรการท่ีเป็นอุปสรรคคือ ภูมิภาคยโุรป 3 
นอ้ย ภูมิภาคตามการขายท่ีประกาศมาตรการท่ีเป็นอุปสรรคคือ ภูมิภาคเอเชีย และ โอเชเนีย 2 
นอ้ยมาก ภูมิภาคตามการขายท่ีประกาศมาตรการท่ีเป็นอุปสรรคคือ ภูมิภาคอื่นๆ 1 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 
รุนแรงท่ีสุด ยอดขายผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บผลกระทบ เปล่ียนแปลงลดลง มากกว่า 19 ลบ. 5 
ค่อนขา้งรุนแรง ยอดขายผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บผลกระทบ เปล่ียนแปลงลดลง ตั้งแต่ 15 – 19 ลบ. 4 
ปานกลาง ยอดขายผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บผลกระทบ เปล่ียนแปลงลดลง ตั้งแต่ 11 – 15 ลบ. 3 
นอ้ย ยอดขายผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บผลกระทบ เปล่ียนแปลงลดลง ตั้งแต่ 7 – 11 ลบ. 2 
นอ้ยมาก ยอดขายผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บผลกระทบ เปล่ียนแปลงลดลง ตั้งแต่ 3 – 7 ลบ. 1 

ความเส่ียง : 5. การเพ่ิมขึน้ของต้นทุนโดยรวมอันเกิดจากห่วงโซ่อุปทาน 
โอกาส ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 

สูงมาก แนวโนม้ระดบัราคาตน้ทุนโดยรวมเพ่ิมขึ้นอยา่งคงท่ีหรือในอตัราท่ีสูงขึ้นต่อเน่ืองนานเกิน 6 เดือน 5 
สูง แนวโนม้ระดบัราคาตน้ทุนโดยรวมเพ่ิมขึ้นอยา่งคงท่ีหรือในอตัราท่ีสูงขึ้นต่อเน่ืองนานเกิน 5 เดือน 4 
ปานกลาง แนวโนม้ระดบัราคาตน้ทุนโดยรวมเพ่ิมขึ้นอยา่งคงท่ีหรือในอตัราท่ีสูงขึ้นต่อเน่ืองนานเกิน 4 เดือน 3 
นอ้ย แนวโนม้ระดบัราคาตน้ทุนโดยรวมเพ่ิมขึ้นอยา่งคงท่ีหรือในอตัราท่ีสูงขึ้นต่อเน่ืองนานเกิน 3 เดือน 2 
นอ้ยมาก แนวโนม้ระดบัราคาตน้ทุนโดยรวมเพ่ิมขึ้นอยา่งคงท่ีหรือในอตัราท่ีสูงขึ้นต่อเน่ืองนานเกิน 2 เดือน 1 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 
รุนแรงท่ีสุด ต้นทุนขาย เพ่ิมขึ้นโดยไม่สัมพนัธ์กับสัดส่วนต่อยอดขาย (Common-size) ตามงบประมาณรวมปี 

2564 เกินกว่า ร้อยละ 20 
5 

ค่อนขา้งรุนแรง ต้นทุนขาย เพ่ิมขึ้นโดยไม่สัมพนัธ์กบัสัดส่วนต่อยอดขาย (Common-size) ตามงบประมาณรวมปี 
2564 เกินกว่า ร้อยละ 15 - 20 

4 

ปานกลาง ต้นทุนขาย เพ่ิมขึ้นโดยไม่สัมพนัธ์กบัสัดส่วนต่อยอดขาย (Common-size) ตามงบประมาณรวมปี 
2564 เกินกว่า ร้อยละ 10 - 15 

3 

นอ้ย ต้นทุนขาย เพ่ิมขึ้นโดยไม่สัมพนัธ์กบัสัดส่วนต่อยอดขาย (Common-size) ตามงบประมาณรวมปี 
2564 เกินกว่า ร้อยละ 5 - 10 

2 

นอ้ยมาก ต้นทุนขาย เพ่ิมขึ้นโดยไม่สัมพนัธ์กบัสัดส่วนต่อยอดขาย (Common-size) ตามงบประมาณรวมปี 
2564 นอ้ยกว่า ร้อยละ 5 

1 
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ความเส่ียง : 6. การหยุดชะงักจากการต้องปิดโรงงานผลิตสินค้าในกรณีท่ีเกิดผลกระทบรุนแรงในภูมิล าเนาท่ีต้ังของบริษัท 

โอกาส ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 
สูงมาก การระบาดในวงกวา้ง อตัราการติดเช้ือเพ่ิมขึ้น โดยจ านวนผูติ้ดเช้ือรายใหม่สะสมต่อสัปดาห์มากกว่า 

900 ราย ต่อสัปดาห์ (รุนแรงมาก : สีแดง) 
5 

สูง การระบาดในวงจ ากดั โดยจ านวนผูติ้ดเช้ือรายใหม่สะสมต่อสัปดาห์อยู่ระหว่าง 300 - 900 ราย ต่อ
สัปดาห์ (รุนแรงปานกลาง : สีส้ม) 

4 

ปานกลาง การระบาดในวงจ ากดั โดยจ านวนผูติ้ดเช้ือรายใหม่สะสมต่อสัปดาห์น้อยกว่า 300 ราย ต่อสัปดาห์ 
(รุนแรงนอ้ย : สีเหลือง) 

3 

นอ้ย ไม่มีผูติ้ดเช้ือในประเทศ คงมีผูติ้ดเช้ือท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศ (ไม่รุนแรง/ไม่มีวคัซีน : สีเขียว) 2 
นอ้ยมาก ไม่มีผูติ้ดเช้ือในประเทศ คงมีผูติ้ดเช้ือท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศ (ปลอดภยั/มีวคัซีน : สีขาว) 1 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 
รุนแรงท่ีสุด ยอดขายผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บผลกระทบ เปล่ียนแปลงลดลง มากกว่า 19 ลบ. 5 
ค่อนขา้งรุนแรง ยอดขายผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บผลกระทบ เปล่ียนแปลงลดลง ตั้งแต่ 15 – 19 ลบ. 4 
ปานกลาง ยอดขายผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บผลกระทบ เปล่ียนแปลงลดลง ตั้งแต่ 11 – 15 ลบ. 3 
นอ้ย ยอดขายผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บผลกระทบ เปล่ียนแปลงลดลง ตั้งแต่ 7 – 11 ลบ. 2 
นอ้ยมาก ยอดขายผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บผลกระทบ เปล่ียนแปลงลดลง ตั้งแต่ 3 – 7 ลบ. 1 

ความเส่ียง : 7. การไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า ภายใต้สภาวะการแข่งขันในตลาดรับจ้าง
ผลิต 

โอกาส ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 
สูงมาก มีโอกาสเกิดบ่อยมาก (ไม่สามารถจบงานเกินกว่า 5 คร้ัง / ปี) 5 
สูง มีโอกาสเกิดค่อนขา้งบ่อยหรือบ่อย  (ไม่สามารถจบงาน 4 คร้ัง/ ปี) 4 
ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางคร้ัง (ไม่สามารถจบงาน 3 คร้ัง/ ปี) 3 
นอ้ย มีโอกาสเกิดนานๆคร้ัง (ไม่สามารถจบงาน 2 คร้ัง/ ปี) 2 
นอ้ยมาก มีโอกาสเกิดนอ้ยมากๆ (ไม่สามารถจบงาน 1 คร้ัง/ ปี) 1 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 
รุนแรงท่ีสุด ระดับความส าเร็จของผลิตภัณฑ์ท่ีน าเสนอให้กับลูกค้าท่ีคาดหวงั (prospectus) ส าเร็จน้อยกว่า 5 

รายการ ต่อปี  
5 

ค่อนขา้งรุนแรง ระดบัความส าเร็จของผลิตภณัฑท่ี์น าเสนอให้กบัลูกคา้ท่ีคาดหวงั (prospectus) ส าเร็จ 5- 9 รายการต่อ
ปี 

4 

ปานกลาง ระดบัความส าเร็จของผลิตภณัฑท่ี์น าเสนอให้กบัลูกคา้ท่ีคาดหวงั (prospectus) ส าเร็จ 10 – 14 รายการ
ต่อปี 

3 

นอ้ย ระดบัความส าเร็จของผลิตภณัฑท่ี์น าเสนอให้กบัลูกคา้ท่ีคาดหวงั (prospectus) ส าเร็จ 15 – 19 รายการ
ต่อปี 

2 

นอ้ยมาก ระดบัความส าเร็จของผลิตภณัฑ์ท่ีน าเสนอให้กบัลูกคา้ท่ีคาดหวงั (prospectus) ส าเร็จ มากกว่า 20 
รายการขึ้นไป 

1 
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ความเส่ียง : 8. ผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทุนในประเภทต่างๆ ไม่เป็นไปตามท่ีได้คาดการณ์ไว้ 

โอกาส ค าอธิบาย (Source : www.statista.com) ระดบัคะแนน 
สูงมาก อตัราการเติบโตทางตลาดในอุตสาหกรรมอาหารของภูมิภาคท่ีไปลงทุน เติบโตนอ้ยกว่า ร้อยละ 3 5 
สูง อตัราการเติบโตทางตลาดในอุตสาหกรรมอาหารของภูมิภาคท่ีไปลงทุน เติบโตนอ้ยกว่า ร้อยละ 3 ถึง 

ร้อยละ 2 
4 

ปานกลาง อตัราการเติบโตทางตลาดในอุตสาหกรรมอาหารของภูมิภาคท่ีไปลงทุน เติบโตนอ้ยกว่า ร้อยละ 2 ถึง 
ร้อยละ 0 

3 

นอ้ย อตัราการเติบโตทางตลาดในอุตสาหกรรมอาหารของภูมิภาคท่ีไปลงทุน เติบโตมากกว่า ร้อยละ 0 ถึง 
ร้อยละ 3 

2 

นอ้ยมาก อตัราการเติบโตทางตลาดในอุตสาหกรรมอาหารของภูมิภาคท่ีไปลงทุน เติบโตมากกว่า ร้อยละ 3 1 
ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 

รุนแรงท่ีสุด เกิดการด้อยค่าในบัญชีเงินลงทุนในภาพรวม มากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าตามบญัชี ต่อไตรมาส 
(TFRS 9) 

5 

ค่อนขา้งรุนแรง เกิดการด้อยค่าในบัญชีเงินลงทุนในภาพรวม มากกว่าร้อยละ 8 ของมูลค่าตามบัญชี ต่อไตรมาส 
(TFRS 9) 

4 

ปานกลาง เกิดการด้อยค่าในบัญชีเงินลงทุนในภาพรวม มากกว่าร้อยละ 6 ของมูลค่าตามบัญชี ต่อไตรมาส 
(TFRS 9) 

3 

นอ้ย เกิดการด้อยค่าในบัญชีเงินลงทุนในภาพรวม มากกว่าร้อยละ 4 ของมูลค่าตามบัญชี ต่อไตรมาส 
(TFRS 9) 

2 

นอ้ยมาก เกิดการด้อยค่าในบัญชีเงินลงทุนในภาพรวม มากกว่าร้อยละ 2 ของมูลค่าตามบัญชี ต่อไตรมาส 
(TFRS 9) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
รายงานการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื 2563 

 

ความเส่ียง : 9. คุณภาพความรู้และความเข้าใจของพนักงานฝ่ายบัญชีการเงิน ท่ีส่งผลต่อคุณภาพของงานบัญชีและการให้บริการต่อหน่วยงาน
อ่ืนๆ 

โอกาส ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 
สูงมาก มีโอกาสเกิดบ่อยมาก (ไม่สามารถปิดบญัชีอย่างถูกตอ้งแม่นย  าตามก าหนดเวลาและจดัท ารายงาน

ทางการเงินที่เก่ียวขอ้ง จ านวน 5 คร้ัง/ ปี) 
5 

สูง มีโอกาสเกิดค่อนขา้งบ่อยหรือบ่อย  (ไม่สามารถปิดบญัชีอย่างถูกตอ้งแม่นย  าตามก าหนดเวลาและ
จดัท ารายงานทางการเงินที่เก่ียวขอ้ง จ านวน 4 คร้ัง/ ปี) 

4 

ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางคร้ัง (ไม่สามารถปิดบญัชีอย่างถูกตอ้งแม่นย  าตามก าหนดเวลาและจัดท ารายงาน
ทางการเงินที่เก่ียวขอ้ง จ านวน 3 คร้ัง/ ปี) 

3 

นอ้ย มีโอกาสเกิดนานๆคร้ัง (ไม่สามารถปิดบญัชีอย่างถูกตอ้งแม่นย  าตามก าหนดเวลาและจดัท ารายงาน
ทางการเงินที่เก่ียวขอ้ง จ านวน 2 คร้ัง/ ปี) 

2 

นอ้ยมาก มีโอกาสเกิดน้อยมากๆ (ไม่สามารถปิดบญัชีอย่างถูกตอ้งแม่นย  าตามก าหนดเวลาและจดัท ารายงาน
ทางการเงินที่เก่ียวขอ้ง จ านวน 1 คร้ัง/ ปี) 

1 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 
รุนแรงท่ีสุด มีรายการปรับปรุงโดยผูส้อบบญัชี ทั้งส้ินรวมกนัแลว้มูลค่าสูงกว่า 1.4 ลบ ขึ้นไปต่อไตรมาส 5 
ค่อนขา้งรุนแรง มีรายการปรับปรุงโดยผูส้อบบญัชี ทั้งส้ินรวมกนัแลว้มูลค่าสูงกว่า 1.1 - 1.4 ลบ ขึ้นไปต่อไตรมาส 4 
ปานกลาง มีรายการปรับปรุงโดยผูส้อบบญัชี ทั้งส้ินรวมกนัแลว้มูลค่าสูงกว่า 0.8 - 1.1 ลบ ขึ้นไปต่อไตรมาส 3 
นอ้ย มีรายการปรับปรุงโดยผูส้อบบญัชี ทั้งส้ินรวมกนัแลว้มูลค่าสูงกว่า 0.5 – 0.8 ลบ ขึ้นไปต่อไตรมาส 2 
นอ้ยมาก มีรายการปรับปรุงโดยผูส้อบบญัชี ทั้งส้ินรวมกนัแลว้มูลค่านอ้ยกว่า 0.5 ลบ ต่อไตรมาส 1 

ความเส่ียง : 10. คู่ค้าอ้างเหตุสุดวิสัยในการเล่ือนการช าระหนีอั้นส่งผลต่อกระแสเงินสดของกิจการ 
โอกาส ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 

สูงมาก การช าระหน้ีของลูกหน้ีท่ีเคยเป็นลูกหน้ีปกติ ล่าชา้เกินกว่า 1 เดือน 5 
สูง การช าระหน้ีของลูกหน้ีท่ีเคยเป็นลูกหน้ีปกติ ล่าชา้เกินกว่า 3 สัปดาห์ แต่ไม่ถึง 1 เดือน 4 
ปานกลาง การช าระหน้ีของลูกหน้ีท่ีเคยเป็นลูกหน้ีปกติ ล่าชา้เกินกว่า 2 สัปดาห์ แต่ไม่ถึง 3 สัปดาห์ 3 
นอ้ย การช าระหน้ีของลูกหน้ีท่ีเคยเป็นลูกหน้ีปกติ ล่าชา้เกินกว่า 1 สัปดาห์ แต่ไม่ถึง 2 สัปดาห์ 2 
นอ้ยมาก การช าระหน้ีของลูกหน้ีท่ีเคยเป็นลูกหน้ีปกติ ล่าชา้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ 1 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 
รุนแรงท่ีสุด ยอดรับช าระหน้ีต่อเดือนขาดหายไปเกินกว่า 30 ลา้นบาท 5 
ค่อนขา้งรุนแรง ยอดรับช าระหน้ีต่อเดือนขาดหายไปเกินกว่า 20 - 30 ลา้นบาท 4 
ปานกลาง ยอดรับช าระหน้ีต่อเดือนขาดหายไปเกินกว่า 10 - 20 ลา้นบาท 3 
นอ้ย ยอดรับช าระหน้ีต่อเดือนขาดหายไปเกินกว่า 5 - 10 ลา้นบาท 2 
นอ้ยมาก ยอดรับช าระหน้ีต่อเดือนขาดหายไปไม่เกิน 5 ลา้นบาท 1 
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ความเส่ียง : 11. Process reliability ด้าน Machine (Rank A) break-down จนกระทบแผนการผลิต 

โอกาส ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 
สูงมาก มีโอกาสเกิดบ่อยมาก (เฉล่ียมากกว่า 7,200 นาทีต่อเดือน) 5 
สูง มีโอกาสเกิดค่อนขา้งบ่อยหรือบ่อย (เฉล่ียมากกว่า 5,760 นาที ถึง 7,200 นาทีต่อเดือน) 4 
ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางคร้ัง (เฉล่ียมากกว่า 2,880 นาที ถึง 5,760 นาทีต่อเดือน) 3 
นอ้ย มีโอกาสเกิดนานๆคร้ัง (เฉล่ียมากกว่า 180 นาที ถึง 2,880 นาทีต่อเดือน) 2 
นอ้ยมาก มีโอกาสเกิดนอ้ยมากๆ (เฉล่ียนอ้ยกว่า 180 นาทีต่อเดือน) 1 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 
รุนแรงท่ีสุด การผลิตไม่สามารถตอบสนอง order ลูกคา้ได ้ส่งผลกระทบต่อลูกคา้ 5 
ค่อนขา้งรุนแรง มีการแจง้ขอเล่ือนการ load สินคา้ ผลกระทบถึงส่วนงาน demand (MKT/Sale) 4 
ปานกลาง ตอ้งท าการปรับแผนการผลิตรายสัปดาห์ กระทบหลายส่วนงาน ex. Warehouse / QA 3 
นอ้ย มีการเล่ือนแผนการผลิตรายวนัแต่ไม่กระทบรายสัปดาห์ กระทบภายใน production 2 
นอ้ยมาก มีการปรับ (สลบั) แผนภายในวนั ไม่กระทบส่วนงานอื่นๆ 1 

ความเส่ียง : 12. ความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงความเช่ือมั่นน่าเช่ือถือของระบบหลัก ท่ีใช้ในการส ารองรักษาข้อมูล เพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจ 
โอกาส ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 

สูงมาก มีโอกาสเกิดบ่อยมาก (มากกว่า 12 คร้ังต่อปี) 5 
สูง มีโอกาสเกิดค่อนขา้งบ่อยหรือบ่อย (มากกว่า 7 คร้ังต่อปี แต่ไม่เกิน 12 คร้ังต่อปี) 4 
ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางคร้ัง (มากกว่า 4 คร้ังต่อปี แต่ไม่เกิน 7 คร้ังต่อปี) 3 
นอ้ย มีโอกาสเกิดนานๆคร้ัง (มากกว่า 2 คร้ังต่อปี แต่ไม่เกิน 4 คร้ังต่อปี) 2 
นอ้ยมาก มีโอกาสเกิดนอ้ยมากๆ (นอ้ยกว่า 2 คร้ังต่อปี) 1 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 
รุนแรงท่ีสุด กระทบกบัการผลิตท าให้ล่าชา้ หากหยุดระบบมากกว่า 12 ชม. ขี้นไป หรือ ไม่สามารถด าเนินกิจการ

ในกระบวนการหลกัไดส่้งผลกระทบต่อลูกคา้โดยตรง  
5 

ค่อนขา้งรุนแรง กระทบกบัการผลิตท าให้ล่าช้า หากหยุดระบบมากกว่า 7 ชม. แต่ไม่เกิน 12 ชม. หรือ กระบวนการ
ทางธุรกิจไม่สามารถใชง้านไดบ้างส่วน ไม่ส่งผลกระทบถึงลูกคา้  

4 

ปานกลาง กระทบกับการผลิตท าให้ล่าช้า  หากหยุดระบบมากกว่า 4 ชม. แต่ไม่เกิน 7 ชม. แต่ไม่กระทบ
กระบวนการทางธุรกิจ และลูกคา้ 

3 

นอ้ย สามารถผลิตไดต้ามแผน หากหยุดระบบมากกว่า 2 ชม. แต่ไม่เกิน 4 ชม.แต่กระทบกบักระบวนทาง
ธุรกิจการบางส่วน 

2 

นอ้ยมาก สามารถผลิตไดต้ามแผนปกติ หากหยดุระบบนอ้ยกว่า 2 ชม. 1 
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ความเส่ียง : 13. นโยบายสารสนเทศ ท่ีอาจไม่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ 

โอกาส ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 
สูงมาก มีการเปล่ียนแปลงกฎหมาย หรือมีกฎหมายออกใหม่ 5 คร้ังต่อปี 5 
สูง มีการเปล่ียนแปลงกฎหมาย หรือมีกฎหมายออกใหม่ 4 คร้ังต่อปี 4 
ปานกลาง มีการเปล่ียนแปลงกฎหมาย หรือมีกฎหมายออกใหม่ 3 คร้ังต่อปี 3 
นอ้ย มีการเปล่ียนแปลงกฎหมาย หรือมีกฎหมายออกใหม่ 2 คร้ังต่อปี 2 
นอ้ยมาก มีการเปล่ียนแปลงกฎหมาย หรือมีกฎหมายออกใหม่ 1 คร้ังต่อปี 1 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 
รุนแรงท่ีสุด นโยบายไม่คลอบคลุมเท่าทนัมีช่องให้มีการกระท าผิด พรบ. หรือกฏหมายท่ีส่งผลกระทบต่อบริษทั

จนเส่ือมเสียช่ือเสียงในการด าเนินธุระกิจ  
5 

ค่อนขา้งรุนแรง นโยบายไม่คลอบคลุมเท่าทนัมีช่องให้มีการกระท าผิด พรบ. หรือกฏหมายท่ีส่งผลกระทบต่อบริษทั
ในวงแคบๆ  

4 

ปานกลาง นโยบายไม่คลอบคลุมเท่าทนัมีช่องให้มีการกระท าผิด พรบ. หรือกฏหมายส่งผลกระทบต่อบริษทั
เฉพาะภายใน 

3 

นอ้ย นโยบายไม่คลอบคลุมเท่าทนัมีช่องให้มีการกระท าผิด พรบ. หรือ กฏหมาย แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
บริษทั 

2 

นอ้ยมาก นโยบายคลอบคลุมและไม่มีช่องให้มีการกระท าผิด พรบ. หรือ กฏหมาย  1 

ความเส่ียง : 14. ขาดพนักงานกลุ่มมีฝีมือและมีทักษะในการท าหน้าท่ี เช่น การดูแล ระบบ ERP รวมถึง Key Person ใน Area ต่างๆ รองรับการ
เติบโตทางธุรกิจ 

โอกาส ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 
สูงมาก Turn Over Rate ส าหรับพนกังานกลุ่มมีฝีมือและมีทกัษะในการท างานมากกว่า 2.5%  5 
สูง Turn Over Rate ส าหรับพนกังานกลุ่มมีฝีมือและมีทกัษะในการท างานตั้งแต่ 2.0% แต่ไม่เกิน 2.5% 4 
ปานกลาง Turn Over Rate ส าหรับพนกังานกลุ่มมีฝีมือและมีทกัษะในการท างานตั้งแต่ 1.5% แต่ไม่เกิน 2.0% 3 
นอ้ย Turn Over Rate ส าหรับพนกังานกลุ่มมีฝีมือและมีทกัษะในการท างานตั้งแต่ 1.0% แต่ไม่เกิน 1.5% 2 
นอ้ยมาก Turn Over Rate ส าหรับพนกังานกลุ่มมีฝีมือและมีทกัษะในการท างานไม่เกิน 1.0% 1 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 
รุนแรงท่ีสุด ใชเ้วลาในการสรรหาบุคลากรมากกว่า 2.5 เดือน ขึ้นไป 5 
ค่อนขา้งรุนแรง ใชเ้วลาในการสรรหาบุคลากรมากกว่า 2 เดือน แต่ไม่เกิน 2.5 เดือน 4 
ปานกลาง ใชเ้วลาในการสรรหาบุคลากรมากกว่า 1.5 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน 3 
นอ้ย ใชเ้วลาในการสรรหาบุคลากรมากกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 1.5 เดือน 2 
นอ้ยมาก ใชเ้วลาในการสรรหาบุคลากรนอ้ยกว่า 1 เดือน 1 
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ความเส่ียง : 15. Process reliability ด้าน Machine (Rank B) break-down จนกระทบแผนการผลิต 

โอกาส ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 
สูงมาก มีโอกาสเกิดบ่อยมาก (เฉล่ียมากกว่า 14,400 นาทีต่อเดือน) 5 
สูง มีโอกาสเกิดค่อนขา้งบ่อยหรือบ่อย (เฉล่ียไม่เกิน 14,400 นาทีต่อเดือน) 4 
ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางคร้ัง (เฉล่ียไม่เกิน 10,080 นาทีต่อเดือน) 3 
นอ้ย มีโอกาสเกิดนานๆคร้ัง (เฉล่ียไม่เกิน 7,200 นาทีต่อเดือน) 2 
นอ้ยมาก มีโอกาสเกิดนอ้ยมากๆ (เฉล่ียนอ้ยกว่า 2,880 นาทีต่อเดือน) 1 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 
รุนแรงท่ีสุด การผลิตไม่สามารถตอบสนอง order ลูกคา้ได ้ส่งผลกระทบต่อลูกคา้ 5 
ค่อนขา้งรุนแรง มีการแจง้ขอเล่ือนการ load สินคา้ ผลกระทบถึงส่วนงาน demand (MKT/Sale) 4 
ปานกลาง ตอ้งท าการปรับแผนการผลิตรายสัปดาห์ กระทบหลายส่วนงาน ex. Warehouse / QA 3 
นอ้ย มีการเล่ือนแผนการผลิตรายวนัแต่ไม่กระทบรายสัปดาห์ กระทบภายใน production 2 
นอ้ยมาก มีการปรับ (สลบั) แผนภายในวนั ไม่กระทบส่วนงานอื่นๆ 1 

ความเส่ียง : 16. Process reliability ด้านวัตถุดิบสดไม่ตรงตามคุณสมบัติ (Specification) จนต้องปรับแผนการผลิต 
โอกาส ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 

สูงมาก มีโอกาสเกิดบ่อยมาก (เฉล่ียมากกว่า 12 รายการต่อสัปดาห์) 5 
สูง มีโอกาสเกิดค่อนขา้งบ่อยหรือบ่อย (เฉล่ียไม่เกิน 12 รายการต่อสัปดาห์) 4 
ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางคร้ัง (เฉล่ียไม่เกิน 9 รายการต่อสัปดาห์) 3 
นอ้ย มีโอกาสเกิดนานๆคร้ัง (เฉล่ียไม่เกิน 7 รายการต่อสัปดาห์) 2 
นอ้ยมาก มีโอกาสเกิดนอ้ยมากๆ (เฉล่ียนอ้ยกว่า 3 รายการต่อสัปดาห์) 1 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 
รุนแรงท่ีสุด การผลิตไม่สามารถตอบสนอง order ลูกคา้ได ้ส่งผลกระทบต่อลูกคา้ 5 
ค่อนขา้งรุนแรง มีการแจง้ขอเล่ือนการ load สินคา้ ผลกระทบถึงส่วนงาน demand (MKT/Sale) 4 
ปานกลาง ตอ้งท าการปรับแผนการผลิตรายสัปดาห์ กระทบหลายส่วนงาน ex. Warehouse / QA 3 
นอ้ย มีการเล่ือนแผนการผลิตรายวนัแต่ไม่กระทบรายสัปดาห์ กระทบภายใน production 2 
นอ้ยมาก มีการปรับ (สลบั) แผนภายในวนั ไม่กระทบส่วนงานอื่นๆ 1 

 

 

 

 

 

 

 



78 
รายงานการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื 2563 

 

ความเส่ียง : 17. เคร่ืองจักรรุ่นเก่าๆ จะหาผู้ช านาญการด้าน service และ อะไหล่ยากขึน้ (Obsolete Parts) 

โอกาส ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 
สูงมาก มีโอกาสเกิดบ่อยมาก (เฉล่ียมากกว่า 15 cases ต่อเดือน) 5 
สูง มีโอกาสเกิดค่อนขา้งบ่อยหรือบ่อย (เฉล่ียไม่เกิน 15 case ต่อเดือน) 4 
ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางคร้ัง (เฉล่ียไม่เกิน 10 case ต่อเดือน) 3 
นอ้ย มีโอกาสเกิดนานๆคร้ัง (เฉล่ียไม่เกิน 7 case ต่อเดือน) 2 
นอ้ยมาก มีโอกาสเกิดนอ้ยมากๆ (เฉล่ียนอ้ยกว่า 1 case ต่อเดือน) 1 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 
รุนแรงท่ีสุด การผลิตไม่สามารถตอบสนอง order ลูกคา้ได ้ส่งผลกระทบต่อลูกคา้ 5 
ค่อนขา้งรุนแรง มีการแจง้ขอเล่ือนการ load สินคา้ ผลกระทบถึงส่วนงาน demand (MKT/Sale) 4 
ปานกลาง ตอ้งท าการปรับแผนการผลิตรายสัปดาห์ กระทบหลายส่วนงาน ex. Warehouse / QA 3 
นอ้ย มีการเล่ือนแผนการผลิตรายวนัแต่ไม่กระทบรายสัปดาห์ กระทบภายใน production 2 
นอ้ยมาก มีการปรับ (สลบั) แผนภายในวนั ไม่กระทบส่วนงานอื่นๆ 1 

ความเส่ียง : 18. จัดท าระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน ข้อก าหนด และกฎหมาย ต่างๆ 
โอกาส ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 

สูงมาก มีการเปล่ียนแปลงระบบมาตรฐานความปลอดภยัอาหารหรือออกมาตรฐานใหม่ 5 คร้ังต่อปี 5 
สูง มีการเปล่ียนแปลงระบบมาตรฐานความปลอดภยัอาหารหรือออกมาตรฐานใหม่ 4 คร้ังต่อปี 4 
ปานกลาง มีการเปล่ียนแปลงระบบมาตรฐานความปลอดภยัอาหารหรือออกมาตรฐานใหม่ 3 คร้ังต่อปี 3 
นอ้ย มีการเปล่ียนแปลงระบบมาตรฐานความปลอดภยัอาหารหรือออกมาตรฐานใหม่ 2 คร้ังต่อปี 2 
นอ้ยมาก มีการเปล่ียนแปลงระบบมาตรฐานความปลอดภยัอาหารหรือออกมาตรฐานใหม่ 1 คร้ังต่อปี 1 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 
รุนแรงท่ีสุด ยอดขายผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บผลกระทบ เปล่ียนแปลงลดลง มากกว่า 19 ลบ. 5 
ค่อนขา้งรุนแรง ยอดขายผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บผลกระทบ เปล่ียนแปลงลดลง ตั้งแต่ 15 – 19 ลบ. 4 
ปานกลาง ยอดขายผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บผลกระทบ เปล่ียนแปลงลดลง ตั้งแต่ 11 – 15 ลบ. 3 
นอ้ย ยอดขายผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บผลกระทบ เปล่ียนแปลงลดลง ตั้งแต่ 7 – 11 ลบ. 2 
นอ้ยมาก ยอดขายผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บผลกระทบ เปล่ียนแปลงลดลง ตั้งแต่ 3 – 7 ลบ. 1 
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ความเส่ียง : 19. การเปล่ียนแปลงกระแสนิยมการบริโภคผลิตภัณฑ์ประเภทโปรตีนที่ท าจากพืช (Plant-Based Protein) อาจมีการเปล่ียนแปลง
ไปซ่ึงอาจท าให้บริษัทฯ สูญเสียมูลค่าเงินลงทุนของบริษัทฯ ในธุรกิจนี ้

โอกาส ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 
สูงมาก มีโอกาสเกิดบ่อยมาก (ไม่สามารถปิดการขายผลิตภณัฑใ์หม่เกินกว่า 5 คร้ัง / ปี) 5 
สูง มีโอกาสเกิดค่อนขา้งบ่อยหรือบ่อย  (ไม่สามารถปิดการขายผลิตภณัฑใ์หม่ 4 คร้ัง/ ปี) 4 
ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางคร้ัง (ไม่สามารถปิดการขายผลิตภณัฑใ์หม่ 3 คร้ัง/ ปี) 3 
นอ้ย มีโอกาสเกิดนานๆคร้ัง (ไม่สามารถปิดการขายผลิตภณัฑใ์หม่ 2 คร้ัง/ ปี) 2 
นอ้ยมาก มีโอกาสเกิดนอ้ยมากๆ (ไม่สามารถปิดการขายผลิตภณัฑใ์หม่ 1 คร้ัง/ ปี) 1 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 
รุนแรงท่ีสุด ระดบัความส าเร็จของผลิตภณัฑ์ท่ีน าเสนอให้กบัลูกคา้ท่ีคาดหวงั (prospectus) น้อยกว่า 5 รายการต่อ

ปี  
5 

ค่อนขา้งรุนแรง ระดบัความส าเร็จของผลิตภณัฑท่ี์น าเสนอให้กบัลูกคา้ท่ีคาดหวงั (prospectus) ตั้งแต่ 5- 9 รายการต่อ
ปี 

4 

ปานกลาง ระดบัความส าเร็จของผลิตภณัฑท่ี์น าเสนอให้กบัลูกคา้ท่ีคาดหวงั (prospectus) ตั้งแต่ 10 – 14 รายการ
ต่อปี 

3 

นอ้ย ระดบัความส าเร็จของผลิตภณัฑท่ี์น าเสนอให้กบัลูกคา้ท่ีคาดหวงั (prospectus) ตั้งแต่ 15 – 19 รายการ
ต่อปี 

2 

นอ้ยมาก ระดบัความส าเร็จของผลิตภณัฑท่ี์น าเสนอให้กบัลูกคา้ท่ีคาดหวงั (prospectus) มากกว่า 20 รายการขึ้น
ไป 

1 

ความเส่ียง : 20. ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ท าให้เกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 
โอกาส ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 

สูงมาก เงินบาทแขง็ค่าเกิน 3% อยา่งต่อเน่ืองเกินกว่า 2 สัปดาห์ โดยไม่มีสัญญานการเปล่ียนแปลง 5 
สูง เงินบาทแขง็ค่าเกิน 2% ต่อเน่ืองใน 1 สัปดาห์ โดยไม่มีสัญญานการเปล่ียนแปลง 4 
ปานกลาง เงินบาทแขง็ค่าเกิน 1% ต่อเน่ืองใน 1 สัปดาห์ โดยไม่มีสัญญานการเปล่ียนแปลง 3 
นอ้ย เงินบาทแขง็ค่าเกิน 1% ต่อเน่ืองใน 1 สัปดาห์ โดยมีสัญญานการเปล่ียนแปลง 2 
นอ้ยมาก เงินบาทไม่มีการเปล่ียนแปลง 1 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 
รุนแรงท่ีสุด เกิดผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนมากกว่า ร้อยละ 1 ของยอดขาย เฉล่ียต่อเดือนตามงบประมาณปี 

2564 (หรือตั้งแต่ 1.8 ลบ.ต่อเดือน) 
5 

ค่อนขา้งรุนแรง เกิดผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ตั้งแต่ร้อยละ 0.75 แต่ไม่เกิน ร้อยละ 1 ของยอดขาย เฉล่ียต่อเดือน
ตามงบประมาณปี 2564 (หรือตั้งแต่ 1.4 - 1.8 ลบ.ต่อเดือน) 

4 

ปานกลาง เกิดผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ตั้งแต่ร้อยละ 0.5 แต่ไม่เกิน ร้อยละ 0.75 ของยอดขาย เฉล่ียต่อ
เดือนตามงบประมาณปี 2564 (หรือตั้งแต่ 0.9 – 1.4 ลบ.ต่อเดือน) 

3 

นอ้ย เกิดผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ตั้งแต่ร้อยละ 0.25 แต่ไม่เกิน ร้อยละ 0.5 ของยอดขาย เฉล่ียต่อ
เดือนตามงบประมาณปี 2564 (หรือตั้งแต่ 0.5 - 0.9 ลบ.ต่อเดือน) 

2 

นอ้ยมาก เกิดผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ไม่เกิน ร้อยละ 0.25 ของยอดขาย เฉล่ียต่อเดือนตามงบประมาณปี 
2564 (หรือไม่เกิน 0.5 ลบ.ต่อเดือน) 

1 
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ความเส่ียง : 21. กฎหมาย หรือ ระเบียบในการจัดการของเสีย จากโรงงานที่มีมาตราการเข้มมากขึน้เร่ือยๆ 
โอกาส ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 

สูงมาก มีโอกาสเกิดบ่อยมาก (เฉล่ียการปรับปรุงกฏหมายมากกว่า 5 คร้ังต่อปี) 5 
สูง มีโอกาสเกิดค่อนขา้งบ่อยหรือบ่อย (เฉล่ียการปรับปรุงกฏหมายไม่เกิน 4 คร้ังต่อปี) 4 
ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางคร้ัง (เฉล่ียการปรับปรุงกฏหมายไม่เกิน 3 คร้ังต่อปี) 3 
นอ้ย มีโอกาสเกิดนานๆคร้ัง (เฉล่ียการปรับปรุงกฏหมายไม่เกิน 2 คร้ังต่อปี) 2 
นอ้ยมาก มีโอกาสเกิดนอ้ยมากๆ (เฉล่ียการปรับปรุงกฏหมายนอ้ยกว่า 1 คร้ังต่อปี) 1 
ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 

รุนแรงท่ีสุด ตอ้งปรับปรุงกระบวนการผลิตใหม่เพื่อจดัการ waste ในระบบ 5 
ค่ อ น ข้ า ง
รุนแรง 

มีการปรับปรุงกระบวนการและการลงทุนในการจดัการ waste ในระบบ 4 

ปานกลาง ตอ้งท าการปรับปรุงระบบจดัการ waste กระทบหลายส่วนงาน ex. HR / QA / Engineer 3 
นอ้ย มีการปรับวิธีการทั้งหมดในส่วน production เป็นระยะยาว 2 
นอ้ยมาก มีการปรับกระบวนการภายในแผนกไม่กระทบส่วนงานอื่นๆ 1 

ความเส่ียง : 22. การช าระคืนหนีเ้งินกู้ 
โอกาส ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 

สูงมาก ยอดขายและกระแสเงินสดปลายงวดของแต่ละเดือนท่ีเกิดขึ้นจริงต ่ากว่าท่ีประมาณการไวม้ากกว่า 
30% ต่อเดือน 

5 

สูง ยอดขายและกระแสเงินสดปลายงวดของแต่ละเดือนท่ีเกิดขึ้นจริงต ่ากว่าท่ีประมาณการไว ้30% ต่อ
เดือน 

4 

ปานกลาง ยอดขายและกระแสเงินสดปลายงวดของแต่ละเดือนท่ีเกิดขึ้นจริงต ่ากว่าท่ีประมาณการไว ้20% ต่อ
เดือน 

3 

นอ้ย ยอดขายและกระแสเงินสดปลายงวดของแต่ละเดือนท่ีเกิดขึ้นจริงต ่ากว่าท่ีประมาณการไว ้10% ต่อ
เดือน 

2 

นอ้ยมาก ยอดขายและกระแสเงินสดปลายงวดของแต่ละเดือนท่ีเกิดขึ้นจริงต ่ากว่าท่ีประมาณการไว ้ไม่เกิน 
10% ต่อเดือน 

1 

ผลกระทบ ค าอธิบาย (Stress Test) ระดบัคะแนน 
รุนแรงท่ีสุด ผิดนดัช าระหน้ีทนัที 5 
ค่อนขา้งรุนแรง มีโอกาสผิดนดัช าระหน้ีในอีก 1 เดือนขา้งหนา้ 4 
ปานกลาง มีโอกาสผิดนดัช าระหน้ีในอีก 2 เดือนขา้งหนา้ 3 
นอ้ย มีโอกาสผิดนดัช าระหน้ีในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ 2 
นอ้ยมาก มีโอกาสผิดนดัช าระหน้ีในอีก 4 เดือนขา้งหนา้ 1 
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ความเส่ียง : 23. Software License 

โอกาส ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 
สูงมาก ไม่มีระบบป้องกันการ Download Software ท่ีไม่ได้รับอนุญาต และไม่ท าการทดสอบตรวจหา 

Software ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต 
5 

สูง ไม่มีระบบป้องกนัการ Download Software ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต แต่ท าการทดสอบตรวจหา Software 
ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตตามวงรอบรายสัปดาห์ 

4 

ปานกลาง มีระบบป้องกนัการ Download Software โดยไม่มีการแจง้เตือนการ Download ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต แต่
ท าการทดสอบตรวจหา Software ตามวงรอบรายสัปดาห์ 

3 

นอ้ย มีระบบป้องกนัการ Download Software และมีการแจง้เตือนการ Download ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต แต่ไม่
มีการปิดกั้นในทนัที 

2 

นอ้ยมาก มีระบบป้องกนัการ Download Software และมีการแจง้เตือนการ Download ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต และ
ปิดกั้นการ Download ทนัที 

1 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 
รุนแรงท่ีสุด เส่ือมเสียช่ือเสียงในการด าเนินธุระกิจ มีการฟ้องร้อง เน่ืองจากเจตนาละเมิดลิขสิทธ์ 5 
ค่อนขา้งรุนแรง มีการตรวจพบการละเมิดกฏหมายลิขสิทธ์ แต่ไม่ได้เกิดจากเจตนาของการกระท าดงักล่าวจากทาง

บริษทั 
4 

ปานกลาง มีการตรวจพบการละเมิดกฏกหมาย ทีเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการ ประมาทเลินเล่อ 3 
นอ้ย ไม่พบการละเมิดลิขสิทธ์ แต่มีร่องรอย การละเมิดลิขสิทธ์ เน่ืองจาก การกระท าในอดีต 2 
นอ้ยมาก ไม่พบการละเมิดลิขสิทธ์ ด าเนินกิจการไดต้ามปกติ 1 

ความเส่ียง : 24. การเปล่ียนแปลงความต้องการของลูกค้า ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ หรือ ส่วนประกอบอ่ืนเพ่ิมเติม 

โอกาส ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 
สูงมาก มีโอกาสเกิดบ่อยมาก (เฉล่ียมากกว่า 12 คร้ังต่อปี) 5 
สูง มีโอกาสเกิดค่อนขา้งบ่อยหรือบ่อย (เฉล่ียไม่เกิน 12 คร้ังต่อปี) 4 
ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางคร้ัง (เฉล่ียไม่เกิน 10 คร้ังต่อปี) 3 
นอ้ย มีโอกาสเกิดนานๆคร้ัง (เฉล่ียไม่เกิน 6 คร้ังต่อปี) 2 
นอ้ยมาก มีโอกาสเกิดนอ้ยมากๆ (เฉล่ียนอ้ยกว่า 2 คร้ังต่อปี) 1 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 
รุนแรงท่ีสุด การผลิตไม่สามารถตอบสนอง order ลูกคา้ได ้ส่งผลกระทบต่อลูกคา้ 5 
ค่อนขา้งรุนแรง มีการแจง้ขอเล่ือนการ load สินคา้ ผลกระทบถึงส่วนงาน demand (MKT/Sale) 4 
ปานกลาง ตอ้งท าการปรับแผนการผลิตรายสัปดาห์ กระทบหลายส่วนงาน ex. Warehouse / QA 3 
นอ้ย มีการเล่ือนแผนการผลิตรายวนัแต่ไม่กระทบรายสัปดาห์ กระทบภายใน production 2 
นอ้ยมาก มีการปรับ (สลบั) แผนภายในวนั ไม่กระทบส่วนงานอื่นๆ 1 
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ความเส่ียง : 25. การคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการข้อร้องเรียนด้านคุณภาพสินค้า 

โอกาส ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 
สูงมาก มีโอกาสเกิดบ่อยมาก (เฉล่ียมากกว่า 5 คร้ังต่อเดือน) 5 
สูง มีโอกาสเกิดค่อนขา้งบ่อยหรือบ่อย (เฉล่ีย 4 คร้ังต่อเดือน) 4 
ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางคร้ัง (เฉล่ีย 3 คร้ังต่อเดือน) 3 
นอ้ย มีโอกาสเกิดนานๆคร้ัง (เฉล่ีย 2 คร้ังต่อเดือน) 2 
นอ้ยมาก มีโอกาสเกิดนอ้ยมากๆ (เฉล่ีย 1 คร้ังต่อเดือน) 1 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดบัคะแนน 
รุนแรงท่ีสุด ยอดขายผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บผลกระทบ เปล่ียนแปลงลดลงมากกว่า ร้อยละ 10 5 
ค่อนขา้งรุนแรง ยอดขายผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บผลกระทบ เปล่ียนแปลงลดลงมากกว่า ร้อยละ 8 4 
ปานกลาง ยอดขายผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บผลกระทบ เปล่ียนแปลงลดลงมากกว่า ร้อยละ 6 3 
นอ้ย ยอดขายผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บผลกระทบ เปล่ียนแปลงลดลงมากกว่า ร้อยละ 4 2 
นอ้ยมาก ยอดขายผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บผลกระทบ เปล่ียนแปลงลดลงมากกว่า ร้อยละ 2 1 

 
12. จัดล าดับความส าคัญของความเส่ียง (Prioritizes Risks) 

บริษทัฯ ตอ้งค านวณระดบัความเส่ียง (Risk Exposure) จดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาคดัเลือก
วิธีตอบสนองต่อความเส่ียงต่างๆ การค านวณระดบัความเส่ียงเท่ากบัผลคูณของคะแนนระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดกบัผลกระทบเพื่อจดัล าดับ
ความส าคญัและใชใ้นการตดัสินใจว่าความเส่ียงใดควรเร่งจดัการก่อน 
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การวิเคราะห์การจัดล าดับความเส่ียงและแนวทางการจัดการความเส่ียง 

ล าดั
บ 

ความเส่ียง 

ระดับความ
รุนแรง 

โอกาสเกิด X 
ผลกระทบ 

แนวทางการจัดการความเส่ียง 
มาตรการการจัดการความเส่ียงท่ีต้องท า

เพิม่เติม 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ 

หมายเหตุ 

2563 
Q1/2
564 

ยอมรั
บ 

หลีกเลี่
ยง 

ด าเนิน
การต่อ 

ลด / 
ควบคุ
ม 

ถ่าย
โอน 

1 
OR 

การไม่สามารถส่งมอบสินคา้ให้กบั
ลูกคา้ไดท้นัตามก าหนดจากปัญหา
การขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ 

N/A           

2 
OR 

การขาดแคลนวตัถุดิบบางประเภทท่ี
ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID-19 

N/A           

3 
OR 

ขาดแคลนพนกังานฝ่ายผลิต กลุ่มท่ี
ไม่มีฝีมือ ทกัษะ (Unskilled Labor) 
อนัเกิดจากสถานการณ์ COVID-19 

2 
(1x2) 

          

4 
SR 

ความเส่ียงจากยอดขายท่ีลดลงอนั
เกิดจากมาตรการและอุปสรรค
ทางการคา้จากประเทศผูน้ าเขา้ 

16 
(4x4) 

          

5 
SR 

การเพ่ิมขึ้นของตน้ทุนโดยรวมอนั
เกิดจากห่วงโซ่อุปทานหรือระบบโล
จิสติกส์ 

N/A        1.    

6 
SR 

การหยดุชะงกัจากการตอ้งปิด
โรงงานผลิตสินคา้ในกรณีท่ีเกิด

N/A           
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ล าดั
บ 

ความเส่ียง 

ระดับความ
รุนแรง 

โอกาสเกิด X 
ผลกระทบ 

แนวทางการจัดการความเส่ียง 
มาตรการการจัดการความเส่ียงท่ีต้องท า

เพิม่เติม 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ 

หมายเหตุ 

2563 
Q1/2
564 

ยอมรั
บ 

หลีกเลี่
ยง 

ด าเนิน
การต่อ 

ลด / 
ควบคุ
ม 

ถ่าย
โอน 

ผลกระทบรุนแรงในท าเลท่ีตั้งของ
บริษทั 

7 
SR 

การไม่สามารถพฒันาผลิตภณัฑ์
ใหม่ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของตลาดและลูกคา้ ภายใตส้ภาวะ
การแข่งขนัในตลาดรับจา้งผลิต 

15 
(5x3) 

          

8 
SR 

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทนุ
ในประเภทต่างๆ ไม่เป็นไปตามท่ีได้
คาดการณ์ไว ้

12 
(4x3) 

          

9 
OR 

คุณภาพความรู้และความเขา้ใจของ
พนกังานฝ่ายบญัชีการเงิน ท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพของงานบญัชีและการ
ให้บริการต่อหน่วยงานอืน่ๆ 

12 
(4x3) 

          

10 
FR 

คู่คา้อา้งเหตุสุดวิสัยในการเล่ือนการ
ช าระหน้ีอนัส่งผลต่อกระแสเงินสด
ของกิจการ 

N/A           



85 
รายงานการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื 2563 

 

ล าดั
บ 

ความเส่ียง 

ระดับความ
รุนแรง 

โอกาสเกิด X 
ผลกระทบ 

แนวทางการจัดการความเส่ียง 
มาตรการการจัดการความเส่ียงท่ีต้องท า

เพิม่เติม 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ 

หมายเหตุ 

2563 
Q1/2
564 

ยอมรั
บ 

หลีกเลี่
ยง 

ด าเนิน
การต่อ 

ลด / 
ควบคุ
ม 

ถ่าย
โอน 

11 
OR 

Process reliability ดา้น Machine 
(Rank A) break-down จนกระทบ
แผนการผลิต 

8 
(4x2) 

          

12 
OR 

ความปลอดภยัของขอ้มูล รวมถึง
ความเช่ือมัน่น่าเช่ือถือของระบบ
หลกั ท่ีใชใ้นการส ารองรักษาขอ้มูล 
เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจ 

8 
(4x2) 

          

13 
CR 

นโยบายสารสนเทศ ท่ีอาจไม่
สอดคลอ้งต่อการเปล่ียนแปลง
ทางดา้นกฎหมายรวมถึงเทคโนโลยี
ใหม่ๆ 

6 
(3x2) 

          

14 
OR 

ขาดพนกังานกลุ่มมีฝีมือและมีทกัษะ
ในการท าหนา้ท่ี เช่น การดูแล ระบบ 
ERP รวมถึง Key Person ใน Area 
ต่างๆ รองรับการเติบโตทางธุรกิจ 

12 
(3x4) 

          

15 
OR 

Process reliability ดา้น Machine 
(Rank B) break-down จนกระทบ
แผนการผลิต 

6 
(2x3) 
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ล าดั
บ 

ความเส่ียง 

ระดับความ
รุนแรง 

โอกาสเกิด X 
ผลกระทบ 

แนวทางการจัดการความเส่ียง 
มาตรการการจัดการความเส่ียงท่ีต้องท า

เพิม่เติม 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ 

หมายเหตุ 

2563 
Q1/2
564 

ยอมรั
บ 

หลีกเลี่
ยง 

ด าเนิน
การต่อ 

ลด / 
ควบคุ
ม 

ถ่าย
โอน 

16 
OR 

Process reliability ดา้นวตัถุดิบสด
ไม่ตรงตามคุณสมบติั 
(Specification) จนตอ้งปรับแผนการ
ผลิต 

6 
(3x2) 

          

17 
OR 

เคร่ืองจกัรรุ่นเก่าๆ จะหา
ผูช้  านาญการดา้น service และ 
อะไหล่ยากขึ้น (Obsolete Parts) 

6 
(2x3) 

          

18 
CR 

จดัท าระบบมาตรฐานความปลอดภยั
อาหาร ให้สอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงของมาตรฐาน 
ขอ้ก าหนด และกฎหมาย ต่างๆ 

6 
(2x3) 

          

19 
SR 

การเปล่ียนแปลงกระแสนิยมการ
บริโภคผลิตภณัฑป์ระเภทโปรตีนท่ี
ท าจากพืช (Plant-Based Protein) 
อาจมีการเปล่ียนแปลงไปซ่ึงอาจท า
ให้บริษทัฯ สูญเสียมูลค่าเงินลงทนุ
ของบริษทัฯ ในธุรกิจน้ี 

6 
(3x2) 
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ล าดั
บ 

ความเส่ียง 

ระดับความ
รุนแรง 

โอกาสเกิด X 
ผลกระทบ 

แนวทางการจัดการความเส่ียง 
มาตรการการจัดการความเส่ียงท่ีต้องท า

เพิม่เติม 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ 

หมายเหตุ 

2563 
Q1/2
564 

ยอมรั
บ 

หลีกเลี่
ยง 

ด าเนิน
การต่อ 

ลด / 
ควบคุ
ม 

ถ่าย
โอน 

20 
FR 

ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ ท าใหเ้กิดผล
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 

6 
(2x3) 

          

21 
CR 

กฎหมาย หรือ ระเบียบในการ
จดัการของเสีย จากโรงงานท่ีมี
มาตราการเขม้มากขึ้นเร่ือยๆ 

3 
(3x1) 

          

22 
FR 

การช าระคืนหน้ีเงินกู ้ 6 
(2x3) 

          

23 
CR 

Software License 4 
(4x1) 

          

24 
SR 

การเปล่ียนแปลงความตอ้งการของ
ลูกคา้ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบ
บรรจุภณัฑ ์หรือ ส่วนประกอบอืน่
เพ่ิมเติม 

2 
(1x2) 

          

25 
OR 

การคุม้ครองผูบ้ริโภคและการ
จดัการขอ้ร้องเรียนดา้นคุณภาพ
สินคา้ 

1 
(1x1) 
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13. ด าเนินการตอบสนองต่อความเส่ียง (Implements Risk Responses) 

บริษทัฯ ตอ้งประเมินความรุนแรงของความเส่ียง โดยประเมินว่าแต่ละปัจจยัเส่ียงนั้นมีโอกาสท่ีจะเกิดมากนอ้ยเพียงใดและ
หากเกิดขึ้นแลว้จะส่งผลกระทบต่อองคก์รรุนแรงเพียงใด เม่ือระบุความเส่ียงไดท้ั้งหมดแลว้ ผูบ้ริหารจะเลือกวิธีการตอบสนองความ
เส่ียงและน าไปปฏิบติั 

 

14. พัฒนากรอบความเส่ียงในภาพรวม (Develops Portfolio View) 

บริษทัฯ พฒันาและประเมินความเส่ียงในภาพรวมของทั้งองคก์ร ไดด้ าเนินการวิเคราะห์และพิจารณาปัจจยัความเส่ียง ดงัน้ี 
  

ผลการวิเคราะห์ความเส่ียง 

  

โอกาสที่จะเกิด
ความเส่ียง 

       

5 = สูงมาก      ขอบเขตความวิกฤต 
 

4 = สูง      
ความเส่ียงสูงมาก 

ตอ้งไดรั้บการการบริหารจดัการทนัที 
 

3 = ปานกลาง      
ความเส่ียงสูง 

ตอ้งไดรั้บการการบริหารจดัการอยา่งเร่งด่วน 
 

2 = น้อย      
ความเส่ียงปานกลาง 

ตอ้งไดรั้บการการบริหารจดัการ 
 

1 = น้อยมาก      
ความเส่ียงต ่า 

ส าคญันอ้ย แต่ยงัตอ้งมีการติดตามอยา่ง
สม ่าเสมอ 

 

 1 2 3 4 5   

 ผลกระทบ   
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การจดัการความเส่ียง 

           คณะท างานบริหารความเส่ียงไดก้ าหนดประเด็นความเส่ียงทุกดา้นและวิเคราะห์ระดบัความเส่ียงของแต่ละปัจจยัแลว้จึง
ร่วมกนัก าหนดทางเลือกท่ีจะสามารถใชใ้นการจดัการความเส่ียง คดัเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม และน าไปปฎิษติัโดยถือเป็นส่วนหน่ึง
ของการบริหารความเส่ียง  โดยมุ่งจดัการความเส่ียงตอ้งคุม้ค่ากบัการลดระดบัผลกระทบ ความเส่ียงทางเลือกซ่ึงแบ่งได ้ 5  แนวทาง
หลกัคือ 

1. การยอมรับความเส่ียง  
2. การหลีกเล่ียงความเส่ียง 
3. การด าเนินการต่อ 
4. การลดความเส่ียง 
5. การแบ่งปัน/กระจาย/โอนความเส่ียง 

หลักการส าคัญที่ 4 การทบทวนและปรับปรุงแก้ไข (Review and Revision) 

บริษทัฯ ตอ้งพิจารณากระบวนการบริหารความเส่ียงอยู่เป็นระยะ โดยทบทวนความสามารถและแนวทางการบริหารความ
เส่ียง ผูบ้ริหารควรพิจารณาความสามารถและการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์รว่าเพ่ิมคุณค่าให้กบัองคก์รมากน้อยเพียงใดและมีส่ิง
ใดท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กบัองคก์รไดแ้มต้อ้งเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัต่าง ๆ มี 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

15. ประเมินการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ (Assesses Substantial Change) 

บริษทัฯ ตอ้งระบุและประเมินการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารความ
เส่ียงขององคก์ร การบรรลุกลยุทธ์และวตัถุประสงคท์างธุรกิจท่ีส าคญั เช่น ผูบ้ริหารระดบัสูงลาออกจากต าแหน่ง การซ้ือกิจการ การ
ควบรวมกิจการ การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยีหรือกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ 

16. ทบทวนความเส่ียงและผลการปฏิบัติงาน (Reviews Risk and Performance) 

บริษทัฯ ตอ้งทบทวนผลการป ฏิบติังานขององคก์ร รวมถึงพิจารณาทบทวนความเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น องคก์รมีผลการ
ปฏิบติังานตามเป้าหมายแลว้หรือไม่ องค์กรประเมินความเส่ียงไดแ้ม่นย  าหรือไม่ องค์กรพิจารณาระดบัความเส่ียงไดเ้หมาะสมกบั
เป้าหมายหรือไม่ หรือมีความเส่ียงอื่นใดท่ีก าลงัเกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อองคก์ร 

17. พยายามปรับปรุงการบริหารความเ ส่ียงขององค์กรอย่างต่อเ น่ือง (Pursues Improvement in Enterprise Risk 
Management) 

บริษทัฯ ตอ้งปรับปรุงการบริหารความเส่ียงองคก์รอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะช่วงเวลาการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั เช่น การปรับ
โครงสร้างองคก์รหลงัการประเมินผลการปฏิบติังาน หรือการเปล่ียนแปลงจากสภาพแวดลอ้มภายนอกต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อระบบ
การบริหารความเส่ียงขององคก์ร 

 

 



90 
รายงานการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื 2563 

 

หลักการส าคัญที่ 5 สารสนเทศ การส่ือสาร และการรายงาน (Information, Communication, and Reporting) 

การส่ือสารเป็นกระบวนการต่อเน่ืองในการรวบรวมขอ้มูล และแบ่งปันขอ้มูลท่ีจ าเป็นจากทัว่ทั้งองคก์รผูบ้ริหารใชข้อ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก ซ่ึงขอ้มูลสารสนเทศดงักล่าวจะมาจากทั้งผูบ้ริหาร และพนกังานในส่วนต่างๆ ขององคก์ร 
เพ่ือสนบัสนุนการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์รโดยองคก์รจะใชป้ระโยชน์จากระบบขอ้มูล เพ่ือรวบรวม ประมวลผล และจดัการ
ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีสัมพนัธ์กบัการบริหารความเส่ียง จากนั้นองคก์ารจึงรายงานขอ้มูลความเส่ียง วฒัธรรมองคก์ร และผลการด าเนินการได ้
มี 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

18. ใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี (Leverages Information Systems) 

บริษทัฯ ตอ้งจดัให้มีสารสนเทศอย่างเพียงพอ เหมาะสมและทนัต่อเวลา องค์กรอาจใช้กระบวนการวิเคราะห์กลุ่มขอ้มูล
ขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพ่ือคน้หารูปแบบความสัมพนัธ์ของส่ิงเช่ือมโยงขอ้มูลเขา้ไวด้ว้ยกนัน าไปสู่การระบุ และจดัการ
ความเส่ียงไดดี้ขึ้น 

19. ส่ือสารสารสนเทศด้านความเส่ียง (Communicates Risk Information) 

บริษทัฯ ใช้ช่องทางการส่ือสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารความเส่ียงขององค์กร บริษทัฯ ต้องส่ือสารข้อมูลและ
สารสนเทศด้านความเส่ียงองค์กรต่อผูมี้ส่วนได้เสียภายในและภายนอกผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ รวมถึงการส่ือสารกับ
คณะกรรมการบริษทั  

20. รายงานผลความเส่ียง วัฒนธรรม และผลการปฏิบัติงาน (Reports on Risk, Culture, and Performance) 

บริษทัฯ ตอ้งรายงานความเส่ียง วฒันธรรมองคก์ร และผลการปฏิบติังานในทุกระดบัให้ครอบคลุมทัว่ทั้งกิจการแมจ้ะมีการ
มอบหมายหนา้ท่ีดา้นการรายงานผลการปฏิบติังานให้หน่วยงานหรือบุคคลใดแลว้ก็ตาม ผูบ้ริหารก็ยงัตอ้งมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลดว้ย
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แผนการที่อยู่ในขั้นตอนพิจารณาการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Risk) 

ลกัษณะการด าเนินงานของบริษทัฯ นั้น มีความเส่ียงในดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นปัจจยัความเส่ียงท่ีแฝงอยูต่ามลกัษณะของกิจการ 

(Inherent risk) เน่ืองจากในกระบวนการผลิตสินคา้มีการใชว้ตัถุดิบที่เป็นผลิตผลทางการเกษตรเป็นส าคญั หากเกิดการเปล่ียนแปลงท่ี

ส าคญัในดา้นส่ิงแวดลอ้มอนัอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตทางการเกษตรท่ีบริษทัน าเขา้สู่กระบวนการผลิตและแปรรูปให้เป็น

สินคา้ต่างๆ ท่ีอาจเกิดการขาดแคลน อีกทั้ง บริษทัฯ อาจเผชิญสภาวะของการปรับตวัสูงขึ้นของราคาวตัถุดิบและปัจจยัการผลิตอ่ืน ๆ  

ท่ีเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงสภาวะแวดลอ้ม 

 

แนวทางการพิจารณาความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยง 

1. เน่ืองจากขอ้ก าหนดในเร่ืองคุณภาพของสินคา้ ดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีตอ้งสามารถท า

การสอบทวนยอ้นกลบัไปยงัตน้ทางของวตัถุดิบ  และปัจจยัการผลิตท่ีใช้ในกระบวนการผลิตไดน้ั้น บริษทัฯ ไม่สามารถก าหนด

จ านวนผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบท่ีส าคญัให้มีจ านวนมากรายได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มีการก าหนดนโยบายการจดัซ้ือวตัถุดิบ และปัจจยัการ

ผลิตต่าง ๆ ดว้ยการก าหนดให้มีรายช่ือผูจ้  าหน่ายสินค้าประเภทเดียวกนัเป็นจ านวนมากกว่า 1 ราย ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน

คุณภาพตามท่ีก าหนด หรือ ส าหรับกรณีท่ีตอ้งด าเนินการจดัหาผูจ้  าหน่ายรายใหม่   บริษทัฯ จะก าหนดให้มีรายช่ือผูจ้  าหน่ายสินคา้

ประเภทเดียวกนัเป็นจ านวนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป เพ่ือการกระจายความเส่ียงในดา้นปริมาณสินคา้ท่ีอาจเกิดการขาดแคลนจากปัญหา

สภาวะส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ ยงัคงด าเนินการอย่างต่อเน่ืองในการสรรหาผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบท่ีส าคญัทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

เพ่ือรองรับสถานการณ์ท่ีอาจไดรั้บผลกระทบหากเกิดปัญหาทางดา้นส่ิงแวดล้อม ให้เป็นไปตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ีได้

ก าหนดไว ้ 

2. กรอบภารกิจ ตั้งแต่เร่ิมตน้กระบวนการผลิต การออกแบบติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ การก าหนดวิธีปฏิบติังาน 

การสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั การด าเนินกิจกรรมการประเมินความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม การป้องกนัและลดผลกระทบดา้น

ส่ิงแวดลอ้มต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย การปฏิบติัตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด ตลอดถึงการด าเนินการตามระบบจดัการ

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ระบบมาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภยั การจดัการพลงังาน 

3. และวงกวา้งย่อมสร้างผลกระทบท่ีรุนแรงได้มากกว่าการเปล่ียนแปลงเพียงชั่วคราว หรือในพ้ืนท่ีขนาดเล็ก 

นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศยงัส่งผลต่อภาคการเกษตรไดใ้นอีกหลายแง่มุมทั้งจากการท่ีระดบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซดมี์

ความเข้มข้นมากขึ้น ความช้ืนในบรรยากาศและฝนท่ีเปล่ียนแปลงไป และปฏิสัมพนัธ์ของผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของ

ภูมิอากาศ เป็นตน้ บริษทัฯ ไดค้  านึงถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Climate change) การลดสภาวะก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ภาวะโลกร้อน (Global warming) จึงได้มีการวางแผนการ

ด าเนินงานในโครงการต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
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• การพิจารณาความเส่ียงอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) เช่น วิกฤติโลกร้อนท่ีเป็นสาเหตุ

ส าคญัท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศมีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น ้า ดิน ระบบนิเวศน์ และความ

หลากหลายทางชีวภาพ และชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน โดยเฉพาะเร่ืองความมัน่คงดา้นอาหารและสุขภาพไดห้ลาย

ระดบัขึ้นอยู่กบัระดบั และขนาดของการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเปล่ียนแปลงขนาดใหญ่การจดัการขยะ

ในฝ่ายผลิต 

• การจดัการพลงังานดา้นไฟฟ้า น ้า และน ้ามนัเตา โดยมีเป้าหมายการลดการใชพ้ลงังานดว้ยการ  

• ปรับปรุงระบบ เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

• ส่งเสริมให้เกษตรท่ีส่งวตัถุดิบให้กบับริษทัฯ สามารถวางแผนและจดัการเพ่ิมผลผลิต และประสิทธิภาพในรูปแบบ

เกษตรปลอดภยั 

• ส่งเสริมให้คู่คา้คดัเลือกวตัถุดิบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  

ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ ก าลงัด าเนินการจดัท าแผนการบริหารความเส่ียงดา้นความยัง่ยืน (ESG) เพื่อน ามาใชใ้นการบริหารความ

เส่ียงในองคร์วมร่วมกบัแผนการบริหารความเส่ียงองคก์ร (ERM) โดยแผนการบริหารความเส่ียงดา้นความยัง่ยืน (ESG) ท่ีก าลงัจะ

ไดรั้บอนุมติัในช่วยปลายไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 น้ีจะถือเป็นแผนการบริหารความเส่ียงท่ีตอ้งมีการติดตาม การจดัการความเส่ียง และการ

รายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืนต่อไป 
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การบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า 

ลูกคา้ คือ บุคคลส าคญัและถือเป็นส่วนหน่ึงของผูมี้ส่วนไดเ้สียหลกัของบริษทัฯ การบริหารจดัการความสัมพนัธ์ลูกคา้ช่วยให้เกิดการ

ท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ และพฒันาให้ลูกคา้มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจและไดรั้บผลประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ท าใหเ้อน็อาร์

เอฟมีฐานลูกคา้ท่ีมัน่คง และมีความสัมพนัธ์แบบยัง่ยืน เติบโตไปดว้ยกนั 

 โดยมีการก าหนดให้ส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ และคูค่า้ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และมีเป้าหมายตอ้งไดค้ะแนนรวมไม่ต ่า

กว่า 95% โดย แบ่งออกเป็นการส ารวจดา้นความพึงพอใจ และการให้ความส าคญั ต่อประเด็นดงัต่อไปน้ี ราคา คุณภาพสินคา้ บรรจุ

ภณัฑ ์การส่ือสาร การขนส่งสินคา้และบริการ  

ซ่ึงในปี 2563 บริษทั เอน็ อาร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ์ จ ากดั (มหาชน) ไดท้  าการส ารวจไปทั้งหมด 41 บริษทั พบว่าในประเภท

การส ารวจความพึงพอใจหวัขอ้คณุสมบติั บรรจุภณัฑ ์และการบริการ ไดค้ะแนน 100%  และในประเภทการใหค้วามส าคญัหวัขอ้ 

บรรจุภณัฑ ์การส่ือสาร การขนส่งสินคา้และการบริการได ้100%  

การจัดการกับผลส ารวจ 

ผลลพัธ์และขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้รวมถึงจาก

รายงานการติดต่อลูกคา้จะถูกน ามาพิจารณาจดักลุ่ม เพื่อพิจารณาหาล าดบัความส าคญั

ในการจดัการ โดยพิจารณาจากองคป์ระกอบของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ

ของลูกคา้ประกอบกบัความสามารถในการปฏิบติังานของบริษทัฯ เพื่อให้ไดแ้นวทาง

ของการปฏิบติังานในแต่ละกลุ่ม เช่น การให้ความส าคญักบัการพฒันาในประเด็นท่ีมี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกคา้มาก หรือการก าหนดกระบวนการในการรักษา

ความสามารถในการแข่งขนัหลกัของบริษทัในปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ

ลูกค้ามากและบริษัทสามารถจัดการบริหารความพึงพอใจเหล่านั้ นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพอยูแ่ลว้ เป็นตน้ 
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มิติสิ่งแวดล้อม  
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การจัดการด้านความยั่งยืน

ในมิติสิ่งแวดล้อม 
ดว้ยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

มลพิษทางส่ิงแวดล้อม ปัญหาขยะ และการสูญเสียความ

หลากหลายทางชีวภาพท่ีมีความรุนแรงมากขึ้นในทุก ๆ วนั 

ประกอบกบัทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัและก าลงัจะหมดไป 

ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อคุณภาพชีวิตของคน

ในสังคม ความมั่นคงทางอาหาร และความต่อเน่ืองในการ

ด าเนินธุรกิจต่าง ๆ มากมาย ดว้ยเหตุน้ีในปี 2020 บริษทัฯ จึง

มุ่งมัน่ท่ีจะรักษาส่ิงแวดลอ้มของโลกให้คงอยู่ต่อไป ดว้ยการ

เปล่ียนแปลงแนวคิดในการด าเนินกิจการเพื่อให้ส่งต่อ

ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีเป็นมิตรต่อผูบ้ริโภคและส่ิงแวดลอ้ม

อย่างย ัง่ยืน โดยบริษทัฯ มีนโยบายส าคญัเพ่ือเป็นแนวทางใน

การปฏิบติัของผูบ้ริหาร กรรมการ และพนกังาน ดงัน้ี 

❖ มุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

❖ บริหารจดัการองคก์รให้ใช้ทรัพยากรท่ีมีอย่าง

คุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มและชุมชนรอบขา้ง 

❖ ปฏิบัติงานอย่างใส่ใจถึงความปลอดภัยของ

ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดบนผืนดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

ในช่วงเวลาท่ีโรงงานมีการผลิตสินค้าเพ่ิมสูงขึ้น 

จากการส่ังซ้ือของลูกคา้ บริษทัฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคญั

ของการพฒันาและปรังปรุงเคร่ืองมือต่าง ๆ ในกระบวนการ

ผลิต ในอนัท่ีจะช่วยให้โรงงาน สามารถใช้พลงังานท่ีมีอยู่

อย่างจ ากัด ได้อย่างคุ ้มค่าและมีประสิทธิภาพ และลด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนรอบขา้ง เช่น การเปล่ียน

จากการใช้หลอดไฟชนิด Fluorescence ให้เป็นหลอดชนิด 

LED หรือการปรับปรุงคุณภาพของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงาน 

เช่น เคร่ืองสับละเอียด ระบบหมอ้ตม้และการดกัจบัไอน ้า และ

ระบบท าความเยน็ รวมไปถึงการด าเนินการติดตั้งแผงโซลาร์

เซลลบ์นหลงัคาของโรงงาน เป็นตน้ 
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อัตราการใช้ไฟฟ้า 

ในปี 2563 บริษทัฯ มุ่งเนน้ให้พนกังานและบุคลากรใน

องค์กรตระหนักในเร่ืองของการประหยดัพลงังาน โดยมีการ

รณรงค์การปิดไฟเม่ือไม่ใช้ ส่งเสริมให้พนักงานปิดไฟและ

เคร่ืองปรับอากาศในระหว่างพกักลางวนัเป็นเวลา 1 ชัว่โมงของ

ทุกวันท าการ เป็นต้น โดยอัตราการใช้ไฟฟ้าขององค์กร 

( Electricity consumption rate) เ ฉ ล่ี ย  ใ น ปี  2563 คื อ  234.5 

กิโลวตัต์ต่อชั่วโมงท่ีใช้ต่อสินคา้ 1 ตนั ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 

3.65 จากเป้าหมายร้อยละ 4 

 

 

 

 

 

 

ระบบโซลาร์เซลล์ 

NRF ประสบความส าเร็จในการติดตั้งเซลลแ์สงอาทิตย์

ท่ีชั้นดาดฟ้าของโรงงานและทดสอบระบบทั้งหมดในปี 2563 

จนถึงระบบท่ีท างานเต็มเดือนในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 

2563 เราพบว่าเซลลแ์สงอาทิตยข์อง NRF มีประสิทธิภาพในการ

ผลิตไฟฟ้าไดถึ้ง 631,461.3 กิโลวตัต์ต่อชั่วโมงการท างานต่อปี

หรือ 1,754.0 กิโลวตัต์ ต่อชั่วโมงการท างานต่อวนั นอกจากน้ี

โรงงานของเราสามารถชดเชยพลงังานแสงอาทิตยจ์ากแหล่ง

ไฟฟ้าปกติเป็นพลังงานหมุนเวียนในเดือนพฤศจิกายนและ

ธนัวาคมได ้23.6% และ 22.7% ตามล าดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• การใช้น ้ามันเช้ือเพลิง 

เป้าหมายในปี 2563: อัตราการใช้ไฟฟ้าลดลง 4.1% 

เม่ือเทียบกบัปี 2562 
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กิโลวตัต์ต่อช่ัวโมงท่ีใช้งาน/สินค้า 1 ตัน

 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการลดการใช้
พลงังาน และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชมบริเวณ
ร อบ โ ร ง ง าน  แ ล ะพัฒน า ก า ร ด า เ นิ น ง าน ให้ มี
ประสิทธิภาพอย่างย ัง่ยืน ทั้งยงัตั้งเป้าหมายในการสร้าง
ความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม พลงังาน และการรับมือ
ต่อสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไปให้แก่พนักงานใน
องคก์รภายในปี 2564 และให้พนกังานทุกคนมีส่วนร่วม
ในการรับมือและลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นทั้งทางตรง และ
ทางออ้ม บริษทัฯ หวงัว่าแนวทางในการด าเนินงานน้ีจะ

เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ียิ่งใหญ่ในการกา้วเขา้สู่การเป็นโรงงานสี
เขียวในอนาคต ทั้ งน้ี ในปี 2563 บริษัทฯ ด าเนินการ
เก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มดา้นพลงังานท่ีใชไ้ป ดงัน้ี 
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การใช้น ้ามันเชื้อเพลิง 

บริษทัฯ ให้ความส าคญัในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของระบบการเผาไหม้น ้ ามันเช้ืองเพลิงของเคร่ืองจักรใน

กระบวนการผลิต เช่น ก าจดัตะกรันภายในท่อล าเลียงเช้ือเพลิง 

รวมถึงการล้างหัวจ่ายไฟ เป็นต้น โดยหวังว่าจะสามารถใช้

พลงังานจากน ้ ามนัเตาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า โดยใน

ปี 2563 บริษทัฯ มีอตัราการใช้น ้ ามนัเตา (Crude oil usage rate) 

เฉล่ียเท่ากบั 64.0 ลิตรต่อการผลิตสินคา้ 1 ตนั เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 

เท่ากบัร้อยละ 2 แต่ลดลงจากปี 2561 เท่ากบัร้อยละ 10.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราการใช้น ้า 

น ้ าดิบของโรงงานทั้งหมดมีแหล่งท่ีมาจากน ้ าประปา

ทั้งหมดร้อยละ 100 โดยน ามาใช้ในทุกส่วนของโรงงาน ไดแ้ก่ 

ตึกส านักงาน และตึกการผลิต โดยมีการดูแลและตรวจเช็ค

อุปกรณ์อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้การใชน้ ้ าเป็นไปอย่างอย่างคุม้ค่า

และมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้ นบริษัทฯ ย ังได้ด าเนินการ

ปรับปรุงระบบการให้น ้าในโรงงาน เช่น การรณรงคใ์ห้พนกังาน

ของโรงงานใช้น ้ าอย่างประหยดัมีการติดตั้งเซ็นเซอร์จ่ายน ้ า

อจัฉริยะท่ีอ่างล้างมือเพ่ือลดปัญหาการเปิดน ้ าทิ้งไว ้มีการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพน ้ าเพ่ือลดปริมาณน ้ าอ่อนจาก

การล้างสารกรอง บริษัทฯ ยงัได้ปรับปรุงประสิทธิภาพของ

ระบบหล่อเยน็ ให้ใชพ้ลงังานน้อยลงและย่นระยะเวลาให้ส้ันลง

อีกดว้ย  

ใ น ปี  2563 บ ริ ษัท ฯ  มี อั ต ร า ก า ร ใ ช้ น ้ า  (Water 

consumption rate) เฉล่ียอยู่ท่ี  12.7 คิวต่อการผลิตสินค้า 1 ตัน 

โดยเพ่ิมขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 8.6 และลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 

7.2 นอกจากนั้นในปี 2563 บริษทัฯ มีอตัราการไหลของน ้ าเสีย

เข้าสู่ระบบบ าบัด (Wastewater influent) เฉล่ียเท่ากับ 162.7 คิว

ต่อวนั โดยบริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะลดน ้ าเสียจากโรงงานให้เหลือไม่

เกิน 160 คิวต่อวนั 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เป้าหมายในปี 2563: อตัราการใชน้ ้าลดลง 4.5% เม่ือเทียบกบัปี 2562 

เป้าหมายในปี 2563 : อตัราการใชน้ ้ามนัดิบลดลง 9.9%  

เม่ือเทียบกบัปี 2562 
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การจัดการขยะ  

บริษทัฯ ใส่ใจในการดูแลสภาพแวดลอ้มของโรงงาน 

ให้สะอาด ถูกสุขอนามัย และเอ้ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีของ

พนกังานเป็นไป อย่างปกติ โดยมีการจดัการและควบคุมปริมาณ

ขยะและของเสียภายในบริษทัฯ ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้อง

ตามมาตรฐานท่ีบริษทัฯ ได้รับการรับรอง ได้แก่ BRC Global 

Standard และ  International Food Standard เ ป็นต้น  รวมถึ ง

กฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น ๆ ท่ี เก่ียวขอ้ง โดยสามารถตรวจสอบ 

ปรับปรุง และแกไ้ขเพ่ือจดัการปัญหาและสาเหตุท่ีเกิดขึ้นไดโ้ดย

บริษทัฯ ไดมี้การจดัจา้งผูรั้บช่วง (Sub contractor) ในการน าขยะ

ทั้งหมดของโรงงานไปก าจดัและคดัแยก โดยมีการแบ่งการคดั

แยกขยะออกเป็น 5 กลุ่ม คือ ขยะวตัถุดิบ ขยะ วิศวกรรม ขยะ

อนัตราย และขยะทั่วไป และวางไวใ้นพ้ืนท่ีท่ีก าหนดชัดเจน 

และมีการท า ความสะอาดพ้ืนท่ีอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 

บริษทัฯ ตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นในองค์กร 

โดยวางแผนให้มีการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าท่ีสุด เช่น การจดัซ้ือ 

วตัถุดิบในปริมาณท่ีพอดีกบัสัดส่วนท่ีตอ้งใช้ในการผลิต ท าให้

โรงงานมีเศษวตัถุดิบทางการเกษตรเหลือทิ้งน้อยมาก โดยในปี 

2563 บริษัทฯ มีปริมาณเศษวัสดุท่ีไม่เหมาะสมส าหรับการ

บริโภคหรือเศษพืชเหลือทิ้ง เท่ากบั 0.943 ตนั/ปี เท่านั้น เม่ือเทียบ

กบัปี 2561 และปี 2562 คือ 3.888 และ 6.051 ตนัต่อปี ตามล าดบั 

นอกจากนั้น หากรวมปริมาณขยะทุกชนิดในโรงงาน พบว่า ในปี 

2563 บริษทัฯ มีการ สร้างขยะหรือส่ิงปฏิกูลและวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้

จ านวน1.583 ตนั/ปี ลดลงจากปี 2561 และปี2562 ถึง 77.0% และ 

78.8% ตามล าดบั  

 

 

 

 

 

 

 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีแนวคิดการด าเนินกิจการตาม

แนวคิดแบบ Circular Economy จึงไดจ้ดัตั้งโครงการ Waste Upcycling 

Project เพื่อเป็นการน าร่องในการเปล่ียนวสัดุทางการเกษตรเหลือ

ทิ้ง โดยการหมุนเวียนเศษตะไคร้ท่ีเหลือจากกระบวนการผลิต

ภายใน โรงงาน ไปผลิตเป็นปุ๋ ยน ้ าและสารชีวภณัฑ์ส าหรับไล่

แมลง โดยไดรั้บความร่วมมือจากเกษตรกรผูผ้ลิตปุ๋ ยจากวิสาหกิจ

ชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ ยอินทรีย์บ้านเขาน้อย จ.กาญจนบุรีในการ

เปล่ียนของเหลือทิ้งให้มีค่าอีกคร้ัง นอกจากจะช่วยลดตน้ทุนใน

การผลิตปุ๋ ยให้แก่ชุมชนแลว้ ยงั เป็นการลดปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น

ภายในโรงงานได้ถึง 230 กิโลกรัม ตอกย  ้าการด าเนินกิจการ

ภายใต้แนวคิด Zero waste ท่ีองค์กรผลักดัน มาโดยตลอด โดย

บริษทัฯ มีแผนจะติดตั้งเคร่ืองเปล่ียนเศษอาหารเป็นปุ๋ ยชีวภาพ 

ลดปริมาณขยะเปียกในโรงอาหารของโรงงาน และเปล่ียนให้

เป็นปุ๋ ยคุณภาพสูง เพื่อแจกจ่ายให้พนักงานและชุมชนโดยรอบ

ในอนาคต  
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โครงการ Waste Upcycling Project 

ในปี 2020 บริษัทฯ มีแนวคิดการด าเนินกิจการตาม
แนวคิดแบบ Circular Economy จึ งได้จัดตั้ ง โครงการ  Waste 
Upcycling Project เพ่ือเป็นการน าร่องในการเปล่ียนวสัดุทางการ
เกษตรเหลือทิ้ ง  โดยการหมุนเ วียนเศษตะไคร้ ท่ี เหลือจาก
กระบวนการผลิตภายในโรงงาน ไปผลิตเป็นปุ๋ ยน ้ าและสารชีว
ภณัฑ์ส าหรับไล่แมลง โดยไดรั้บความร่วมมือจากเกษตรกรผูผ้ลิต
ปุ๋ ย จ ากวิส าห กิจ ชุมชนกลุ่ มผ ลิตปุ๋ ยอินท รีย์บ้าน เขาน้อย                        

จ.กาญจนบุรี ในการเปล่ียนของเหลือทิ้งให้มีค่าอีกคร้ัง นอกจากจะ
ช่วยลดตน้ทุนในการผลิตปุ๋ ยให้แก่ชุมชนแลว้ ยงัเป็นการลดปริมาณ
ขยะท่ีเกิดขึ้นภายในโรงงานได้ 230 กิโลกรัม ตอกย  ้าการด าเนิน
กิจการสู่องค์กร Zero waste ท่ีองค์กรผลัดดันมาโดยตลอด โดย
บริษทัฯ มีแผนจะติดตั้งเคร่ืองเปล่ียนเศษอาหารเป็นปุ๋ ยชีวภาพ ลด
ปริมาณขยะเปียกในโรงอาหารของโรงงานและเปล่ียนให้เป็นปุ๋ ย
คุณภาพสูง เพ่ือแจกจ่ายให้พนกังานและชุมชนโดยรอบในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ Global Recycling Day 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ “Global Recycling Day”  รับบริจาคกล่องเคร่ืองด่ืม UHT กระป๋องเคร่ืองด่ืม ห่วงฝากระป๋องอะลูมิเนียม 
กิจกรรม ฝาน้ีเราขอ ขวดพลาสติกเปล่ียนเป็นผา้ไตรจีวร และกิจกรรม NRF จิตอาสา ช่วยโลก พาสร้างบุญ โดยการแยกขวด
พลาสติกเพื่อเขา้สู่กระบวนการผลิตผา้ไตรีวร เพ่ือมอบให้แก่โครงการต่าง ๆ ดงัน้ี โครงการ Precious Plastic Bangkok, โครงการ
หลงัคาสีเขียว, โครงการขวดพลาสติกเปล่ียนเป็นผา้ไตรจีวร มอบให้วดัจากแดง จงัหวดัสมุทรปราการ และมูลนิธิผูพิ้การทางการ
เคล่ือนไหวสากล การท ากิจกรรมในคร้ังน้ีสามารถผลิตขาเทียม 2 ขา ได้ผา้ไตรจีวร 70 ผืน, ลดปริมาณขยะภายในสถาน
ประกอบการ 537.7 กิโลกรัม, ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศโลก 95.17 กิโลคาร์บอน หรือเทียบเท่ากบัการปลูก
ตน้สัก 819 ตน้ 
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โครงการ Earth Day 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ Happy Workplace 

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมีให้เลือกสรร

แตกต่างกนัมากมาย ทั้งในดา้นขนาดย่ีห้อ และประสิทธิภาพใน

การท าความสะอาดซ่ึงพบว่าผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดมีราคา

แพง เราจึงค้นหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ และเห็นว่ามะนาว      

และมะกรูดเหมาะกบัผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดมาก เพราะราคา

ไม่แพงหาง่ายและมีเปลือกเยอะ เม่ือเราทดสอบผลิตภณัฑ์ด้วย

การท าความสะอาดเพลทพบว่ามีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ

ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดเชิงพาณิชย ์แต่ราคาถูกกว่า  และเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญักบัผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งมาก และเลง็เห็นแนวทางในการรักษาสภาพแวดลอ้ม

และฟ้ืนฟูระบบนิเวศให้ดีขึ้น อีกทั้งยงัตอ้งการปลูกจิตส านึกและตระหนักถึงปัญหาส่ิงแวดล้อม และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นใน

ปัจจุบนัให้แก่พนกังาน ในเดือนเมษายน 2020 บริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรม Earth Day โดยการท าความสะอาดภายในเขตและรอบเขต

สถานประกอบการ เพ่ือลดปัญหาขยะในแหล่งน ้ าใกลโ้รงงาน และช่วยให้ระบบนิเวศดีขึ้นการจดัการเพ่ือลดปัญหาก๊าซเรือน

กระจก 
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Carbon footprint 

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emission : GHG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scope 1 (การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง) Scope 2 (การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม) 

• การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นจากการเผา้

ไหมท่ี้อยูก่บัท่ี (Stationary Combustion) 

• การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นจากการเผา

ไหมท่ี้มีการ เคลือนท่ี (Mobile Combustion) 

• การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นจากการร่ัวไหล

และอื่น ๆ (Fugitive Emissions) 

• การร่ัวไหลของสารท าความเยน็ 

• การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางออ้มจากการใช้

ไฟฟ้า (Indirect Emissions from Use of Purchased 

Electricity) 

บริษทัฯ มีนโนบายในเร่ืองความยัง่ยืนท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธ

กิจของสหประชาชาติ ท่ีมีการประสานความร่วมมือกนัทัว่โลกในการ

ลดปัญหาโลกร้อน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก นับเป็นประเด็นท่ีทาง

บริษัทฯ เล็งเห็นความส าคัญอย่างมาก จึงได้ริเร่ิมโครงการในการ

ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 2019 ตามแนวทางการ

ประเมินคาร์บอนฟุตปร้ินท์ขององคก์ร โดยองคก์ารบริหารจดัการก๊าซ

เรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมีเป้าหมายเพื่อการจดัการอย่างมี

ประสิทธิภาพและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

อยา่งต่อเน่ืองให้เป็นศูนย ์(Zero Carbon) 
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ในปี 2020 บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 2,728 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และมี

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางออ้ม 1,774 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า รวมเป็นการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ

โรงงานทั้งส้ิน 4,502 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า (ขอ้มูลปีฐาน 2019) และไดด้ าเนินการชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด

ท่ีสร้างขึ้นทั้งหมด (Carbon Offset) ส่งผลให้บริษทัฯ ไดรั้บประกาศนียบตัรจากองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ

มหาชน) เพื่อรับรองให้เป็นองคก์รท่ีปราศจากคาร์บอน (Carbon Neutral) ถือเป็นกา้วท่ีส าคญัในการแสดงเจตนารมย ์และความมุ่งมัน่

ในการท าธุรกิจเพ่ือความยัง่ยืนอยา่งแทจ้ริง โดยนอกจากการรับรองการปราศจากคาร์บอน ในฐานะโรงงานหมวดอุตสาหกรรมอาหาร

แห่งแรก ๆ ของไทยแลว้ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ยงัไดรั้บประกาศนียบตัรในระดบับุคคลจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ คุณแดน ปฐมวาณิชย ์

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร คุณธีระพงษ ์ลอรัชวี ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารฝ่ายปฏิบติัการ และคุณชุตินธร อนนัปิยภา ผูจ้ดัการทัว่ไป 

ฝ่าย Sustainability & Public Relations และ ฝ่าย Farm Service 

นอกจากนั้น ในปี 2021 บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งส้ิน 4,878 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

และไดท้ าการชดเชยปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดแลว้ มีผลให้องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ

มหาชน) ได้ประกาศผลการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนจากการประชุมอนุกรรมการฯ คร้ังท่ี 2/2021 วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2021           

และเผยแพร่บนเวบ็ไซตเ์ม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2021 แลว้ โดยบริษทัฯ เป็น 1 ใน 6 หน่วยงานทั้งหมดท่ีขึ้นทะเบียน Carbon footprint 

organization ส าเร็จแลว้ในปีน้ี และเป็น 1 ใน 2 หน่วยงานท่ีขึ้นทะเบียน Carbon neutral organization ส าเร็จแลว้ในปีน้ี โดยองคก์าร

บริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) จะท าการส่งมอบใบประกาศนียบตัรรับรองให้แก่บริษทัฯ ในล าดบัถดัไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณชุตินธร อนนัปิยภา ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่าย Sustainability & Public Relations และ ฝ่าย Farm Service เขา้ร่วมพิธีขอบคุณ        

และรับมอบประกาศนียบตัรจากองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) เพื่อรับรองให้เป็นองคก์รท่ีปราศจากคาร์บอน 
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มิติสังคม  
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การก ากับดูแลกิจการสู่ความยั่งยืน  

 

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน  

นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนระดับองค์กร 

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี บริษทัฯ ด าเนินกิจการดว้ยความมุ่งมัน่ และให้ความส าคญักบักลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ตั้งแต่
ตน้น ้ าถึงปลายน ้ า รวมถึงการส่งมอบสินคา้และบริการท่ีดีให้แก่ผูบ้ริโภค โดยในปี 2018 บริษทัฯ วางกรอบเป้าหมายในการเปล่ียนแปลง
ห่วงโซ่อุปทาน ท่ีไม่ไดห้วงัแค่เพียงผลก าไร แต่ให้ความส าคญัในการเป็นบริษทัฯ ผูน้ าดา้นการผลิตและจ าหน่ายอาหารดว้ยนวตักรรมแห่ง
อนาคตท่ีมีการเติบโตอย่างย ัง่ยืน และตระหนักถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมตลอดห่วงโซ่อุปทาน และตอ้งสร้างคุณค่าทาง
เศรษฐกิจอย่างประสิทธิภาพ ดงันั้น เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการการปฏิบติัท่ีดีของผูบ้ริหารและพนกังาน ในปี 2563 บริษทัฯจึงไดก้ าหนด 
ค่านิยมในการด าเนินงานอยา่งยัง่ยืนออกเป็น 3 ส่วน คือ ผูค้น (People) โลก (Planet) และ ผลการด าเนินงาน (Performance) 

 

 

 

 

ผู้คน 

 (People) 

บ ริ ษั ท ฯ  ทุ่ ม เ ท แ ล ะ ใ ห้
ความส าคัญต่อผู ้คนทั้ งภายใน และ
ภายนอกองค์กรอย่างจริงจัง โดยการ
สนับสนุนและผลักดันให้ เ กิดการ
พฒันาศกัยภาพของตนเอง และค านึงถึง
หลกัสิทธิมนุษยชนของพนักงานและ
บุคลากร พร้อมทั้งเข้ามามีบทบาทใน
การพัฒนาชุมชนบริ เวณโดยรอบ
โรงงานให้เติบโตอย่างย ัง่ยืน และผลิต
สินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้และผูบ้ริโภค
อยา่งดีท่ีสุด 

 

 

 

โลก  

(Planet) 

บริษทัฯ มุ่งเน้นในการรักษา
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง โ ล ก โ ด ย ก า ร
เปล่ียนแปลงแนวคิดในการด าเนินงาน 
เพื่อให้สร้างสรรค์สินค้และบริการท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และค านึงถึง
การรับมือต่อความเส่ียงท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดล้อม รวมถึงพฒันา
เทคโนโลยีและนวตักรรมการผลิตของ
โรงงาน ให้สามารถด าเนินไปได้ด้วย
ความรับผิดชอบต่อธรรมชาติส่วนรวม
อยา่งย ัง่ยืน 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน 

(Performance) 

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการ
ประสบความส าเร็จท่ีมิใช่หวงัแต่เพียง
ผลก าไร แต่ต้องมีการด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อตอบแทนผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย และสร้างคุณค่าแก่องค์กรใน
ระยะยาว ด้วยการให้ความส าคัญต่อ
ผู ้คนและส่ิงแวดล้อม ควบคู่กับการ
พฒันาคุณภาพของสินค้าและบริการ
อยา่งต่อเน่ืองและเป็นธรรม 
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การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัชุมชนและสังคมโดยรอบ
ดว้ยตระหนกัดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหน่ึงของสังคมท่ีจะร่วม
ก้าวเดินไปสู่การพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อมเพ่ือความยัง่ยืน
สืบไป ในปี 2020 บริษัทฯ จึงได้ด าเนินกิจกรรมเพ่ือชุมชน        
และสังคมอย่างต่อเน่ืองควบคู่ไปกับการด าเนินธุรกิจ ภายใต้
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม โดยค านึงถึงหลกั
อาชีวอนามยั ความปลอดภยั และการดูแลสภาพแวดลอ้ม พร้อม
ทั้งพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง
เพ่ือลดความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

1. มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงสภาพ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั และปฏิบติัตามกฎหมาย และ
ข้อบังคับเ ก่ียวกับส่ิงแวดล้อมท่ีบังคับใช้อยู่อย่าง
เคร่งครัด 

2. มีนโยบายการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบัติ เ พ่ือก่อให้ เ กิดการ
ด าเนินงานอยา่งยัง่ยืนทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 

3. ส่งเสริมให้พนกังานของบริษทัฯ มีจิตส านึกและความ
รับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม สังคม และการด าเนินงาน 

4. เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของ
แต่ละทอ้งถ่ินท่ีบริษทัฯ เขา้ไปด าเนินธุรกิจ 

5. ด าเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้างสรรคส์ังคม ชุมชน และ
ส่ิงแวดล้อมอย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้ชุมชนท่ีบริษัทฯ 
ตั้ งอยู่มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้ นทั้ งท่ีด าเนินการเองและ
ร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชน 

6. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ กบัชุมชนโดยรอบ
ในพ้ืนท่ีท่ีบริษทัฯ เขา้ไปด าเนินธุรกิจ เพ่ือสร้างความ
ยัง่ยืนให้เกิดขึ้นโดยเร่ิมจากชุมชนบริเวณรอบโรงงาน 

7. ตอบสนองอย่างรวดเ ร็วและมีประสิทธิภาพต่อ
เหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ชุมชน ชีวิต
และทรัพย์สิน  อันเน่ืองมาจากการด าเนินงานของ
บริษทัฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีกบัเจา้หน้าท่ี
ภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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บริษทัฯ มีเป้าหมายและแนวทางในการขบัเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความยัง่ยืน ตามหลกัสากลขององคก์ารสหประชาชาติ (Sustainable 
Development Goals, SDGs) โดยในปี 2018 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิก United Nations Global Compact (UNGC) ซ่ึงเป็นองคก์รใหญ่
ท่ีริเร่ิมการพฒันาธุรกิจอยา่งยัง่ยืน ตามบทบญัญติั 10 ประการ ในดา้น หลกัสิทธิมนุษยชน แรงงาน ส่ิงแวดลอ้ม และการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 
ซ่ึงบริษทัฯ ไดต้อบสนองต่อขอ้ก าหนดดงักล่าวโดยการ 1) ด าเนินธุรกิจดว้ยกลยทุธ์และแผนการเพ่ือรองรับบทบญัญติั 10 ประการขา้งตน้ 
2) ปฏิบติังานเชิงกลยุทธ์อย่างมีแบบแผน เพ่ือพฒันาตามเป้าหมายทางสังคมในวงกวา้ง ตามเป้าหมายการพฒันาอย่างย ัง่ยืน 17 ขอ้ ของ
องคก์ารสหประชาชาติ โดยในปี 2020 บริษทัฯ ไดรั้บเกียรติให้ด ารงต าแหน่ง คณะอนุกรรมการดา้นส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย องคก์าร
สหประชาชาติ เพ่ือเสนอแนวทางสร้างสรรคก์ารสร้างการตระหนกัรู้และการมีส่วนร่วมในภาคธุรกิจ ร่วมกบับริษทัฯ ชั้นน าของประเทศ
ไทย 

ในปี 2020 บริษทัฯ ไดมี้การจดัตั้งหน่วยงานดา้นความยัง่ยืน (Sustainability Department) ขึ้นมาโดยเฉพาะ เพ่ือด าเนินกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้บริษทัฯ ก้าวสู่การเป็นผูน้ าดา้นการผลิตและจ าหน่ายอาหารในระดบัโลกอย่างย ัง่ยืน และไดจ้ดัท านโยบายรวมถึงแผนการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย เพ่ือให้พนักงานในองคก์รน าไปปฏิบติัอย่างต่อเน่ืองตลอด 3 ปีท่ี ผ่านมา (2017 – 2020) โดย
บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานความยัง่ยืน (Sustainability report) เพ่ือเผยแพร่ลงบนฐานขอ้มูลขององคก์ารสหประชาชาติ และจะด าเนินการ
ต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี 

เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมในประเทศ บริษทัฯ ค านึงถึงหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการมุ่งมัน่ด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือสังคมอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นสร้างความเขม้แข็งให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได ้และก้าวทนัการเปล่ียนแปลงของโลก
อยา่งสมดุล โดยในปี 2020 บอร์ดบริหารมีมติให้มีการจดัตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และกิจการสังคมเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
(Corporate Governance & Sustainability Committee ,CGSC) ขึ้นเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2020 ท่ีผา่นมา 
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โครงสร้างการก ากับดูแลด้านความยั่งยืน  

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ (Value Chain) 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสุข (Happy stakeholder) 

บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือท าหนา้ท่ี
ในการดูแลผูบ้ริหารและพนักงาน ด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต มี
ความรับผิดชอบและปฏิบติังานดว้ยความเป็นธรรม เพ่ือสร้าง
คว าม เ ช่ื อมั่น ให้ แ ก่ผู ้ มี ส่ วนได้ ส่ วน เ สี ย  และค า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นรายใหญ่และรายยอ่ย นอกากน้ีผู ้

ถือหุ้นสามารถใชสิ้ทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนได ้
ไม่ว่าจะดว้ยการแสดงความเห็น ให้ขอ้เสนอแนะ และออกเสียง
ประชามติร่วมในการตดัสินใจในการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัต่าง 
ๆ รวมถึงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษทัฯ และการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ การจดัสรรก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

เกษตรกรมีความสุข (Happy farmer) 

บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะช่วยเหลือและท างานร่วมกับ
เกษตรกร เพ่ือปรับปรุงความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจ “เพ่ิมรายได ้
ลดรายจ่าย สลายความเส่ียง” และท าให้เกษตรกรมีเงินเหลือเก็บ

เพ่ือใชใ้นการด ารงชีพมากขึ้น สามารถท าการเกษตรและพฒันา
ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและชุมชนได้อย่างย ั่งยืน 
ตลอดจนสร้างผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ผลกัดนัการเกษตรไทยสู่ครัว
โลก 

 

วัตถุดิบท่ีปลอดภัย (Safe raw material) 

คุณภาพวตัถุดิบจดัเป็นหวัส าคญัต่อผลิตภณัฑอ์าหารท่ี
มีคุณภาพ และปลอดภยต่อผูบ้ริโภค บริษัทฯ ได้มีการจัดหา
ผลผลิตท่ีทราบถึงแหล่งท่ีมา ชนิด ปริมาณ คุณภาพ การ
เ ส่ือมสภาพ ตลอดจนการ เก็บ รักษาวัตถุ ดิบ  ก่อนเข้า สู่
กระบวนการแปรรูปโดยมีผูเ้ช่ียวชาญดา้นการผลิตและแปรรูป

อาหารในการดูแล เพ่ือให้ไดว้ตัถุดิบเขา้สู่กระบวนการผลิต มี
คุณภาพ สม ่าเสมอ และมีปริมาณ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของบริษทัฯ เพ่ือให้การผลิตปลอดภยัต่อเกษตรกรและผูบ้ริโภค 
มีการใช้ทรัพยากรท่ีเกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความยัง่ยืนทาง
การเกษตรและไม่ท าให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มและชุมชน 

 

 

 

 

 

พันธมิตรท่ีมีความสุข (Happy partner) 
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บริษทัฯ ให้ความส าคญัในสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
พันธมิตรการค้า เ พ่ือเพ่ิมก าลังการต่อรองและสร้างความ
ไดเ้ปรียบทางธุรกิจไดม้ากกว่าคู่แข่งคนอื่น ๆ โดยการซ้ือสินคา้
และบริการจากคู่คา้เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ รวมถึงการ
ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามสัญญาท่ีตกลงกันและยึดมั่นตามกฏหมาย 
และปฏิบัติต่อคู่ค้าตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ช้ีแจง
กฎเกณฑใ์นการท างานร่วมกนั เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มีการ
ส่ือสารถึงกันและกันเก่ียวกับปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น หรือข้อ
สงสัยต่าง ๆ ระหว่างทั้งสองฝ่าย ร่วมถึงดูแลช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั เพราะเม่ือคู่คา้ของกิจการแขง็แรง ก็จะส่งผลดีต่อกิจการ
ท่ีร่วมคา้ไดเ้ช่นเดียวกนั 

โรงงานผลิตอาหารที ่มีคุณภาพสูง (High quality-

food manufacturing facility) 

บริษทัฯ ให้ความส าคญัและมีความรับผิดชอบในการ
ผ ลิตอ าอ าหาร ให้ มี คุณภาพ  โดย มีก าร ใช้ เ ทคโนโลยี  
เคร่ืองจกัรกลการผลิตท่ีทนัสมยั รวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานของบริษทัฯ ทุกเดือน เพ่ือสร้างความมั่นใจใน
กระบวนการผลิตท่ีถูกต้องตามเง่ือนไขท่ีก าหนด นอกจากน้ี
บริษทัฯ ยงัได้ปรับปรุงระบบไฟฟ้าของโรงงาน โดยการติดตั้ง

แผงโซลา ร์ เซลล์บ ริ เวณหลังคาของโรงงาน  และผลิต
กระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดและยัง่ยืน เพ่ือให้มั่นใจว่า
กระบวนการผลิตของบริษทัฯ จะมีคุณภาพสูงควบคู่ไปพร้อม
กบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง (High quality product) 

บริษทัฯ ตระหนักและให้ความส าคญัในทุกขั้นตอน
ของการกระบวนการผลิต มีการคดัเลือก ตรวจสอบ และควบคุม
คุณภาพของกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนโดยผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ
ทาง มีการก าหนดมาตรฐานการรับวตัถุดิบ การคดัเลือกและการ
จดัหาแหล่งวตัถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพวตุัดิก่อนรับเขา้ การ
เก็บรักษาวตัถุดิบ การผลิตแปรรูปสินคา้ การบรรจุภรรฑ์และ
การขนส่ง โดยมุ่งเนน้ในการตอบสนองความตอ้งการ และสร้าง
ความพอใจให้แก่ลูกค้า ซ่ึงจะสร้างโอกาสทางธุรกิจ ความ
ได้เปรียบในการแข่งขนั และพัฒนาการท่ีย ัง่ยืนขององค์การ 
รวมถึงแสดงความรับผิดชอบต่อลูกคา้หรือผูบ้ริโภคท่ีน าสินคา้
ไปใช ้ให้ไดรั้บสินคา้ท่ีมีคุณภาพดี และมีความปลอดภยัในการ
บริโภค รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีจะไม่ปล่อยมลภาวะ
ออกสู่ภายนอก 

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

ในปี 2563 บริษทัฯ ไดมี้การพิจารณาถึงการด าเนินงานต่าง ๆ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษทัฯ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย และวิเคราะห์ท าความเขา้ใจในความคาดหวงัท่ีมีต่อบริษทัฯ ผ่านการมีส่วนร่วมและส่ือสารเพ่ือให้ตอบสนองต่อความตอ้งการ 
ครอบคลุมในทุกมิติของบริษทัฯ คือดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม การก าหนดแนวทางในการส่ือสารและตอบสนองต่อผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย จะเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดี และขบัเคล่ือนการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งยัง่ยนื โดยกรอบการด าเนินงานกบัผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียในรายงานฉบบัน้ี เป็นการรายงานผลการด าเนินงานในปี 2020 โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ พนกังาน ผูผ้ลิตและเกษตรกร 
ลูกคา้และผูบ้ริโภค ชุมชน ผูถื้อหุ้น และคู่คา้และผูร่้วมทุน 
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จรรยาบรรณทางธุรกจิ (Code of Conduct)   

1. จริยธรรมทางธุรกิจ 

บริษัท  เอ็นอาร์  อินสแตนท์  โปรดิวซ์  จ ากัด 

(มหาชน) จะปฏิบติัและดูแลให้เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

ด าเนินธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจ ดงัต่อไปน้ี 

1. ประกอบธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์ สุจ ริต และ
ด าเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมัน่ท าความดี
ต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

2. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเร่ืองของสินค้า
และบริการ โดยไม่เลือกปฏิบติั 

3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการด าเนินงานท่ีมี
มาตรฐานและมีการควบคุมท่ีดี  โดยใช้ความรู้
ความสามารถอย่างเต็มท่ีดว้ยความระมดัระวงั ดว้ย
ข้อมูลท่ีเพียงพอและมีหลกัฐานสามารถอ้างอิงได้

รวมทั้งถือปฏิบติัตามขอ้กฎหมาย และขอ้ก าหนดท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

4. ไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้ท่ีตนไดล้่วงรู้มา เน่ืองจาก
การด าเนินธุรกิจอนัเป็นขอ้มูลท่ีตามปกติวิสัยจะพึง
สงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตาม
หนา้ท่ีตามกฎหมาย 

5. เปิดให้ลูกคา้สามารถร้องเรียนไดเ้ก่ียวกบัความไม่
สมบูรณ์ของสินคา้และบริการ 

6. เปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินคา้ และบริการอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนปฏิบัติตามข้อตกลงและเง่ือนไข
ต่าง ๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตาม
ข้อตกลงหรือเง่ือนไขไม่ได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้า
ทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกนั 

 

2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ มีนโยบายถือปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่าง

เท่าเทียมกนั เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายและหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องก าหนด กระบวนการประชุมผูถื้อหุ้นด าเนินการ

อย่างเปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม โดยผูถื้อหุ้นทุกรายมี

สิทธิและความเท่าเทียมกนั ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

1. สิทธิในการเป็นเจา้ของโดยควบคุมบริษทัฯ ผา่นการ
แต่งตั้งคณะกรรมการให้ท าหนา้ท่ีแทน 

2. สิทธิการซ้ือขายหรือโอนหุ้น 

3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้นและออกเสียง
ลงคะแนน รวมถึงการแสดงความคิดเห็น และร่วม
พิจารณาตดัสินใจในการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัต่าง ๆ 

4. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทน 

5. สิทธิในการเป็นเจา้ของโดยควบคุมบริษทัฯ ผา่นการ
แต่งตั้งคณะกรรมการให้ท าหนา้ท่ีแทน 
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6. สิทธิการซ้ือขายหรือโอนหุ้น 

7. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้นและออกเสียง
ลงคะแนน รวมถึงการแสดงความคิดเห็น และร่วม
พิจารณาตดัสินใจในการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัต่าง ๆ 

8. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทน 

9. สิทธิในการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ 

10. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้ง และก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

11. สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการด าเนินงาน 
นโยบายการบริหารงาน อยา่งสม ่าเสมอและทนัเวลา 

12. สิทธิในการรับส่วนแบ่งก าไรอยา่งเท่าเทียมกนั 

13. สิทธิในการรับทราบขอ้มูลการท ารายการท่ีเก่ียวโยง
กนั 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 การก าหนดวนั เวลา สถานท่ี นัดประชุมผู้ถือหุ้น 

2 หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม 

 

3 การให้เสนอเพิม่วาระล่วงหน้าได้ก่อนการประชุม 

 
4 การให้เสนอเพิม่วาระล่วงหน้าได้ก่อนการประชุม 

 
5 การสอบถาม แสดงความเห็น การลงมติ และการบันทึกรายงาน

การประชุม 

 6 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
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3. จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติส าหรับผู้บริหารและพนักงาน 

 บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จ ากดั (มหาชน)  ไดก้ าหนดจรรยาบรรณส าหรับผูบ้ริหาร และพนกังานซ่ึงไดเ้ปิดเผยบน
เวบ็ไซต ์www.nrinstant.com เพ่ือถือปฏิบติั ดงัน้ี 

 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

 ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตย์
สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ไม่หา

ผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพอ้ง จากขอ้มูลขององคก์รซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผย
ต่อสาธารณะ และไม่เปิดเผยข้อมูลความลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก 
รวมทั้งไม่ด าเนินการใด ๆ อนัเป็นลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ 

การปฏิบัติต่อบุคลากรในองค์กร 

 ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติต่อกันอย่างยุติธรรม 
บริหารงานโดยความไม่ล า เอียง  สนับสนุนในการสร้างศักยภาพใน
ความก้าวหน้า และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรในองค์กร 
รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกคนมีความเขา้ใจในเร่ืองจรรยาบรรณท่ีพนกังานตอ้งพึง

ปฏิบัติ จัดสวสัดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสมและปฏิบัติต่อพนักงานใต้
บงัคบับญัชา และพนกังานในระดบัเดียวกนัดว้ยความสุจริตใจ รับฟังขอ้คิดเห็น
และขอ้เสนอแนะอยา่งมีเหตุผล 

การปฏิบัติต่อลูกค้า 

   ผู ้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติต่อลูกค้าตามข้อปฏิบัติ
จริยธรรมธุรกิจ ท่ีบริษทัก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

การปฏิบัติต่อคู่ค้า 

  ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนจะตอ้งปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเป็นธรรม ไม่

เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่ชอบธรรมจากคู่คา้ และหากปฏิบติั
ตามเง่ือนไขขอ้ใดไม่ไดใ้ห้รีบแจง้คู่คา้ให้ทราบล่วงหน้าเพ่ือร่วมกนัหาแนว
ทางแกไ้ข 
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การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

  ผู ้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
ภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี และไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบั
ของคู่แข่งขนัทางการคา้ดว้ยวิธีท่ีไม่สุจริต 

การปฏิบัติต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

  ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัหรือควบคุมให้มีการปฏิบติั
ตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ 
ช่วยเหลือ สนบัสนุน และอาสาท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จ ากัด (มหาชน) ได้ก าหนดข้อพึงปฏิบัติส าหรับผู้บริหาร

และพนักงานเพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้ 

ก. ข้อพงึปฏิบัติส าหรับผู้บริหาร 

พนักงานระดับผูบ้ริหารทุกคนต้องปฏิบัติตนตาม

ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ และค าส่ังต่างๆ ของบริษทัและของ

ผูบ้งัคบับญัชาในระดบัเหนือขึ้นไป กล่าวคือ 

1 ตอ้งสนับสนุนนโยบายและการปฏิบติัตามระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ค  าส่ัง ขอ้ตกลง ประกาศ หรือหนงัสือเวียน
ของบริษทั ซ่ึงประกาศให้พนกังานทุกคนทราบโดย
เคร่งครัด 

2 ตอ้งปฏิบติังานในหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและ
เท่ียงธรรม ตลอดจนต้องรายงานเหตุการณ์ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ช่ือเสียง และทรัพยสิ์นของ
บริษทัฯ โดยเร็ว 

3 ตอ้งสุภาพ ให้เกียรติ และให้ความนบัถือต่อผูร่้วมงาน 
4 ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความตั้ งใจ วิริยะอุตสาหะ 

รักษาระเบียบแบบแผนและธรรมาภิบาลของบริษทั 
เพ่ือเป็นแบบอย่างอันดีให้แก่พนักงานโดยทั่วไป 
เพื่อให้บริษัทฯ มีความก้าวหน้า และเป็นไปอย่าง
ถูกตอ้งตามครรลองธรรม 

5 ตอ้งรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์และความลบัของบริษทั
ฯ ของลูกคา้ หรือท่ีเก่ียวกบักิจการใด ๆ ท่ีบริษทัไม่
พึงเปิดเผยโดยเคร่งครัด การเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ 
อันเก่ียวกับธุรกิจการเงินและตัวบุคคลของบริษทั 
จะต้องกระท าตามแนวทางท่ีถูกต้องเหมาะสมท่ี
ได้รับอนุญาตเท่านั้ น และต้องกระท าด้วยความ
รอบคอบและมีประสิทธิภาพ ดงันั้น ตลอดระยะเวลา
ท่ีเป็นพนักงานของบริษัทฯ และภายหลังจากพ้น
สภาพของพนักงานของบริษทัฯ พนักงานทุกคนตก
ลงจะรักษาขอ้มูลอนัเป็นความลบัดงักล่าวขา้งตน้ไว้
เป็นความลบั หากมีการเปิดเผยหรือส่งให้แก่ผู ้อ่ืน
หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวในเร่ืองอื่นใดนอกเหนือจาก
การปฏิบัติหน้าท่ีให้กับบริษัทฯ พนักงานตกลง
ยินยอมรับผิดชอบชดใชค้วามเสียหายให้แก่บริษทัฯ 
ตามท่ีเกิดขึ้นจริงทุกประการ 

6 ต้องช่วยกันระมัดระวงัและป้องกันทรัพย์สินของ
บริษัทฯ โดยมิให้เสียหายหรือสูญหายไม่ว่าจาก
บุคคลหรือจากภยัพิบติัใด ๆ เท่าท่ีสามารถจะท าได ้
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อย่างเต็มท่ี รวมทั้งไม่น าส่ิงของใด ๆ ไม่ว่าอุปกรณ์
หรือทรัพยสิ์นของบริษทั ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
หรือเพื่อประโยชน์ของผูอ้ื่นท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

7 บริหารงานโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุก
ระดับของบริษัทฯ ตลอดจนสอดส่องดูแล และ
จดัการแกปั้ญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจ
เกิดขึ้นในบริษทัฯ 

8 ต้องปกครองดูแลผูใ้ต้บังคบับัญชาอย่างใกล้ชิด มี
ความยติุธรรม ไม่มีอคติ 
 

 
9 ต้องพร้อมท่ีจะท างานเป็นทีม และสามารถรับฟัง

ความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
10 ต้องปฏิบัติตาม ตลอดจนต้องสนับสนุน และช่วย

ควบคุมก ากบัพนกังานในบงัคบับญัชาให้ปฏิบติัตาม
ระเบียบ วินัย และข้อก าหนดของบริษทั ในการใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ขอ้มูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ของบริษทัฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้
การใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัท เป็นไปตาม
กฎหมายคอมพิว เตอร์  กฎหมายลิขสิทธ์ิ  ห รือ
กฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และป้องกนัมิให้เกิดความ
เสียหายต่อช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ 

 

 

ข. ข้อไม่พงึปฏิบัติส าหรับผู้บริหาร 

 พนักงานระดบัผูบ้ริหารทุกคนพึงงดเวน้ไม่ปฏิบติั

หรือประพฤติตนไปในทางท่ีจะน าไปสู่ความเส่ือมเสียของ

บริษทัฯ และของตนเอง กล่าวคือ 

1 ใช้เวลาท างานของบริษทัฯ ไปท าอย่างอื่น หรือใช้
ประโยชน์ส่วนตวั 

2 ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ ว่าจะท า เพื่ อ
ประโยชน์ส่วนตัวหรือผูอ้ื่น หรือเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมี
อ านาจครอบง าการจดัการ ซ่ึงอาจเป็นผลเสียหายต่อ
บริษทัฯ ไม่ว่าโดยตรงหรือออ้ม 

3 ประพฤติตนไปในทางท่ีอาจท าให้เ ส่ือมเสียต่อ
ต าแหน่งหนา้ท่ีและเกียรติคุณของบริษทัฯ  

4 แจง้หรือใช้ขอ้ความท่ีเป็นเท็จ หรือปกปิดขอ้ความ
จริงท่ีควรแจง้ต่อบริษทัฯ 

5 ท างานดว้ยความประมาทเลินเล่อ กระท าการใด ๆ 
อนัไม่เหมาะสมแก่การปฏิบติัหน้าท่ีของผูบ้ริหารท่ี
ดี เพื่อให้งานลุล่วงไปโดยถูกตอ้งและสุจริต 

6  ปกปิด หรือบิดเบือนความจริงเพื่อให้ได้มาซ่ึง
ผลประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ื่น ซ่ึงอาจจะเป็นผล
เสียหายต่อบริษทั     ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม 

7  ขดัขวาง หรือกระท าการใด ๆ อนัเป็นการขดัขวาง
การปฏิบัติงานโดยชอบของผูมี้อ านาจหน้าท่ีใน
บริษัทฯ หรือออกค าส่ังใด ๆ ให้พนักงานปฏิบัติ
ในทางมิชอบหรือผิดจริยธรรม 

8 ท าผิดกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา อันส่งผล
เสียหายให้แก่ตนเองหรือผู ้อ่ืน ไม่ว่าโดยเจตนา
หรือไม่ก็ตาม 

9 เปิดเผยค่าจา้งหรือเงินเดือน อตัราการขึ้นเงินเดือน
ของตนเองหรือของผูอ้ื่น ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็
ตาม 

10 เรียกรับ หรือยินยอมจะรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์
อื่นใดจากลูกคา้ ผูค้า้ คู่คา้ คู่แข่ง หรือบุคคลอื่นใด ท่ี
ท าธุรกิจกบับริษทัฯ หรือการเล้ียงรับรอง ซ่ึงพิสูจน์
ไดว่้าเกินกว่าความเหมาะสม ยกเวน้ของขวญัตาม
ประเพณีนิยม หรือการเ ล้ียง รับรองทางธุรกิจ
ตามปกติ หรือค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมธุรกิจอัน
น ามาซ่ึงช่ือเสียงทางการคา้ เพื่อเป็นการแลกเปล่ียน 
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ตามธรรมเนียมนิยม แต่หากส่ิงเหล่านั้นมีมูลค่าเกิน
กว่า 3,000 บาท ต้องแจ้งให้ผู ้บังคับบัญชาระดับ
ตั้งแต่ผูบ้งัคบับญัชาทราบทนัที 

11 ให้สินบนไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบุคคลท่ีสาม และ/
หรือใช้อิทธิพลอย่างไม่ถูกต้องต่อตัวแทนของรัฐ 
ลูกคา้หรือคู่คา้ ซ่ึงนบัว่าเป็นการขดัแยง้ต่อนโยบาย
ของบริษทัฯ 

12 กระท าการเพ่ิมเติม ตดัทอนหรือแกไ้ขดว้ยประการ
ใด ๆ ในบันทึกหรือข้อมูลใด ๆ เพื่อเปล่ียนแปลง 
หรือบิดเบือนผลการด าเนินงาน และการบันทึก
บัญชีให้ผิดไปจากความเป็นจริงโดยเจตนา ไม่ว่า
เพื่อจุดประสงคใ์ด ๆ ก็ตาม 

13 ช าระเงิน หรือจดัการทางธุรกิจโดยมีเจตนา หรือท า
ให้เขา้ใจไดว่้าส่วนหน่ึงของการช าระเงิน หรือการ
จั ด ก า ร ท า ง ธุ ร กิ จ นั้ น  ๆ  มี จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ อ่ื น
นอกเหนือจากวตัถุประสงคท่ี์ไดร้ะบุในเอกสารเพื่อ
การช าระเงินหรือการจดัการทางธุรกิจ 

14 เป็นบุคคลท่ีมีหน้ีสินลน้พน้ตวั หรือมีเหตุผลอย่าง
หน่ึงอย่างใดตามกฎหมายให้สันนิษฐานได้ว่ามี
หน้ีสินลน้พน้ตวั  
 
 
 
 

 
15 ไม่รักษาขอ้มูลทางทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั 

ห รือ ท่ีบ ริษัทได้มาจากการปฏิบัติหน้า ท่ีของ
พนกังาน  

16 ลอกเลียนแบบผลงานและทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
ผูอ้ื่น 

17 กระท าการใด ๆ อนัเป็นการแสวงหาประโยชน์แก่
ตนเองหรือผูอ้ื่นโดยมิชอบ 

18 ให้หน่วยงานท่ีไม่ใช่สายจัดซ้ือขอการสนับสนุน
จากผูค้้าหรือคู่ค้า (หากมีความจ าเป็นท่ีจะต้องขอ
การสนบัสนุนดงักล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษทั ให้
หน่วยงานต่าง ๆ หารือกับสายจัด ซ้ือเ พ่ือเป็น
ผูรั้บผิดชอบด าเนินการ ยกเวน้ การจดักิจกรรมร่วม
ทางการตลาด ให้ฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกิจเป็น
ผูรั้บผิดชอบ 

19 กระท าการอันเป็นการละเลย หรือเอ้ืออ านวยแก่
บุคคลใด ๆ ท่ีจะเข้ามาแสวงหาประโยชน์ หรือ
เ ข้ า ถึ ง  ห รื อ ร บ ก ว น ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของ
บริษัท โดยมิชอบ หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
บริษทัฯ หรือจงใจสนบัสนุนยินยอมให้เกิดขึ้น หรือ
มีอยู่ซ่ึงการกระท าผิดของผูใ้ห้บริการ ตามกฎหมาย
คอมพิวเตอร์ หรือกฎหมายลิขสิทธ์ิ หรือกฎหมาย
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ค. การก าหนดโทษผู้บริหาร 

1 การฝ่าฝืนท่ีไม่ร้ายแรง: ผูบ้ริหารจะไดรั้บหนังสือ
เตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงจะระบุลกัษณะของ
การฝ่าฝืนรวมทั้งมูลเหตุท่ีอาศยัเป็นหลกัของการฝ่า
ฝืนนั้น โดยให้โอกาสผูบ้ริหารดังกล่าวโตแ้ยง้ขอ้
กล่าวหาดงักล่าวต่อผูบ้งัคบับญัชา หากไม่สามารถ
แก้ ปัญหาได้  ให้ น า เ สนอ เ ร่ื อ งดัง กล่ า วต่ อ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา และให้ถือค า
ตดัสินของคณะกรรมการบริษทัเป็นท่ีส้ินสุด หากมี
การฝ่าฝืนเป็นคร้ังท่ีสอง หรือผูบ้ริหารไม่แก้ไข
ความผิดจากการฝ่าฝืนในคร้ังแรกตามท่ีได้รับ
หนังสือเตือนนั้น ผูบ้ริหารดังกล่าวจะถูกลงโทษ
ทางวินยัอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงอาจรวมถึงการเลิกจา้งได ้

2 การฝ่าฝืนร้ายแรงซ่ึงรวมถึงการฝ่าฝืนดังต่อไปน้ี 
เช่น การให้หรือการรับสินบน การฉ้อโกง การ
เปิดเผยข้อมูลความลับ หรือทรัพยสิ์นทางปัญญา
ของบริษทัต่อบุคคลท่ีสาม และการกระท าใดๆ ท่ี
เ ส่ือมเสียต่อเกียรติคุณของบริษัท หรือปกปิด
หรือไม่รายงานขอ้มูล การหารือ หรือเอกสารส าคญั
ใดๆ ต่อผูบ้งัคบับญัชา บริษทัอาจพิจารณาเลิกจา้ง
โดยไม่จ่ายค่าชดเชย และโดยไม่จ าเป็นต้องออก
หนงัสือเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน

 

 

ง. ข้อพงึปฏิบัติส าหรับพนักงาน 

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างการท างานท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
พนกังานควรมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

1 พนักงานพึงปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และ
ด้วยความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และปรับปรุง
ประสิท ธิภาพการท า งานให้ ดียิ่ งขึ้ น  ทั้ ง น้ี เ พ่ือ
ประโยชน์ต่อตนเองและบริษทัฯ 

2 พนกังานพึงประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั
ในการท างานของบริษทัฯ โดยเคร่งครัด 

3 พนกังานพึงให้ความเคารพและเช่ือฟังผูบ้งัคบับญัชาท่ี
สั่งการโดยชอบด้วยนโยบาย และระเบียบขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ 

4 พนักงานพึงมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน และ
เอื้อเฟ้ือช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้              ซ่ึงจะน าไปสู่ความเสียหายต่อบุคคล
อื่น และบริษทัฯ 

5 พนักงานพึงเคารพสิทธิและให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั
หลีกเล่ียงการน าขอ้มูลหรือเร่ืองราวของผูอ้ื่นทั้งใน
เร่ืองเก่ียวกับการปฏิบัติงาน และเร่ืองส่วนตัวไป
เปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลกัษณะท่ีจะก่อให้เกิด
ความเสียหายทั้งต่อพนกังาน     และต่อบริษทั 

6 พนักงานพึงหลีกเล่ียงการรับของขวญัใด ๆ ท่ีอาจท า
ให้ตนเองรู้สึกอึดอดัในการปฏิบติัหน้าท่ีในภายหน้า 
หากหลีกเล่ียงไม่ได้ให้แจ้งต่อผูบ้ังคับบัญชาทราบ
ในทนัที 

7 พนักงานไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ี หรือประโยชน์จาก
หน้าท่ีการงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือ
พรรคพวก หรือท าธุรกิจแข่งขนักบับริษทั 

8 พนักงานพึงปฏิบติั ต่อลูกคา้ คู่คา้ ดว้ยความซ่ือสัตย์
สุจริต และดว้ยความเสมอภาค 

9 พนกังานพึงรักษาความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และองคก์ร
อยา่งเคร่งครัด 
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10 พนั ก ง า น พึ ง ร า ย ง าน เ ร่ื อ ง ท่ี ไ ด้ รั บ ท ร าบ ให้
ผูบ้ังคบับญัชาโดยมิชักช้า เม่ือเร่ืองท่ีรับทราบอาจมี
ผลกระทบต่อการด าเนินงาน หรือช่ือเสียงของบริษทัฯ 

11 พนักงานพึงรักษาดูแลสิทธิประโยชน์ และทรัพยสิ์น
ของบริษทัให้มีสภาพดี ให้ไดใ้ชป้ระโยชน์อยา่งเตม็ท่ี  

 

ประหยดั มิให้ส้ินเปลือง สูญเปล่า เสียหาย หรือเส่ือม
สลายก่อนเวลาอนัสมควร 

12 พนักงานควรเขา้รับการอบรมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
หรือเม่ือมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเน้ือหาท่ีส าคญั 

 

 

จ. บทก าหนดโทษพนักงาน 

กรณีท่ีพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ ให้พิจารณาไปตามโครงสร้างการจดั
องคก์รของบริษทัฯ และระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน ทั้งน้ีให้แต่ละฝ่ายงานเป็นผูพิ้จารณาเองในเบ้ืองตน้ และสรุปเร่ืองส่งต่อให้
ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงและสายงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป เพ่ือตดัสินความผิดพร้อมทั้งระบุโทษตามความเหมาะสมต่อไป แต่หากความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นรุนแรง และก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอยา่งมากไม่อาจอยูใ่นวินิจฉยัของตน้สังกดัได ้ก็ให้น าเร่ืองเขา้ 
สู่ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ เพื่อพิจารณาหาขอ้สรุปและก าหนดโทษต่อไป 

 

การก าหนดโทษ 
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การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม 

 บริษทัฯ เนน้ย  ้าถึงความส าคญัของการด าเนินกิจการ
ดว้ยความมุ่งมัน่ แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งภายในองค์กร ใน
การเป็นศูนยก์ลางของการส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพในการ
ปฏิบติัหน้าท่ี รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมใหม่ ๆ ท่ีช่วยพฒันา
ชุมชนโดยรอบองค์กร เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างย ัง่ยืน 
ในปี บริษทัฯ จึงไดส้รุปสาระส าคญัในการด าเนินกิจการ ดงัน้ี 

❖ ก ากับดูแลกิจการอย่าง เ ป็นธรรม เพื่อให้

พนักงานมีความสุขและพร้อมปฏิบัติหน้าท่ี

อยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 

❖ เปิดโอกาสและส่งเสริมให้พนักงานแสดง

ความสามารถและพฒันาศกัยภาพของตนเอง

ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

❖ เพ่ือให้มัน่ใจว่าพนกังานทุกคนไดรั้บการความ

ปลอดภยัสูงสุดในระหว่างปฏิบติังาน 

❖ ส่งเสริมดูแลผูผ้ลิตและเกษตรกรให้มีรายได้

และชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้นอยา่งย ัง่ยืน 

❖ สนับสนุนกิจกรรมท่ีพฒันาชุมชนให้มีความรู้

ใหม่ ๆ เพื่อต่อยอด และสร้างแรงขบัเคล่ือนท่ีดี

ในการด ารงชีวิต 

 

 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ มีนโยบายด้านเคารพต่อสิทธิมนุษยชนโดยมีการส่งเสริมและ

คุม้ครองสิทธิเสรีภาพตลอดจนปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทั้ง

ภายใน และภายนอกองคก์ร ไม่เลือกปฏิบติั ไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ เพศ อาย ุสีผิว ศาสนา 

สภาพร่างกาย และชาติตระกูล บริษทัฯ ไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิ

เสรีภาพทั้งทางตรงและทางออ้ม และไม่เขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการล่วงละเมิดสิทธิ

มนุษยชน เช่น ไม่สนบัสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน (Forced Labour) และต่อตา้นการใช้

แรงงานเด็ก (Child Labour) เป็นตน้ นอกจากนั้น บริษทัฯ ตั้งเป้าหมายในการพฒันา

และจดัท าแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนให้แลว้เสร็จภายในปี 2564 
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การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  

ในปี 2563 บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าท่ีสุดของบริษัทฯ เป็นปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษทัฯ จึงไดก้ าหนดนโยบายให้มีการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมทั้งในดา้นโอกาส ผลตอบแทน      
การแต่งตั้ง โยกยา้ย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ โดยไดย้ึดหลกัปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

❖ ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเคารพในเกียรติ ศกัด์ิศรี และสิทธิส่วนบุคคล 

❖ ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 

❖ การแต่งตั้งและโยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนกังาน กระท าดว้ยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน

ของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนั้น 

❖ ให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพฒันาอย่างสม ่าเสมอ อาทิ การจดัอบรม

สัมมนาการฝึกอบรม และให้โอกาสอยา่งทัว่ถึงกบัพนกังานทุกคน 

❖ ก าหนดค่าตอบแทนแก่พนกังานอยา่งเป็นธรรม ตามสภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขนัทางธุรกิจ ลกัษณะของงาน 

❖ ผลการปฏิบติังาน และความสามารถของบริษทัฯ ในการจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าว 

❖ หลีกเล่ียงการกระท าใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานของพนกังาน 

❖ เปิดโอกาสให้พนกังานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เก่ียวกบัการท างาน และก าหนดวิธีการแกไ้ข เพ่ือเกิดประโยชน์แก่ทุก

ฝ่าย และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในการท างานร่วมกนั 

 

 

มาตรการเยียวยาผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน 

ในปี 2563 บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการ

รับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและ

สังคม      โดยสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคม พัฒนา

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ส่งเสริมการด าเนินงานดา้นจิต

อาสาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนและสังคมอย่างต่อเน่ือง 

และปลูกจิตส านึกดา้นความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้มให้กบัพนกังานทุกระดบั 

 ผูบ้ริหารในองค์กรจะต้องรับผิดชอบดูแล และถือ

เป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะด าเนินการให้พนกังานภายใตส้ายบงัคบั

บัญชาของตนทราบ และปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณของ

บริษทัฯ อย่างจริงจงั หากกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน

ผูใ้ดกระท าผิดหลกัการก ากบัดูแลกิจการตามท่ีก าหนดไว ้จะ

ได้รับโทษทั้งทางวินัย กฎระเบียบและหรือข้อบังคับของ

บริษัทฯ และหากมีการกระท าท่ีเช่ือได้ว่าท าผิดกฎหมาย 

บริษทัฯ ก็จะด าเนินการสอบสวนและส่งเร่ืองให้เจ้าหน้าท่ี

ด าเนินการโดยไม่เพิกเฉย หากพนกังานพบเห็นการกระท า ผิด

กฎหมาย สามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหา ไปยงั

ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือกรรมการบริหารของบริษทัฯ 

ไดท้นัที ทั้งน้ีบริษทัฯ จะด าเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผย

ช่ือผูแ้จง้เบาะแส เพ่ือคุม้ครองผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นกบัผู ้

แจง้ขอ้ร้องเรียนดงักล่าว 
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ไทย
36.6%

เมียนมาร์
62.3%

ฟิลิปปินส์
0.2%

อิตาลี
0.1%

 

การสื่อสารต่อพนักงาน 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีช่องทางการส่ือสารภายใน

องค์กรเพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบข่าวสาร หรือขอ้มูลท่ี

เป็นสาระส าคญัต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองกฎระเบียบขอ้บงัคบั

ในการท างาน หรือข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพนกังานรวม

ไปถึงนโยบายต่าง ๆ ท่ีทางบริษทัฯ ไดป้ระกาศให้พนักงาน

รับทราบโดยทั่วกัน โดยการจัดบอร์ดประชาสัมพนัธ์ การ

ด าเนินการพบปะตามส่วนงานต่าง ๆ การประชุมช้ีแจง การ

ส่ือสารผ่านจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงการจดัท าแผ่น

พบัเพื่อให้เขา้ถึงพนกังานทุกคน 

 

 

การจ้างงาน 

ในปี 2563 บริษทัฯ ปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชน

อย่างเคร่งครัดตั้งแต่การจา้งงานจนถึงการดูแลพนักงานและ

บุคลากรของบริษัทฯ อย่างทั่วถึง เ พ่ือให้พนักงานและ

บุคลากรทุกคน เกิดความผกูพนัต่อองคก์ร และพร้อมเดินเคียง

ขา้งองคก์รไปสู่เป้าหมายอย่างย ัง่ยืน นอกจากนั้น บริษทัฯ ได้

ให้ความส าคญัต่อความเท่าเทียมกันของมนุษย ์และด าเนิน

กิจการอย่างเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบติั พร้อมทั้งให้โอกาส

แก่พนกังานไดพ้ฒันาศกัยภาพโดยไม่จ ากดัเพศ ช่วงอายุ โดย

ระบุรายละเอียดการการจา้งงานอยา่งเปิดเผย ดงัน้ี 

ตารางแสดงจ านวนพนกังานของบริษทัฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัฯ ยงัไดค้  านึงถึงความหลากหลาย และความ

เท่าเทียมกันของกลุ่มคนท่ีเขา้มามีบทบาทในการขบัเคล่ือน

องค์กร มิใช่แค่เพศสภาพ และช่วงอายุ แต่ย ังให้เกียรติ           

และสนับสนุนกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางเช้ือชาติ      

โดยการให้โอกาสกลุ่มคนเหล่าน้ีไดแ้สดงศกัยภาพอย่างเตม็ท่ี

และเท่าเทียม โดยบริษทัฯ ไดเ้ขา้มามีบทบาทท่ีส าคญัในการ

ปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงานภายใตค้วามหลากหลาย

ของแรงงานภาคธุรกิจ เพื่อสร้างบรรทัดฐานและความเท่า

เทียมของคนในสังคม และการไม่เลือกปฏิบติัต่อแรงงาน ในปี 

2563 บริษทัฯ จึงไดแ้สดงรายการจา้งงานตามสัญชาติ ดงัน้ี 

 

การจ้างงาน 

จ านวนพนักงาน (คน) 

ช่วงอายุ 18 - 35 ปี ช่วงอายุ 36 ปีขึน้ไป 
รวมทั้งส้ิน 

ชาย ห ิง รวม ชาย ห ิง รวม 

พนกังานรายเดือน 37 86 123 47 81 128 251 

พนกังานรายวนั 199 269 468 58 133 191 659 

รวม 236 355 591 105 214 319 910 

 



121 
รายงานการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื 2563 

 

การฝึกอบรมพนักงาน 

บริษทัฯ ได้มีการจัดให้มีการอบรม

เพ่ือพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ทั้งใน

ระดบัพนักงานรายวนัไปจนถึงระดบัหัวหน้า

งานโดยในปี 2563 มีพนักงานเขา้ร่วมการอบ

ทั้งส้ิน 619 คน จากพนักงาน 910 คน คิดเป็น

สัดส่วนพนกังานท่ีไดรั้บการอบรม ร้อยละ 68 

โดยมีรายละเอียดจ านวนชั่วโมงในการอบรม 

และการอบรมเฉล่ียของพนกังาน ดงัน้ี 

ตารางแสดงจ านวนชัว่โมงในการอบรมของพนกังาน 

 

 

 

 

ความผูกพันของพนักงาน 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อพนักงานและ

บุคลากรในองค์กรอย่างเต็มท่ี โดยมุ่งเน้นให้

พนกังานสามารถแสดงศกัยภาพของตนเองได้

อย่างมีคุณภาพ และภูมิใจในการปฏิบติัหน้าท่ี 

แ ล ะ มี ค ว า ม เ ป็ น น ้ า ห น่ี ง ใ จ เ ดี ย ว กั น 

นอกจากนั้ น บริษัทฯ ตอบแทนพนักงานท่ี

ปฏิบัติงานอนย่างสุดความสามารถด้วยการ

มอบรางวลัต่าง ๆ ให้แก่พนกังานอยา่งต่อเน่ือง

เป็นประจ า เล่น การขึ้นเงินเดือน การจดัเล้ียง

ขอบคุณ  การป รับป รุง ส่ิ งแวดล้อมและ

บรรยากาศในการท างานให้พนกังานมีพ้ืนท่ีใช้

สอย ท่ี มีคุณภาพและน่าอยู่  โดยบริษัทฯ 

ตั้ ง เ ป้าหมายในการสร้างความผูกพันของ

พนกังาน และรับฟังความตอ้งการของ 

 

 

พนกังาน เพื่อให้สามารถด าเนินการสร้างความผูกพนัของพนักงานไดอ้ย่าง

ตรงจุด ดว้ยการจดัท าแบบประเมินความพึงพอใจของพนกังาน ให้แลว้เสร็จ

ภายในปี 2564 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดร้วบรวมอตัราการลาออกของพนกังานในปี 

2563 พร้อมทั้งเก็บขอ้มูลสถิติและมีการตั้งเป้าเพ่ือควบคุมอตัราการลาออก

แบบต่อเน่ือง โดยจ าแนกอตัราการลาออกไว ้ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ 

การอบรมของพนักงาน 

จ านวนผู้เข้ารับ 

การอบรม 
(คน) 

จ านวนการอบรม
ทั้งหมด 

(ช่ัวโมง/ปี) 

การอบรมเฉลีย่ 

ของพนักงาน 
(ช่ัวโมง/คน/ปี) 

ระดบัพนกังานรายวนัข้ึนไป 

*เป้าหมายการอบรมไม่นอ้ยกวา่ 6 ชัว่โมง/คน/ปี 
557 3,399 6.1 

ระดบัหวัหนา้งานข้ึนไป 

*เป้าหมายการอบรมไม่นอ้ยกวา่ 12 ชัว่โมง/คน/ปี 
62 342 5.5 

รวม 619 3,741 6.0 

 

รายการ 
การลาออกของพนักงาน 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

พนกังานรายเดือน 

*เป้าหมายไม่เกิน ร้อยละ 2 ต่อปี 
50 1.76 

พนกังานรายวนั 

*เป้าหมายไม่เกิน ร้อยละ 8 ต่อปี 
412 5.82 

รวม 462 7.58 
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นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ในปี 2563 บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นความส าคญัดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ท่ี
อาจส่งผลกระทบต่อพนักงานทุกคน จึงก าหนดนโยบายเพื่อ
เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ ความปลอดภยัในการท างานเป็นหน้าท่ีอนัดบั

แรกของพนกังานทุกคน 

❖ พนักงานทุกคนต้องค านึงถึงความปลอดภัย

ของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพยสิ์น

ของบ ริษัทฯ  เ ป็นส าคัญตลอด เวลาการ

ปฏิบติังาน 

❖ พนักงานทุกคนตอ้งค านึงถึงความสะอาดและ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพ้ืนท่ีท างาน 

❖ บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม

ความปลอดภัยในการท างาน เพื่อให้เกิดผล

ในทางปฏิบติักบัทุกฝ่ายอยา่งสูงสุด 

❖ บริษัทฯ จะตระหนักถึงความส าคัญ ของ

มาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุอนัเกิดจาก

การท างานท่ีมีต่อพนกังาน 

❖ บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และวิธีปฏิบัติงาน

อย่างปลอดภยัรวมถึงการมีสุขภาพอนามยัท่ีดี

ของพนกังานทุกคน 

จากการด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยัใน

การปฏิบติังานของบริษทัฯ จึงไดมี้การเก็บรวมรวมขอ้มูลการ

บาดเจ็บของพนกังานท่ีมีสาเหตุจากการปฏิบติัหน้าท่ีในเวลา

งาน และไดร้ะบุตวัช้ีวดัอตัราการบาดเจ็บของพนกังานจนถึง

ขั้นหยุดงาน รวมถึงการเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าท่ีในปี 

2563 ดงัน้ี 

 

 

 

 

รายการ หน่วย ปี 2563 

จ านวนพนกังานท่ีไดรั้บบาดเจบ็จากการปฏิบติังาน คน 30 

อตัราการบาดเจบ็จากการท างานถึงขั้นหยดุงาน 
กรณี ต่อ การท างาน 1,000,000 

ชัว่โมง 
3.03 

การเสียชีวติจากการปฏิบติังาน คน 0 
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ช่องทางการร้องเรยีน  

• https://www.nrinstant.com/en/corporate-governance/anti-corruption/whistleblowing 

 

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต  

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต  

1. บทน า บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ 
จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงการด าเนินธุรกิจด้วยความ

รับผิดชอบ ถูกตอ้ง โปร่งใส เป็นไปตามประมวลจรรยาบรรณ 

และนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัท่ีไดก้ าหนดไว ้

บริษทั เช่ือว่าพนักงานจะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัอย่างยุติธรรม 

และ คาดหวงัว่าพนกังานของบริษทัจะตอ้งประพฤติตนอยา่ง 

มืออาชีพ ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามคู่ มือ

จรรยาบรรณของกลุ่มบริษทัอย่างเคร่งครัด บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะ

ปกป้องพนกังาน การด าเนินงาน และ 

 

 

ทรัพยสิ์นต่าง ๆ จากความเส่ียงท่ีเกิดจากการประพฤติท่ีขดัต่อ 

คู่มือจรรยาบรรณ และการทุจริตต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น ซ่ึงมี

ผลกระทบต่อช่ือเสียง หรือมูลค่าของผู ้ถือหุ้นของบริษัท 

บริษทัจึงไม่ยินยอมให้มีการกระท าผิด และการทุจริตเกิดขึ้น

ในบริษทั บริษทัจะด าเนินการพิจารณาสอบสวน และลงโทษ

ทางวินยักบัผูก้ระท าผิด  

 

 

 

2. วัตถุประสงค์ นโยบายการรับเร่ือง
ร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต (“นโยบาย

ฉบบัน้ี”) มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

2.1 .  เพื่อก าหนดช่องทางในการรายงานและ

สนับสนุนให้พนักงานทุกคนให้ขอ้มูล รายงานเบาะแสการ

กระท าผิดหรือการทุจริตใดๆ ท่ีเกิดขึ้นในบริษทั ซ่ึงจะช่วย

สร้างขวญัและก าลังใจแก่พนักงาน เน่ืองจากสามารถท่ีจะ

รายงานเร่ืองท่ีตนเป็นห่วงไดอ้ยา่งมัน่ใจ  

2.2. เพ่ือให้มั่นใจว่า พนักงานท่ีให้ข้อมูล ความ

ร่วมมือหรือความช่วยเหลือใดๆ แก่บริษทั อนัเก่ียวขอ้งกบัการ

กระท าผิดและการทุจริต จะได้รับการคุ้มครอง ไม่ให้ถูก

คุกคาม ข่มขู่ เปล่ียนแปลงต าแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือ

สถานท่ีท างาน พกังาน ไล่ออก หรือกระท าอื่นใดท่ีมีลกัษณะ

ของการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม 

 

 2.3. เพื่อก าหนดแนวปฏิบัติท่ีโปร่งใสและเท่ียง

ธรรมในการสอบสวนการกระท าผิดและการทุจริต 

24. เพื่อเป็นการป้องปรามการกระท าผิดและการ

ทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้นในองค์กร และ เป็นส่วนช่วยให้สามารถ

ตรวจพบและลดความเสียหายจากการกระท าผิดหรือการ

ทุจริต 

2.5. เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และคุณค่า

จริยธรรมท่ีดีของบริษทัและพนกังาน  

 

 

 

 

https://www.nrinstant.com/en/corporate-governance/anti-corruption/whistleblowing
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3. ขอบเขต 

3.1. นโยบายฉบับน้ีให้มีผลบังคบัใช้กับทุกการด าเนินงาน 

รวมถึงผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนของบริษทั และบริษทัใน

กลุ่ม  

3.2. นโยบายน้ีครบคลุมการกระท าผิดและการทุจริต (ทั้งท่ี

ปรากฏแลว้หรือสงสัย) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัพนกังานผูข้ายสินคา้/

บริการ เจา้หน้ี ลูกคา้ คู่คา้ ผูถื้อหุ้น กรรมการและผูมี้ส่วนได้

เสียอื่น ๆ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ทาง ธุรกิจกบับริษทั 

4. ค านิยาม  ขอ้ความ

หรือค าใดๆ ท่ีใชใ้นนโยบายฉบบัน้ีให้

มี ความหมายดังต่ อไป น้ี  เ ว้นแต่

ข้อความดังกล่าวจะแสดงหรือได้ 

อธิบายไวเ้ป็นอยา่งอื่น 

4.1. “พนักงาน” หมายถึง พนักงาน

ประจ า พนักงานทดลองงาน และ

พนั ก ง าน สัญญาจ้ า ง พิ เ ศ ษ  ต าม

ขอ้บงัคบัการท างานของบริษทั 

4.2. “ผู้บริหาร”  หมายถึง พนักงานท่ี

ได้รับการแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่ง

หน้า ท่ี ท่ี มีความรับผิดชอบในการ

ก าหนดนโยบาย และทิศทางการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัท/หน่วยงาน 

และ/หรือก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติ

ตามนโยบายของบริษทั 

4.3. “การกระท าผิด”  หมายถึงการ

กระท า หรือละเว้นการกระท าใดๆ 

ของพนกังานหรือผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นการ

ฝ่าฝืนคู่มือจรรยาบรรณบริษัท และ 

ข้อบั ง คับก า รท า ง านของบ ริษัท 

ตวัอยา่งรูปแบบการกระท าผิด เช่น 

          
 

          4.3.1. เปิดเผยสารสนเทศอนัเป็น

ค ว า ม ลั บ น อ ก เ ห นื อ ไ ป จ า ก

วตัถุประสงคท์างธุรกิจ  

          4.3.2. มีผลประโยชน์ขัดกัน

อย่างร้ายแรง โดยเห็นแก่ประโยชน์

ส่วนตนในฐานะพนักงานห รือ

ผู ้บ ริหารมากกว่าประโยชน์ของ

บริษทั  

          4 . 3 . 3 .  ด า เ นิ นก ารอัน ไม่

สมควรเพื่อประโยชน์ของตนเอง 

หรือผูอ้ื่น  

          4.3.4. เปิดเผยหรือใช้ข้อมูล

ความลับทางการค้าหรือธุรกิจของ

บริษทั เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วน

ตนหรือผูอ้ื่น  

          4.3.5. รับหรือแสวงหาส่ิงของ

อันมีมูลค่าจากผูรั้บจ้าง ผูส่้งสินค้า

หรือบุคคลผูใ้ห้บริการ หรือส่งสินคา้

ต่างๆ ให้บริษัท รวมถึงการรับค่า

นายหน้าในทางลบัหรือ “เงินจูงใจ” 

หรือ “เงินใตโ้ต๊ะ"  

          4.3.6. การบงัคบั คุกคาม หรือ

การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อ

พนกังาน 

 4 .4 .  “การทุจริต”  หมายถึงการ

กระท าพฤติกรรมใด ๆ ท่ีมีเจตนา

ทุจริตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

ไดม้าซ่ึง เงิน ผลประโยชน์ หรือการ

หลีกเล่ียงภาระผูกพนั หรือการท าผิด

กฎหมายและก่อความเสียหายแก่

บริษทั ทั้งน้ี รายละเอียดลกัษณะของ

การทุจริต ให้พิจารณาโดยอา้งอิงจาก

คู่ มื อของ  Association of Certified 

Fraud Examiner  

4.5. “บริษัทในกลุ่ม” หมายถึง บริษทั

ย่อย บริษัทร่วม หรือบริษทัท่ี บริษทั 

เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จ ากัด

(มหาชน) เขา้ไปร่วมลงทุน หรือ บริษทั

ท่ี บริษทั เอน็อาร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ์ 

จ ากัด (มหาชน) มีอ านาจควบคุมการ

จดัการ โดยการถือหุ้นหรือตามสัญญา

ท่ีไดต้กลงกนัไว ้ 

4.6. “ผู้ร้องเรียน” หมายถึง กรรมการ 

ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัและ

บริษทัในกลุ่ม รวมถึงผูมี้ส่วนได้เสีย

ต่างๆ ซ่ึงไดร้้องเรียน หรือแจง้เบาะแส

การกระท าผิด หรือการทุจริตใดๆ ท่ี

เกิดขึ้ นในบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม 

ดว้ยเจตนาสุจริต 
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5. หน้าที่ความรับผิดชอบ  

 

 

 

 

 

 

5.1. พนักงาน  

5.1.1.พนักงานมีหน้าท่ีตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาใน

สายงานทราบและหรือตามช่องทางท่ีก าหนดไวใ้นนโยบาย

ฉบับน้ีโดยทนัที หากพบเห็นหรือมีเหตุอนัควรเช่ือว่ามีการ

กระท าผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบับริษทั กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังาน  

5.1.2. พนกังานตอ้งให้ความร่วมมือและช่วยเหลือแก่

ฝ่ายบริหารหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั ท่ีท าหน้าท่ี

สอบสวนการกระท าผิดหรือการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.2. ผู้บริหารและผู้บังคับบั ชา  

5.2.1. เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

รวมทั้งมีหนา้ท่ีสอดส่องดูแลและส่งเสริมผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ให้

ปฏิบติัตามประมวลจรรยาบรรณทางธุรกิจ  

5.2.2. ผูบ้ริหาร มีหน้าท่ีรับผิดชอบส่งเสริมและจดัให้

มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและมี ประสิทธิผลเพื่อ

ป้องกันการกระท าผิด การทุจริต ในส่วนงานท่ีตนเอง

รับผิดชอบอยู ่รวมถึง 

• ท าความเข้าใจลักษณะของการกระท าผิดและการ

ทุจริตใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นภายในหน่วยงานของตนเอง 

• ตระหนกัถึงความผิดปกติท่ีบ่งช้ีถึงการกระท าผิดหรือ
การทุจริต  

5.2.3. ผู ้บริหารและผู ้บังคับบัญชามีหน้าท่ีให้การ

สนับสนุนและร่วมมือแก่ผูต้รวจสอบภายในคณะกรรมการ

สอบสวน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการสอบสวนการ

กระท าความผิดหรือการทุจริต  

5.2.4. เม่ือพบการกระท าผิดหรือทุจริตเกิดขึ้นให้แจง้

ผูต้รวจสอบภายในภายใน 7 วนั (ท าการ) 5.3. ผูต้รวจสอบ

ภายใน  

5.3.1. ผูต้รวจสอบภายในมีความรับผิดชอบเบ้ืองตน้ 

ในการสอบสวนการกระท าผิด หรือการกระท าทุจริตตามท่ีได้

ก าหนดไวใ้นนโยบายฉบบัน้ี  

5.3.2. แจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเร่ือง

ร้องเรียน/เบาะแสการกระท าผิดและการทุจริตให้ผูร้้องเรียน

ไดท้ราบ 
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6. การแจ้งเรื่องร้องเรียน 

และเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต  

บริษทัถือว่าพนกังานทุกคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบรายงานการพบเห็นการกระท าผิดและการทุจริต การรายงานหรือให้ ขอ้มูล

จะตอ้งท าดว้ยเจตนาสุจริต การจงใจให้ขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ หรือใส่ร้ายผูอ้ื่นท าให้บุคคลอื่นและบริษทัเสียหาย จะ ถูกบริษทัลงโทษทาง

วินยัและด าเนินคดีตามกฎหมาย ในการให้ขอ้มูล รายงานหรือแจง้เบาะแส ให้พนกังานปฏิบติัตาม ขั้นตอน ดงัน้ี  

(ผูร้้องเรียนผูแ้จง้เบาะแส ตอ้งระบุช่ือ และนามสกุลจริง โดยทางบริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลไวเ้ป็นความลบั)

6.1. เม่ือพนกังานพบเห็นหรือมีเหตุอนัควรเช่ือโดย

สุจริตว่ามีการกระท าผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้นเก่ียวข้องกับ

บริษทัหรือบริษทัในกลุ่ม ตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาตน้สังกดั 

ตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการทราบโดยทนัที ไม่ว่าดว้ย วาจาหรือลาย

ลักษ ณ์อักษร  ห ากไม่ ได้ รั บก ารพิ จ า รณา ให้ แจ้งต่ อ

ผูบ้ังคบับญัชาระดบัสูงขึ้นไปจนถึงระดับ หัวหน้าส่วนงาน

สายงาน ตามแบบการให้ขอ้มูลพบเห็นการกระท าผิดและการ

ทุจริต (เอกสารแนบ 1) ทั้งน้ีพนักงานไม่ควรท่ีจะด าเนินการ

สอบสวน หรือซักถามใดๆ เก่ียวกับการกระท าท่ีสงสัยดว้ย

ตนเอง  

6.2. หากอยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่

สะดวกใจ ท่ี จะแจ้ง ต่ อ ผู ้บัง คับบัญชา  ห รื อสง สั ย ว่ า

ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูบ้ริหารของบริษทัเก่ียวขอ้งกบัการกระท า

ผิด พนกังานสามารถเลือกท่ีจะแจง้ผา่น ช่องทาง ดงัน้ี  

 

 

6.2.1. กล่องรับเร่ืองร้องเรียนท่ีติดตั้งมีอยู่ 

3 ท่ี ภายในบริเวณบริษทั อยู่ภายในบริเวณ 1.โรง

อาหารของบริษทั 2.หน้าฝ่ายผลิต 5 (P.5) 3. หน้า

ห้องควบคุมระบบความร้อน (Boiler Control Zone) 

5.2.2. ผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ นายปชาธิป เมตตาประสพกิจ เลขานุการ

บริษัท โทร +6634 849-576-80 หรือ E-mail : 

pachathip@nristant.com  

6.2.3. ช่องทางติดต่อผ่านเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ ในหัวข้อ Investor Relations ซ่ึงข้อมูลจะ

ถูกส่งผ่านโดยตรงไปยงั ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ หรือ ผู ้แทนท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 

6.2.4. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

(เป็นกรรมการภายนอกท่ีมีความเป็นอิสระ) หรือ 

คณะกรรมการของบริษทั ตามท่ีอยูด่งัน้ี 

 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั เอน็อาร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ์ จ ากดั (มหาชน) 

99/1 หมู่ 4 ต าบลแคราย อ าเภอกระทุ่มแบน 

จงัหวดัสมุทรสาคร 74110 

ในปี 2563 ไม่มกีรณีการร้องเรียน กระท าผิดจรรยาบรรณ 
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7. การด าเนินการของบริษัท 

7.1. บริษัทจะด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเร่ือง

ร้องเรียนและเบาะแสการกระท าความผิดและการทุจริตดว้ย

ความเป็นอิสระและเท่ียงธรรม เพื่อให้ได้มาซ่ึงหลกัฐานท่ี

สามารถใช้ยืนยนัหรือโต้แยง้กับข้อมูลท่ีได้รับ รวมทั้งจะ 

ด าเนินการลงโทษทางวินัยและ/หรือด าเนินคดีทางกฎหมาย

กบัผูก้ระท าผิด ตามนโยบายการสอบสวนเร่ืองร้องเรียน และ

เบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต 

7 . 2 .  คณะกรรมการบ ริษัทฯ  มอบหมายให้

คณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษทัเป็นผูดู้แล 

และก าหนดแนวปฏิบัติเ ก่ียวกับการบริหารจัดการเร่ือง

ร้องเรียน หรือขอ้มูลเบาะแสท่ีผา่นเขา้มาตามช่องทางดงักล่าว 

ขา้งตน้ รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานผูต้รวจสอบภายใน ซ่ึง

เป็นผูท่ี้มีความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน และรายงานตรง

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู ้ปฏิบัติหน้าท่ีในการ

ด าเนินการตรวจสอบ/ บันทึกข้อ ร้องเรียนหรือเบาะแส 

รวมถึง สอบสวนผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อหาขอ้เทจ็จริง และหากมีมูล

ความจริงจะน าเสนอ ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพื่อพิจารณา แนะน าแนวทางการแกไ้ข โดยจดัท า

ข้อ มูล  ทั้ งหมดเ ป็นลายลักษณ์อักษร และรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยภายหลังการพิจารณา 

ด าเนินการ แก้ไข ปรับปรุงตามข้อร้องเรียนหรือเบาะแสท่ี

ไดรั้บมาแลว้ บริษทัฯ จะแจง้การด าเนินการให้ผูแ้จง้เบาะแส

หรือผู ้ร้องเรียนท่ีบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ทราบภายใน

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

7.3. ข้อมูลท่ีได้รับตามช่องทางกล่องรับเ ร่ื อง

ร้องเรียน จะถูกเปิดโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัน้ี  

7.3.1. กล่องรับเร่ืองร้องเรียนจะถูกเปิดทุก

เดือน โดยผู ้รักษากุญแจท่ีได้รับมอบหมายจาก

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ณ สถานท่ีท่ี

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูก้  าหนด 

7.4.บริษทัจะแจง้ความคืบหน้าและผลการพิจารณา

เร่ืองร้องเรียนการกระท าผิดและการทุจริต ให้กบัผูร้้องเรียนท่ี

ไดเ้ปิดเผยช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ E-mail หรือช่องทาง

ติดต่ออ่ืนๆ ไว ้อย่างไรก็ตาม ในบางคร้ังด้วย เหตุผลความ

จ าเป็นในเร่ืองขอ้มูลส่วนบุคคลและรักษาความลบั บริษทัอาจ

ไม่สามารถให้ขอ้มูลในรายละเอียดเก่ียวกบัการสอบสวนหรือ

การลงโทษทางวินยั 

8. มาตรการค ุ ้มครองผู้

แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือ

ผ ู ้ท ี ่ ให ้ความร่วมมือในการ

ตรวจสอบ 

8.1. บริษัทจะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม ผู ้

ร้องเรียน รวมถึงผูท่ี้ให้ความร่วมมือ หรือความช่วยเหลือใน

การสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต บริษัทจะให้ความคุ้มครอง 

และห้ามพนักงานหรือผูบ้ริหารของบริษทัเลิกจ้าง พกั งาน 

ลงโทษทางวินัย หรือขู่ ว่าจะด าเนินการต่าง  ๆ จากการท่ี

พนกังานให้ขอ้มูลเร่ืองการกระท าผิดหรือการทุจริต หากผูใ้ด

ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินยั  

8.2. หากผูร้้องเรียนเห็นว่าตนอาจเดือดร้อนเสียหาย 

สามารถร้องขอมาตรการคุม้ครองไดต้ลอดเวลา และบริษทั

อาจให้ความคุ้มครองเ พ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษตามความ

เหมาะสม โดยจะพิจารณาจากระดับความร้ายแรง และ

ความส าคญัของเร่ืองท่ีร้องเรียน ในกรณีท่ีผูร้้องเรียนถูกข่มขู่ 

คุกคาม ให้รายงานต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบหรือผูแ้ทนท่ี

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบตามช่องทางท่ี

ไดก้ าหนดไวข้า้งตน้ 
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8.3. กรณีผูร้้องเรียนเป็นพนักงานซ่ึงให้ขอ้มูลการกระท าผิด

หรือการทุจริตด้วยเจตนาสุจริต แม้ว่าภายหลังบริษัทได้

ด าเนินการสอบสวนแลว้พบว่าไม่มีการกระท าผิดตามท่ีไดรั้บ

ร้องเรียน บริษทัจะไม่ด าเนินการลงโทษใด ๆ กบัพนักงานท่ี

ให้ขอ้มูล อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบว่า ไม่มีมูลจ

ขอ้เท็จจริงใดๆ ตามท่ีร้องเรียน และไดท้ าดว้ยเหตุเจตนาให้

ร้าย หรือจงใจให้เกิดผลท่ีเป็นอันตราย หรือให้ข้อมูลเท็จ 

บริษทัจะพิจารณา ด าเนินการลงโทษพนกังาน ตามขอ้บงัคบัที่

เก่ียวกบัการท างาน ซ่ึงมีบทลงโทษตั้งแต่ ตกัเตือนดว้ยวาจา

หรือลายลกัษณ์อกัษร พกังาน จนถึงให้ออกจากงาน รวมทั้ง

การพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

9. การรักษาความลับ 

9.1. ผูท่ี้เก่ียวข้องในการรับ

ร้องเรียน และเบาะแสการกระท าผิด

หรือการทุจริต ตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลท่ี

ได้รับมาไวเ้ป็นความลบั ไม่เปิดเผย

แก่บุคคลหน่ึงบุคคลใด เว้นแต่เป็น

การเปิดเลยตามความจ าเป็นในการ

ปฏิบติังานเท่านั้น หรือเป็นการปฏิบติั

ตามท่ีกฎหมายก าหนด  

 

9.2. ห้ามน ารายงานผลการ

สอบสวนไปเปิดเผยแก่บุคคลใด ทั้งน้ี

เพื่อเป็นการหลีกเล่ียงการสร้างความ

เสียหายต่อช่ือเสียงของบุคคลผู ้ถูก

กล่าวหา หากภายหลังพบว่าเป็นผู ้

บริสุทธ์ิ และเพื่อป้องกันความเส่ียง

ทางกฎหมายท่ีอาจเกิดขึ้นกบับริษทั 

 

 9.3. ในกรณีท่ีถูกสอบถาม

จากส่ือมวลชน นกัลงทุนและผูมี้ส่วน

ได้เสีย ให้แจ้งว่า “ตนเองไม่อยู่ใน

สถานะท่ีจะสามารถหารือหรือเปิดเผย

เร่ืองน้ีได”้ และให้ผูท่ี้สอบถามติดต่อ

ผ่านช่องทางท่ีบริษทัก าหนดไว ้เช่น 

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ

หน่วยงานประชาสัมพนัธ์ 

10. ค าถามเกี่ยวกับนโยบาย หากมีขอ้สงสัย หรือ
ค าถามใดๆ เก่ียวกบันโยบายฉบบัน้ี สามารถสอบถามไดก้บัประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

หัวหน้าสายงาน ผูต้รวจสอบภายใน หรือหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคลของ

บริษทัหรือสายงานท่ีตนเองสังกดั  
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11. นโยบายที่เกี่ยวข้อง  

11.1. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ และ คู่มือประมวลจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจ  

11.2. ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษทั  

11.3. อ านาจอนุมติัของบริษทั  

 

 

 

12. การดูแลและทบทวนนโยบาย  

ผูต้รวจสอบภายในของบริษทั มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการติดตาม 

ดูแล ให้มีการปฏิบติัตามนโยบายและ แนวทางปฏิบติัน้ี เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ       

1 คร้ัง            
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การลงทุนในมิติสังคม  

1 สนับสนุนเงินช่วยเหลือให้แก่มูลนิธิต่าง ๆ  

 
 

 
 

 

มูลนิธิธรรมรักษ์ จัดพระบาทน ้าพุ, มูลนิธิสงเคราะห์คนชรา จังหวัด

นครสวรรค์, มูลนิธิธรรมมิกชน เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย, มูลนิธิ 

กลุ ่มแสงเทียน วัดบางไส้ไก่, มูลนิธิสุธาสีนีน้อยอินทร์ เพื ่อเด็ก         

และเยาวชน, บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร และมูลนิธิ

คนชราบ้านบางแค เรามีเป้าหมายในการสนับสนุนเงิน 300,000 บาท 

ในปี 2564   

ปี 2563 เป็นเงิน 300,000 บาท/ปี 

 

2. Food For Future Generation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     สนับสนุนน ้าเต้าหู้ชินโป, ข้าวสาร และใบเมี่ยงกลม 

 

 

 

 

 

 
 

ช่วยเหลือชุมชมแออัด 

ทั่วกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล 

  44 ชุมชน  

 

  

ช่วยให้ผูค้นอ่ิมท้อง 

55,919 ม้ือ 

ได้รับโปรตีน  

สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 

ลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหาร 

512,057 บาท  
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3. Medical equipment สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์  

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโคโรนาไวรัส (COVID -19) 

          

  

 

 

 

 
 

 

4. Happy Farmer สนับสนุนเกษตรกร 

  

 

 

 

 

 

ช่วยเหลือบุคคลากรทางการแพทย ์

51,402 ราย 

บริจาค SDB 

ให้กระทรวงสาธารณสุข 

50,000 ชิ้น 

บริจาค ชุด PPE 

400 ชุด 

บริจาค สเปรย์แอลกอฮอล์ 

ให้โรงพยาบาลศิริราช 

1,002 ขวด 

 

NRF Contract Farming สนับสนุนผลผลิต และพัฒนา

ผลผลิตของเกษตรกร เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

ขึ้นอย่างยั่งยืน 100 ราย 

 

Knowledge Sharing เพ ื ่อพัฒนาศักยภาพชีว ิตความ

เป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้ที่มั่นคง 

และประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน 1,630 ราย 
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บทสรุป 
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บทสรุป ของบริษัทประจ าปี  2020 

 

• โรงงานอุตสาหกรรมอาหารแหง่แรกในประเทศไทยที่ได้รบัการรบัรอง Carbon 

Neutral  

• องค์กรที่เป็น Climate Actor เป็นทีย่อมรบัในระดับสากล 

• องค์กรที่ใชก้ลยุทธ์ความยั่งยืน 3P ที่สอดคลอ้งกับ "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื" 

(Sustainable Development Goals - SDGs)  

• บริษัท Purpose-led company แห่งแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

• บริษัทที่มี Global partner ทีแ่ข็งแกร่ง และเปน็ผู้น าในแต่ละด้าน สามารถขยายฐาน

การผลิตและลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

• บริษัทที่มีนวัตกรรมและพร้อมรบัการเปลี่ยนแปลง สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

ใหม่ๆตอบรบัความต้องการของผูบ้ริโภคได้ด ี

• บริษัทที่มีการลงทุน และการ Joint Venture เพื่อสร้างความแข็งแกรง่ เพื่อการเติบโต

อย่างก้าวกระโดด 

• บริษัทที่มีการศกึษาและท าวิจัยในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกบัธรุกิจเพ่ือการพัฒนาในทกุ

มิต ิ

• บริษัทด าเนินโครงการเพื่อความรับผิดชอบตอ่สังคม อันเปน็ที่ยอมรบัในระดบัสากล  

• บริษัทมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี แสดงถึงการเติบโตมา

อย่างต่อเนื่องและจะเตบิโตต่อไปพร้อมกบัผูค้นที่มคีวามสุขกับโลกใบนี้ที่น่าอยู่  

• บริษัทมีฐานการผลิตทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และไม่หยุดที่จะขยายฐานผลิตเพื่อ

สอดรับความต้องการของตลาด  



 

 

 

 

 

  

 

“IF THE WORLD DOESN’ T 

REACH NET ZERO WE 

COULD SEE FOOD SYSTEM 

COLLAPSE WITHIN A CENTURY” 

 

 

 

DAN PATHOMVANICH 

CEO 

NR INSTANT PRODUCE PUBLIC COMPANY 

LIMITED 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Join Our Journey 


