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สารจากประธานกรรมการ
ในปี 2020 ถื อเป็ นปี ที่เราภาคภูมิใจ เป็ นปี ที่เราเข้ าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ในขณะที่ทั่วโลกมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
กับการมาเยือนของโคโรนาไวรัสที่เข้ ามาทาให้ ทกุ อย่างเปลี่ยนไป ถือ
เป็ นปี ที่เราต้ องปรับตัวเร็ ว และพร้ อมรั บกับทุกสถานการณ์ เราใน
ฐานะผู้ผลิตอาหารก็ต้องปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลง โดยยังคง
ยึดหลักการดาเนินธุรกิจด้ วยนโยบายและกลยุทธ์ ความยั่งยืนเป็ น
สาคัญ ส่งผลให้ บริษัทฯเป็ น Purpose – Led Company แห่งแรกที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยนาหลักการด้ านความยัง่ ยืนมา
บู ร ณาการเข้ าสู่ รู ป แบบธุ ร กิ จ ด้ ว ยกลยุ ท ธ์ ค วามยั่ ง ยื น Triple
Bottom Line ห รื อ 3 P People Planet Performance ที่ ใ ห้
ความสาคัญกับพนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้คน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้ อม
ธรรมาภิบาล และการเติบโตของธุรกิจ อย่างมีความสอดคล้ องกัน
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้ เพราะเราเชื่อว่าหากผู้คน ชุมชน สังคม
และสิ่ ง แวดล้ อ มดี ธุ ร กิ จ ของเรานัน้ ก็ จ ะเติ บ โตได้ อ ย่ า งยั่ง ยื น ไป
พร้ อมๆ กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกคน
จากความยากลาบากของผู้คนในการฝ่ าวิกฤติโควิด -19 ทางบริษัทฯ
ได้ ริเริ่ มโครงการ Food For Future Generation ในการช่วยเหลือ
ด้ านอาหารกับชุมชนแออัด 44 ชุมชน แบ่งปั นอาหาร 55,919 มือ้
รวมไปถึงการช่วยเหลือสนับสนุนเจลล้ างมือ ชุด PPE และอาหาร
ให้ กับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด้ านสาธารณสุข 51,402
ราย นอกเหนือจากที่โลกต้ องเผชิญกับการแพร่ ระบาดของโคโรนา ไวรั ส แล้ ว ยัง มี สิ่ ง ที่ โ ลกจะต้ อ งเผชิ ญ อี ก ในอนาคต เพราะมี ก าร
คาดการณ์ว่า ประชากรโลกจะเพิ่มจานวนเป็ น 8,500 ล้ านคน จนทา
ให้ โลกต้ องเผชิญกับความเสี่ยงต่อการขาดแคลนอาหาร โดยคาดว่ า
ในปี 2050 ความต้ องการใช้ ทรัพยากรของโลกจะสูงถึง 4 เท่าของ
ปริมาณทรัพยากรทังหมดที
้
่มีอยู่ เนื่องจากการขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง
ของเศรษฐกิจ ซึ่งก่อให้ เกิดผลกระทบต่อทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่ ง แวดล้ อ ม อัน เนื่ อ งมาจากกระบวนการผลิ ต และการบริ โภคที่
เพิ่มขึน้ แบบทวีคูณ ด้ วยเหตุนี ้ เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้ างอาหาร
ยั่งยืนสาหรับอนาคตที่ยงั่ ยืน ( Food for Future) โดยคานึงถึงการ
พัฒนาตั ้งแต่ต้นน ้าถึงปลายน ้า

ตัง้ แต่เกษตรกรที่เราสนับ สนุนให้ ปลูกพืชแบบเกษตร
ปลอดภัย ใช้ ปุ๋ยชีวภาพซึ่งดีต่อสุขภาพของเกษตรกร
ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้ อม อีกทังเกษตรกรต้
้
องมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึน้ และมีรายได้ ที่มั่นคงและยั่งยืนอีกด้ วย และ
เมื่อได้ รับผลผลิตที่ดี โรงงานของเราที่อยู่กลางน ้าก็มกี าร
ใช้ พลังงานสะอาด จากแผงหลังคาโซล่าร์ และการใช้
หลอดไฟ LED ที่ทงเป็
ั ้ นการลดรายจ่าย และลดคาร์ บอน
ในชั น้ บรรยากาศ นอกจากนี ย้ ั ง ได้ รั บ การรั บ รอง
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพการผลิตในระดับสากล
เช่น IFS Food (International Food Standard),SGS
International Certification Services ,BRC Global
Standard for Food Safety ,GMP (Good

และ
SEDEX รวมไปถึงการเป็ นโรงงานในอุตสาหกรรมอาหาร
แห่ ง แรกที่ ได้ รั บ การรั บ รอง Carbon Neutral และไม่
เพี ย งแค่ โ รงงานในประเทศไทย หากแต่ เ ราเดิ น หน้ า
ลงทุนกับบริ ษัทชัน้ นาระดับโลกในการตั ้งฐานการผลิต
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% เพื่ อ ร่ ว มสร้ างนวัต กรรม
และเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยนอกจากการร่ วมทุนแล้ ว เรา
ยัง ลงทุน ในงานวิ จัย ต่ า งๆเพื่ อ ต่อ ยอดนวัต กรรมและ
เทคโนโลยี รวมไปถึ ง การวิ เคราะห์ ต ลาด เพื่ อ การรุ4ก
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ตลาด PLant-based อย่างจริงจังในทุกมิติ ส่งผลให้ เรา
Manufacturing Practice), HACCP ,HALAL

PLant-based Food 100% เพื่อร่ วมสร้ างนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยนอกจากการร่ วมทุนแล้ ว เรายังลงทุนในงานวิจยั

ต่างๆ เพื่อต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมไปถึงการวิเคราะห์ตลาด เพื่อการรุกตลาด Plant-based อย่างจริ งจังในทุกมิติ
ส่งผลให้ เรามีความแตกต่างและสามารถแข่งขันเรื่ องราคาได้ ซึง่ เพิ่มทางเลือกให้ ผ้ บู ริโภคและทาให้ ผ้ บู ริ โภคเข้ าถึงสินค้ าคุณภาพ
ของเราได้ มากขึ ้น ทาให้ เราขยายตลาดได้ อย่างรวดเร็ ว นอกจากนัน้ เรายังมีการลงทุนในสตาร์ ทอัพที่ดาเนินธุรกิจด้ าน Plantbased Food อีกมากมาย เพราะเราเชื่อมัน
่ ว่าจะมีสตาร์ ทอัพที่ใช้ เราเป็ นฐานการผลิต

ทาให้ เราสามารถขยายฐานลูกค้ าได้ อีก

ด้ วย เพราะเราเชื่อว่า PLant-based Food คือหนทางหนึ่งในการแก้ ปัญหาอาหารขาดแคลนและปั ญหาสิ่งแวดล้ อม สามารถ
เป็ น อาหารทางเลื อ กให้ กับ ผู้บ ริ โภค และหากมองในด้ า นธุ ร กิ จ ตลาดนี ย้ ัง คงมี ส่ว นแบ่ ง ทางการตลาดอี ก มาก ในขณะที่
อุตสาหกรรม Plant-based Food ก็เติบโตขึ ้นเรื่ อยๆ และผู้บริ โภคก็หนั มาสนใจอาหารประเภทนี ้มากขึ ้น เพราะอาหาร Plantbased Food ไม่เพียงตอบโจทย์ของทางเลือกในการบริ โภค หากแต่ตอบโจทย์เรื่ องของการดูแลรั กษาสิ่งแวดล้ อมและช่วยลด

คาร์ บอนให้ กับโลกใบนีไ้ ด้ เพราะเนือ้ สัตว์เป็ นต้ นเหตุการปล่อยคาร์ บ อนอย่างมากในชัน้ บรรยากาศ และจากผลการวิจัยของ
University of Oxford พบว่าหากผู้บริ โภค 1 คนหันมาบริ โภคอาหารจากพืช จะปล่อยคาร์ บอนน้ อยกว่าเนื ้อสัตว์ถึง 73% และ

จากผลการวิจัยในระดับโลก และเจตนารมย์ของเราในการเป็ น Climate Actor เราจึงเดินหน้ ารุ กตลาด Plant-based Food
อย่างจริงจัง และไม่เพียงแค่ Offline เราบุกตลาด Online ด้ วยการลงทุนใน Boosted Commerce เพื่อสร้ างช่องทางการตลาด
ให้ ครบทุกด้ าน ทาให้ เราพร้ อมแข่งขันในทุกสถานการณ์ และเป็ นผู้นาอาหารแห่งอนาคตได้ อย่างยัง่ ยืน

เกศรา มัญชุศรี
ประธานกรรมการ
บริษท
ั เอ็น อาร ์ อินสแตนท ์ โปรดิวซ ์ จากัด (มหาชน)
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่
สารจากประธานเจ ้าหน้าทีบริหาร
“เราไม่ ใ ช่ บ ริ ษั ท ที่ มุ่ง แสวงหาผลก าไรแต่ เ พี ย งอย่ า งเดี ยว
หากแต่ต้องสร้ างคุณค่าให้ กบั ผู้คน และโลกใบนี ้” และนัน่ คือ
ปณิ ธานของเราในการวางนโยบายและกลยุทธ์ ด้านความ
ยั่ง ยื น เป็ น ตัว ขับ เคลื่ อ นองค์ ก ร และธุ ร กิ จ เป็ น สาคัญ เรา
มุ่ง มั่น วางรากฐานให้ บริ ษัท ฯ เป็ นองค์กรแห่งความยั่งยืน
โดยพนั ก งานทุ ก คนมี ส านึ ก รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมร่ ว มกั น
ขับเคลื่อนเป้าหมายด้ านความยัง่ ยืนไปพร้ อม ๆ กัน และจาก
การเป็ น สมาชิ ก ของ UN Global Compact เราได้ ท างาน
ร่วมกับสมาชิก และ UN Global Compact มาหลายปี โดยที่
ผ่ า นมาเรามุ่ง เน้ น การส่ ง เสริ ม และสร้ างรายได้ ร วมไปถึ ง
คุณภาพชีวิตให้ กับเกษตรกร เราเชื่อว่าเมื่อเกษตรกรมีชีวิตที่
มีความสุขขึน้ พวกเขาจะส่งต่อวัตถุดิบที่มีคุณค่าให้ กับเรา
และคุณค่านี ้ก็จะได้ ส่งต่อไปถึงผู้บริ โภคอย่างยัง่ ยืน และจาก
จุดเริ่ มต้ นนัน้ เราก็ได้ ผลักดัน ต่อยอดเป้าหมายความยัง่ ยืน
ต่างๆ จนในตอนนี ้ จุดยืนของเราชัดเจนในฐานะ Climate
Actor ในระดับเวทีโลก
จากเจตนารมณ์ ดังกล่าว เป็ นแรงผลักดันให้ เราเป็ นบริ ษัท
แรกของประเทศไทยที่จดทะเบียนหลักทรัพย์เป็ น PurposeLed Company ด้ ว ยความมุ่ง มั่น ที่ จ ะสร้ างความยั่ง ยื น ให้
ระบบนิเวศอุตสาหกรรมอาหาร ทาให้ บริ ษัทผลักดันกลยุทธ์
ต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่เป้าหมายสอดคล้ องกับพันธกิจของบริษัท

โดยเรามุ่ง มั่น ผลัก ดัน ให้ ทุ ก บริ ษั ท ทุ ก องค์ ก รทั่ว โลกเข้ า ร่ ว มผลัก ดั น

หลังจากการเข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกของ UN Global Compact
เราเป็ น 1 ใน 3 บริ ษัทแรกของประเทศไทยที่ได้ ประกาศพันธ
สั ญ ญากั บ 1.5 Degree (Science Based Target) และได้
ริ เ ริ่ ม นโยบายด้ า นการจัด การก๊ า ซเรื อ นกระจก (Carbon
Footprint Policy) ทาให้ บริ ษัทฯ ผลักดันให้ เกิดการดาเนิ น
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ จนทาให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้ผลิตใน
อุต สาหกรรมอาหารแห่ ง แรกของประเทศไทยที่ ได้ รั บ การ
รั บ รอง Carbon Neutral (องค์ ก รคาร์ บ อนเป็ น กลาง) และ
จากจุดนันท
้ าให้ เราก้ าวขึ ้นเป็ น Climate Actor เต็มตัว

โลกใบนี ้ แล้ วเราจะทาธุรกิจไปเพื่อใครและเพื่ออะไร แน่นอนว่าในฐานะ

เป้าหมายการลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกสุทธิเท่ากับศูนย์ให้ ได้ ภายในปี
2050 ซึง่ จะเป็ นผลดีต่อทุกคนบนโลกใบนี ้
เพราะสภาวะแวดล้ อมของโลกเข้ าภาวะวิกฤต นับเป็ นวาระเร่ งด่วนที่ทวั่
โลกต้ องร่ วมมือกัน เพื่อ ช่วยกันเปลี่ยนแปลงโลกให้ ดีขึน้ เพราะหากไม่มี
บริ ษัทฯ เราต้ องสร้ างการเติบโต และความยัง่ ยืนทางธุรกิจไปพร้ อม ๆ กับ
ความยัง่ ยืนของโลกใบนี ้ เราจึงเชื่อมัน่ ว่าหนึ่งในนวัตกรรมอาหารของเรา “
Plant-based Food “ หรื ออาหารโปรตีนทางเลือกจากพืช เป็ นอีกทางเลือก
ที่ตอบโจทย์ ความยั่งยืนรอบด้ าน ด้ วยแนวคิดที่ว่าอาหารสามารถสร้ าง
ความเปลี่ยนแปลงได้ อาหารที่ยั่งยืนตั ้งแต่ต้นนา้ ถึงปลายนา้ เกษตรกร
พนักงาน กระบวนการการผลิตที่มีมาตรฐานระดับโลก มุ่งเน้ นการลดการ
ปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกในทุกกระบวนการ
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เพื่อสร้ างระบบอาหารที่ยงั่ ยืน Plant-based Food เป็ นอาหารทางเลือก ที่เข้ ามามีบทบาทมากขึ ้นเรื่ อย ๆ ผู้บริ โภคหันมาสนใจ
ในอาหารประเภทนี ้ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เป็ นลูกค้ ากลุ่มใหญ่ในปั จจุบนั และอนาคตและตลาดอาหารประเภทนี ้เป็ นตลาดที่
ใหญ่ และจะเติบโตขึ ้นอีก สมกับเป็ นอาหารแห่งอนาคต และด้ วยรากฐานการเป็ นผู้ผลิตอาหารมายาวนานกว่า 30 ปี รวมไปถึง
การจับมือกับพาร์ ทเนอร์ ทางธุรกิจระดับโลกมากมาย และรวมไปถึงสตาร์ ทอัพด้ านโปรตีนทางเลือก เราเชื่อว่าเราจะแข่งขันใน
ตลาดนี ้ได้ อย่างดี เราจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่เติบโตและยัง่ ยืนอย่างแน่นอน
สุดท้ ายนี ้ ผมขอขอบคุณเป็ นอย่างยิ่งสาหรับพนักงาน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้ เสียทุกภาคส่วนที่ได้ ให้ การสนั บสนุน และ
ความไว้ วางใจ ตามปณิธานที่เราตั ้งมัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจภายใต้ ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้ อม ยึดมั่นในหลักธรรมา ภิบาล เพื่อการเติบโตร่ วมกันอย่างยัง่ ยืน และในอนาคต ผมเชื่อว่าเราจะสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร ด้ วยความร่วมมือ
ร่วมใจของพวกเราทุกคน โดยบริษัทฯ พร้ อมจะมุ่งมัน่ ทุ่มเทเพื่อสร้ างความเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรในมิติ
ต่าง ๆ เพื่อก้ าวสู่การเป็ นองค์กรแห่งความยัง่ ยืนอย่างแท้ จริง
แดน ปฐมวาณิ ชย ์
่ หาร
ประธานเจ ้าหน้าทีบริ
บริษท
ั เอ็น อาร ์ อินสแตนท ์ โปรดิวซ ์ จากัด (มหาชน)
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พันธสัญญาความร่วมมือกับ UN Global Compact ว่าด้วยเรื่อง "เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน" (Sustainable Development Goals - SDGs)
พั น ธสั ญ ญาเพื ่ อ ให้ บ ริ ษ ั ท ฯวางกลยุ ท ธ์ แ ละยึ ด หลั ก การท างานที ่ ส ร้ า งเศรษฐกิ จ ยั ่ ง ยื น ตามหลั ก สากล

ประการ

ที ่ ส มาชิ ก ทั ่ ว โลกได้ ใ ห้ก ารยอมรั บ และน ามาปรั บ ใช้ ก ั บ กลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก ร นอกจากนี ้ องค์ การสหประชาชาติ ย ั ง ได้ เ ผยแพร่
"เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" (
การดาเนินงานด้านการพัฒนาโดยมีการกาหนดเป้าหมายทั้งหมด

ที่ประชาคมโลกตกลงร่วมกัน ที่จะใช้เป็นกรอบใน
ประการ โดยบริษัทฯได้เลือก

เป้าหมายที่สอดคล้องกับ

พันธกิจหลักขององค์กร รวมไปถึงสอดคล้องกับแก่นหลักของธุรกิจในการเป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร มาปรับใช้กับ กล
ยุทธ์ความยั่งยืนขององค์กรเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact - UNGC) เป็นแนวคิดริเริ่มนโยบายเชิงกลยุทธ์สาหรับธุรกิจที่มี
พันธะผูกพัน ในการก าหนดให้การปฏิบัติงาน และกลยุทธ์ของตนเป็นไปตามหลักการที่ได้รับการยอมรับโดยสากล ในขอบเขต
เกี ่ ย วกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน แรงงาน สิ ่ ง แวดล้ อ ม และการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต NRF ได้ เ ป็ น สมาชิ ก ที ่ ล งนามในข้ อ ตกลงโลกแห่ ง
สหประชาชาติเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2017 เรามุ่งมั่นที่จะเป็นแนวหน้าในการสร้างอาหารแห่งอนาคตโดยการสร้างพื้นที่ใน
เครือข่ายระดับโลก ในเรื่องของอาหารประจ าชนชาติ อาหารโปรตีนจากพืช และอาหารที่มีประโยชน์ พร้อมทั้งสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน บริษัทฯภาคภูมิใจที่ได้นา 10 เป้าหมายของ UN Global Compact มาเป็นกลยุทธ์ความยั่งยืน ดังนี้

Goal 1 เพื่อโลกนี้ปราศจากความยากจน

Goal 9 เพื่อโลกนี้มีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรม
อย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม

Goal 2 เพื่อโลกนี้ปราศจากความหิวโหย

Goal 10 เพื่อโลกนี้มีการลดความเหลื่อมล้าทั้งภายในและ
ระหว่างประเทศ

Goal 3 เพื่อโลกนี้มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุก

Goal 11 เพื่อโลกนี้เป็นเมืองและการตั้งถิ่นฐานของ

คนในทุกช่วงอายุ

มนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาอย่างยั่งยืน

Goal 6 เพื่อโลกนี้มีน้าใช้ การจัดการน้าและสุขาภิบาลที่
ยั่งยืน

Goal 12 เพื่อโลกนี้มีการรับรองแผนการบริโภคและการ
ผลิตที่ยั่งยืน

Goal 8 เพื่อโลกนี้มีการการเติบโตทางเศรษฐกิจที่

Goal 13 เพื่อโลกนี้มีการดาเนินมาตรการเร่งด่วน เพื่อ

ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า

รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
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ข้อความพันธสัญญาระหว่าง NRF กับ UN Global Compact
จากประธานกรรมการบริหาร
ผมมีความยินดีเป็ นอย่างยิ่งที่จะยืนยันว่า บริ ษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด
มหาชน ได้ ยึ ด มั่ น ในหลัก สากล 4 ด้ า น 10 ประการ ของกรอบความร่ วมมื อ
Global Compact แห่ งสหประชาชาติ ในเรื่ องของสิ ทธิ มนุ ษ ยชน , แรงงาน,
สิ่ งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริ ต ในจดหมายฉบับนี้ เรามีความตั้งใจที่จะแสดง
ให้เห็นถึงความร่ วมมือที่จะนาเอา หลักสากล 10 ประการ มาปฏิบตั ิใช้กบั องค์กร โดย
มุ่ ง มั่น ที่ จ ะน าหลัก การมาปรั บ ใช้ใ นกลยุทธ์ ข ององค์กร, วัฒ นธรรมองค์กร, การ
ดาเนิ นงานประจาวันของบริ ษทั และการมีส่วนร่ วมในโครงการความร่ วมมือที่กา้ ว
ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่กว้างขึ้นของสหประชาชาติโดยเฉพาะอย่างยิง่ เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน บริ ษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด มหาชน จะแสดงเจตจานงค์
อย่างชัดเจนถึงความมุ่งมัน่ นี้ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของเราและสาธารณชนทัว่ ไป
เราตระหนักดีว่าข้อกาหนดสาคัญสาหรับการมีส่วนร่ วมใน United Nations
Global Compact คือการส่ ง รายงานความคืบหน้าประจาปี ซึ่ งบ่งบอกถึงความมุ่งมัน่
ของบริ ษทั ของเราในการดาเนินการตามหลัก สากล10 ประการ เรายึดมัน่ ในเรื่ องความ
รั บผิดชอบต่อสาธารณชนและความโปร่ งใส ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่ จะรายงานความ
คืบหน้าภายในหนึ่งปี ของการเข้าร่ วม UN Global Compact และทุกปี หลังจากนั้นตาม
นโยบายของ UN Global Compact COP ซึ่งรวมถึง:
❖

❖

❖

แถลงการณ์ที่ลงนามโดยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ซึ่ งแสดงถึงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสาหรับข้อตกลงระดับโลก
ของสหประชาชาติ และการต่ออายุพนั ธสัญญาต่อเนื่องของเราในการเริ่ มนามาปฎิบตั ิ และการยึดมัน่ ในหลักการสากล
ซึ่งแถลงการณ์ฉบับนี้จะแยกออกจากจดหมายแสดงความมุ่งมัน่ ในการเข้าร่ วม UN Global Compact
คาอธิบายของการดาเนินการในทางปฏิบตั ิ (กล่าวคือการเปิ ดเผยนโยบาย, ขั้นตอนหรื อการดาเนินงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
ที่ บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการ (หรื อวางแผนที่จะดาเนินการ) เพื่อดาเนิ นการตามหลักสากล 10 ประการของกรอบความ
ร่ วมมือ Global Compact แห่ งสหประชาชาติในแต่ละประเด็นทั้ง 4 ด้าน (สิ ทธิ มนุษยชน, แรงงาน, สิ่ งแวดล้อม, การ
ต่อต้านการทุจริ ต)
การวัดผลการดาเนิ นงาน (เช่ น ระดับที่ บรรลุเป้ าหมาย / ตั วชี้ วดั ประสิ ทธิ ภาพหรื อการวัดผลเชิ งคุณภาพหรื อเชิ ง
ปริ มาณอื่น ๆ )
ขอแสดงความนับถือ
แดน ปฐมวาณิ ชย์
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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ผลการดาเนินงานจากการสนับสนุน "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน"
(Sustainable Development Goals - SDGs)
บริษัทฯ คานึงถึงความสาคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน ในการผลักดัน
จุดมุ่งหมายร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการสร้างเครือข่ายที่สาคัญในการดาเนินงานเพื่อความยั่งยืน และมี
การด าเนินกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนร่วมกับทาง UN Global Compact ตลอดระยะเวลาหลายปี เป็นผลให้ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารของบริษัทฯ ได้รับเกียรติให้ด ารงต าแหน่ง คณะอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ภายใต้ UN
Global Compact Network Thailand องค์การสหประชาชาติ เพื่อร่วมเป็นแรงสาคัญในการเสนอแนวทางสร้างสรรค์ สร้างการ
ตระหนักรู้ การมีส่วนร่วมในภาครัฐ และเอกชนร่วมกับบริษัทฯ ชั้นนาของประเทศไทย และในเวทีโลก

การ เ ป็ น สมาชิ กข้ อ ต กลงแ ห่ งสหปร ะชาชาติ
(UN Global Compact) ไม่เพียงแต่เป็ นการแสดงเจตนารมณ์ของ
บริ ษทั ฯที่มุ่งมัน่ พัฒนาธุรกิจให้เกิดความยัง่ ยืนแต่บริ ษทั ฯ ยังได้
ดาเนินงานต่าง ๆ ภายใต้บทบัญญัติ 10 ประการ ซึ่ งประกอบด้วย
สาระส าคั ญ 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นสิ ทธิ มนุ ษ ยชน แรงงาน
สิ่ งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริ ต เพื่อสนับสนุ นเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน (SDGs) ในระดับสากล โดย บริ ษทั ฯ ได้เข้า
ร่ วมเป็ นสมาชิกตั้งแต่ ปี 2018 จนถึงปัจจุบนั

บทบาทการเป็นคณะอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม
UN global Compact Network Thailand

จากการที่ บ ริ ษ ัท ฯได้น าเป้ าหมายที่ 13 ในเรื่ อ งของ
Climate Action มาเป็ นเป้ า หมายส าคัญ ตั้ง แต่ปี 2019 จนท าให้
บริ ษทั ฯ ริ เริ่ มและดาเนินโครงการ Carbon Footprint และได้รับ
การรั บ รองเป็ นโรงงานในอุ ต สาหกรรมอาหารแห่ ง แรกใน
ประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง Carbon Neutral (องค์กรคาร์บอน
เป็ นกลาง) ถือเป็ นก้าวสาคัญในการประกาศเจตนารมณ์ที่แน่วแน่
ของท่ า นประธานกรรมการบริ ห ารที่ จ ะพาบริ ษ ัท ฯ ร่ ว มรั บ
บทบาท Climate Actor ในการต่ อ สู ้ กั บ วิ ก ฤติ สิ่ งแวดล้ อ ม
และภาวะโลกร้อน ที่ไม่ใช่แค่เพื่อบริ ษทั ฯ หากแต่เพื่อผูค้ นบน
โลกใบนี้ อี กด้ว ย การได้รั บเกี ยรติ ครั้ ง นี้ ถือ เป็ นพันธกิ จสาคัญ
นอกเหนื อจากการผลักดันธุ รกิ จให้เติ บโต แต่ถือเป็ นการร่ วม
ผลักดันองค์กรในทุกอุตสาหกรรมในระดับโลกให้ร่วมกันสร้าง
โลกนี้ให้น่าอยูเ่ พื่อคนรุ่ นหลังต่อไป
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ผลการดาเนินงาน 10 เป้าหมาย
เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

•

650 ราย

•

ช่วยเหลือและให้ความรู้กับเกษตรกรในโครงการ
Contract farming จ.กาญจนบุรี

•

55,402 มื้อ 44 ชุมชน

570 ราย จ้างแรงงานต่างชาติ (ชาวเมียนมาร์,
ฟิลิปปินส์ และอิตาลี)

•

8 ราย จ้างแรงงานผู้พิการ

•

มีการอบรมพัฒนาคนในองค์กร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพคนและการทางาน

เด็ก เยาวชน และผู้ที่ขาดแคลนอาหารได้รับความ
ยั่งยืน และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงอาหารที่มีโภชนาการ

•

มีบริการรับส่งพนักงงาน

ที่ดี สะอาดและปลอดภัย

•

ชุมชน Community Plant – Based

•

การลงทุนใน Big idea ventures และ Start up

•

Knowledge sharing ให้เกษตรกร ส่งเสริมเกษตรกร

•

การลงทุนใน Boosted e commerce

•

51,402 ราย
สนับสนุนและช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์

•

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และยั่งยืน

•

และนาเศษขยะสดจากสายการผลิตไปสร้างให้เกิด
ประโยชน์ในแง่ของการเกษตรต่อไป

•

สายการผลิตได้มาตรฐานสากล เช่น การรับรองจาก

•

การคัดเลือกวัตุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง

2,000 ชิ้น
ลงพื้นที่ชุมชนแจกหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์
เนื่องในสถานการณ์โควิด -19 ที่ต้องมีการระมัดระวัง

ราคาที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ โดยที่ผลิตภัณฑ์มี

และเคร่งครัดในการรักษาความสะอาดเพื่อป้องกั นเชื้ อ

คุณภาพ

โรค

•

ใส่ในการจัดการน้าเสียโดยมีระบบบาบัดน้า

•

จัดทาโครงการทาความสะอาดภายในเขตและรอบเขต

กระจกขององค์กร เพื่อหาโอกาสในการช่วยลดก๊าซ

ของสถานประกอบการ เพื่อฟื้น ฟู สภาพน ้ าและระบบ

เรือนกระจกเพื่อไม่ให้อุณหภูมิของโลกในแต่ละปีร้อน

•

นิเวศโดยรอบให้ปลอดภัย
•

มีการจัดทาโครงการเพื่อติดตามการปล่อยก๊าซเรือน

เพิ่มขึ้น
•

เข้าร่วมเป็นสมาชิก และได้รับเกียรติให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร เข้าไปดารงตาแหน่งใน

•

910 ราย
จานวนพนักงานภายในองค์กร

•

ทารายได้มากขึ้น จากปี 2562 26.7%

คณะอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมของ GCNT
•

ประกาศนียบัตรรับรองปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกขององค์กร

•

(Carbon Footprint Organization)

•

ประกาศนียบัตรการเป็นองค์กรที่ปราศจากคาร์บอน
(Carbon Neutral Organization) ประกาศนียบัตร

•

คัดเลือกเฉพาะวัตถุดิบสะอาดและปลอดภัย

•

ใช้เทคโนโลยี เครื่องจักรกลการผลิตที่ทันสมัย

•

การลงทุนใน Plant of been ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิต
อาหารโปรตีนทางเลือก (Plant – based) เจ้าแรกใน
ประเทศไทย

การปราศจากคาร์บอนในระดับบุคคล (Carbon
Footprint of person)
•

มีการจัดทาโครงการเพื่อใส่ใจต่อโลกและสิ่งแวดล้อม
โดยการแยกขยะ (ขวด, กระป๋อง, ฝากระป๋อง) ให้
ถูกต้องและนาส่งในสถานที่ที่รับขยะเพื่อไปสร้างมูลค่า
และโอกาสให้คนที่ต้องการ
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การดาเนินงานภายใต้ "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" (Sustainable Development
Goals - SDGs) สอดคล้องกับ กลยุทธ์ความยั่งยืน

3P

บริ ษ ั ท ฯให้ ค วามส าคั ญ กั บ กลยุ ท ธ์ 3P
เนื่องจากเล็งเห็นว่า 3P ซึ่งได้แก่ P-People ผู้คน
P-Planet โลกใบนี้ และ P-Performance ผลการ
ด าเนิ น ธุร กิ จ มี ค วามสอดคล้อ งเกี ่ ยวข้ องกัน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากในธุรกิจประกอบ
ไปด้ว ยผู้คน ผู้ถ ือหุ้น พนักงาน ผู้บริโภค คู่ค้า
ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ล้วนมีความเกี่ยวข้อง
กัน ขาดกัน ไม่ได้ ในการพัฒ นาความยั่งยืนจึง
ต้องพัฒ นาทั้ ง 3P ควบคู่กัน ไป และเราเชื ่ อ ว่ า
ธุรกิจที่จะเติบโตและยั่งยืนได้ ผู้คน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมต้องยั่งยืนไปด้วยกัน ไม่มีทางที่ฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งจะเจริญรุ่งเรืองอยู่ฝ่ายเดียว เมื่อมีผู้คน จึงมีโลกใบนี้ เมื่อมีโลกใบนี้ที่น่าอยู่ ผู้คนก็จะใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุข และสามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้ต่อเนื่อง ดังตัวอย่างการดาเนินงานกลยุทธ์ 3P ดังต่อไปนี้
People : ผู้คน
บริษัทฯ ทุ่มเทและให้ความสาคัญต่อผู้คนทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างจริงจัง โดยการสนับสนุน และ
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และคานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนของพนักงานและบุคลากร รวมถึงมี
บทบาทในการพัฒนาชุมชนบริเวณโดยรอบโรงงานให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน และมุ่งมั่ นผลิตสินค้าและบริการ
ที่มีคุณภาพจากโรงงานที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคอย่างดีที่สุด
Planet : โลก
บริษัทฯ มุ่งเน้นในการรักษาสิ่งแวดล้อม และให้ความส าคัญกับปัญหาภาวะโลกร้อนโดยการเปลี่ยนแปลง
แนวคิดในการด าเนินงาน เพื่อให้สร้ างสรรค์สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และค านึงถึงการรับมือต่อ
ความเสี ่ ย งที ่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ ่ ง แวดล้ อ ม รวมถึ ง พั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมการผลิ ต ของโรงงาน
ให้ ส ามารถด าเนิ น ไปได้ ด ้ วยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อธรรมชาติ ส ่ วนรวมอย่ า งยั ่ ง ยื น อย่ า งเช่ น การใช้ หลั ง คาโซล่ า ร์
หลอดไฟ LED รวมไปถึงการเป็นองค์กรคาร์บอนเป็นกลาง (Carbon Neutral) แห่งแรกในอุตสาหกรรมอาหารของ
ประเทศไทย
Performance : ผลการดาเนินงาน
บริ ษ ั ทฯ มี เป้ า หมายในการประสบความส าเร็ จ ที ่ ม ิ ใช่ ห วั ง แต่ เพี ยงผลก าไร แต่ ต ้ องมี ก ารด าเนิ น งานที ่มี
ประสิทธิภาพเพื่อตอบแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างคุณค่าแก่องค์กรในระยะยาว ด้วยการให้ความสาคัญต่อผู้คน
และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม ในขณะที่ไม่หยุดที่จะ
พัฒนาไปตามความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ ๆ และมองหาช่องทางและขยายตลาดเพื่อ
พร้อมที่จะเติบโต เราเชื่อว่าหากเราดาเนินกลยุทธ์ 3P ได้ดี ผลกาไรก็จะตามมาอย่างยั่งยืน
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เพื่อเป็ นการตอกย้าวิสัยทัศน์ในการใส่ใจด้านสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ฯ ได้
ร่ ว มลงนามใน Science-based target (SBT) : 1.5-degree pledge ที่ มีก ารกาหนด
เป้ าหมายการลดก๊าซเรื อนกระจกที่สอดคล้องกับเป้ าหมายของข้อตกลงปารี ส
บนพื้นฐานทาง Climate Science ซึ่ งมีเป้าหมายในการจากัดอุณหภูมิเฉลี่ยโลกไว้
ให้ไม่เกิน 2 องศาเซลเซี ยส และมุ่งสู่ การจากัดอุณหภูมิฯ ไว้ให้ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซี ยส โดยบริ ษทั ฯ ได้ร่วมทาสัญญาร่ วมกันในการ
ขับเคลื่อนองค์กรด้วยความใสใจต่อผลกระทบที่กระตุน้ ให้เกิดสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง และเป็ น 1 ใน 3 องค์กรแรก ของประเทศไทยที่ได้
เข้าร่ วมกับ Science-based target (SBT): 1.5-degree pledge ตั้ง แต่ปี 2019 จนถึ งปั จจุบัน และจากการดาเนิ นงานภายใต้ Climate action
เป็ นผลทาให้บริ ษทั ฯ สามารถเป็ น Net Zero ได้ก่อนปี 2030

สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF)
เป็ นมูลนิ ธิที่ไม่หวังผลกาไร เป็ นการร่ วมมื อ จากภาครั ฐ และ
เอกชน ประกอบไปด้ว ยบริ ษ ัท ชั้น น า ซึ่ งสมาชิ ก ที่ เ ข้า ร่ ว ม
สามารถมีส่วนร่ วมกับการประชุมและนาเสนอแนวคิดในการ
ร่ วมมือกันกับทั้งภาครัฐและเอกชนจากประเทศอื่น ๆ รวมไปถึง
นักวิชาการ ผูน้ าทางความคิด ศาสนา วัฒนธรรม และสื่ อชั้นนา
จากทัว่ โลก นอกจากจะให้ความสาคัญในเรื่ องของเศรษฐกิจแล้ว
ยังได้มีการยกระดับประเด็นด้านสิ่ งแวดล้อมขึ้นมา โดยเน้น

ความสาคัญของการทาธุรกิจโดยคานึงผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วน
ได้ ส่ วนเสี ยทุ ก คน ไม่ ใ ช่ แ ค่ ผู ้ ถื อ หุ้ น ( Shareholders) แต่
ครอบคลุ ม ทั้ง องค์ก ร ลู ก ค้า ผูร้ ั บ จ้า งผลิ ต ในห่ ว งโซ่ อุป ทาน
ชุมชนใกล้เคียงกับธุรกิจ และผูท้ ี่อาจจะได้รับผลกระทบทั้งเชิ ง
บวกและเชิ งลบของธุ รกิจนั้น ๆ โดยทางบริ ษทั ฯ ได้ร่วมเป็ น
สมาชิกอย่างเป็ นทางการของ WEF บนแพลตฟอร์ มสาหรับการ
ก าหนดอนาคตของสิ น ค้า ในระดับ โลกและมองหาวิ ธี ที่ เ รา
สามารถเปลี่ยนแปลงระบบอาหารทัว่ โลกเพื่อแก้ไขปั ญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผูน้ าด้านความยัง่ ยืน (Sustainability) ในระดับสากลเป็ นองค์กรไม่แสวงหากาไร (Non-profit) ซึ่ งทางานร่ วมกับภาคธุรกิจ
ภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ ได้มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจ โดยใช้การการศึกษา และการวิจยั ต่าง ๆ มาเป็ นเครื่ องมือ
หลักในการทางานและผลักดันให้เกิดความยัง่ ยืน จุดเด่นสาคัญขององค์กรคือการเชื่อมโยงเรื่ องความยัง่ ยืนเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเชิง
ระบบ และ ภาคส่วนธุรกิจขนาดใหญ่ เมื่อปี 2020 ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ได้ร่วมสนับสนุน Forum for the Future เพื่อทาการศึกษา และวิจยั
Alternative protein ในภูมิภาคเอเชีย
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ความมั่นคงทางอาหาร
ความมัน่ คงทางอาหารไม่ได้มีเพียงมิติดา้ นการผลิตอาหารได้มากขึ้นเท่านั้น แต่ยงั เชื่อมโยงกับประเด็นอื่น ๆ เช่น การเข้าถึง
อาการ การผลิตอาหารให้ได้ปริ มาณสม่าเสมอ ความปลอดภัยของอาหาร ความมัน่ คงทางอาหารของชุมชน ทั้งยังบริ บทแวดล้อมอื่น ๆ
ของความมัน่ คงทางอาหาร

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

บริ ษั ท เอ็ น อาร์ อิ น สแตนท์ โปรดิ ว ซ์ จ ากั ด
(มหาชน) หรื อ NRF ได้มองเห็นถึงประเด็นความมัน่ คงทาง
อาหารซึ่ งเป็ นประเด็ น ที่ ไ ด้รั บ ความสนใจในระดับ นานา
ประเทศ โดยมี การคาดการณ์ ในอีก 30 ปี ข้างหน้า ตามการ
คาดการณ์ของโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ (World
Food Program : WFP) จะกลายเป็ นวิ ก ฤตการณ์ ที่ ส่ งผล
กระทบไปทัว่ โลก เพราะเมื่อ

ประชากรทัว่ โลกเพิ่มมากขึ้นถึง 10,000 ล้านคน จะมีคนราว ๆ
265 ล้านคนที่เสี่ ยงต่อสภาวะขาดแคลนอาหารจากภาวะโรค
ระบาดโคโรนาไวรัส หรื อโควิด -19 และระบบอาหารที่มีอยู่
ไม่ มี ก าลัง ผลิ ต มากพอที่ จ ะรองรั บ ประชากรที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ได้
ทั้ง หมด ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ บริ ษ ัท ฯ ได้รั บ ผลกระทบเชิ งบวกต่อ
วิกฤติโรคระบาดในครั้งนี้ ทาให้ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Plant – based
ที่ ผ ลิ ต จากพื ช เป็ นสิ นค้ า ที่ ต อบโจทย์ ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า ที่ ใ ห้
ความส าคัญ กั บ สุ ข ภาพที่ มี ม ากขึ้ นในช่ ว งนี้ นอกจากนี้
ผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ มี จุดแข็งในด้านความปลอดภัยทาง
อ าห า ร แ ละ ร าค าเ ห มาะ สมกั บ คุ ณภาพสิ น ค้ า ที่ ไ ด้
มาตรฐานสากล ทาให้เราสามารถแข็งขันกับบริ ษทั ชั้นนาทัว่
โลกได้ดี รวมถึ ง กลยุ ท ธ์ ข ยายช่ อ งทางการขายไปยัง กลุ่ ม
ผู ้บ ริ โภคที่ มี ค วามนิ ย มซื้ อสิ น ค้า ออนไลน์ เพราะความ
สะดวกสบาย และปลอดภัย
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แหล่งที่มาของวัตถุดิบ และมาตรฐานการผลิต
หัวใจสาคัญของผลิตภัณฑ์อาหาร คือ คุณภาพของ
วัตถุดิบซึ่ งส่ งผลโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้านรสชาติ และ
ความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โ ภค ในปั จจุบันได้มีการศึ กษา และ
พัฒ นาการท าฟาร์ ม ให้ ทัน สมัย โดยบริ ษ ัท ได้อ าศัย ความ
ร่ วมมือกับภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้ความรู ้แก่
เกษตรกร ตลอดจนความช่ ว ยเหลื อ ด้า นเงิ น ทุ น ในการท า
การเกษตรแบบยัง่ ยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย

และเพิ่ ม มู ล ค่ า ในการจ าหน่ า ยวัต ถุ ดิ บ ที่ ป ลอดยาฆ่ า แมลง
(Pesticide free) และได้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย (Safe Food)
เพื่อใช้ในการผลิต และการแปรรู ปผลิตภัณฑ์อาหารสาหรับ
การส่ ง ออกและต่ อ ยอดการบริ โภคภายในประเทศ โดย
โรงงานมี ก ระบวนการผลิ ต ที่ ไ ด้ม าตรฐานสากล ได้ รั บ
มาตรฐานรั บ รองด้านความปลอดภัย ของอาหาร 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)

กรมประมงกรมปศุสัตว์

HACCP

กรมประมงกรมปศุสัตว์

HALAL

สานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

SEDEX

The Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA)

ความมั่นคงด้านอาหารเป็ นวาระที่ ทุกประเทศทั่ว
โลกต่างให้ความสาคัญ ในฐานะผูผ้ ลิ ตอุตสาหกรรมอาหาร
นับเป็ นความท้าทายในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ภายใต้
ข้อจากัดที่มุ่งใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูง สุ ด
ลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม เพื่อส่ งมอบอาหารที่ปลอดภัย มี
คุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม และเพียงพอ เพื่อที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ และท้ายที่สุด หัวใจสาคัญของการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน ต้องอาศัยความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งผูผ้ ลิต
และผูบ้ ริ โภคในการให้การสนับ สนุ น ธุ รกิ จที่ มีค วามยัง่ ยื น
และเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม เพื่อสร้างความมัน่ คงทางอาหาร
ที่ ย งั่ ยื น ในอนาคต ความมั่น คงด้า นอาหารเป็ นวาระที่ ทุ ก

ประเทศทั่ ว โลกต่ า งให้ ค วามส าคั ญ ในฐานะผู ้ ผ ลิ ต
อุ ต สาหกรรมอาหาร นั บ เป็ นความท้า ทายในการคิ ด ค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ ภายใต้ขอ้ จากัดที่มุ่งใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม เพื่อส่ ง
มอบอาหารที่ ปลอดภัย มี คุณค่าทางโภชนาการที่ เหมาะสม
และเพี ย งพอ เพื่ อ ที่ ทุ กคนสามารถเข้าถึ ง ได้ และท้ายที่ สุด
หัวใจสาคัญของการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ต้องอาศัยความร่ วมมือจาก
ทุ ก ฝ่ ายที่ เ กี่ ย วข้อ ง ทั้ง ผู ้ผ ลิ ต และผู ้บ ริ โ ภคในการให้ ก าร
สนับสนุ นธุ รกิจที่มีความยัง่ ยืน และเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
เพื่อสร้างความมัน่ คงทางอาหารที่ยงั่ ยืนในอน
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การผลิตอาหารที่ได้มาตรฐาน
นวัตกรรม และการวิจัยพัฒนา เพื่อธุรกิจบนเส้นทางความยั่งยืน

NRF มีนโยบายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่อย่างต่อเนื่อง
ในแต่ละปี เพื่อตอบสนองผูบ้ ริ โภค เพื่อสุ ขภาพและความยัง่ ยืน ซึ่ งผลลัพธ์ของการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่น้ ี จะเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ท้ งั หมด โดยมิได้นาสิ นค้าหรื อ
ผลิ ตภัณฑ์เดิ มมาดัดแปลงหรื อปรั บปรุ ง อีกทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่น้ ี เป็ นการ
ร่ วมมื อ กัน ระหว่ างบริ ษทั ฯ และลู กค้าในการพัฒ นาสิ นค้าและผลิ ต ภัณฑ์ใ หม่ ๆ
ให้มีความเหมาะสมต่อเทศกาลหรื อแนวโน้มตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าที่ เปลี่ ยนไปให้ได้ทนั ท่วงที ซึ่ งนอกจากการตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคแล้วบริ ษทั ฯ คานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยมาตรฐานสากล ซึ่ง NRF
ได้รับอนุ ญาต และได้รับใบอนุ ญาตทั้งจากหน่ วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงการ
รั บ รองจากต่ า งประเทศ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ของประเทศไทย เช่ น ส านั ก งาน
คณะกรรมการอาคารและยา เราทาตามกฎหมายที่บงั คับใช้สาหรับสถานประกอบการ
เช่ น พ.ร.บ การสาธารณสุ ขฯ พ.ร.บ คุ้มครองผูบ้ ริ โภค พ.ร.บ ความรั บผิดชอบต่อ
ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย เป็ นต้น สาหรับมาตรฐานการผลิต และ
ส่งออกระหว่างประเทศที่บริ ษทั ฯ ได้รับ เช่น IFS Food (International Food Standard)
รั บ รองโดย สถาบั น SGS International Certification Services Gmbh BRC Global
Standard for Food Safety รับรองโดย สถาบัน SGS United Kingdom Ltd. GMP (Good
Manufacturing Practice) รั บ รองโดย กรมประมง และGMP (Good Manufacturing
Practice) รับรองโดย กรมปศุสัตว์ เพราะเรามีพนั ธสัญญาที่ตอ้ งการส่งมอบนวัตกรรม
ทางอาหารเพื่อสร้างความสุ ขอย่างยัง่ ยืนให้กบั ผูบ้ ริ โภคผ่านการวิจยั และพัฒนา
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ก้าวสู่การเป็นบริษัทฯ ที่มีรูปแบบพร้อมรองรับผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต
Plant-Based Platform
ผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืชมีการเติบโตอย่างมาก
จากกระแสนิ ยมการรักษาสุ ขภาพและต้องการเห็นโลกที่ ดีข้ ึน
(อาหารโปรตี น จากพื ช ปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกน้อ ยกว่า
อาหารโปรตี นจากเนื้ อสัตว์ เนื่ อ งจากการปศุสัตว์มีการปล่อย
ก๊าซมี เทนจานวนมาก) ผูบ้ ริ โภคมองหาผลิตภัณฑ์อาหารและ
เครื่ องดื่ ม ที่ ต อบโจทย์เ รื่ อ งคุ ณ ประโยชน์ แ ละดี ต่ อ สุ ข ภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดในสหรัฐอเมริ กา อังกฤษ และประเทศ
ในทวีปยุโรป

ผู้บริโภคกลุ่ม Millennials และ Gen Z
มีความห่ วงใยในสิ่งแวดล้อม

ปั จ จุ บั น ในสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรค
COVID-19 อาจเป็ นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคหันมาทดลอง
บริ โภคโปรตีนจากพืชมากขึ้น ส่ วนหนึ่ งจากความเชื่อที่ว่าโรค
ระบาดอาจมีตน้ กาเนิดมาจากสัตว์และการบริ โภคอาหารโปรตีน
จากพืชทาให้มีภูมิคุม้ กันแข็งแรงขึ้น ทาให้อตั ราการเติบโตของ
ยอดขายของสิ น ค้า Plant-Based Meat สู ง กว่ า Animal-Based
Meat อย่างมากในประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยเฉพาะในช่วงเดือน
มีนาคม 2020 (ที่มา SPINS, Plant Based Foods Association)

ความท้ าทายของการผลิตอาหารให้ เพียงพอต่ อประชากรโลก
และลดผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้อมภายในปี 2050 ส่ งเสริมการ
ผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน
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จากการที่บริ ษทั ฯ มีความสามารถในการผลิตอาหารโปรตีนจากพืชอยู่แล้วในปั จจุบนั เช่น อาหารสาเร็ จรู ปพร้อมปรุ งจาก
ขนุน บุกและมะเขือ เป็ นต้นซึ่ งบริ ษทั ฯ มีความสามารถในการผลิตได้หลากหลายรสชาติ และหลากหลายบรรจุภณ
ั ฑ์ บริ ษทั ฯ จึงมี
ความมุ่งมัน่ ที่จะก้าวขึ้นเป็ นผูน้ าของอุตสาหกรรมผลิตอาหารโปรตีนจากพืชในประเทศไทย และเป็ นผูผ้ ลิตของอุตสาหกรรมนี้ที่
ได้รับการยอมรับในระดับสากล บริ ษทั ฯ จึงได้มีนโยบายร่ วมทุนกับบริ ษทั ฯ ชั้นนาระดับโลกเพื่อเป็ นการเพิ่มพูนความรู ้และความ
ชานาญในการผลิตอาหารโปรตีนจากพืชในระดับมาตรฐานสากล ก้าวทันเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยหลักเกณฑ์ในการร่ วม
ลงทุนหรื อซื้อกิจการเพื่อส่งเสริ มธุรกิจของบริ ษทั ฯ ทั้งด้านการเงินและการดาเนินงาน ได้แก่

ด้วยวิสัยทัศน์ในการก้าวขึ้นเป็ นผูน้ าการผลิตอาหารโปรตีนจากพืชเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์โปรตีน
จากพืชที่มีมากกว่ากาลังการผลิตในปั จจุบนั (The Foxconn of Plant-based food) บริ ษทั ฯ ได้เข้าลงทุนในบริ ษทั และสตาร์ ทอัพที่มี
ความพร้อมในการผลิตและจาหน่ายอาหารโปรตีนจากพืช ดังนี้

❖ โรงงานผลิตอาหารโปรตีนจากพืชโดยเฉพาะ
(Dedicated plant-based food factory) และศูนย์วิจัยพัฒนา

ตามรายงานของ FAIRR investor network ในปี 2020 มี การ
ลงทุนในธุรกิจโปรตีนจากพืชถึง 1.1 พันล้านเหรี ยญสหรัฐซึ่ง
เติ บโตเป็ น 2 เท่าของปี 2019 บริ ษทั อาหารรายใหญ่ทวั่ โลก
และสตาร์ทอัพต่าง ๆ มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อวัตถุดิบ
และผลิ ต ภัณฑ์ใ หม่ ๆ ที่ มี ร สชาติ แ ละลักษณะใกล้เ คียงกับ
เนื้ อสัตว์โดยธรรมชาติ ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่บริ ษทั อาหารระดับ
โลกเหล่านั้น โดยเฉพาะสตาร์ ทอัพไม่ได้มีโรงงานผลิ ตเอง
เป็ นการเฉพาะ จากความสามารถในการผลิตอาหารโปรตี น
จากพืชในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีแผนขยายกาลังการผลิตเพิ่มเติม
เพื่อรองรับการเติบโตของความต้องการบริ โภคอาหารโปรตีน
จากพื ช ในเกื อ บทุ ก ภู มิ ภ าคของโลกที่ จ ะเติ บ โตจาก 12.1
พันล้านเหรี ยญสหรัฐในปี 2019 เป็ นกว่า 27.9 พันล้านเหรี ยญ

สหรั ฐ ในปี 2025 โดยเฉพาะเพื่ อผลิ ต ให้กับบริ ษทั ต่ าง ๆ ที่
บริ ษทั ฯ ลงทุน รวมถึงสตาร์ ทอัพที่บริ ษทั ลงทุนผ่าน Big Idea
Venture และ New Protein Fund I โดยการสร้างโรงงานผลิต
อาหารโปรตีนจากพืชโดยเฉพาะในประเทศไทยและการร่ วม
ลงทุนกับผูผ้ ลิตอาหารโปรตีนจากพืชในประเทศอังกฤษ THE
BRECKS COMPANY LIMITED (“Brecks” หรื อ “เบรคส์”)
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เมื่ อ วัน ที่ 13 พฤษภาคม 2020 บริ ษ ัทฯ ได้เ ข้าร่ วม
ลงทุนกับ Brecks ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ในประเทศอังกฤษที่เชี่ยวชาญ
ในการผลิตอาหารโปรตีนจากพืชมากว่า 27 ปี เช่น ไส้กรอก
จากพืชให้กบั ลูกค้าที่เป็ นผูน้ าในอุตสาหกรรมโปรตีนจากพืช
และจาหน่ายสิ นค้าไปทัว่ โลก บริ ษทั ฯ ร่ วมลงทุนกับ Brecks
ในบริ ษทั ร่ วมทุนที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ที่ชื่อว่า Plant And Bean Ltd.
(P&B หรื อ แพลนท์แอนด์บีน) โดยบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินซื้อหุ้น
เพิ่มทุน ร้อยละ 25 ใน P&B ด้วยจานวนเงินประมาณ 5 ล้าน
ปอนด์ หรื อ 198 ล้านบาท เพื่อนาไปซื้ อโรงงานแห่ งใหม่ใน
ประเทศอังกฤษและเครื่ องจักรที่ มีขนาดกาลังผลิ ตใหญ่ข้ ึน
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีสิทธิ ที่จะซื้ อหุ้นของ P&B เพิ่มอีกร้อย
ละ 25 ภายในประมาณวันที่ 12 มิถุนายน 2021ในราคา 4 ล้าน
ปอนด์ โดยราคาจะสามารถปรับลดลงหาก P&B ไม่สามารถ
บรรลุผลกาไรที่กาหนดไว้ได้ ยกเว้นหาก P&B สามารถเพิ่ม
ทุ น ให้ แ ก่ นัก ลงทุ น ใด ๆ ได้ใ นราคาที่ เ กิ น กว่ า ที่ ร ะบุ ไ ว้ใน
สัญญา ในการร่ วมทุน Brecks ได้โอนธุ รกิ จโปรตี นจากพืช
ทั้ง หมด ฐานลู ก ค้า รวมถึ ง เทคโนโลยี ก ารผลิ ต มาที่ P&B
ปั จ จุ บัน เนื่ อ งจาก P&B อยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาคัด เลื อ ก
โรงงานที่เหมาะสมสาหรับการขยายกาลังการผลิต P&B จึง
เช่าพื้นที่โรงงานเดิมของเบรคส์สาหรับการผลิต (อัตราค่าเช่า
60,000 ปอนด์ต่อปี ชาระค่าเช่า 4 ครั้งต่อปี (สัญญาอายุ 2 ปี ต่อ
อายุได้คราวละ 2 ปี และผูเ้ ช่าสามารถยกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้
โดยให้ แ จ้ง ยกเลิ ก อย่ า งน้ อ ย 3 เดื อ นก่ อ นการยกเลิ ก ) ไป
จนกว่าจะหาโรงงานแห่ งใหม่ที่เหมาะสมได้ อย่างไรก็ตาม
เพื่อตอบสนองการความต้องการสั่งผลิตของลูกค้าที่เพิ่ มขึ้น
ในเดื อ นมิ ถุ นายน 2020 P&B ได้น าเงิ น เพิ่ ม ทุน ที่ ไ ด้รับจาก
บริ ษ ัท ฯ จ านวน 0.8 ล้า นปอนด์ ไปซื้ อ เครื่ อ งจัก รใหม่เพื่อ
ขยายกาลัง การผลิ ต ประมาณร้ อ ยละ 40 (เพิ่ ม เป็ นประมาณ
4,700 ตัน) P&B ได้ซ้ือโรงงานแห่งใหม่สาเร็ จเมื่อเดือน

มกราคม 2021 ซึ่ งเป็ นโรงงานผลิตไส้กรอก 55,000
ตัน และสามารถขยายกาลังการผลิตได้ถึง 70,000 ตัน 2564 ซึ่ง
ขณะนี้ กาลังอยู่ในขั้นทดลองผลิ ตสิ นค้า และขอใบอนุ ญาต
ต่าง ๆ โดยคาดว่าจะสามารถผลิตได้ประมาณเดือน มีนาคม
2021
P&B มีแผนที่จะระดมทุนจากนักลงทุนเพิ่มเติมโดย
จะนาเงินที่ได้ไปขยายฐานการผลิตในประเทศสหรัฐอเมริ กา
และเอเชี ยเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืน อาทิเช่น การมีฐานการ
ผลิตที่มีสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานเดียวกันรองรับ
ลูกค้าที่มีเครื อข่ายร้านอาหารทัว่ โลกรวมถึงเพื่อประโยชน์ทาง
ภาษี (เช่น ลดภาระภาษีนาเข้าสิ นค้า) เป็ นต้น การเพิ่มทุนของ
P&B ในอนาคตดังกล่าวอาจทาให้บริ ษทั ฯ ได้รับผลกระทบ
ในสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ที่ ล ดลง โดยบริ ษ ัท ฯ มี น โยบายคง
สัดส่ วนการลงทุนของบริ ษทั ฯ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของหุ้น
ทั้งหมดของ P&B
ที่ ผ่ า นมา โรงงานของ Brecks ที่ ป ระเทศอัง กฤษ
รับจ้างผลิตสิ นค้าโปรตีนจากพืชให้กบั ตราสิ นค้าต่าง ๆ เช่น
Quorn, The Vegetarian Butcher และ Cauldron Foods บริ ษทั
คาดว่า การร่ วมทุนในครั้ งนี้ จะทาให้บริ ษทั ได้รับโอกาสใน
การเรี ยนรู ้ และเพิ่มความชานาญในการผลิ ตสิ นค้าดัง กล่ า ว
เป็ นการเปิ ดโอกาสให้บริ ษทั สามารถก้าวขึ้นมาเป็ นหนึ่ งใน
ผู ้รั บ จ้า งผลิ ต อาหารของไทยรายใหญ่ ส าหรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์
ประเภทนี้ในอนาคต

❖ การลงทุนในบริษัท
The Meatless Farm Limited
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2019 บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมลงทุน
ใน The Meatless Farm Limited (“Meatless Farm”) ซึ่ งเป็ น
บริ ษั ท ที่ จั ด ตั้ งขึ้ นในประเทศอั ง กฤษ ด าเนิ นธุ รกิ จ ใน
อุตสาหกรรมผลิตอาหารโปรตี นจากพืชเพื่อทดแทนเนื้ อสัตว์
เช่น ผลิตภัณฑ์จาพวกแฮมเบอร์ เกอร์เนื้อเทียมที่มีส่วนผสมของ
น้ ามั น มะพร้ า ว โปรตี น จากข้ า วและถั่ว รวมถึ ง หั ว ไชเท้า
(Radish) ที่ ส ามารถให้ ร สชาติ แ ละรสสั ม ผัส เหมื อ นกับ เป็ น
ผลิตภัณฑ์จากเนื้ อสัตว์จริ ง สิ นค้าและผลิตภัณฑ์ของ Meatless
Farm มี ค วามสะดวกสบายและง่ า ยต่ อ การบริ โภคอี ก ด้ว ย
สามารถนาไปดัดแปลงเป็ นเมนู อาหารได้หลากหลายประเภท
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเปิ ดโอกาสให้บริ ษทั ฯ เข้าเป็ น
พันธมิตรทางธุรกิจกับ Meatless Farm บริ ษทั ฯ จึงเข้าลงทุนใน
หุ้นกู้แปลงสภาพ (Loan Note Instrument) ของ Meatless Farm
และแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญแล้วเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม 2563
ซึ่ งบริ ษทั ฯ ถือหุ้นประมาณร้อยละ 0.87 ซึ่ งเป็ นการลงทุนเพื่อ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีซ่ ึ งทาให้บริ ษทั ฯ มีโอกาสเป็ นผูผ้ ลิต
และจัดจาหน่ ายได้อนาคต รวมถึงได้รับข้อมูลและองค์ความรู ้
ต่าง ๆ ในระดับผูถ้ ือหุ้น ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ อยู่ระหว่างการเจรจา
กับ ห้ า งค้า ปลี ก ขนาดใหญ่ ใ นประเทศไทยเพื่ อ น าสิ น ค้า ของ
Meatless Farm เข้าไปวางจาหน่ายเพื่อทดลองตลาด ทั้งนี้ บริ ษทั
เ ค ย เ ปิ ด ตั ว สิ น ค้ า ข อ ง Meatless Farm ที่ ไ อ ค อ น ส ย า ม
กรุ งเทพมหานคร เมื่อเทศกาลกินเจปี 2019 ที่ผา่ นมา โดยได้ปรุ ง
รสชาติผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับผูบ้ ริ โภคชาวไทย เช่น ลาบทอดเจ
ทงคัตสึ เจ มายองเนสเม็ดมะม่วงหิ มพานต์สูตรเจ เป็ นต้น ทั้งนี้
ต้องการเป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายให้กบั Meatless Farm และในระยะยาว
บริ ษ ัท ฯ ตั้ง เป้ า หมายเป็ นผูร้ ั บ จ้า งผลิ ต ให้ กับ Meatless Farm
สาหรับตลาดในประเทศไทยภูมิภาคเอเชียในอนาคตอีกด้วย
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❖ การเข้าร่วมลงทุนใน Big Idea Venture LLC และ New Protein Fund I กองทุนที่
เน้นการลงทุนในธุรกิจโปรตีนจากพืชและเซลล์
เพื่อเป็ นผูน้ าในการผลิตอาหารโปรตีนจากพืช การ
ได้เข้าถึงเทคโนโลยีและลูกค้าใหม่ ๆ จากทัว่ โลก เมื่อวันที่ 3
ตุลาคม 2019 บริ ษทั เข้าลงทุนในฐานะนักลงทุนที่ไม่ได้มีส่วน
ร่ วมในการบริ หารใน Big Idea Venture LLC (“Big Idea
Venture” หรื อ “BIV”) และ กองทุนนิวโปรตีน (“New Protein
Fund I”) ขนาดกองทุ น 1,500 ล้า นบาท ซึ่ งคุ ณ แดน ปฐม
วาณิ ชย์ กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เป็ นผูร้ ่ วมก่อตั้ง โดย
Big Idea Venture เป็ นผู ้บ ริ ห ารจัด การกองทุ น New Protein
Fund I ซึ่งเป็ นกองทุนแบบ Accelerator ที่ให้เงินทุนสนับสนุน
ธุ ร กิ จ สตาร์ ท อัพ เกี่ ย วกับ อาหารโปรตี น จากพื ช พร้ อ มทั้ง
ค าปรึ กษาในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ ป ระสบความสาเร็ จ โดย
ตั้งเป้ าหมายเข้าลงทุน 100 สตาร์ ทอัพ ซึ่ งปั จจุบนั ลงทุนแล้ว
มากกว่ า 30 สตาร์ ท อัพ มากกว่ า ครึ่ งหนึ่ งของสตาร์ ท อัพ
เหล่านั้นมียอดขายแล้ว

ทั้งนี้ ในฐานะนักลงทุนที่ ไม่ได้มีส่วนร่ ว มในการ
บริ หารใน Big Idea Venture ทาให้บริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิ ในการ
เข้า น าเสนอเป็ นผู ้ผ ลิ ต ให้ กับ Start-up ที่ ก อง New Protein
Fund ลงทุ น (Preferred Co-Packer) เมื่ อ Start-up เหล่ า นั้ นมี
ความต้องการผูผ้ ลิตทั้งในจานวนผลิตแบบทดลองตลาด และ
ในจานวนผลิตเชิงพาณิ ชย์ (Commercial Scale) การเข้าลงทุน
ดังกล่าวทาให้มีโอกาสเข้าถึ งเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ สามารถ
น ามาประยุก ต์ใช้กับบริ ษทั ได้ในภายภาคหน้าเพื่อ การเพิ่ม
ผลผลิ ตและประสิ ทธิ ภาพในการผลิ ตของบริ ษทั ให้ดียิ่งขึ้น
ตัวอย่าง บริ ษทั ที่อยู่ใน New Protein Fund I เช่น Black Sheep
Food (เนื้ อแกะ) Phuture Meat (เนื้ อหมู) Eat Karana (เนื้ อวัว)
Confetti fine Foods (ขนมขบเคี้ ยวจากพื ช ) ในปั จจุ บั น
บริ ษ ัท ฯ ได้สั ญ ญาว่ า จ้างผลิ ต จาก Phuture Limited ซึ่ งเป็ น
หนึ่งในสตาร์ทอัพของกองทุน

❖ Phuture Limited

เมื่ อ วัน ที่ 13 มี น าคม 2020 บริ ษ ัท ได้ล งทุน ในตรา
สารเพื่อการได้มาซึ่ งสิ ทธิ ในการแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ
หรื อหุ้นบุริมสิ ทธิ แล้วแต่กรณี คิดเป็ นมูลค่า 25,000 ดอลลาร์
สหรั ฐฯ โดย Phuture Limited (“Phuture”) เป็ นสตาร์ ทอัพที่
มุ่งเน้นการพัฒนาหมูสับเทียมที่ผลิตจากโปรตีนจากถัว่ เหลือง
เป็ นหลัก ซึ่ งถือได้ว่าเป็ นหนึ่ งในสตาร์ ทอัพด้าน Food Tech
ในทวีปเอเชียที่ได้รับความสนใจจากบริ ษทั ฯ ลงทุนระดับโลก
ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้พบกับ Phuture Limited จากการเข้าลงทุนใน
BIV ปั จ จุ บัน Phuture ได้จ าหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นร้ า นอาหาร

หลายแห่ งในประเทศสิ งคโปร์ และมี แผนขยายธุ รกิ จไปยัง
ประเทศจี น และประเทศไทย และพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ๆ
อ ย่ า ง ต่ อ เนื่ อง ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ฯ ล ง ทุ น เ พื่ อ เสริ ม สร้ าง
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จและโอกาสในการเป็ นผูผ้ ลิ ตสิ นค้า
ให้กบั Phuture
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กลุ่ม Functional Product
นอกจากผลิตภัณฑ์ดา้ นอาหารที่หลากหลาย และมีคุณภาพระดับสากลแล้ว บริ ษทั ฯ ยังมุ่งมัน่ ที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ให้
ความสะดวกสบายแก่ผบู ้ ริ โภค (Functional product) ได้แก่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่ทาหน้าที่เฉพาะด้าน รวมถึงสิ นค้าอุปโภคที่ไม่ใช่อาหาร
ใน บรรจุภณั ฑ์ที่เป็ นมิตรกับผูบ้ ริ โภคและสิ่ งแวดล้อม (V-Shapes) ในอนาคตบริ ษทั ฯ มีแผนที่จะขยายไปผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหารด้วย
เช่ น Food Supplement เป็ นต้น โดยผ่านการลงทุน ร่ วมกับ Boosted ในเดื อ นธันวาคม 2020 บริ ษ ัท ฯ ได้เ ข้าท าสั ญ ญาเพื่ อเข้าซื้ อ
เครื่ องจักรผลิต บรรจุภณ
ั ฑ์ V-shape และใช้เทคโนโลยีผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ V-shape ซึ่ งเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ให้ความสะดวกสบายเหมาะกับ
ผูบ้ ริ โภคทุกวัย รวมถึงผูป้ ่ วยและผูพ้ ิการ กับผูใ้ ห้บริ การด้านเครื่ องจักรและนวัตกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ V-shape ซึ่ งภายใต้สัญญาดังกล่าว
บริ ษทั ฯได้รับสิ ทธิ ใน การปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) จากผูใ้ ห้บริ การด้านเครื่ องจักรและนวัตกรรมเทคโนโลยีบรรจุภณ
ั ฑ์
V-shape ในการให้บริ การ ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ V-shape สาหรับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่ องสาอาง ยาเวชภัณฑ์ และเคมีภณ
ั ฑ์ ในตลาดใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
บริ ษทั ของเราเห็นความสาคัญเรื่ องของนวัตกรรม
และมุ่ ง มั่น ที่ จ ะสร้ า งความยัง่ ยื น ให้ กับ โลกของเรา จึ ง มุ่ ง
แสวงหานวัตกรรมที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าของเราและช่วยโลกของเราไปในเวลาเดียวกัน อาหาร
จากพื ช จึ ง กลายมาเป็ นค าตอบที่ ส าคัญ ของโจทย์ท างด้าน
นวัตกรรมของเราในครั้งนี้ เราต้องการเปลี่ยนเครื อข่ายอาหาร
ให้ยงั่ ยืนมากขึ้นและสามารถเข้าถึงได้สาหรับคนทุกคน ดังนั้น
เราจึงใช้นวัตกรรมของเราในการสร้างผลิตภัณฑ์จากพืชที่ มี
คุณภาพดีที่สุดในราคาที่เป็ นมิตรมากที่สุดเพื่อดึงดูดผูบ้ ริ โภค
ให้เข้าาร่ วมเส้นทางแห่งความยัง่ ยืนนี้กบั เรา
V-shape เป็ นหนึ่งในนวัตกรรมของเรา ซึ่งเป็ นบรรจุ
ภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและสะดวกต่อการใช้งาน วัสดุ
ที่ เ ราใช้ คื อ พลาสติ ก ประเภท Polylactic Acid (PLA) เป็ น
พลาสติ กที่ สกัดขึ้นมาจากพื ช เช่ นข้าวโพด, มันสาปะหลัง ,
อ้อย หรื อบี ทรู ท ซึ่ ง พลาสติ กจาก PLA นี้ มีวฏั จักรการย่อย
สลายที่ ส้ ั นมากเนื่ อ งจากเป็ นวัส ดุ ที่ ท าจากธรรมชาติ จึ ง มี
กระบวนการย่อยสลายกลับคืนสู่ธรรมชาติได้ง่ายเช่นกัน

กระบวนการผลิตพลาสติ ก PLA นี้ สามารถสร้ าง
ให้เกิดผลกระทบจากคาร์ บอนอย่างมีนยั สาคัญ เช่น ก๊าซเรื อน
กระจกน้อยลง และ มีการลดการใช้พลังงานที่ ไม่หมุนเวียน
และจากข้อมูลเชิงนิเวศแสดงให้เห็นว่าในกระบวนการณ์การ
ผลิ ตพลาสติ ก PLA นั้น มี การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกต่ากว่า
การผลิตพลาสติกประเภทอื่น ๆ

28
รายงานการพัฒนาอย่างยัง
่ ยืน 2563

การคัดเลือกผลิตภัณฑ์วัตถุดิบ
การจัดหาวัตถุดิบ

บริ ษทั ฯ มีการจัดหาวัตถุดิบทั้งประเภทของสด ของแห้ง สารประกอบอาหาร และบรรจุภณ
ั ฑ์จากผูผ้ ลิต และตัวแทนจาหน่ายใน
ประเทศเป็ นหลัก โดยบริ ษทั ฯ มีนโยบายจัดหาวัตถุดิบจากคู่คา้ หลายรายเพื่อลดความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงคู่คา้ รายใดรายหนึ่ง โดยในบาง
กรณี บริ ษทั ฯ จาเป็ นที่จะต้องนาเข้าบรรจุภณ
ั ฑ์และหรื อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบางประเภทจากต่างประเทศตามข้อกาหนดของลูกค้า ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ มีหลักเกณฑ์ในการใช้จดั กลุ่มคู่คา้ รายสาคัญของบริ ษทั ฯ อย่างชัดเจน โดยมีมูลค่าการค้าที่มีระหว่างกันมากกว่า หรื อเท่ากับ 3 ล้าน
บาทต่อปี โดยแยกประเภทสิ นค้าที่ซ้ือขายกันเป็ น 4 กลุ่ม วัตถุดิบสด วัตถุดิบแห้ง บรรจุภณ
ั ฑ์ และอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยูใ่ น 3 กลุ่มข้างต้น

1) วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

2) บรรจุภณ
ั ฑ์

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตประกอบไปด้วยวัตถุดิบของ
สด ของแห้งและสารประกอบอาหาร โดยวัตถุดิบส่วนใหญ่
จะเป็ นผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ พริ ก ตะไคร้ มะนาว
กระเที ยม วัตถุดิบหลักของบริ ษทั ฯ ได้แ ก่ ผลิ ตภัณฑ์ทาง
การเกษตร ซึ่ งปริ มาณผลผลิตมีความไม่แน่นอน และมีอายุ
ในการเก็บรักษาไม่นานนัก บริ ษทั ฯ จึงมีการวางแผนการ
ผลิตและจัดตารางการรับวัตถุดิบเหล่านี้อย่างเข้มงวดเพื่อ
รั ก ษาคุ ณ ภาพของวัต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ใ นการผลิ ต ซึ่ ง จะส่ ง ผล
กระทบโดยตรงต่อมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษทั ฯ โดยทัว่ ไป บริ ษทั ฯ จะเก็บวัตถุดิบประมาณ 3 ถึง 7
วัน โดยราคาซื้ อขายวัตถุดิบทางการเกษตร บริ ษทั ฯจะใช้
ราคาอ้างอิงจากราคากลางของตลาดศรี เมืองและตลาดไทย
ซึ่ ง เป็ นตลาดกลางผัก และผลไม้ส ดขนาดใหญ่ ใ นพื้นที่
จังหวัดราชบุรี และพื้นที่ในการรับซื้ อ ซึ่ งวัตถุดิบทางการ
เกษตร บริ ษทั ฯ จะรับซื้อจากตัวแทนจาหน่ายเป็ นส่วนใหญ่
โดยบริ ษทั ฯ เป็ นผูก้ าหนดคุณภาพที่ตอ้ งการ

บริ ษทั ฯ จะทาการสัง่ ซื้อบรรจุภณ
ั ฑ์ทุกขนาดและชนิด
ตามคาสั่งซื้อของลูกค้า โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นการสั่งซื้อจาก
ผูจ้ ดั จาหน่ ายในประเทศ มีบางส่ วนที่จาเป็ นจะต้องสั่งซื้ อ
จากผูจ้ ดั จาหน่ายในต่างประเทศ ซึ่ งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเป็ น
ข้อกาหนดเฉพาะของลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นการสั่งซื้อจาก
ผูผ้ ลิตในประเทศ
บริ ษทั ฯ มีการจัดหาวัตถุดิบทั้ง 2 กลุ่ม จากผูผ้ ลิตหรื อ
ผูจ้ ัดจาหน่ ายวัตถุดิบหลายรายเพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยง
จากการพึ่ ง พิ ง ผูผ้ ลิ ต และผูจ้ ัด หาวัต ถุ ดิ บรายใดรายหนึ่ ง
โดยเฉพาะ อีกทั้ง บริ ษทั ฯ มีนโยบายการสั่งซื้อที่สม่าเสมอ
และต่อเนื่องกับผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั หาวัตถุดิบรายเดิม เป็ นการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ทาให้ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯ
ไม่เคยประสบปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตจน
ส่ ง ผลกระทบอย่า งมี นัยสาคัญต่ อการประกอบธุ รกิ จแต่
อย่างใด
3) การผลิตและการควบคุมการผลิต
ปี 2020 อัตราการใช้กาลังการผลิตเฉลี่ยของบริ ษ ัทฯ
อยู่ในอัตราประมาณร้อยละ 111 จากกาลังการผลิตทั้งหมด
ประมาณ 14,677 ตันต่อปี ทั้งนี้ เป็ นการนับกาลังการผลิต
ในส่วนเฉพาะโรงงานของบริ ษทั ฯ จานวน 2 โรงงาน ได้แก่
โรงงานสาหรับผลิตเส้น และโรงงานสาหรับการผลิตซอส
และเครื่ องปรุ ง
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4) ขั้นตอนการผลิต
โดยทั่วไป บริ ษทั ฯ จะผลิ ตสิ นค้าตามคาสั่ง ซื้ อ ของ
ลู ก ค้า (Made to order) เป็ นหลัก และมี เ พี ย งบางส่ ว นที่
บริ ษทั ฯ ผลิตเพื่อสต๊อกผลิตภัณฑ์ไว้เพื่อจาหน่ ายให้ธุรกิจ
ค้ า ปลี ก ขนาดใหญ่ แ ละร้ า นค้า ปลี ก ทั่ ว ไปทั้ง ใน และ
ต่างประเทศ โดยฝ่ ายผลิตจะวางแผนการผลิตร่ วมกับฝ่ าย
ขายและฝ่ ายจัดซื้ อ วัตถุดิ บ ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้การผลิ ตเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิภาพ บรรลุเป้าหมายการผลิต และสามารถ
ส่ งมอบผลิตภัณฑ์ภายในเวลาที่ตกลงไว้กบั ลูกค้า บริ ษทั ฯ
จึงมีข้นั ตอนการผลิตมีดงั นี้

บริ ษทั ฯ มีฝ่ายการผลิต และควบคุมการผลิตเป็ นหนึ่ง
ในส่ วนสาคัญที่สุดของการดาเนิ นการของบริ ษทั ฯ ที่จะส่ งผล
โดยตรงต่อมาตรฐานคุณภาพของสิ นค้าซึ่งเป็ นสิ่ งที่บริ ษทั ฯ ใส่
ใจเป็ นอย่างมาก บริ ษทั ฯ จึงให้ความสาคัญต่อขั้นตอนการผลิต
และการควบคุมการผลิตเพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถทางาน
ได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพที่สุด โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั แบ่งการเป็ น
หน่วยงานฝ่ ายผลิตย่อยออกเป็ น 5 ฝ่ าย ดังนี้
• ฝ่ ายผลิตสายสินค้าชนิดผง
• ฝ่ ายผลิตสายเส้ นบะหมี่
• ฝ่ ายผลิตสายเตรียมวัตถุดิบและผลิตสินค้าแช่ งแข็ง
• ฝ่ ายผลิตสายเครื่ องแกงและซอสต่ าง
• ฝ่ ายผลิตสายติดฉลากและแพ็คกิง้
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5) ขั้นตอนการควบคุมการผลิต
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะผลิตสิ นค้าที่ได้มาตรฐาน
อาหารปลอดภัย (Safe Food) โดยผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ มีการ
ส่ งออกไปยังกลุ่มประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริ กาเป็ นหลัก ซึ่ ง
เป็ นกลุ่มประเทศที่ มีความเข้มงวดในเรื่ อ งของคุณภาพสิ นค้า
และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารที่ถูกนาเข้าเป็ นอย่าง
มาก ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงมีนโยบายควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน
การผลิตเพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ออกจากโรงงาน
ไปถือลูกค้าจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล
•

คุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตนั้นจะประกอบไปด้วยของสด ของแห้ง
และสารประกอบอาหาร โดยบริ ษทั ฯ จะมีการกาหนดคุณภาพ
ของวัต ถุ ดิ บ ทุ ก ชนิ ด เพื่ อ เป็ นมาตรฐานในการคัด เลื อ กผูจ้ ัด
จาหน่ายวัตถุดิบให้กบั บริ ษทั ฯ นอกจากนี้ ฝ่ ายควบคุมการผลิต
ใช้วิธีสุ่มในการนาวัตถุดิบไปตรวจสอบในห้องปฏิบตั ิการ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการนาวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐานตามกาหนดผ่าน
เข้าสู่ กระบวนการผลิ ตและเพื่อรักษาคุณภาพวัตถุดิบจากผูจ้ ดั
จ าหน่ า ย ในกรณี ที่ ฝ่ ายผลิ ต หรื อ ฝ่ ายควบคุ ม การผลิ ต พบว่ า
วัต ถุ ดิ บ ที่ ไ ด้รั บ จากผู ้จัด จ าหน่ า ยไม่ ไ ด้คุ ณ ภาพตามที่ ต กลง
บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการส่ งคืนวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐานทั้งหมด
และให้ผจู ้ ดั จาหน่ายรี บดาเนินการส่งวัตถุดิบชดเชยโดยเร็ วที่สุด
หากผูจ้ ดั จาหน่ ายรายนั้นไม่สามารถนาส่ งวัตถุดิบชดเชยให้ได้
ตามกาหนดระยะเวลา บริ ษทั ฯจะดาเนินการสั่งวัตถุดิบเพิ่มเติม
จากผูจ้ ดั จาหน่ ายรายอื่นจากรายชื่อผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบที่ผ่านการ
ประเมินคุณสมบัติ

•

คุณภาพของผลิตภัณฑ์

ฝ่ ายควบคุ มการผลิ ต จะท าการตรวจสอบคุ ณ ภาพของสิ น ค้า
ระหว่างอยู่ในสายการผลิตต่าง ๆ โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างเพื่อ
ท าการตรวจสอบทั้ง ทางกายภาพ ได้แ ก่ สี ขนาด อุ ณ หภู มิ
ความชื้น และสิ่ งปลอมปน และทางเคมี ได้แก่ รสชาติ ความชื้น
ความเป็ นกรด-ด่าง และการตรวจสอบเชื้ อจุลินทรี ย ์ รวมไปถึง
การตรวจสอบข้อมูลบนฉลากติดผลิตภัณฑ์เพื่อให้ครบถ้วน และ
ถูกต้อง
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ความปลอดภัยทางด้านข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อให้เกิดผลเป็ นรู ปธรรม ตามนโยบายดังกล่าวอาศัยอานาจพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาทางบริ ษทั จึงได้จดั ทาหนังสื อยินยอมรับเงื่อนไขนโยบายว่า
ด้วยความ ปลอดภัยระบบสารสนเทศขึ้นโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์(Purpose)
1. เพื่อเป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ (ลายลักษณ์อกั ษร)
สาหรั บ ผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศของบริ ษทั ว่ ายิ นยอมรั บ
เงื่อนไขตามนโยบายว่าด้วยความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
บริ ษทั ทุกประการ

ขอบเขต (Scope)
หนั ง สื อนี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ กั บ ผู ้ ใช้ งานระบบ
สารสนเทศ ทุกระดับชั้นตาแหน่ ง โดยไม่มีการยกเว้นผู ้ ใช้
งาน ผูบ้ ริ ห าร พนักงาน ลู กจ้างสั ญ ญาจ้าง บุ ค คลภายนอก
ที่ตอ้ งใช้ระบบสารสนเทศของบริ ษทั

2. เพื่อให้ผใู ้ ช้งานระบบสารสนเทศของบริ ษทั ได้รับ
ทราบถึ ง ข้อ ห้ า ม และข้อ ปฏิ บัติ ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความ
ปลอดภัย ต่อระบบสารสนเทศ และเกิ ดการใช้งานตรงตาม
วัตถุประสงค์การใช้งานระบบสารสนเทศของบริ ษทั รวมทั้ง
ไม่ละเมิดระเบียบ กฎหมาย หรื อท าให้เกิดความเสี ยหายใน
การปฏิบตั ิงาน
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นิยามศัพท์ (Terminology)
“บริ ษทั ” หมายความว่า บริ ษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์
โปรดิวซ์ จากัด และสาขาย่อยที่ใช้ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
และระบบข้อมูลร่ วมกัน
“เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ ” หมายความว่ า อุ ป กรณ์
ประมวลผลข้อมูลที่ทางานด้วยเล็กทระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ความเร็ วสู ง โดยทางานตามคาสั่งผ่านทางซอฟต์แวร์ให้ได้ผล
ตามที่ตอ้ งการ ได้แก่ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย Server คอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล
(Personal Computer) และคอมพิวเตอร์ แบบพกพา
Notebook( Computer) รวมไปถึงอุปกรณ์ พกพา เช่น สมาร์ ท
โฟน และ แท็ปเล็ท
“อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ” หมายความว่ า อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ ที่ใช้งานร่ วมกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อ สนับ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานได้ตามต้องการ รวมถึงเครื่ อง
คอมพิวเตอร์

“บัญชีผใู ้ ช้งาน” User ( account) หมายความว่า บัญชี
ที่ผูใ้ ช้งานใช้ในการเข้าถึงและใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่ ง
เป็ นไปตามข้อตกลงระหว่างผูใ้ ช้งานกับผูใ้ ห้บริ การระบบ
คอมพิวเตอร์

“ข้อ มู ล ” หมายความว่ า สิ่ ง ที่ สื่ อ ความหมายให้ รู้
เรื่ องราว ข้อเท็จจริ ง หรื อสิ่ งใด ๆไม่ว่าการสื่ อความหมายนั้น
โดยสภาพของสิ่ งนั้นเองหรื อโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะ
ทารู ปแบบเอกสารแฟ้มมาในรู ปรายงาน หนังสื อ แผนผัง แผน
ที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิ ล์ม การบันทึกภาพหรื อเสี ยง การบันทึก
โดยเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อวิธีการอื่นใดที่ทาให้สิ่งที่ปรากฏ
ได้
“การพิ สู จ น์ ตัว ตน” หมายความว่ า ขั้น ตอนการ
ยื น ยัน ความถู กต้อ งของหลักฐาน (Identity) ที่ แ สดงว่ าเป็ น
บุคคลที่ กล่าวอ้างจริ ง
“ผูด้ ูแลระบบ” หมายความว่า ผูด้ ูแลระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ที่ได้รับมอบหมายจากบริ ษทั

“เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ” หมายความว่า เครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ของบริ ษทั
“ผูบ้ ังคับบัญชา” หมายความว่า ผูม้ ี อานาจสั่งการ
ตามโครงสร้ทางของบริ ษทั
“บุคลากร” หมายความว่า พนักงานบริ ษทั รวมถึง
ลูกจ้างทดลองงานลูกจ้างชัว่ คราวของบริ ษทั หรื อบุคคลอื่นที่
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานตามสัญญาของบริ ษทั
“ผูใ้ ช้ง าน” (User) หมายความว่ า พนักงานบริ ษทั
หรื อบุคคลภายนอกที่ได้รับสิ ทธิ์ ให้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
ของบริ ษทั
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ข้อบังคับ(Regulation)
ผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศของบริ ษทั มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ตอ้ งปฏิบตั ิ ดังนี้

หมวด 1 ว่าด้วยการพิสูจน์ตัวตน

ข้อ 1 ผูใ้ ช้ง านมี หน้าที่ ในการป้ อ งกัน ดู แ ล รั กษา
ข้อมูลบัญชีชื่อผูใ้ ช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
โดยผูใ้ ช้งานแต่ละคนต้องมีบญั ชีชื่อผูใ้ ช้งาน (Username) ของ
ตนเอง ห้ า มใช้ ร่ ว มกับ ผู ้อื่ น รวมทั้ง ห้ า มท าการเผยแพร่
แจกจ่าย ทาให้ผอู ้ ื่นล่วงรู ้ รหัสผ่าน (Password)
ข้อ 2 ผูใ้ ช้งานต้องรับผิดชอบต่อการกระทาใด ๆ ที่
เกิดจากบัญชีของผูใ้ ช้งาน (Username) ไม่ว่าการกระทานั้นจะ
เกิดจากผูใ้ ช้งานหรื อไม่ก็ตาม
ข้ อ 3 ผู ้ใ ช้ ง านควรตั้ ง รหั ส ผ่ า นอย่ า งน้ อ ย 6-8
ตัวอักษรขึ้นไป ตามมาตราฐานนโยบายรหัสผ่านของระบบ
คอมพิวเตอร์ ในบริ ษทั และคาแนะนาในการตั้งรหัสผ่าน ใน
ภาคผนวก ต่อท้าย
ข้อ 4 ผู ้ใ ช้ง านต้อ งยิ น ยอมให้ ท างเจ้า หน้ าที่ ห รื อ
ตัวแทนบริ ษทั เข้าตรวจสอบการพิสูจน์ตวั ตนโดยไม่ตอ้ งบอก
ล่วงหน้า
หมวด 2 ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพ ย์สิน

ข้อ 5 ผูใ้ ช้งานต้องไม่นาเครื่ องมือ หรื อุปกรณ์อื่นใด
เชื่อมเข้าเครื อข่ายเพื่อการประกอบธุรกิจส่วนบุคคล
ข้อ 6 ผูใ้ ช้ง านต้อ งไม่ ใ ช้ หรื อ ลบแฟ้ ม ข้อ มู ล ของ
ผูอ้ ื่น ไม่ว่ากรณี ใดๆ ข้อ
7 ผูใ้ ช้งานต้องไม่คดั ลอกหรื อทาสาเนาแฟ้ มข้อมูล
ที่มีลิขสิ ทธิ์กากับการใช้งาน ก่อนได้รับอนุญาต
ข้อ 8 ผูใ้ ช้งานมีหน้าที่ตอ้ งรับผิดชอบต่อทรัพย์สินที่
บริ ษัท มอบไว้ใ ห้ ใ ช้ ง านเสมื อ นหนึ่ งเป็ นทรั พ ย์สิ น ของ
ผู ้ใ ช้ ง านเอง โดยบรรดารายการทรั พ ย์สิ น (Asset lists) ที่
ผูใ้ ช้งานต้องรับผิดชอบจะอยูแ่ นบท้ายเอกสารข้อบังคับนี้ การ
รับหรื อคืนทรัพย์สิน จะถูกบันทึกและตรวจสอบทุกครั้ง

ข้อ 9 ผูใ้ ช้ง านมี ห น้าที่ ต้อ งชดใช้ค่าเสี ยหายไม่ว่า
ทรัพย์สินนั้นจะชารุ ด หรื อสู ญหายตามมูลค่าทรัพย์สิน หาก
ความ เสี ยหายนั้นเกิดจากความประมาทของผูใ้ ช้งาน
ข้อ 10 ผูใ้ ช้งานต้องไม่ให้ผอู ้ ื่นยืม คอมพิวเตอร์ หรื อ
โน้ตบุ๊ค ไม่ว่าในกรณี ใด ๆ เว้นแต่การยืมนั้นได้รับการอนุมตั ิ
เป็ น ลายลักษณ์อกั ษรจากผูม้ ีอานาจ
ข้อ 11 ทรั พ ย์สิ น และระบบสารสนเทศต่ า ง ๆ ที่
บริ ษทั จัดเตรี ยมไว้ให้ใช้งานมีวตั ถุประสงค์ เพื่อการใช้งาน
ของบริ ษทั เท่านั้น ห้ามมิให้ผูใ้ ช้งานนาทรัพย์สินและระบบ
สารสนเทศต่ าง ๆ ไปใช้ใ นกิ จกรรมที่ บริ ษทั ไม่ ได้กาหนด
หรื อทาให้เกิดความ เสี ยหายต่อบริ ษทั
ข้อ 12 ความเสี ยหายใด ๆ ที่เกิดจากการละเมิดตาม
ข้ อ 11 ให้ ถื อ เป็ นความผิ ด ส่ ว นบุ ค คลโดยผู ้ใ ช้ ง านต้อ ง
รับผิดชอบ ต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
ข้ อ 13 บริ ษั ท มี ต ารางเวลา รายละเอี ย ดการ
บ ารุ งรั ก ษาและการ Maintenance Checklist ของอุ ป กรณ์
สารสนเทศ แต่ละชิ้นที่สาคัญ ๆ ใน บริ ษทั
หมวด 3 ว่าด้วยการบริหารจัดการข้อมูลองค์กร

ข้อ 14 ผูใ้ ช้งานต้องระหนักและระมัดระวังต่อการ
ใช้งานข้อมูล ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเป็ นของบริ ษทั หรื อเป็ นข้อมูล
ของบุคคลภายนอก
ข้อ 15 ข้อ มู ล ทั้ง หลายที่ อ ยู่ ภ ายในทรั พ ย์สิ น ของ
บริ ษทั ถือเป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั ห้ามไม่ให้ทาการเผยแพร่
เปลี่ ย นแปลง ท าซ้าํ หรื อ ท าลาย โดยไม่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา
ข้อ 16 ผูใ้ ช้ง านมี ส่วนร่ วมในการดู แ ลรั ก ษาและ
รั บผิดชอบต่อข้อมูลของบริ ษทั หรื อข้อมูลของผูร้ ั บบริ การ
หากเกิ ด การสู ญหาย โดยนาไปใช้ในทางที่ผิด การเผยแพร่
โดยไม่รับอนุ ญาต ผูใ้ ช้งานต้องมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบ
ต่อความ เสี ยหายนั้นด้วย
ข้ อ 17 ผู ้ใ ช้ ง านต้ อ งป้ อ งกั น ดู แ ล รั ก ษาไว้ซ่ ึ ง
ความลับ ความถูกต้อง และความพร้อมใช้ของข้อมูล
ข้อ 18 ผูใ้ ช้งานมีสิทธิ์ โดยชอบธรรมที่จะเก็บรักษา
ใช้งานและป้ องกันข้อมูลส่ วนบุคคลตามเห็นสมควร บริ ษทั
จะให้ การสนับสนุ นและเคารพต่อสิ ทธิ์ ส่ วนบุคคล และไม่
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อนุ ญาตให้บุคคลหนึ่ งบุคคลใดทาการละเมิดต่อข้อมูลส่ วน
บุคคลโดย ไม่ได้รับอนุญาตจากผูใ้ ช้งานที่ครอบครองข้อมูล
นั้น ยกเว้นในกรณี ที่บริ ษทั ต้องการตรวจสอบข้อมูลหรื อ คาด
ว่าข้อมูลนั้น เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั อาจแต่งตั้งให้ผทู ้ า
หน้ า ที่ ต รวจสอบ ท าการตรวจสอบข้ อ มู ล เหล่ า นั้ นได้
ตลอดเวลา โดยไม่ตอ้ ง แจ้งให้ผใู ้ ช้งานทราบ
ข้อ 19 ผูใ้ ช้งานมีสิทธิ์ ขอเพิ่ม/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
สิ ทธิ์ต่างๆในระบบข้อมูลโดยให้พนักงานเขียนแบบฟอร์ มขอ
เพิ่มเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก พร้อมชี้ แจงเหตุผลตามขั้นตอนใน
แบบฟอร์ม ที่ทางฝ่ ายสารสนเทศได้จดั เตรี ยมไว้
หมวด 4 ว่าด้วยการบริหารจัดการระบ บ
สารสนเทศ

ข้อ 20 ผูใ้ ช้ง านห้ ามน าเสนอข้อ มูล ที่ ผิ ดกฎหมาย
ละเมิดลิขสิ ทธิ์ แสดงข้อความรู ปภาพไม่เหมาะสม หรื อขัดต่อ
ศีลธรรมประเพณี อนั ดีงามของประเทศไทย กรณี ที่ผใู ้ ช้สร้าง
เว็บเพ็จบนเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ข้อ 21 ห้ามเปิ ดหรื อใช้งาน (Run) โปรแกรมประเภท
Peer-to-Peer หรื อโปรแกรมที่ มีความเสี่ ยงในระดับเดี ยวกัน
เช่น บิทเทอร์ เรนท์ (Bittorrent), อีมูล (emule) เป็ นต้น เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชา
ข้อ 22 ห้ามใช้ทรัพยากร ระบบสื่ อสารทุกประเภท
รวมถึ ง อุ ป กรณ์ อื่ น ใดของบริ ษัท ที่ จัด เตรี ยมให้ เพื่ อ การ
เผยแพร่ ข้อมูล ข้อความ รู ปภาพ หรื อสิ่ งอื่นใด ที่มีลกั ษณะขัด
ต่อศีลธรรม ความมัน่ คงของประเทศ กฎหมาย หรื อกระทบ
ต่อภารกิจ ของบริ ษทั
ข้อ 23 ห้ามใช้ทรัพยากร ระบบสื่ อสารทุกประเภท
รวมถึงอุปกรณ์อื่นใดของบริ ษทั เพื่อรบกวน ก่อให้เกิดความ
เสี ยหาย หรื อใช้ในการโจรกรรมข้อมูล หรื อสิ่ งอื่นใดอันเป็ น
การขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรื อกระทบต่อภารกิจของ
บริ ษทั
ข้อ 24 ห้ า มใช้ ท รั พ ยากรทุ ก ประเภทที่ เ ป็ นของ
บริ ษทั เพื่อประโยชน์ทางการค้า
ข้อ 25 ห้ามกระทาการใด ๆ เพื่อการดักข้อมูล ไม่ว่า
จะเป็ นข้อความ ภาพ เสี ยง หรื อสิ่ งอื่นใดในเครื อข่ายระบบ

สารสนเทศของบริ ษทั โดยเด็จขาด ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ
ก็ตาม
ข้อ 26 ห้ามกระทาการรบกวน ทาลาย หรื อทาให้
ระบบสารสนเทศของบริ ษทั ต้องหยุดชะงัก
ข้อ 27 ห้ามใช้ระบบสารสนเทศของบริ ษทั เพื่อการ
ควบคุ ม คอมพิ วเตอร์ ห รื อ ระบบสารสนเทศภายนอก โดย
ไม่ได้รับ อนุญาตจากผูม้ ีอานาจ
ข้อ 28 ห้ามกระทาการใด ๆ อันมี ลกั ษณะเป็ นการ
ลักลอบใช้งานหรื อรับรู ้รหัสส่ วนบุคคลของผูอ้ ื่น ไม่ว่าจะเป็ น
กรณี ใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูล หรื อเพื่อการใช้
ทรัพยากรก็ตาม
ข้อ 29 ห้ามติดตั้งอุปกรณ์หรื อกระทาการใดเพื่อให้
สามารถเข้าถึ ง ระบบสารสนเทศของบริ ษ ัท โดยไม่ ไ ด้รั บ
อนุญาต จากผูม้ ีอานาจ
หมวด 5 ว่ า ด้ ว ยการปฏิ บ ั ต ิ ต ามกฎหมายแ ละ
ข้อบังคับ

ข้อ 30 บรรดากฎหมายใด ๆ ที่ ไ ด้ป ระกาศใช้ใ น
ประเทศไทยรวมทั้งกฏระเบียบ ของบริ ษทั ถือเป็ นสิ่ งสาคัญที่
ผูใ้ ช้งานต้องตระหนักและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด และไม่
กระท าความผิ ด นั้ น ดั ง นั้ น หากผู ้ใ ช้ ง านกระท าผิ ด ตาม
กฎหมาย ดังกล่าว ถือว่าความผิดนั้นเป็ นความผิดส่ วนบุคคล
ซึ่งผูใ้ ช้งานจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่เกิดขึ้นเอง
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หมวด 6 ว่าด้วยซอฟต์แ วร์แ ละลิขสิทธิ์

ข้อ 31 บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อเรื่ องทรัพย์สิน
ทางปัญญา ดังนั้นซอฟต์แวร์ที่บริ ษทั อนุญาตให้ใช้งานหรื อที่
บริ ษ ัท มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ผูใ้ ช้ง านสามารถขอใช้ง านได้ต ามหน้ า ที่
ความจาเป็ นและบริ ษทั ห้ามไม่ให้ผใู ้ ช้งานทาการติดตั้งหรื อใช้
งาน ซอฟต์แวร์ อื่นใดที่ไม่มีลิขสิ ทธิ์ หากมีการตรวจสอบพบ
ความผิ ด ฐานละเมิ ดลิ ขสิ ท ธิ์ บริ ษทั ถื อ ว่ าเป็ นความผิ ดส่ วน
บุคคลผูใ้ ช้งานจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียว
ข้อ 32 ซอฟต์แวร์ที่บริ ษทั ได้จดั เตรี ยมไว้ให้ผใู ้ ช้งาน
ถือเป็ นสิ่ งจาเป็ นต่อการทางาน ห้ามมิให้ผใู ้ ช้งานทาการติดตั้ง
ถอดถอน เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรื อทาสาเนาเพื่อนาไปใช้งาน
ที่อื่น
หมวด 7 ว่าด้วยการป้องกันโปรแกรมไม่ประสงค์

ข้อ 33 คอมพิวเตอร์ ของผูใ้ ช้งานติ ดตั้งโปรแกรม
ป้ อ งกัน ไวรั ส คอมพิ ว เตอร์ (Anti-virus) ตามที่ บ ริ ษัท ได้
ประกาศให้ ใช้ เว้น แต่ ค อมพิ ว เตอร์ น้ ั นเป็ นเครื่ องเพื่ อ
การศึ กษาพัฒ นาระบบป้ อ งกัน โดยต้อ งได้รั บอนุ ญาตจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา
ข้อ 34 บรรดาข้อมูล ไฟล์ ซอฟต์แวร์ หรื อสิ่ งอื่นใด
ที่ ไ ด้ รั บ จากผู ้ใ ช้ ง านอื่ น ต้ อ งได้ รั บ การตรวจสอบไวรั ส
คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมไม่ประสงค์ดีก่อนนามาให้ใช้งาน
หรื อเก็บบันทึกทุกครั้ง
ข้อ 35 ผูใ้ ช้งานต้องทาการปรับปรุ งข้อมูล สาหรับ
ตรวจสอบและปรับปรุ งระบบปฏิบตั ิการ (Update patch) ให้
ใหม่ เสมอ เพื่อเป็ นการป้องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น
ข้อ 36 ผูใ้ ช้งานต้องพึงระวังไวรัสและโปรแกรมไม่
ประสงค์ดีตลอดเวลา รวมทั้งเมื่อพบสิ่ งผิดปกติผใู ้ ช้งานต้อง
แจ้ง เหตุแก่ผดู ้ ูแลระบบ
ข้อ 37 เมื่ อ ผู ้ใ ช้ง านพบว่ า เครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ ติ ด
ไวรั ส ผู ้ใ ช้ง านต้อ งไม่ เ ชื่ อ มต่ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เ ข้า สู่
เครื อข่าย และต้องแจ้งแก่ผดู ้ ูแลระบบ
ข้อ 38 ห้ามลักลอบทาสาเนา เปลี่ยนแปลง ลบทิ้ง ซึ่ง
ข้อ มู ล ข้อ ความ เอกสาร หรื อสิ่ ง ใดๆ ที่ เ ป็ นทรั พ ย์สิ นของ
บริ ษทั หรื อของผูอ้ ื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผูม้ ีอานาจ

ข้ อ 39 ห้ า มท าการเผยแพร่ ไวรั ส คอมพิ ว เตอร์
มัล แวร์ หรื อ โปรแกรมอันตรายใดๆ ที่ อ าจก่ อ ให้เกิ ดความ
เสี ยหายมาสู่ ทรัพย์สินของบริ ษทั
ห ม วด 8 ว่ า ด ้ ว ย ก า ร ใ ช ้ ง า น ร ะ บ บ จด ห ม า ย
อิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 40 ข้อปฏิบตั ิหรื อข้อห้ามตามหมวดนี้ให้เป็ นไป
ตาม “พระราชบัญ ญัติ ว่ า ด้ว ยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกับ
คอมพิวเตอร์ ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ว่าด้วย ผูใ้ ด
ส่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรื อจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์แก่บุคคล
อื่น โดยปกปิ ดหรื อปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่ งข้อมูล
ดังกล่าว อันเป็ นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ของ
บุคคลอื่น โดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรื อ ตามแต่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย การทบทวนการ
ต้องระหว่าง โทษ ตาม กฎหมายฉบับ ปัจจุบนั
หมวด 9 ว่า ด้วยนโยบาย อุป กรณ์ค อมพิวเตอร์
แบบ พกพา และการเชื่อมต่อเพื่อปฏิบ ัติงานจาก
ภายนอก

ข้อ 41 คอมพิวเตอร์ แบบพกพา Notebook, Tablet,
Smartphone และอุ ป กรณ์ สื่ อสารเคลื่ อ นที่ อื่ น ๆ ที่ มี ก าร
นามาใช้งาน ต้องมีการติดตั้ง โปรแกรมป้ องกันไวรัส (AntiVirus ) เพื่อบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่ มีต่ออุปกรณ์ดงั กล่าว
หรื อ มีการสุ่ มตรวจสอบ เพื่อเหตุผลข้างต้น และ ผูใ้ ช้งา ต้อง
คานึงถึงความเสี่ ยงของการทางาน ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้
รับการป้ องกัน โดยให้ปฏิบตั ิตาม คาแนะนา วิธีปฏิบตั ิเรื่ อง
การใช้เครื่ องคอมพิวเตอรประเภท พกพาในการปฏิบตั ิงาน
นอกสถานที่ ตาม ผนวก แนบท้าย
ข้อ 42 การปฏิ บัติงานจากระยะไกล (Teleworking
& Remote Access) บริ ษทั อนุ ญาตให้บุคลากร ที่จาเป็ นต้อง
ปฏิบตั ิงานจากภายนอกบริ ษทั เข้าถึงจากระยะไกล ต้องผ่าน
การตรวจพิสูจน์ตวั ตนและควบคุมการทางาน จากระยะไกล
โดยการใช้ ง านเครื อข่ า ยส่ ว นตัว เสมื อ น (Virtual Private
Network: VPN) โดยต้องได้รับการอนุ มตั ิ และเห็ นชอบจาก
กรรมการผูจ้ ดั การเท่านั้น รวมถึงมีการทบทวนการเข้าถึง ทุกๆ
สามเดือน และ รายงานการใช้งาน ดังกล่าว ทุก ๆ เดือน
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หม วด 10 ก ารรัก ษาความป ลอดภัยด้าน
กายภาพ สถานที่แ ละสภาพแวดล้อม

ข้อ 43 การก าหนดพื้ นที่ บริ เ วณที่ ต้อ งมี ก ารรั กษา
ความมัน่ คงปลอดภัย ให้ยึดหลักดังต่อไปนี้ มีการจาแนกและ
กาหนดพื้นที่ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม เพื่อจุดประสงค์ในการเฝ้าระวัง ควบคุม การรักษา
ความ มัน่ คงปลอดภัย จากผูท้ ี่ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งป้องกัน
ความเสี ยหายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ โดย กาหนดและแบ่งแยก
บริ เวณ พื้นที่ ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ชัดเจน
รวมทั้ง จัดทาแผนผังแสดงตาแหน่งของพื้นที่ใช้งาน โดยการ
กาหนดพื้นที่ ดังกล่าวอาจแบ่งออกได้เป็ น พื้นที่ทางานทัว่ ไป
(General Working Area), พื้นที่ ทางานของผูด้ ู แลระบบ และ
พื้นที่สาคัญ เช่น ห้อง Server ไม่อนุญาตให้บุคคลใดเข้าไปใน
พื้นที่จากัดการ เข้าถึง ยกเว้นเจ้าหน้าที่ ที่มีรายชื่อในระเบียบ
การเข้าออกห้อง Server ของบริ ษทั เท่านั้น ผูม้ าติดต่อต้องติด
บัตรให้เห็นเด่นชัดตลอดระยะเวลาที่อยูภ่ ายในหน่ วยงาน และ
ในกรณี เจ้าหน้าที่ ที่ไม่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องประจา อาจมีความ
จาเป็ นต้องเข้าออกพื้นที่สาคัญๆ ต้องมีการควบคุมอย่างรัดกุม
โดยมี เจ้า หน้ า ที่ ผู ้ดู แ ล ระบบ ก ากับ และควบคุ ม ตลอด
ระยะเวลา ที่ปฏิบตั ิงาน ใน พื้นที่ ที่สาคัญๆนั้น ๆ โดย มีการ
พิ สู จ น์ ตัว ตน เช่ น การ ลงบัน ทึ ก การใช้ บัต รรู ด การใช้
รหัสผ่าน เป็ นต้น เพื่อควบคุมการเข้าออกในพื้นที่หรื อบริ เวณ
ที่ มี กาหนดให้มี ความสาคัญ เช่ น Server Room จัด ให้ มีการ
ดูแลและเฝ้าระวังการปฏิบตั ิงานของบุคคลภายนอกในขณะที่
ปฏิบตั ิงานในพื้นที่หรื อบริ เวณที่มี ความสาคัญ และให้มีการ
ทบทวน หรื อ ยกเลิ ก สิ ท ธิ์ การเข้า ถึ ง พื้ น ที่ ห รื อ บริ เ วณที่ มี
ความสาคัญ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
ข้อ 44 มาตราฐาน อุ ป กรณ์ สนับ สนุ น การท างาน
(Supporting Utilities) ให้ มี ร ะบบสนับ สนุ น การท างานของ
ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่ วยงานที่ เพียงพอ ต่อ
ความต้องการใช้งานโดยให้มีระบบดังต่อไปนี้
- ระบบสารองกระแสไฟฟ้า (UPS) - ระบบปรับอากาศ ระบบ
ป้องกันอัคคีไฟ ตรวจจับควันไฟ และ ระบบแจ้งเตือน เมื่อเกิด
เหตุ ฉุ ก เฉิ น ระบบกล้อ งวงจรปิ ด (CCTV) โดยให้ มี ก าร
ตรวจสอบหรื อทดสอบระบบสนับสนุ นเหล่านั้นอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบทางาน ตามปกติและลด
ความเสี่ ยงจากการล้ ม เหลวในการท างานของระบบ

สารสนเทศ ของบริ ษทั และมีแผนการตรวจซ่อม บารุ งรักษา
อุปกรณ์ ดังกล่าว ตามคาแนะนาในการบารุ งรักษาจากผูผ้ ลิต
หมวด 11 การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก

ข้ อ 45 นโยบายการใช้ บ ริ การจากผู ้ใ ห้ บ ริ การ
ภายนอกต้อ งครอบคลุ ม ประเด็ น สาคัญ ดัง ต่ อ ไปนี้ บริ ษทั
จะต้องกาหนดแนวทางการคัดเลือกผูใ้ ห้บริ การภายนอกอย่าง
เหมาะสม ก่ อนที่ จะท่าสัญญาใหม่หรื อทบทวนเพื่อต่อ อายุ
สัญญาการใช้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การภายนอกรายเดิม โดยต้อง
พิจารณาให้ครอบคลุมประเด็นสาคัญอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
- ความสามารถทางด้านเทคนิค ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ในการดาเนิ นงานสถานะความมัน่ คงทางการ
เงิ น ชื่ อ เสี ย งทางธุ ร กิ จ ประวัติ ก ารถู ก ร้ อ งเรี ยน หรื อถู ก
ฟ้ อ งร้ อ งค่ า เนิ น คดี วัฒ นธรรมองค์ ก รและนโยบายการ
ให้บริ การที่ มีความเหมาะสมกับบริ ษทั และ ได้การรั บรอง
มาตรฐานความมัน่ คง ปลอดภัยสารสนนเทศในระดับสากล
เช่ น ISO 9001 , ISO27001 ความสามารถในการปรั บ ตัว
ตอบสนองพัฒนาการใหม่ ๆ หลักเกณฑ์ที่ชดั เจนเกี่ยวกับการ
พิ จ ารณาการใช้บ ริ ก ารจากผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารภายนอก ที่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ข้อ 46 สัญญาและข้อตกลง บริ ษทั ต้องทาสัญญาและ
ข้อตกลงกับผูใ้ ห้บริ การภายนอกเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร โดย
ต้องพิจารณาให้ครอบคลุมประเด็นสาคัญแล้วแต่กรณี อย่าง
น้อยดังต่อไปนี้
- กาหนดรายละเอี ย ดประเภทของการใช้บริ การ
ขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบ การบริ หาร ความเสี่ ย ง ระบบ
ควบคุมภายใน ระบบรั กษาความปลอดภัยในการเก็บรักษา
ข้ อ มู ล และทรั พ ย์สิ น ของบริ ษัท ข้ อ ตกลงการให้ บ ริ การ
(Service level agreement) เพื่ อ ก าหนดเป็ นมาตรฐาน การ
ให้บริ การขั้นต่าที่ผูใ้ ห้บริ การ ภายนอกต้องปฏิบตั ิท้ งั ภายใต้
สถานการณ์ ปกติ และไม่ปกติ ควรมี แผนรองรับการดาเนิ น
ธุ รกิ จอย่ า งต่ อเนื่ อง ( Business continuity plan) ของ ผู ้
ให้ บ ริ การภายนอก เพื่ อ รองรั บ กรณี ง านที่ ใ ช้บ ริ การจากผู ้
ให้ บ ริ การภายนอกมี ปั ญ หาหยุด ชะงักลง และ ไม่ สามารถ
ให้ บ ริ การได้อ ย่างต่อเนื่ อง ขั้น ตอนการติ ดตาม ตรวจสอบ
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และประเมิ นประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บัติง านของ ผูใ้ ห้บริ การ
ภายนอก
• การกาหนดค่าบริ การระหว่างคู่สัญญา ต้องมีความ
สมเหตุสมผลอ้างอิงจากต้นทุน หรื ออัตราที่เรี ยกเก็บ
กั น ในตลาด ทั่ ว ไป โดยต้ อ งไม่ เ ป็ นการเอื้ อ
ประโยชน์จนเกินสมควรแก่เหตุให้แก่บุคคล หรื อ
นิติบุคคลอื่นทั้งในและนอกกลุ่มธุรกิจ
• อายุ สั ญ ญา ข้อ ก าหนด และเงื่ อ นไขการยกเลิ ก
สั ญ ญ า ซึ่ ง ร ว ม ถึ ง สิ ท ธิ ข อ ง บ ริ ษั ท ใ น ก า ร
เปลี่ยนแปลงแก้ไขและต่อ อายุสัญญา ทั้งนี้ เพื่อให้มี
ความคล่องตัวในการปรับปรุ ง การให้บริ การหาก
จ าเป็ น รวมทั้ ง เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ ป็ นอุ ป สรรคต่ อ การ
ดาเนินงานของบริ ษทั ในอนาคต
• ขอบเขตความรับผิดชอบของคู่สัญญาในกรณี การ
ให้บริ การเกิ ดปั ญหาขัดข้อง เช่ น การบริ การล่าช้า
และความ ผิ ด พลาดในการให้ บ ริ การเป็ นต้ น
ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หรื อการชดใช้
ค่าเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้น การรั กษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล
• การรั ก ษาความลับ และความเป็ นส่ ว นตัว ของ
ข้อมูลบริ ษทั รวมถึงสิ ทธิ ในการ เข้าถึง และความ
เป็ นเจ้า ของข้อ มู ล เช่ น วิ ธี ก ารรั บ ส่ ง ข้อ มู ล และ
วิธีการเก็บรักษาข้อมูล เป็ นต้น ตลอดจนบทลงโทษ
อย่างชัด เจน หากมี การเปิ ดเผยข้อ มู ล ของบริ ษทั
ทั้งนี้ ผูใ้ ห้บริ การภายนอกควรแยกฐานข้อมูลลูกค้า
ออกจาก ข้อมูลของผูใ้ ห้บริ การภายนอก หรื อ ข้อมูล
ของลูกค้ารายอื่น
• ในกรณี ก ารสิ้ น สุ ด หรื อ ยกเลิ ก สั ญ ญาว่ าจ้างผู ้ใ ห้
บริ การภายนอกไม่ ว่ า ด้ว ยสาเหตุ ใ ด บริ ษัท ต้อ ง
ดาเนิ นการเพื่อให้ แน่ ใจว่าข้อมูลของบริ ษทั ได้ถูก
ทาลาย หรื อได้นาข้อมูลทั้งหมดของบริ ษทั กลับมา
จากผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารภายนอกแล้ว ให้ เป็ นไปตามที่
บัญญัติไว้ ในกฎหมายว่าด้วยธุ รกิจสถาบันการเงิน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

หมวด 12 การด าเนิน การตอบสนองเหตุก ารณ์
ละเมิ ด นโยบายความมั่ น คงปลอดภัย ทางระบบ
สารสนเทศ

มาตรการในการป้ องกัน การบุกรุ กและการโจมตี
หรื อ เหตุการณ์ละเมิดความปลอดภัย ระบบสารสนเทศให้มี
ความมัน่ คง ปลอดภัย แนวปฏิบตั ิ ดังนี้
ข้อ 47 การตรวจสอบระบบป้ อ งกัน ผูบ้ ุกรุ ก และ
Firewall ด าเนิ น การตรวจสอบ Log File หรื อ รายงงานของ
ระบบ ป้ องกันการบุกรุ ก สิ่ งที่ทาการ ตรวจสอบมี อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง ดังต่อไปนี้
มี ก ารโจมตี ม ากน้ อ ยเพี ย งใด และเป็ นการโจมตี
ประเภทใดมากที่สุด ลักษณะของการโจมตีที่เกิดขึ้นมีรูปแบบ
ที่ ส ามารถคาดเดาได้ห รื อ ไม่ ระดับ ความรุ น แรงมากน้อ ย
เพียงใด หมายเลขไอพีของเครื อข่ายที่เป็ นผูโ้ จมตี Packet ที่
ไฟร์ วอลล์ได้ทาการ Block ลักษณะของ Packet ที่ ถูก Block
Packet ของหมายเลขไอพี ข องเครื อข่ า ยใดถู ก Block เป็ น
จานวนมาก
ข้อ 48 ระบบป้องกันภัยคุกคามทางอินเตอร์ เน็ต ภัย
คุกคามทางอินเตอร์ เน็ตหรื อมัลแวร์ (Malware) ประกอบด้วย
ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต โทรจัน รวมถึงสปายแวร์ ดานินการ
ตรวจสอบ Log File และรายงานของอุปกรณ์ ที่เกี่ ยวข้องกับ
ระบบป้องกัน ภัยคุกคามทางอินเตอร์ เน็ต สิ่ งที่ตอ้ งตรวจสอบ
มีดงั นี้
มัลแวร์ ประเภทใดถูกพบเป็ นจานวนมาก - มัลแวร์
ถูกส่งมาจากเครื อข่ายใด และถูกส่งไปยังที่ใด
• มี ก ารส่ ง มัล แวร์ จ ากเครื อข่ า ยภายใน ไปยัง
ภายนอกหรื อไม่
• ศึ กษาหาวิ ธี แก้ ไ ขเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ ที่
ติ ดมัลแวร์ โดยเฉพาะมัลแวร์ ประเภทที่ ตรวจ
พบว่ากระจาย อยูใ่ นเครื อข่าย
• ตรวจสอบพบว่ า เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ภ ายใน
เครื อข่ายติดมัลแวร์ หรื อส่ งมัลแวร์ ออกไปข้าง
นอก ต้ อ งระงั บ การเชื่ อ มต่ อ ของเครื่ องที่
ติดมัลแวร์ กบั ระบบเครื อข่าย แล้วทาการแก้ไข
เครื่ องนั้นทันที
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ข้ อ 49 รายงานผู ้บ ริ หารขององค์ ก รเมื่ อ ทราบ
เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงปลอดภัย เช่น พบ
ช่ อ งโหว่ ในการควบคุ ม ความมั่น คงปลอดภัย (ineffective
security Control) เกิ ด เหตุ การณ์ ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อการ
รั ก ษาความลั บ (confidentiality) ความถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น
(integrity) และสภาพพร้ อมใช้งาน (availability) ของระบบ
สารสนเทศ ข้อผิดพลาด จากการปฏิบตั ิ งาน (human errors)
การ บุ กรุ กด้ า น กายภาพ ( breaches of physical security
arrangements) การ ปฏิบตั ิงาน ที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายด้าน
การรั กษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (noncompliances with policies)การเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบตั ิการ
หรื อชุ ด ค าสั่ ง ที่ ค วบคุ ม ระบบงานโดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
(uncontrolled system changes)การท างานผิ ด พลาดของ
โปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (malfunctions of software
or hardware) และ การ เข้าถึ ง โดยไม่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าต (access
violations)
ข้อ 50 รายงานต่อผูบ้ ริ หาร และ คณะกรรมการการ
บริ ษทั เมื่อมีเหตุการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบสารสนเทศที่มี
ความสาคัญ ประเภทดังต่อไปนี้
1) ระบบหยุดชะงัก (system disruption)
2) มีการบุกรุ ก เข้าถึง หรื อใช้งานระบบโดยไม่ได้
รับอนุญาต (system compromised)
3) ส่ ง ผลกระทบต่อ ชื่ อ เสี ย งของผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
(harm to reputation) เช่ น ถูกปลอม แปลง หน้าเว็บไซต์ของ
บริ ษทั (website defacement) โดยให้รายงาน ดังนี้
• รายงานทันทีเมื่อทราบเหตุการณ์โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุ ม ถึ ง วัน เวลา ประเภทเหตุ ก ารณ์
เหตุการณ์ และผลกระทบที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น
ทั้ง นี้ อาจแจ้ง โดยวาจาหรื อผ่านระบบรั บส่ ง
ข้อ ความผ่านทาง อิ เ ล็กทรอนิ กส์ (electronic
messaging) ตามความเหมาะสม
• รายงานภายในวัน ท าการถัด ไปหลัง ทราบ
เหตุการณ์ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร โดยมี เนื้ อหา
ครอบคลุ ม ถึ ง วัน เวลา ประเภทเหตุ ก ารณ์
เหตุการณ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นการดาเนิ นการ

แก้ไ ขปั ญ หา และความคืบ หน้าในการแก้ไข
ปัญหา
• รายงานเมื่อเหตุการณ์ยุติหรื อแก้ไขปั ญหาแล้ว
เสร็ จ เป็ นลายลั ก ษณ์ อ ั ก ษร โดยมี เ นื้ อหา
ครอบคลุ ม ถึ ง วัน เวลา ประเภทเหตุ ก ารณ์
เหตุการณ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น การดาเนิ นการ
แก้ไขปั ญหา ผลการแก้ไขปั ญหา ระยะเวลาใน
การ แก้ไ ข สาเหตุ ที่ เกิ ดปั ญ หา และแนวทาง
ป้องกันในอนาคต
ข้อ 51 ผูท้ ี่ถูกตรวจสอบว่าพยายามกระทาการอันใด
ที่ เ ป็ นการละเมิ ด นโยบายความมั่น คงปลอดภัย ทางระบบ
สารสนเทศ หรื อ การพยายามเข้าถึ ง ระบบโดยมิ ชอบ การ
โจมตี ระบบ หรื อมี พฤติกรรมเสี่ ยงต่อการทางานของระบบ
สารสนเทศ จะถูก ระงับการใช้เครื อข่ายและระบบทันที หาก
การกระทาดังกล่าวเป็ นการกระทาความผิดที่สอดคล้องกับ
พ.ร.บ.ว่าด้วยการ กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรื อ
เป็ นการกระทาที่ ส่ง ผลให้เ กิ ด ความเสี ยหายต่ อข้อ มู ล และ
ทรั พ ยากรของ ระบบ ของบริ ษทั จะต้อ งถู กดาเนิ นคดี ตาม
ขั้นตอนของ กฎหมาย
ห ม วด 1 3 ก า ร บ ั น ท ึ ก จั ด เ ก ็ บ ห ล ั ก ฐา น แ ล ะ
ติดตาม ระบบสารสนเทศ

ข้อ 52 บริ ษัท ต้อ งมี ก ารบัน ทึ ก จัด เก็ บ หลัก ฐาน
(Logs) ของระบบงานที่ มี ค วามส าคัญ โดยมี รายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
• หลักฐานในการขอเข้าพื้นที่สาคัญ หรื อ พื้นที่หวง
ห้าม (Physical Access Log) จัดเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 6
เดือน
• หลักฐานในการเข้าถึงระบบปฏิบตั ิหาร ฐานข้อมูล
ระบบเครื อข่าย (Authentication Log) จัดเก็บไว้ไม่
น้อยกว่า 6 เดือน
• หลักฐานในการเข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศ
ที่สาคัญ (Application Log)จัดเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 24
เดือน
รวมถึง ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องเช่น หมายเลขเครื่ อง (IP
address) ชื่อเครื่ อง

39
รายงานการพัฒนาอย่างยัง
่ ยืน 2563

• หลักฐานการใช้งานอินเทอร์เน็ต และ บัญชีผใู ้ ช้งาน
ที่ เกิ ดจากการใช้งานผ่านเครื่ อข่ายสารสนเทศของ
บริ ษทั
จัดเก็บไว้นอ้ ยกว่า 90 วัน
• บริ ษทั จะต้องกาหนดระบบเวลาของอุปกรณ์ และ
ระบบสารสนเทศที่ มีความสาคัญ ให้ตรงกับเวลา
อ้างอิงสากล (stratum 0) โดยผิดพลาดไม่เกิ น 100
มิลลิวินาที
ข้อ 53 บริ ษทั ต้องมีการสอบทาน การใช้งานระบบ
สารสนเทศที่ สาคัญ รวมถึ ง การตรวจสอบการ เข้าใช้ง าน
ระบบ สารสนเทศโดยบุคคลที่ไม่มีอานาจเกี่ยวข้อง และการ
เข้าถึ ง โดยไม่ ได้รั บอนุ ญ าต ความผิ ด ปกติ ที่ไ ม่ เป็ นไปตาม
กฎหมาย หรื อ หลักเกณฑ์ เป็ นประจา อย่างน้อย ไตรมาสละ 1
ครั้ง ต่อ ผูบ้ ริ หารสารสนเทศ และ ผูบ้ ริ หารต้นสังกัดนั้น ๆ

หมวด 14 การจัดหา พัฒนา และดูแ ลระบบ

ข้อ 54 การกาหนดความต้องการด้านความมั่น คง
ปลอดภัย ฝ่ ายเทคโนโลยี สารสนเทศ ต้อ งก าหนดความ
ต้องการด้าน ความมัน่ คงปลอดภัยไว้อย่างชัดเจนในระบบที่
จะพัฒ นาขึ้ น มาใช้ง าน หรื อ ซื้ อ มาใช้ง าน หน่ ว ยงานดู แ ล
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ จะต้องทาการวิเคราะห์ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ว่ามีความเสี่ ยงใดบ้างที่จะทาให้ขอ้ มูล
เกิดความเสี ยหาย โดย มุ่งเน้นในส่วนต่าง ๆ ดังนี้
• มาตรการปฏิบตั ิก่อนที่จะเกิดความเสี ยหาย เช่น การ
สารองข้อมูล ระบบเครื อข่ายสารอง เป็ นต้น
• มาตรการปฏิ บัติ ห ลัง จากเกิ ด ความเสี ย หาย เช่ น
แผนการกู้คืนข้อ มูล ระยะเวลาในการกู้คืนข้อมูล
เป็ นต้น
ข้อ 55 การควบคุ ม การติ ด ตั้ง ซอฟต์แ วร์ ล งไปยัง
ระบบงานจริ งที่ให้บริ การ ผูพ้ ฒั นาระบบสารสนเทศต้องมีการ
ควบคุ ม การติ ด ตั้ งซอฟต์ แ วร์ ใ หม่ ซอฟต์ แ วร์ ไลบารี่
ซอฟต์ แ วร์ อุ ด ช่ อ งโหว่ ลงในเครื่ องที่ ใ ช้ ง านหรื อเครื่ อ ง
ให้บริ การ โดยก่ อนการติ ดตั้ง ในระบบจริ งจะต้องผ่านการ
ทดสอบการใช้ง านมาเป็ นอย่า งดี ว่ า ไม่ ก่อ ให้เกิ ดปั ญหากับ

เครื่ องที่ให้บริ การอยู่ โดยปฏิบตั ิตาม วิธีการปฏิบตั ิเรื่ องการ
ควบคุมระบบ สารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน โดย ให้ทา
ตามขั้นตอน ของระเบี ยบการร้ องขอการ เปลี่ ยนแปลงทาง
สารสนเทศ ฉบับล่าสุ ด โดยมีแนวทางดังนี้
• ประเมิ น ปั ญหา ลักษณะและรายละเอีย ดของการ
เปลี่ ย นแปลง รวมถึ ง ผลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นจากการ
เปลี่ ยนแปลงพร้ อ มทั้ งก าหนดแผนการการ
ดาเนินการย้อนกลับ ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสี่ ยง ต่อ
ผลกระทบในการติดตั้งซอฟต์แวร์ ลงบนระบบงาน
จริ งที่กาลังให้บริ การที่อาจเกิดความล้มเหลว
• มีการอนุ มตั ิตามขั้นตอน ตามเอกสาร ระเบียบการ
ร้องขอการเปลี่ยนแปลงทางสารสนเทศ
• สรุ ปวิเคราะห์ประเมินผล การติดตั้งซอฟต์แวร์ เพื่อ
นาไปสู่ การปรับปรุ งวางแผนการ ติดตั้งซอฟต์แวร์
บนระบบจริ งให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น ในครั้งต่อๆไป
• ท าการสื่ อ สาร และ ตั้ง แต่ เริ่ ม ต้น จนถึ ง สิ้ น สุ ด
กระบวนการ ให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทราบ
ข้อ 56 การร้องขอ ข้อมูลทดสอบ และการป้ องกัน
ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ
การร้ อ งขอข้อ มู ล จริ ง และระบบเพื่ อ ใช้ใ นการทดสอบนั้น
ผูร้ ้องขอจะต้องกระทาการร้องขอผ่าน เอกสาร หนังสื อ ร้อง
ขอ ข้อมูลเพื่อทาการทดสอบ และจะต้องได้รับอนุ ญาตจาก
ผูร้ ับผิดชอบในการรักษาข้อมูล โดยปกติ เป็ นผูท้ ี่เป็ นเจ้าของ
ข้ อ มู ล นั้ น ๆโดยจะต้อ งมี ร ายละเอี ย ด ตามเอกสาร คื อ
วัตถุประสงค์ และ แผนการดาเนินการทดสอบ รวมถึง ระบุถึง
ช่วงเวลา ใน การที่จะดาเนินการทดสอบ เมื่อใช้งานเสร็ จแล้ว
ผูร้ ้องขอ จะต้องแจ้งให้ทาง ผูด้ ูแล ทาการลบข้อมูล หรื อ ให้
ด าเนิ น การ ป้ อ งกัน การเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ดัง กล่ า ว จากระบบ
ทดสอบ
ข้อ 57 การควบคุ ม การเข้าถึ ง การเก็บ รั กษา และ
ควบคุมดู แล Source code program specification คู่มือการใช้
งาน ผูพ้ ฒ
ั นาระบบสารสนเทศต้องจัดให้มีการควบคุมการ
เข้าถึ ง ของระบบที่ ใช้ง านจริ ง หรื อ ให้ บ ริ การ เช่ น การไม่
เปิ ดเผย Source Code ไว้ในเครื่ องที่ ใช้งานจริ งและต้องเก็บ
Source Code ไว้ในที่ที่ปลอดภัย และต้องไม่เก็บ Source Code
ที่อยู่ ในระหว่างทาการทดสอบรวมไว้กบั Source Code ที่ใช้
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งานได้จริ ง แล้ว รวมถึง การเก็บรวบรวม และปรับปรุ งรายการ
คุณลักษณะเฉพาะ ของ โปรแกรม (Program Specification)
และ รายการความต้องการ (Software Requirement) รวมถึ ง
คู่มือการใช้งาน โปรแกรม ต่างๆ อย่างสม่า เสมอ และ ไว้เป็ น
หลักฐาน และทรัพยากรด้านความรู ้ ที่สามารถ สื บค้นได้ ไว้
ให้กับบริ ษทั ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดในฝ่ าย IT จะต้องกาหนด
ผูร้ ับผิดชอบในการควบคุมการใช้งาน Source code ให้มีการ
ใช้ งานที่สอดคล้อง และปลอดภัยตาม Program Specification
อย่างสู งสุ ด โดยหากมีการใช้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การภายนอก
ใน การพัฒนาระบบ ให้ถือปฏิบตั ิตาม “นโยบายการใช้บริ การ
จากผูใ้ ห้บริ การภายนอก” ให้ครอบคลุมประเด็นสาคัญอย่าง
เคร่ งครัด

ข้ อ 60 การควบคุ ม ระเบี ย บวิ นั ย ( Disciplinary
Process) ผูบ้ ริ หารต้องกาหนดบทลงโทษทางวินยั สาหรับ ผูท้ ี่
ฝ่ าฝื น นโยบาย กฎ และ/หรื อระเบี ยบปฏิบัติของบริ ษทั แต่
หากเป็ นการละเมิดข้อกฎหมาย บทลงโทษจะเป็ นไปตามฐาน
ความผิดที่ ได้กระทาตามที่ระบุในแต่ละ ข้อกฎหมายนั้น
ข้อ 61 การคื น ทรั พ ย์สิ น และการยกเลิ ก สิ ท ธิ์ การ
เข้าถึงสถานที่ และ ข้อมูล เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งพ้นสภาพจากการจ้ าง
งานต้อ ง คื น ทรั พ ย์สิ น ทั้ง หมดซึ่ งเกี่ ย วข้อ งกับ ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งกุญแจ บัตรประจาตัวพนักงาน บัตรผ่าน
เข้า-ออก คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง คู่มือ และ เอกสาร
ต่าง ๆ ให้แก่ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อ เจ้าหน้าที่ รวมถึงยกเลิกสิ ทธิ์
การเข้าถึง ข้อมูลต่างๆ ภายใน 7 วันสุ ดท้ายของการว่าจ้างงาน
เว้นแต่จะมีการร้องขอ เป็ นรายลักษณ์อกั ษร เป็ นกรณี พิเศษ

หมวด 15 ความมั่น คงปลอดภัย ที่เ กี่ย วข้ อ งกับ
บุคลากร

ข้อ 58 เจ้าหน้าที่ประสานงานกลุ่มบริ หารทรัพยากร
บุคคล ต้องจัดให้มีการลงนามในสัญญาระหว่าง “เจ้าหน้าที่”
และ หน่ วยงาน ว่าจะไม่เปิ ดเผยความลับของหน่ วยงาน โดย
การลงนามนี้จะเป็ นส่วนหนึ่งของการว่าจ้างเจ้าหน้าที่น้ นั ๆ
ข้อ 59 เพื่อให้การบริ หารจัดการ Login หรื อ User ID เป็ นไป
อย่างถู กต้อ งและเป็ นปั จ จุ บัน ที่ สุด เจ้าหน้าที่ กลุ่ ม บริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล ต้องแจ้งให้ สสท. ทราบทันทีเมื่อมีเหตุดงั นี้
• การว่าจ้างงาน
• การเปลี่ยนแปลงสภาพการว่าจ้างงาน
• การลาออกจากงาน หรื อ การสิ้ น สุ ด การเป็ น
ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้าง หรื อการถึ งแก่
กรรม
• การโยกย้ายหน่วยงาน
• การพักงาน การลงโทษทางวินยั หรื อระงับการ
ปฏิบตั ิหน้าที่

หมวด 16 การจ าแ นกล าดั บ ความส าคั ญ ของ
ข้อมูล

ข้อ 62 การจัดระดับข้อมูล เนื่องจากหากมีการละเมิด
การใช้ข้อ มู ล อย่างไม่เ หมาะสม ข้อ มู ล บางประเภทอาจถูก
นาไปใช้ และสร้างความเสี ยหายให้กบั บริ ษทั บุคลากร หรื อ
ผูใ้ ช้งานได้ ดังนั้นทางบริ ษทั จึงจาเป็ นต้องมีมาตรการในการ
ดู แ ล ป้ อ งกัน ให้ ข้อ มู ล มี ค วามปลอดภัย จึ ง ต้อ งมี ก ารจัด
ระดับชั้นความลับของข้อมูลขึ้น โดยแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ
ได้แก่
• ลับมาก (Secret) หมายถึ ง หากเปิ ดเผยทั้งหมด
หรื อ เพี ย งบางส่ ว นจะก่ อ ให้เ กิ ดความเสี ยหาย
อย่างร้ายแรงที่สุด
• ลับ (Confidential) หมายถึง หากเปิ ดเผยทั้งหมด
หรื อเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสี ยหาย
• เผยแพร่ ไ ด้เ ฉพาะภายใน (Internal) หมายถึ ง
ข้อมูลที่ สามารถเปิ ดเผยหรื อเผยแพร่ ได้เฉพาะ
ภายในบริ ษทั
• เผยแพร่ ไ ด้ทั่ว ไป (Public) หมายถึ ง ข้อ มู ล ที่
สามารถเปิ ดเผยหรื อเผยแพร่ ทวั่ ไปได้
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รู ป แบบการส ารองข้อ มู ล อาทิ ก าร ส ารอง
ข้อมูลทั้งหมด (Full backup) การสารอง ข้อมูล
แบบสะสม (Incremental backup) หรื ออาจ
เลื อ กใช้การส ารองข้อ มู ล รู ป แบบอื่ น ๆ ตาม
ความเหมาะสม แต่ ต้ อ งให้ มั่น ใจว่ า มี ก าร
ส ารองข้ อ มู ล ได้ ค รบถ้ ว น ตามเป้ า หมายที่
ก าหนดไว้ร วมทั้งสามารถกู้ก ลับคื นได้อย่าง
สมบูรณ์
• การส ารองข้ อ มู ล ภายนอกบริ ษัท (Off-site
backup) ผู ้ดู แ ลระบบต้อ งจัด ให้ มี ก ารส ารอง
ข้อมูลภายนอกบริ ษทั ตามความเหมาะสม ทั้งนี้
เพื่อให้สามารถกูร้ ะบบกลับคืนได้อย่างรวดเร็ ว
และเพื่อป้ องกันระบบจากการถูกโจมตี หรื อ
จากหายนะที่อาจเกิดขึ้น
ข้อ 68 การทดสอบการกู้คื น ข้อ มู ล ส ารอง และ

หมวด 17 การสารอง การกู้คืน และการจัดการ
สื่อสารองข้อมูล

ข้อ 66 ฝ่ ายเทคโนโลยี ส ารสนเทศต้อ งก าหนด
ความถี่ ในการทาการสารองข้อ มูล การทดสอบกู้คืนข้อ มู ล
การจัด การสื่ อ และการท าลายสื่ อ ส ารองข้อ มู ล ขึ้ น อยู่กับ
ความสาคัญของข้อมูลและระบบ โดยปฏิบตั ิตามเอกสารวิธี
ปฏิ บัติ ง านเรื่ อ งการ จัด การการส ารอง ข้อ มู ล สารสนเทศ
(Backup & Restore Procedure) โดยมี มาตรฐาน ในการ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
ข้อ 67 การจัดให้มีระบบสารองข้อมูล
• ผู ้ดู แ ลระบบ ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารส ารอง และ
ํ
ทดสอบข้อมูลที่สารองเก็บไว้อย่างสม่าเสมอ
• ผูด้ ูแลระบบต้องกาหนดให้มีกระบวนการสร้าง
ความต่อเนื่องให้กบั การดาเนินงาน การบริ หาร
จัดการ และการปรับปรุ งกระบวนการที่ตอ้ งใช้
ํ
ในการสารองข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ
• การส ารองข้อ มู ล ผู ้ดู แ ลระบบลต้อ งส ารอง
ข้ อ มู ล ที่ ส าคัญ ไว้โ ดยการท าส ารองข้ อ มู ล
ภายใน บริ ษทั หมายถึ ง การทา สารองข้อมูล
ทั้งหมด ผูด้ ู แลระบบคอมพิวเตอร์ ตอ้ งสารอง
ข้อ มู ล ที่ สาคัญ ไว้ ตามระยะเวลาที่ เ หมาะสม
และกาหนด ไว้ ชัดเจน เช่น สารองข้อมูลอย่าง
น้อย 1 ครั้งในรอบสัปดาห์ ทุกๆ สัปดาห์ เป็ น
ต้น
• การตรวจสอบและ จัด ท าบัน ทึ ก การสารอง
ข้อ มู ล ผูด้ ู แ ลต้อ งท าบัน ทึ ก รายละเอี ย ดการ
สารองข้อมูล ได้แก่ เวลา เริ่ มต้นและสิ้นสุ ด ชื่อ
ผูส้ ารอง ชนิ ดของข้อมูลที่ บันทึก เป็ นต้น ทุก
ครั้งที่ทาการสารองข้อมูล
• การรายงานข้อผิดพลาด (Fault logging) ผูด้ ูแล
ระบบต้องทารายงานข้อผิดพลาดจากการท า
สารองข้อมูล รวมทั้ง เสนอวิธีการที่ใช้ในการ
แก้ไขข้อผิดพลาดด้วย
• ผูด้ ูแลระบบมีหน้าที่กาหนดชนิดและช่วงเวลา
การสารองข้อมูลตาม ความเหมาะสม พร้อมทั้ง
กาหนดสื่ อที่ใช้ใน การเก็บข้อมูล โดยตัวอย่าง

ระบบ
ระบบส ารองข้อ มู ล ต้อ งได้รั บ การทดสอบเป็ น
ระยะๆ เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ า ข้อ มู ล ที่ ส ารองไว้ส ามารถกู้ข้อ มู ล
กลับมาได้ อย่างสมบูรณ์ พร้อมทั้ง มีบนั ทึกการทดสอบ โดยมี
รายละเอียด อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ ชื่อระบบ รายละเอียดข้อมูล
รู ปแบบของการกูค้ ืน ชื่อผูด้ าเนินการ เวลาเริ่ มต้น เวลาสิ้นสุ ด
ผูร้ ่ วมสังเกตุการณ์ และ ผล ทดสอบ ความสมบูรณ์ ของ การกู้
คืน ระบบ หรื อ ข้อมูลสารอง
ข้อ 69 การจัดการสื่ อที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล
สื่ อ บัน ทึ กข้อ มูล ที่ สามารถเคลื่ อ นย้ายได้ ในกรณี
เคลื่อนย้าย ออกนอกสถานที่ ต้องมีป้ายบ่งชี้ และ มีทะเบียน
ควบคุม หรื อ เอกสาร รายงาน ระบุสถานที่ และ การจัดเก็บ
และ ผู ้รั บ ผิ ด ชอบ การท าลายสื่ อ ที่ ใ ช้ใ นการบัน ทึ กข้ อ มู ล
ส าคัญ จะต้อ งได้รั บ การอนุ มัติ จ ากเจ้า ของข้อ มู ล รวมทั้ง
บันทึก รายละเอียด การทาลาย และ มี รายละเอียด อย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ ชื่ อระบบ รายละเอียดข้อมูล ชื่ อผูด้ าเนิ นการ, ชื่ อ
ผูอ้ นุ มัติให้ดาเนิ นการ หรื อ ชื่ อเจ้าของข้อมูล วิธีการทาลาย
เวลาเริ่ มต้น เวลาสิ้ นสุ ด ผูร้ ่ วมสังเกตุการณ์ , ภาพถ่าย ก่ อน
และหลัง การทาลาย (ถ้ามี)
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หมวด 18 การบริ ห าจั ด การ ผู ้ ใ ช้ ง านที ่ ม ี สิ ท ธิ
พิเศษ

ข้อ 70 ให้มีการปรั บปรุ งรายการเอกสารสิ ทธิ ของ
ผูใ้ ช้งานบน ระบบ ที่ มี สิ ทธิ พิเศษ ให้เป็ น โดยมี รายละเอียด
ครอบคลุม ระบบ ที่ใช้งานภายในบริ ษทั ในระดับ Application
Level , Database Level , Operating System Level , Network
Level
ข้อ 71 ห้ามไม่ให้มีการใช้ บัญชีรายชื่อที่มีสิทธิพิเศษ
ร่ วมกัน และ ใช้เมื่อ มีความจาเป็ นเท่านั้น โดย บันทึกควบคุม
การขอ อนุ ญ าติ ใ ช้ ง าน บัญ ชี ดัง กล่ า ว รวมถึ ง ให้ มี การ
ตรวจสอบ การเข้าใช้งาน สิ ทธิ พิเศษ ดังกล่าว อย่างสม่า เมสอ
จัดทาเป็ นรายงาน มี ลายลักษณ์ อกั ษร นาส่ งต่อผูบ้ ริ หาร เป็ น
ประจา อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
หมวดที่ 19 แผนการบริหารจัด การเหตุการณ์ไม่
ปกติ

ข้อ 72 คาจากัดความของ Incident
• เ ห ตุ ก า ร ณ์ ไ ม่ ป ก ติ ( Incident) ห ม า ย ถึ ง
เหตุ ก ารณ์ ผิ ด ปกติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น นอกเหนื อ จาก
มาตรฐานเป็ นอยู่
• การบริ หารและจัดการกับสิ่ งผิดปกติที่เกิดขึ้น
(Incident management) หมายถึ ง การบริ หาร
จัดการ เหตุการณ์ที่ ไม่ปกติ ดังกล่าว โดยจะ
เน้ น ไปในส่ ว นของ การท างานทางด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ว่าจะสามารถจัดการ
กับ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้อ ย่า งไร ให้ ส ามารถ
กลับคืนสู่สภาวะปกติให้ได้เร็ วที่สุด
ข้อ 73 การรับเรื่ อง เกี่ยวกับเหตุการณ์ผิดปกติ ของ
การใช้ บ ริ การระบบสารสนเทศ และ การลงบั น ทึ ก
รายละเอียดของ เหตุการร์ ที่เกิ ดขึ้น โดยผูใ้ ช้งานเป็ นผูแ้ จ้ง
Incident ที่ พ บให้ เ จ้าหน้าที่ สารสนเทศ ทราบผ่านช่ อ งทาง
ต่างๆ ที่ จัดเตรี ยมไว้ เช่ น การ email helpdeskanrinstant.com
หรื อ การโทรแจ้ง ที่ เบอร์ 189 จากนั้นเจ้าหน้าที่สารสนเทศ
จะบั น ทึ ก รายละเอี ย ด เบื้ อ งต้ น ลงในระบบการจั ด เก็ บ
Helpdesk

ข้อ 74 หลักการบันทึกการจัดเก็บ Incident ของฝ่ าย
สารสนเทศ การได้รับการแจ้งเหตุขดั ข้องในการใช้งานบริ การ
แบ่งออก ดังนี้
• Application & Software เป็ นการแจ้ ง เห ตุ
ระบบปฏิบตั ิการหรื อโปรแกรมต่าง ๆ ขัดข้อง
• Printing Scanning System เป็ นการแจ้ ง เหตุ
เครื่ องพิมพ์ เครื่ อง สแกน ไม่ทางาน บกพร่ อง
ชารุ ด
• Computer Hardware & Network เป็ นการแจ้ง
เหตุ ในกรณี อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื อข่ายใช้
งานไม่ได้ หรื อ ชารุ ด
• Telephone & Fax เป็ นการแจ้ง เหตุ ในกรณี
อุปกรณ์ การสื่ อสาร เช่ นโทรศัพท์ โทรสาร
ชารุ ด บกพร่ อง
• SAPIERP System เป็ นการแจ้ง เหตุ ในกรณี
ต้องการ ข้อมูล หรื อ พบข้อบกพร่ องเกี่ยวกับ
ระบบ ERP
• Authorization Request การร้ อ งขอสิ ท ธิ ก าร
เข้าถึงระบบต่างๆ ในกรณี ขอเข้าใช้งานใหม่
ขอเปลี่ยนแปลงสิ ทธิ ที่มีอยู่เดิ ม หรื อ การลบ
บัญ ชี ผูใ้ ช้ง าน และงานอื่น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้องกับ
สิ ทธิการใช้งาน
• Backup/Restore Request การร้องขอการกูค้ ืน
ข้อมูล และการสารองข้อมูลต่าง ๆ ของ บริ ษทั
• TigerSoft การร้ อ งขอ บริ การต่ างๆ เกี่ ย วกับ
ระบบ TigerSoft E-HR
• Other การร้องขอ ด้านอื่น ๆ นอกเหนือที่กล่าว
มาข้างต้น เช่น ย้ายสถานที่ จัดวางคอมพิวเตอร์
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ข้อ 75 ทบทวนระดับความสาคัญ หรื อ เหตุการณ์ที่
เกิ ด ขึ้ น บ่อ ย และผลกระทบของเหตุก ารณ์ ที่ เกิ ดขึ้น รวมถึ ง
ข้อ ตกลง และ ข้อ ตกลงระดับบริ การที่ ได้ต กลงไว้กับฝ่ าย
ผู ้ใ ช้ง าน ซึ่ งจะน าไปสู่ ก ารแก้ไ ขปั ญ หา หรื อ เหตุ ก ารณ์ ที่
เกิดขึ้น เช่น
• ระยะเวลาในการตอบสนองต่อปั ญหาที่ได้รับ
และแก้ไขปัญหา
• เวลาทาการที่ตอ้ งใช้ในการแก้ไขปัญหา
• ความคื บ หน้ า ในการแก้ ไ ขปั ญหา และ
ทางเลือกอื่น ๆ ในระหว่างดาเนินการแก้ไข
ข้อ 76 แนวทางปฏิ บัติ ใ นการส่ ง ต่ อ ปั ญ หา และ
รายงานปัญหาต่อ ผูไ้ ด้รับผลกระทบ
• แจ้งหัวหน้างานหรื อผูบ้ งั คับบัญชาทราบ เพื่อ
ท าความเข้ า ใจปั ญ หาและอธิ บ ายวิ ธี การ
แก้ปัญหาที่ ดาเนินการไปแล้วให้ทีมที่รับช่วง
ต่อทราบ
• การส่ ง ต่ อ ปั ญ หา เมื่ อ ผูร้ ั บ ช่ วงต่ อ ได้รั บ รู ้ ถึง
ปั ญ หาและแสดงความรั บ ผิ ด ชอบในการ
แก้ปัญหานั้นๆ
• การประกาศหรื อแจ้งเตือนไปยังผูใ้ ช้ เพื่อให้
รั บ ทราบสถานะของปั ญหา หากปั ญหา
ซับซ้อนควรแจ้งเป็ น ระยะๆ
ข้อ 77 ให้ เ จ้า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้อ งท าการวิ เ คราะห์
ปั ญหา จากความถี่ ความรุ นแรงของผลกระทบ และสาเหตุ
ของปั ญหาที่ แท้จริ ง เป็ นรายงานประจา ใน แต่ละเดือน เพื่อ
พัฒนางานดังกล่าว และป้องกันปัญหา ในเชิงบูรณาการณ์

บทลงโทษและการบังคับใช้

ความผิด
ผู ้ใ ช้ ง านที่ มี เ จตนาฝ่ าฝื นนโยบายเกี่ ย วกับ ความ
ปลอดภัยระบบสารสนเทศของบริ ษทั แม้ว่าการฝ่ าฝื นนั้นจะ
กระท าไม่ บ รรลุ ผ ลโดยสมบู ร ณ์ ก็ ใ ห้ ถื อ ว่ า มี ค วามผิ ด โดย
สมบูรณ์
การลงโทษ
ความผิดเกี่ยวกับ นโยบายและข้อบังคับของบริ ษทั
ให้ลงโทษผูก้ ระทาผิดตามระเบียบของบริ ษทั และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
การบังคับใช้
กรรมการผูจ้ ัด การ ผูจ้ ัด การแผนก หัวหน้าแผนก
หัวหน้าฝ่ าย มีหน้าที่ควบคุมผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ให้ปฏิบตั ิตาม
น โ ยบ าย แ ละ ข้ อ บั ง คั บ อ ย่ า ง เ คร่ ง ครั ด ห ากพบว่ า
ผูใ้ ต้บังคับบัญชากระทาความผิด ให้ผูบ้ ังคับบัญชารายงาน
ตามลาดับชั้น เพื่อเอาโทษต่อผูก้ ระทาความผิดอย่างเคร่ งครัด
การละเว้น การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ถื อ เป็ นความผิ ด เช่ น เดี ย วกับ
ผูก้ ระทาผิด
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ผนวก Appendix

ระเบี ย บปฏิ บัติใ นการเข้าถึ งข้อ มูล ที่ เกี่ ย วข้องกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปั จ จุ บัน ระบบสารสนเทศเป็ นสิ่ ง ส าคัญ ที่ เ ข้า มา
อานวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
ส่ ง ผล ให้ ก ารเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารมี ค วามรวดเร็ ว การ
ติดต่อสื่ อสารมีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น อย่างไรก็ตามแม้ว่าระบบ
เครื อข่าย ดังกล่าวจะมีประโยชน์ และอานวยความสะดวกใน
การปฏิ บัติ ง าน แต่ ใ นขณะเดี ย วกัน ก็ มี ค วามเสี่ ย งสู ง และ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ภัย อัน ตราย หรื อสร้ า งความเสี ย หายต่ อ การ
ปฏิ บัติ ง านของบริ ษ ัท ได้เ ช่ น กัน เพราะการใช้ง านระบบ
สารสนเทศเปรี ยบเสมื อนการ เปิ ดประตู เพื่อติ ดต่อกับโลก
ภายนอก ท าให้ มี โ อกาสถู ก บุ ก รุ ก ได้ม ากขึ้ น ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ได้ รวมถึง การขโมยข้อมูลหรื อ
ความลับทางบริ ษทั
ดังนั้นผูใ้ ช้งาน และผูด้ ูแลระบบงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารของบริ ษทั จาเป็ นต้องตระหนักรู ้
และ ให้ความสาคัญในการรั กษาความมั่นคงปลอดภัย ด้า น
ข้อมูล เพื่อให้ระบบสารสนเทศของบริ ษทั สามารถดาเนินการ
หรื อ ให้บริ การต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง มีความมัน่ คงปลอดภัย
และเชื่ อ ถื อได้ ทางบริ ษทั ได้จัด ทาแนวปฏิ บัติ ในการรั กษา
ความ มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของบริ ษทั ฉบับนี้ ข้ ึน
เพื่ อ ให้ ผู ้ใ ช้ ง าน และผู ้ ดู แ ลระบบสารสนเทศในบริ ษั ท
รั บ ทราบ และยึ ด ถื อ ปฏิ บัติ ต ามนโยบายและแนวปฏิ บัติที่
กาหนดอย่างเคร่ งครัด เพื่อให้การดาเนินงานด้วยวิธีการระบบ
สารสนเทศของบริ ษทั มี ความมัน่ คงปลอดภัยและเชื่ อถือได้
และเป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องต่อไป
การทบทวน (Review Policy)

บริ ษทั ฯตั้งเป้าหมายในการทบทวนนโยบายระบบ
สารสนเทศเพื่อให้ทนั สมัย และมีความสอดคล้องกับบริ ษทั ฯ
โดย ก าหนดให้ มี ก ารทบทวนทุ ก ๆ 1 ปี หรื อ หากมี ก รณี
เร่ งด่วนจะนามาทบทวน ปรับปรุ งก่อนครบกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าว

พนักงานใหม่ (New Employment Procedure)

1. พนักงานเข้าใหม่ที่ตอ้ งใช้ระบบสารสนเทศ ทาง
แผนกบุคคลและธุ รการ โดยเจ้าหน้าที่ IT ขอสิ ทธิ์ ในการเข้า
ใช้ ข้อมูลส่วนกลางของบริ ษทั
2. เจ้าหน้าที่ แจ้งขอสิ ทธิ์ โดยส่ ง คาร้ องแจ้งขอใช้
งานการเข้าถึงข้อมูลส่ วนกลางของบริ ษทั ไปยัง แผนกไอที
ซึ่งเป็ น ผูด้ ูแลระบบให้กบั ทางบริ ษทั แจ้งผ่านระบบ และแนบ
เอกสาร แบบฟอร์ ม online (FM-IT-001) ดั ง รายละเอี ย ด
ต่อไปนี้
2.1 แจ้งชื่อ User ที่จะขอสิ ทธิ์ 2.2 แจ้งขอ
Password ในการเข้าใช้ขอ้ มูลส่วนกลางของบริ ษทั
2.3 แจ้ ง ขอบเขตในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
ส่ วนกลางของบริ ษทั ที่ User สามารถเข้าใช้งานได้
(อ้างอิงเอกสาร แนบ IT Data Permission)
3. เจ้าหน้าที่ IT แจ้ง Username และ Password และ
สิ ท ธิ์ ในการเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ส่ ว นกลาง ชั่ ว คราว (Temporaly
Password) ให้กบั User
4. เจ้าหน้าที่ IT ทาการตรวจสอบความถูกต้องของ
User และสิ ทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนกลางเป็ นประจาทุกปี
กรณี โอนย้ายตาแหน่ง/แผนกฝ่ าย ( Users Change Permission
Request)
1. เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการเขียนคาร้องขอ พร้อม
ระบุรายละเอียดโอนย้ายตาแหน่ ง/แผน/ฝ่ าย โดยส่ งเอกสาร
ดังกล่าวที่เจ้าหน้าที่ไอที่
2. เจ้าหน้าที่ไอที ดาเนินการตามใบร้องขอ โดยการ
ส่ งคาร้องขอไปที่ผดู ้ ูแลระบบ และผูด้ ูแลระบบส่ งคาตอบรับ
ด าเนิ น การกลับ มายัง เจ้า หน้า ที่ ไ อที (เมื่ อ ด าเนิ น การเสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้ว)
3. เจ้าหน้าที่ไอทีส่งเอกสารใบร้องขอที่ดาเนิ นการ
เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ว ที่ ผู ้จัด การแผนกบุ ค คและธุ ร การ เพื่ อ
ตรวจสอบ ความถูกต้อง พร้อมลงรายมือชื่อกากับในเอกสาร
4. เจ้าหน้าที่ไอที่ ส่ งอีแมลแจ้งพนักงาน เรื่ องสามารถเข้าใช้
งานระบบได้ตามที่ร้องขอ
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บ ุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ( External Person Access
Company Network and Internet)

การบริหารความเปลี่ยนแปลงด้านสารสนเทศ

1. หน่วยงานต้นสังกัด ที่ตอ้ งการให้บุคคลภายนอก
เข้าใช้ระบบ Internet ต้องแจ้งความจานงขอใช้ระบบ Internet
โดยใช้เอกสาร ขอเพิ่มเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก สิ ทธิผใู ้ ช้งาน
2. นาเอกสารให้ ผูจ้ ดั การฝ่ ายและกรรมการผูจ้ ดั การ
ลงความเห็นเพื่ออนุ มตั ิ เอกสาร ในการขอใช้ระบบ Internet
สาหรับบุคคลภายนอก

เพื่อให้เป็ นไปตามมาตราฐานการบริ หารหารจัดการ
สารสนเทศ จึ ง มี ป ระกาศเพิ่ ม เติ ม ว่ า ด้ว ย ระเบี ย บการขอ
เปลี่ยนแปลง ด้านสารสนเทศ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ได้ผ่านการคิดวิเคราะห์ และ ตระหนักถึงผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้น ใน แต่ละภาคส่ วน และ คุณภาพของการบริ การ
อย่ า งถี่ ถ้ว นดี แ ล้ ว (อ้า งถึ ง เอกสาร ระเบี ย บเรื่ องการขอ
เปลี่ยนแปลงด้านสารสนเทศ)

ระเบีย บปฏิบ ัต ิก ารส ารองข้อ มูล และแผนการกู้

ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของการบริหาร

ข้อมูล Server และ ระบบ CCTV

จัดการ เพื่อสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ

การสารองข้อมูล

• น า External HDD หรื อ อุ ป กรณ์ ส ารองข้ อ มู ล
รู ป แบบต่ า ง ๆ ต่ อ เข้า กับ เครื่ อ ง Computer Server
ตั้งอยูท่ ี่หน่วยงาน
• ทางเจ้าหน้าที่ IT หรื อ ผูด้ ูแลระบบ แผนกไอที ทา
การ Remote เข้ามาที่เครื่ อง Computer Server เพื่อทา
การ Backup Data ไว้ที่ External HDD หรื อ อุปกรณ์
สารองข้อมูล รู ปแบบต่าง ๆ
• เจ้า หน้ า ที่ IT หรื อ ผู ้ดู แ ลระบบ บัน ทึ ก แผนการ
สารองข้อ มู ล Server ทุ กวัน และ ทุ กวัน เสาร์ ข อง
สัปดาห์ ในกรณี เป็ นวันหยุด ควรดาเนินการสารอง
ข้อ มู ล และบัน ทึ ก แผนก่ อ นหรื อ หลัง วัน หยุด ตาม
ความเหมาะสม ตามเอกสารแนบ รายงานสารอง
ข้อมูล (Backup Server Data) ของบริ ษทั ฯ
การกู้ระบบ

เครื่ อง Server ถูกติดตั้งด้วยระบบปฏิบตั ิการ Linux
หรื อ Windows ซึ่ งการกูร้ ะบบ เป็ นผูด้ ูแลระบบ สามารถแจ้ง
ผูด้ ู แลระบบ ระดับผูจ้ ดั การ ผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การ ฝ่ าย สารสนเทศ
หรื อ Email : Tadmin@nrinstant.com

เพื่ อ ป้ อ งกัน การหยุดชะงักในการดาเนิ น งานของ
บริ ษทั ฯ ที่เป็ นผลมาจากความล้มเหลว หรื อการหยุดทางาน
ของระบบ สารสนเทศต่างๆ ของบริ ษทั
1. องค์ ก รต้อ งก าหนดความต้อ งการด้า นความ
มั่ น คงปลอดภัย สารสนเทศ และด้ า นความต่ อ เนื่ อ ง ใน
สถานการณ์
ความเสี ยหายที่เกิดขึ้น เช่น ในช่วงที่เกิดวิกฤตหรื อภัยพิบตั ิ
2. แผนกไอที มี ห น้าที่ บริ ห ารจัด การ แผนสร้ าง
ความต่อเนื่ องให้กบั ธุ ระกิจ ต้อ งจัดทาแนวทางปฏิบตั ิในการ
จัด ท าแผนรองรั บเหตุ การณ์ ฉุ กเฉิ นของระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศควรพิจารณาดังนี้
•
การเตรี ยมความพร้อมเพื่อป้องกัน และลด
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี ยหาย
และมีผลกระทบ
ต่อการดาเนินงาน และการให้บริ การด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริ ษทั ๆ
•
การตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อ
ควบคุมและกาจัดขอบเขตของความเสี ยหาย เช่ น
กาหนดแนวทางการควบคุม การแก้ไขสถานการณ์
ฉุกเฉินเป็ นต้น
•
การด าเนิ น การเพื่ อ ให้ บ ริ ษ ัท ฯ สามารถ
ดาเนิ นงานเป็ นไปได้อย่างต่อเนื่ อง เช่นการสารอง
ข้อ มู ล และอุ ป กรณ์ ส าคัญ การกู้ร ะบบงาน และ
ข้อมูลที่เสี ยหายเป็ นต้น

47
รายงานการพัฒนาอย่างยัง
่ ยืน 2563

•
การกลับคืนสู่ การทางานปกติ เพื่อให้การ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ กลับสู่สภาวะปกติ เช่น แนว
ทางการฟื้ นฟู ค วามเสี ยหายให้ ก ลั บ เข้ า สู่ การ
ปฏิบตั ิงานตามปกติ เป็ นต้น
3. การปฏิบตั ิเพื่อเตรี ยมการสร้างความต่อเนื่องด้าน
ความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ
•
ฝ่ ายสารสนเทศ ต้อ งเป็ นตัว แทน จัด ตั้ง
แผนการจัดการ สร้างความต่อเนื่องให้กบั ธุระกิจ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ตัวแทนจากหน่ วยงาน เจ้าของ
ข้อ มู ล เจ้าของระบบงาน หน่ วยงานที่ ดู แ ลข้อมูล
รวมถึ ง แผนรองรั บ เหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น ของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมทั้งปรับปรุ งแก้ไขให้
ทันสมัยอยูเ่ สมอ
4. การตรวจสอบ ทบทวน และการประเมิ นความ
ต่อเนื่ องด้านความมัน่ คงปลอดภัย สารสนเทศ ต้องกาหนด
เวลาทดสอบแผน กาหนดรายละเอียดในการทดสอบ รวมถึง
ระยะเวลาที่ ใ ช้ ท ดสอบ จนสิ้ น สุ ด กระบวนการทดสอบ
รวมถึ ง แผนการทบทวนและปรั บ ปรุ ง แผน อุ ป กรณ์ และ
เครื่ องมือต่าง ๆ และงบประมาณที่ ต้องใช้ดว้ ย
มาตราฐานนโยบายรหัสผ่านของระบบ

• ตัวอักษร (a-z, A-Z)
• ตัวเลข (0-9)
• เ ค รื่ อ ง ห ม า ย ห รื อ อั ก ข ร ะ พิ เ ศ ษ
(!@#$%^&*()_+--=\{}D:"<??,,/)
สิ่งที่ไม่ควรนามาใช้เป็นรหัสผ่าน

• ข้อมูลที่ ใช้ในการระบุตัวตนทั่วไป อย่างเช่ น
ชื่ อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวต่างๆ หรื อวัน
เดือนปี เกิด
• ข้อมูลการติดต่อ อย่างเช่น เบอร์โทรศัพท์
• ชื่อบุคคลรอบข้างหรื อสัตว์เลี้ยง
• คาที่พบในพจนานุกรม
• ค าทั่ ว ๆไปที่ มี ก ารสะกดจากหลัง ไปหน้ า
อย่ า งเช่ น password -> drowSsap, admin ->
nimda, root -> toor
• ใช้รู ป แบบตัวอักษรหรื อ ตัวเลขที่ เ ป็ นที่ นิ ย ม
อย่างเช่น aaabbb, qwerty, 12345, 123321
• ใช้รูปแบบการตั้งรหัสผ่านที่ คล้ายคลึ งกันใน
แต่ละบัญชี อย่างเช่น secret1, 1secret, secret?,
secret!

คอมพิ ว เตอร์ ใ นบริ ษ ั ท และค าแนะน าในการตั้ ง
รหัสผ่าน

รหัสผ่านเป็ นส่ วนหนึ่งที่มีความสาคัญในการรักษา
ความปลอดภัย ของบัญ ชี ผูใ้ ช้ง าน หรื อ ในระบบที่ ต้อ งการ
ความปลอดภัย ซึ่งรหัสผ่านถือเป็ นสิ่ งที่ใช้สาหรับยืนยันความ
ถูกต้องของตัวบุคคลนั้น ๆ การใช้งานรหัสผ่านจึงช่วยป้องกัน
ความปลอดภัย การเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบนั้นได้ หากผูใ้ ช้งาน
ไม่ให้ความสาคัญในการตั้งค่ารหัสผ่านก็จะทาให้ผไู ้ ม่หวังดี
สามารถคาดเดา รหัสผ่านและเข้าถึงข้อมูลของท่านได้อย่าง
ง่ายดาย โดยแนวทางและข้อแนะนาในการตั้งค่ารหัสผ่านให้
ปลอดภัยมีดงั นี้
• ควรมี ความยาวอย่างน้อย 6 - 8 ตัวอักษรหรื อ
มากกว่านั้น
• ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ใน
3

ข้อควรปฏิบัติเพิ่มเติม

• ในแต่ละบัญชีควรมีการตั้งรหัสผ่านที่แตกต่าง
กัน ไม่ควรใช้รหัสผ่านเดิม
• หากแอพพลิ เ คชั่น หรื อ เว็บ ไซต์ใ ดมี ก ารเปิ ด
ยืนยันตัวตนแบบ 2 ขั้นตอน ควรเปิ ดใช้งานใน
ส่วนนี้ดว้ ย
• เปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ 3-6 เดือน
• ตรวจสอบการเข้าถึงบัญชีเป็ นประจา
• ออกจากระบบทุกครั้งหลังใช้งาน
• ไม่ควรเลือกใช้งาน "จารหัสผ่าน" (Remember
me) บนเว็บไซต์
• ไม่ ค วรจดรหั ส ผ่า นลงกระดาษหรื อ ในไฟล์
เอกสารที่ไม่มีการป้องกันการเข้าถึง
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• ไม่เปิ ดเผยรหัสผ่านให้ผอู ้ ื่นรับทราบ ทั้งนี้ทาง
ฝ่ ายเทคโนโลยี ส ารสนเทศไม่ มี น โยบาย
สอบถามรหัสผ่านจาก
• ผูใ้ ช้บริ การทั้งทางโทรศัพท์หรื ออีเมล

วิ ธ ี ป ฏิ บ ั ต ิ เ รื ่ อ งการใช้ เ ครื ่ อ งคอมพ ิ ว เ ตอร์
ประเภท พกพาในการปฏิบัติงานนอกสถานที่
ข้อควรปฏิบ ัติเ มื่อใช้ค อมพิวเตอร์ หรือ อุป กรณ์
พกพาในที่สาธารณะ

❖ ไม่ควร เปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทิ้งไว้ โดยไม่
ออกจากหน้าจอ ในที่ สาธารณะ และ มื อ ถื อ
หรื ออุปกรณ์พกพาที่มีขอ้ มูลสาคัญของบริ ษทั
ควร ตั้ง รหัส ผ่า น เพื่ อ ปกป้ องข้อมู ลจากผูไ้ ม่
หวังดี และทาการออกจากระบบทุกครั้ง หลัง
ใช้งาน เสร็ จ
❖ ไม่บอกรหัสผ่านให้กับบุคคลอื่น และไม่ควร
ติ ด รหั ส ผ่ า นไว้ที่ เ ครื่ องคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
หน้าจอ หากมีความจาเป็ น ต้องใช้งานดังกล่าว
หรื อ จาเป็ นต้องใช้งานระบบต่าง ๆ บนเครื่ อง
สาธารณะ อื่น ๆ ให้รีบทาการเปลี่ยนรหัสผ่าน
ทัน ที เ มื่ อ ใช้ง านเสร็ จ ไม่เ ปิ ดเผยรหัสผ่านให้
ผู ้ อื่ น รั บทราบ ทั้ งนี้ ทางฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่มีนโยบายสอบถามรหัสผ่านจาก
ผูใ้ ช้บริ การทั้งทางโทรศัพท์หรื ออีเมล
❖ ไม่เชื่อมต่อเครื อข่ายที่ไม่รู้จกั เพราะอาจถูกดัก
จับข้อมูล หรื อ ถูกจารกรรมข้อมูล รวมถึ งติ ด
ไวรั ส ได้ โดยเฉพาะที่ ส ารธารณะสนามบิ น
ร้านกาแฟ และอินเทอร์เน็ทคาเฟ่

❖ เปลี่ ยนรหัสผ่านทุก ๆ 3-6 เดื อน และ ควรใช้
รหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดา และ ไม่ควรจด
รหัสผ่านลงกระดาษ หรื อในไฟล์เอกสารที่ไม่
มีการป้องกันการเข้าถึง
❖ ไม่ควรเลือกใช้งาน "จารหัสผ่าน" (Remember
, Auto Complete) บนเว็ บ ไซต์ ต่ า ง ๆ หรื อ
เครื่ องคอมพิวเตอร์สาธารณะ
❖ ไม่นาอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่รู้จกั เช่น USB Drive
ที่เก็บได้ มาต่อเข้าเครื่ อง คอมพิวเตอร์ เพราะ
อาจจะเป็ น Auto Run Virus ที่สามารถเรี ยกค่า
ไถ่ หรื อจารกรรมข้อมูลได้ การเชื่ อมต่อ จาก
ระยะไกล ไม่ควรเชื่อมต่อทิ้งไว้ตลอดเวลา และ
ไม่ ค วรบอกรหั ส ผ่ า น วิ ธี การ กั บ บุ ค คล
ภายนอก
❖ มัน่ ตรวจสอบ โปรแกรมป้องกันไวรัส ว่าได้รับ
การ อัพ เดทเป็ นปั จ จุบัน รวมไปถึ ง Security
ํ
Patch ของ ระบบปฏิบตั ิการอย่างสม่าเสมอ
ใน
กรณี ที่ไม่มั่นใจ ควรนาเครื่ องมาให้เจ้าหน้าที่
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศทาการตรวจสอบ
โดยละเอียด
❖ ไม่พยายาม ติดตั้ง โปรแกรมไม่พึงประสงค์เอง
เพราะเป็ นที่ ม าของไวรั ส และการโดนจาร
กรรมข้อมูล
❖ ไม่เข้า website ที่ไม่พึงประสงค์ อันเป็ นสาเหตุ
ให้ ติดไวรัส หรื อ Auto Script ก่อความราคาญ
จนไปถึ ง ขโมยข้อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ อ ยู่ บ นเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พกพา
❖ มัน่ ติดตาม ข่าวสาร ความรู ้ ด้านความปลอดภัย
จากภัย คุ กคามทางเทคโนโลยี และกฎหมาย
พระราชบัญ ญัติ ต่ า ง ๆ เพื่ อ ความปลอดภัย
ข่ า ว ส า ร แ ล ะ website แ น ะ น า
https://www.thaicert.or.th/
❖ ส ารองข้อ มู ล เป็ นประจ า เพื่ อ ปกป้ อ งข้อ มู ล
และทรัพย์สินตามคาแนะนา
https://www.thaicert.or.th/papers/general/201
7/pa2017ge002.html
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แผนการบริหารความเสี่ยง
บทนาจากผู้บริหาร
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับหลักการการดาเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่ งแวดล้อมมาโดยตลอด บริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบาย แนวทาง และจัดทากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม
และกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ย อย่างหลากหลาย ดังจะเห็นได้จากวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริ ษทั ฯ ดังนี้

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารที่มอบประสบการณ์ที่มีความสุ ข
ให้แก่ผบู ้ ริ โภคอย่างยัง่ ยืน พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ทุกคน

บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะยกระดับการผลิตอาหารเพื่อความยัน่ ยืน
ของโลกมากขึ้ น เพื่ อ ทุ ก ชี วิ ต ที่ ดี ข้ ึ น ผู ้ผ ลิ ต จะดี ข้ ึ น และ
ผูบ้ ริ โภคก็จะดีข้ นึ เช่นกัน

“ 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”

“ 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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ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริ ษทั ฯ ข้างต้น บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ สู่ การเป็ นบริ ษทั ชั้นนาในด้านการผลิตอาหารระดับ world
class ที่สร้างความเชื่อมัน่ ต่อผูบ้ ริ โภคด้วยคุณภาพสิ นค้า คุณภาพของวัตถุดิบ รวมถึงการบริ หารจัดการเพื่อให้ได้ผลกาไรสุ ทธิในระดับ
ที่ดีที่สุด ควบคู่กบั การจัดการบริ หารบุคลากรอย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพ
ตั้งแต่ปี 2563 เป็ นต้นไป บริ ษทั ฯ จะกาหนดกรอบการบริ หารความเสี่ ยงตามแนวทาง COSO ERM 2017 ซึ่ งเป็ นการบูรณา
การการจัดการความเสี่ ยงเข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร (Organization Strategy) และ เชื่ อมโยงไปถึ งการประเมิ นผลการดาเนิ นงาน
(Organization Performance) ด้วย
ความเสี่ ยงในความหมายของ COSO เป็ นเหตุการณ์ที่เป็ นความไม่แน่นอน ซึ่ งมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของ
องค์กร เช่น คู่แข่งรายใหม่ เทคโนโลยีลา้ สมัย สิ นค้าไม่ตรงความต้องการของลูกค้า ผูบ้ ริ หารทุจริ ต เป็ นต้น ความเสี่ ยง มี 3 ความหมาย
สาคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. เหตุการณ์ (Event)
เหตุการณ์โดยทัว่ ไปสามารถเกิดขึ้นทั้งด้านบวกและด้านลบ อาจเป็ นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรื อหลายเหตุการณ์ ก็ได้
เหตุการณ์ดา้ นลบจะหมายถึงความเสี่ ยง เช่น ความเสี ยหายจากเพลิงไหม้ การเสี ยลูกค้ารายใหญ่ หรื อการมีคู่แข่งรายใหม่ เหตุการณ์
ด้านบวกจะหมายถึงโอกาส เช่น อัตราภาษีที่เอื้อประโยชน์มากขึ้น การพิจารณาเหตุการณ์ควรพิจารณาทั้งความเสี่ ยง และโอกาสจาก
ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร
โดยจัดตั้งคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรใช้แนวทางการ
ประเมินด้วยตนเอง เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ ยงที่องค์กรเผชิญอยูใ่ ห้ครอบคลุม ทุกภารกิจขององค์กร สาหรับเหตุการณ์
ที่ไม่ได้ถูกระบุจะไม่ถูกนาไปบริ หารจัดการซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่องค์กรในภายหลังได้
2. ความไม่แ น่นอน (Uncertainty)
เป็ นสถานการณ์ในอนาคตที่ไม่สามารถทานายสภาวะล่วงหน้า ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นหรื อไม่หรื อปรากฏขึ้นอย่างไร การ
พิจารณาเหตุการณ์ควรคาดคะเนสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลต่อกิจการในอนาคต

3. ความรุนแรง (Severity)
เป็ นการประเมินว่าแต่ละเหตุการณ์น้ นั มีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้วจะส่ งผลกระทบต่อองค์กร
รุ นแรงเพียงใด และนามาจัดลาดับว่าปั จจัยเสี่ ยงใดมีความสาคัญมากน้อยกว่ากันเพื่อจะได้กาหนดมาตรการตอบโต้กบั ปั จจัยเสี่ ยง
เหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม
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การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) เป็ นกระบวนการที่กาหนดขึ้น

โดยคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ของทั้งหน่วยงาน กระบวนการบริ หารความ
เสี่ ยงถูกออกแบบมา เพื่อใช้ระบุความเสี่ ยงหรื อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อหน่วยงานและบริ หารความเสี่ ยง
ให้อยูใ่ นระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ซ่ ึงจะช่วยให้มีความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าหน่วยงานจะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ได้
COSO ERM 2017 ได้สร้างคานิยามของการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรขึ้นมาใหม่ ทาให้ความหมายมีความชัดเจนและสามารถ
จดจาได้ง่ายขึ้น ความหมายที่ปรับปรุ งแล้วจะเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับความหมายของความเสี่ ยงเพื่อเพิ่มคุณค่าองค์กร ซึ่ งถือว่า
เป็ นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการจัดการความเสี่ ยง
การบริ หารความเสี่ ยงองค์กร หมายถึง วัฒนธรรมองค์กร ความสามารถ และการปฏิบตั ิบูรณาการร่ วมกับการกาหนดกลยุทธ์
และผลการดาเนินงาน ซึ่งองค์กรต่างๆ ต้องใช้ในการจัดการความเสี่ ยงเพื่อสร้าง รักษา และตระหนักถึงการเพิ่มคุณค่า
การระบุปัจจัยความเสี่ ยงเป็ นสิ่ งสาคัญในการบริ หารกิจการ และสร้างความเติบโตของธุรกิจอย่างยัง่ ยืน อีกทั้งยังช่วยป้องกัน
โอกาสการเกิดความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินงานในแต่ละด้าน โดยคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง (“คณะทางานฯ”) ได้
กาหนดความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ยังมีนโยบายในการกาหนดระดับความเบี่ยงเบนจากเป้าหมายผล
การปฏิบตั ิงาน (Risk Threshold) ช่วงที่ยอมรับได้ไว้ที่ไม่เกิน 20% ของเป้าหมายผลการปฏิบตั ิงาน

การวัดระดับความรุ นแรงของความเสี่ ยงว่ามี ม าก
น้อยเพียงใด ผูป้ ระเมินความเสี่ ยงได้ประเมินโดยอาศัยระดับ
โอกาสในการเกิ ด เหตุ การณ์ (Likelihood) และระดับ ความ
รุ นแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่ งได้กาหนดไว้แบ่งออกเป็ น
5 ระดับ ดังนี้ (5) สู งมาก (4) สู ง (3) ปานกลาง (2) น้อย และ
(1) น้ อ ยมาก หลัง จากนั้น จะน าระดับ ความเสี่ ย งที่ ไ ด้ม า
จัด ล าดับ โดยระดับ ความส าคัญ ของความเสี่ ย งมี ท้ งั หมด 4
ระดับ ได้แก่ (1) ความเสี่ ยงสู งมาก (2) ความเสี่ ยงสู ง (3) ความ
เสี่ ยงปานกลาง และ (4) ความเสี่ ยงต่า
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ขณะนี้หลายภาคส่ วนขององค์กรยังคงอยู่ในสภาวะของความสับสนและโกลาหลในการจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
วิกฤติการณ์แพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 เหตุการณ์ดงั กล่าวอยูเ่ หนือความคาดหมายขององค์กรส่วนใหญ่ที่จะระบุเป็ นความเสี่ ยง
ขององค์กรในช่วงเวลาก่อนหน้า เกิดคาถามขึ้นมากมาย เช่น “องค์กรเราจะเป็ นอย่างไรถ้าพนักงานงานป่ วยและไม่สามารถทางานได้”
“จะเกิ ดอะไรขึ้นถ้าลูกค้าหยุดซื้ อสิ นค้าของเรา เพราะทุกคนต้องเก็บตัวอยู่ที่บา้ น” และ “จะเป็ นอย่างไร หากมี การระบาดใหญ่ที่
หยุดชะงักการค้าทัว่ โลก ซึ่ งสิ นค้าจะไม่สามารถจัดส่ งหรื อไม่สามารถให้บริ การได้” นี่คือคาถามที่ใช้ถามตัวเองน้อยมากในช่วงเวลา
ก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤติ COVID-19 นี้
หากพิจารณาจากรายงานความเสี่ ยงโลกหรื อ Global Risk Report ที่สภาเศรษฐกิจโลก (WEF) นาเสนอในแต่ละปี นั้น จะ
พบว่าความเสี่ ยงจากโรคติดต่อแพร่ เชื้อ (Infectious Diseases) นั้น ถูกจัดอันดับให้เป็ นหนึ่งในสิ บความเสี่ ยงสาคัญที่ทุกองค์กรจะต้อง
ให้ความสาคัญโดยเฉพาะในเชิงของผลกระทบ และเป็ นที่น่าสนใจว่าในรายงานฉบับปี ล่าสุ ด ที่เผยแพร่ ในช่วงเดือนมกราคม 2563 ที่
ผ่านมานั้น ได้วิเคราะห์ระบุถึงความไม่พร้อมของระบบสาธารณสุ ขทัว่ โลกสาหรับการระบาดของโรคติดต่อแพร่ เชื้ออื่นๆ ที่สาคัญ
โดยเฉพาะไวรั สอย่างเช่ นโรคซาร์ ส ซิ ก้า และเมอร์ ส ที่ เคยระบาดในอดี ต รวมทั้งข้อมูลจากการประเมิ นขีดความสามารถด้า น
สาธารณสุ ขของ 195 ประเทศก็พบว่าไม่มีประเทศใดเลยที่จะพร้อมรับมือกับการแพร่ ระบาดของโรคระบาดหรื อการระบาดครั้งใหญ่
(Pandemic) ได้อย่างเต็มที่ [The Global Risks Report 2020, 15th Edition, www.weforum.org]
ที่กล่าวถึงมาทั้งหมดนั้น มิได้หมายความว่าระบบบริ หารความเสี่ ยงองค์กรนั้นขาดประสิ ทธิ ภาพหรื อผูร้ ับผิดชอบต่อการ
บริ หารความเสี่ ยงนั้นบกพร่ อง เพราะเหตุการณ์น้ ีไม่สามารถคาดการณ์ถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ เนื่องจากไม่เคยเกิดขึ้นมานานมากแล้ว
(การเกิ ดโรคระบาดและส่ งผลกระทบในวงกว้าง) รวมทั้งการคาดการณ์ ประเมิ นผลกระทบก็ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนนัก
(อาจส่งกระทบให้ธุรกิจหยุดชะงักไปช่วงระยะเวลาหนึ่งหรื ออาจถึงขั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจไปเลย) ซึ่งอาจเรี ยกได้ว่าเป็ น
Crisis Risk สาหรับองค์กรได้
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ส าหรับการจัดการกับวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในปั จจุบน
ั นี้น้ นั นับว่ายังคงมีความ

เสี่ ยงต่อเนื่องด้วยเหตุผลที่ว่าเรายังคงไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงระยะเวลาที่จะสิ้ นสุ ด (เมื่อมีวคั ซี นรักษาหรื อควบคุมการระบาดได้)
ทาให้การดาเนินธุรกิจนั้นไม่สามารถใช้กลยุทธ์หรื อวิธีการปฏิบตั ิแบบเดิมได้ เช่น การหลีกเลี่ยงการพบปะ ประชุมแบบพบหน้ากัน
(Physical) หรื อการมีปฏิสัมพันธ์กนั เป็ นต้น
องค์กรต้องนาเอาแผนฉุ กเฉิ น (Contingency Plan) มาใช้เพื่อประคองธุรกิจ บรรเทาผลกระทบในด้านต่างๆ ให้ได้มากที่สุด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการมุ่งรักษา “สภาพคล่องหรื อกระแสเงินสด” ของกิจการ ที่อาจทาให้ธุรกิจต้องล้มลงได้ในที่สุด ซึ่งการใช้แผน
ฉุกเฉินดังกล่าวนี้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของการบริ หารความเสี่ ยงที่ตอ้ งพยายามรักษาปกป้อง “ทรัพยากรสาคัญ” (Crucial Resources) ของ
องค์กรไว้ให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็ นทรัพย์สินอุปกรณ์ เครื่ องจักรเครื่ องมือ พนักงาน หรื อแม้แต่ลูกค้า
นี่คือกลยุทธ์ของการบริ หารความเสี่ ยงในการลดหรื อบรรเทาผลกระทบนัน่ เอง ซึ่ งคาดหวังว่าเมื่อเหตุการณ์จบลง องค์กรก็
จะปรับกลยุทธ์เพื่อฟื้ นฟูและดาเนินการต่อเนื่องต่อไปได้อย่างรวดเร็ วขึ้น
ปั จจัยเสี่ ยงถูกระบุไว้ในด้านต่างๆ เช่น (1) ด้านกลยุทธ์ (2) ด้านการปฏิบตั ิงาน (3) ด้านการเงิน และ (4) ด้านการปฏิบตั ิตาม
ระเบียบ / กฎหมาย เป็ นต้น ซึ่ งทางคณะทางานฯ ได้ทาการรวบรวม และแบ่งแยกที่มาของความเสี่ ยงเพื่อนามาวิเคราะห์ และวางแผน
การจัดการความเสี่ ยงที่มีนยั สาคัญ ให้ลดลงอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดยกาหนดหน่วยงานหรื อผูซ้ ่ ึงมีหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อดาเนิน การ
จัดการความเสี่ ยงเหล่านี้ในลาดับถัดไป
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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วัตถุประสงค์ และ กรอบแนวคิดการจัดการความเสีย
่ ง
ตามแนวทางของ COSO ERM 2017
วัตถุประสงค์ของการประยุกต์ ใช้ หลักการจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามแนวทางของ COSO ERM 2017
1. เพิม่ โอกาสทางธุรกิจ
ในกระบวนการระบุเ หตุการณ์ นอกจากการระบุ
ความเสี่ ย งหรื อ ความท้าทายที่ เ กี่ ย วข้อ งในปั จ จุ บัน และใน
อนาคต ผูบ้ ริ หารสามารถระบุโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน
เนื่องจากเหตุการณ์หนึ่งหรื อหลายเหตุการณ์มีความเป็ นไปได้
ที่จะเกิดขึ้น ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อ
องค์กรเหตุการณ์ โดยผลกระทบในด้านบวกสามารถนาไป
วางแผนและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้
2. ลดผลกระทบเชิ ง ลบที่ อ าจจะเกิ ดขึ้น และใน
ขณะเดียวกันก็เพิม่ ผลกระทบเชิงบวก
เมื่อบริ ษทั ฯ ได้มีการระบุความเสี่ ยง ประเมินความ
เสี่ ย ง และมี การตอบสนองที่ เหมาะสมก็จะช่ วยให้ บริ ษทั ฯ
สามารถลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เชิงลบ และลดค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องจากความสู ญเสี ย

4. ลดความผันผวนของการดาเนินงาน
การบริ หารความเสี่ ยงทั่ ว ทั้ งองค์ ก รได้ เ สนอ
ทางเลื อ กต่ า งๆ ในการตอบสนองกับ ความเสี่ ย งเช่ น การ
หลีกเลี่ยงความเสี่ ยง การลด การโอน การยอบรับ หรื อ การ
ดาเนิ นการต่อ เพื่อให้ผูบ้ ริ หารใช้วิธีการตอบสนองกับความ
เสี่ ยงแต่ละเหตุการณ์อย่างเหมาะสม
5. ทาให้ การจัดสรรทรั พยากรได้ อย่ างเหมาะสม
ตามลาดับความสาคัญมากขึ้น
เมื่อองค์กรมีขอ้ มูลความเสี่ ยงที่ถูกต้องและทันเวลา
ผูบ้ ริ หารสามารถประเมิ นความต้องการทรั พยากรโดยรวม
และจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดได้
6. ลดความแปรปรวนและปรั บ ปรุ งผลการ
ดาเนินงาน

3. ทาให้ เกิดความมั่นใจว่ าได้ มีการจัดการความ
เสี่ยงโดยรวมไม่ ใช่ เน้ นความเสี่ ยงเพียงด้ านใด
ด้ านหนึ่ง

บริ ษทั ฯ สามารถลดความแปรปรวนและปรับปรุ ง
ผลการดาเนินงานโดยรวม โดยการบูรณาการการบริ หารความ
เสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กรเข้ากับการดาเนิ นงานทัว่ ไป และเชื่ อมโยง
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจเข้ากับความเสี่ ยงมากยิง่ ขึ้น

มีความเสี่ ยงมากมายทั้งภายนอกและภายในองค์กร
ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ กิ จ การ ดัง นั้น ผูบ้ ริ ห ารจึ ง ต้อ งระบุ แ ละ
จัดการกับความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้องค์กร
สามารถดาเนินงานได้อย่างราบรื่ น

7. เพิ่ ม ความยื ด หยุ่ น และความคล่ อ งตั ว ของ
องค์กร
การบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กรเป็ นแนวทางให้
ผูบ้ ริ หารสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น มีโอกาส
เกิ ด ขึ้ นหรื อเหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ม่ น่ าจะเกิ ด ขึ้ นได้ เ นื่ อ งจาก
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง จะทา
ให้องค์กรมีความยืดหยุน่ และสามารถปรับตัวได้ยิ่งขึ้น
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หลักการสาคัญและองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง
หลักการสาคัญของการบริ หารความเสี่ ยงตามแนวคิดของ COSO ERM 2017 แบ่งออกเป็ น 5 หลักการ และหลักการเหล่านี้
ต้องเกี่ ยวเนื่ องและมี ความสัมพันธ์ต่อกัน เพื่อให้เกิ ดการบรรลุวตั ถุประสงค์ของการบริ หารความเสี่ ยง โดยหลักการสาคัญทั้ง 5
หลักการ มีดงั นี้
หลักการสาคัญที่ 1 การกากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture)
การกากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กรเป็ นพื้นฐานขององค์ประกอบทั้งหมดในการบริ หารความเสี่ ยงเนื่องจากการ
กากับดูแลกิจการจะเป็ นสิ่ งที่กาหนดแนวทางขององค์กรในการให้ความสาคัญและสร้างความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริ หารความ
เสี่ ยง และวัฒนธรรมองค์กรจะเกี่ยวข้องกับค่านิ ยม ทางจริ ยธรรม พฤติกรรมที่พึงประสงค์และความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ ยงของ
องค์กร ซึ่งจะสะท้อนผ่านการตัดสิ นใจต่างๆ
COSO ถือว่าการกากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กรเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญยิ่ง เป็ นองค์ประกอบพื้นฐานหลักให้
องค์ประกอบอื่นๆเกิดขึ้นเสมือนเป็ นรากฐานสาคัญให้เกิดการบริ หารความเสี่ ยงขึ้นในองค์กร มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. จัดตั้งคณะกรรมการดูแลความเสี่ยง (Exercises Board Risk Oversight)
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่กากับดูแลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ต่างๆ รวมถึงกากับดูแลกิจการเช่น คณะกรรมการควรมี
การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริ หารความเสี่ ยง มีความรู ้และความเชี่ยวชาญในการกากับการบริ หารความเสี่ ยง มีความ
เป็ นอิสระ หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รายชื่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ปี 2564
รายชื่อ
ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี
นายแดน ปฐมวาณิ ชย์
นายธีระพงษ์ ลอรัชวี
นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

2. จัดตั้งโครงสร้ างการดาเนินงาน (Establishes Operating Structures)
บริ ษทั ฯ จัดให้มีโครงสร้างการดาเนินงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่น มีการกาหนดโครงสร้าง
การดาเนิ นงานและสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสม มีโครงสร้างในการบริ หารความเสี่ ยง มีการกาหนดอานาจ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
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ผังโครงสร้างองค์กร (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2020)

3. ระบุวัฒนธรรมความเสี่ยงขององค์ กร (Defines Risk Culture)
เพื่อเพิ่มคุณค่าและแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ในรู ปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วในยุคปัจจุบนั ตามระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ การเข้าไปลงทุนในกิจการต่างๆ ที่เป็ นการต่อยอดทางธุรกิจ และ
เพื่อสร้างความยัง่ ยืนในอนาคตต้องเผชิญความเสี่ ยง (Risk Taking) อันจะเกิดจากการเข้าไปลงทุนในกิจการดังที่กล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯ
ตระหนักถึงการป้ องกันและการบริ หารความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นโดยการกาหนดให้มีนโยบายการลงทุนและการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ดังกล่าวอย่างเคร่ งครั ด และการได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ในทุกครั้ ง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังต้องปฏิ บัติตาม
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เป็ นที่มนั่ ใจได้ว่าความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจะได้รับการบริ หารจัดการตามนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของ
บริ ษทั อย่างรัดกุม
4. แสดงความมุ่งมั่นในคุณค่ าหลัก (Demonstrates Commitment to Core Values)
บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นกลยุทธ์การแข่งขันอย่างยัง่ ยืน โดยบริ ษทั ฯมีการกาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Policy)
จรรยาบรรณธุ รกิจ (Code of Conduct) และนโยบายสาคัญต่าง ๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน (Code of Best Practice) บริ ษทั ฯ มีฝ่าย Sustainability
Development ที่คอยดูแลติดตามเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยบริ ษทั ฯ มีการจัดทา Sustainability Report เพื่อนาเสนอต่อ United
Nations เป็ นประจาทุกปี เนื่ องจาก ในปี 2017 บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกของ United Nations Global Compact ซึ่ งเป็ นองค์กรที่
ริ เริ่ มเพื่อความยัง่ ยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยเรี ยกร้องให้บริ ษทั ฯ ต่าง ๆ จัดวางกลยุทธ์และการดาเนินงานด้วยหลักการสากลด้านสิ ทธิ
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มนุษยชน แรงงาน สิ่ งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริ ต และดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายทางสังคม โดยองค์กรมีวิสัยทัศน์ในการ
สนับสนุนบริ ษทั ฯ ดังนี้
1) ให้ดาเนินธุ รกิจอย่างรับผิดชอบด้วยกลยุทธ์และการดาเนินงานให้สอดคล้องกับหลักสิ บประการด้านสิ ทธิ มนุษยชน
แรงงาน สิ่ งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริ ต
2) ให้ดาเนินการเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาเป้าหมายทางสังคมที่กว้างขึ้น เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของสหประชาชาติ
(Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมี ท้ ัง หมด 17 เป้ าหมาย หลักการคื อ เน้นการทางานร่ วมกันและด้าน
นวัตกรรม
บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มจัดทารายงานความยัง่ ยืน (Sustainability Report) ให้กบั United Nations Global Compact โดยได้รายงานถึง
โครงการต่าง ๆ ที่บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับ SDGs โดยบริ ษทั ฯ จะมีการจัดทารายงานความยัง่ ยืนเป็ นประจาทุกปี
5. จูงใจ พัฒนา และรั กษาบุคลากรที่มีความสามารถ (Attracts, Develops, and Retains Capable Individuals)
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ในการสนับสนุ นการสร้างทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุ รกิจ เช่น
ฝึ กอบรมบุคลากรในด้านการบริ หารความเสี่ ยง ส่ งเสริ มความสามารถของพนักงาน สร้างแรงจูงใจและ ผลตอบแทนอื่นๆ อย่าง
เหมาะสมสาหรับตาแหน่งงานในทุกระดับ
หลักการสาคัญที่ 2 กลยุทธ์ และการกาหนดวัตถุประสงค์ (Strategy and Objective Setting)
การบริ ห ารความเสี่ ยงสามารถบูร ณาการเข้ากับแผนยุท ธศาสตร์ ขององค์กรได้ผ่านกระบวนการกา หนดกลยุทธ์ และ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โดยองค์กรควรกาหนดความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ให้สอดคล้องกับการกาหนดกลยุทธ์นอกจากนั้น วัตถุประสงค์
ทางธุรกิจ จะเป็ นสิ่ งที่กาหนดแนวทางปฏิบตั ิตามกลยุทธ์รวมถึงการดาเนินงานทัว่ ไปและปั จจัยที่องค์กรให้ความสาคัญและจะเป็ น
พื้ น ฐานในการระบุ ป ระเมิ น และการตอบสนองต่ อ ความเสี่ ย ง หลักการสาคัญ ที่ 2 กลยุท ธ์ แ ละการกาหนดวัต ถุ ป ระสงค์ มี 4
องค์ประกอบ ดังนี้
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6. วิเคราะห์ บริ บททางธุรกิจ (Analyzes Business Context)
บริ ษทั ฯ พิจารณาผลกระทบที่อาจเป็ นไปได้ของบริ บททางธุ รกิจต่อภาพของความเสี่ ยงจากการประกอบธุ รกิจผลิตและ
จาหน่ายเครื่ องปรุ งรสอาหาร อาหารสาเร็ จรู ปพร้อมปรุ ง อาหารและเครื่ องดื่มสาเร็ จรู ปพร้อมรับประทานไปกว่า 25 ประเทศทัว่ โลก
รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริ กา และประเทศในทวีปยุโรปที่มีความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพอาหารนาเข้า บริ ษทั ฯเป็ นหนึ่งใน
ผูผ้ ลิตรายแรกๆ ที่ได้รับใบรับรองคุณภาพการผลิต BRC (The British Retail Consortium) ตั้งแต่ปี 2547 นอกจากนี้บริ ษทั ได้ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพต่าง ๆ อาทิ IFS Food, GMP, FDA Standard
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จดั จาหน่ายโดยบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ ซึ่ งมี ฐานลูกค้ากระจายอยู่ใน 25 ประเทศทัว่ โลก เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย แอฟริ กาใต้ ญี่ปุ่น มาเลเซี ย เป็ นต้น โดยลูกค้าปลายทางของบริ ษทั ฯประกอบไป
ด้วยบริ ษทั ข้ามชาติขนาดใหญ่ทวั่ โลกที่มีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั มายาวนานมากกว่า 10 ปี สามารถแบ่งได้เป็ น 4 กลุ่มหลักๆ ได้แก่
1) ผลิตภัณฑ์รับจ้างผลิต (OEM และ Private Brand)
1.1) ส่วนของบริ ษทั ฯ ประมาณร้อยละ 63 ของรายได้จากการขายรวม
1.2) ส่วนของบริ ษทั ในเครื อ (OEM และ Private Brand) ประมาณร้อยละ 93 ของรายได้จากการขายรวม
2) ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสิ นค้าของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ
2.1) NRF Brand Ethnic Foods ได้แก่ ตราพ่อขวัญ ตรา Lee Brand ตรา Thai Delight ตรา Shanggie ตรา DeDe และ
ตรา Sabzu ประมาณร้อยละ 27 ของรายได้จากการขายรวม
2.2) City Food Brand ได้แก่ ตรา Classic Thai และ Shinpo ประมาณร้อยละ 7 ของรายได้จากการขายรวม
3) ผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืช (Plant-based Food) ประมาณร้อยละ 8 ของรายได้จากการขายรวม ของบริ ษทั ฯ
4) ผลิ ต ภัณ ฑ์สิ น ค้า อุ ป โภคและบริ โ ภคในบรรจุ ภ ัณ ฑ์ที่ เ ป็ นมิ ต รกับ ผูบ้ ริ โ ภคและสิ่ ง แวดล้อ ม (Functional Product)
ประมาณร้อยละ 2 ของรายได้จากการขายรวม ของบริ ษทั ฯ
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1) กระบวนการเตรี ยมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ช นิ ด ผงชา
ผงกาแฟ และผลิตสิ นค้าพร้อมรับประทาน
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
กระบวนการผลิตอาหารแช่แข็ง
4) กระบวนการผลิตเครื่ องแกงและซอส
5) กระบวนการใส่บรรจุภณ
ั ฑ์

โรงงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ 99/1 หมู่ที่ 4 ตาบล แค
ราย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ได้ แก่ โรงงาน
ส าหรั บ ผลิ ต เส้ น และโรงงานส าหรั บ การผลิ ต ซอสและ
เครื่ อ งปรุ ง โดยภายในโรงงานของบริ ษั ท ฯ สามารถแบ่ ง
กระบวนการผลิตออกได้ เป็ น 5 กระบวนการผลิตหลัก ๆ ได้ แก่

บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจานวน 4 แห่ง
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจภายใต้นโยบายหลักของบริษัทฯ ดังนี้

บริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จากัด

•

•

บริ ษทั ฯ ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 100 โดย สานักงาน
ตั้ง อยู่ เ ลขที่ 99/1 หมู่ ที่ 4 ต.แคราย อ.กระทุ่ ม แบน
จ.สมุทรสาคร
วัตถุประสงค์ในการดาเนิ นงานเพื่อจัดจาหน่ าย และ
ลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารโปรตีนจากพืช
(Plant-based Food)

บริษัท เอ็นอาร์เอฟ คอนซูเมอร์ จากัด

•

•

บริ ษทั ฯ ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 100 โดย สานักงาน
ตั้งอยู่เลขที่ 518/5 อาคารมณี ยาเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 6 ถนน
เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ในการดาเนินงานเพื่อการลงทุนในธุรกิจ
E-Commerce
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บริษัท รูทเดอะฟิวเจอร์ จากัด

•

•

บริ ษทั ฯ ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 100 โดย สานักงาน
ตั้ง อยู่ เ ลขที่ 99/1 หมู่ ที่ 4 ต.แคราย อ.กระทุ่ ม แบน
จ.สมุทรสาคร
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการด าเนิ น งานเพื่ อ การสนับ สนุ น
และส่ งเสริ มธุรกิจผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารโปรตีนจาก
พืช (Plant-based Food)

บริษัท ซิตี้ฟ ูด จากัด

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 บริ ษทั ฯ ลงทุนในหุน้
สามัญของบริ ษทั ซิต้ ีฟูด จากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน
จดทะเบียนและชาระแล้ว ที่ผา่ นมา เพื่อเพิ่มกาลังการผลิตและ
รองรับการเติบโตของบริ ษทั ฯ ในอนาคต

โรงงานของบริ ษทั ซิต้ ีฟูด จากัด ตั้งอยู่ 2 แห่ง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1) โรงงานที่ จัง หวัด นครปฐม ตั้ง อยู่เ ลขที่ 99/1
หมู่ 2 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ต.ตลาด
จินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม ดาเนินการผลิต
สิ นค้าประเภทเครื่ องแกงและซอส
2) โรงงานที่ จัง หวัด ราชบุ รี ตั้ง อยู่ เ ลขที่ 155/1
นิ ค มอุ ต สาหกรรมราชบุ รี ถนนเพชรเกษม
ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ดาเนินการ
ผลิตสิ นค้าประเภทน้ าเต้าหู้
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บริ ษ ัท ฯ มุ่ ง มั่น ที่ จ ะเป็ นผูน้ าของอุ ตสาหกรรมผลิ ต อาหารโปรตี น จากพื ช ในประเทศไทย และมุ่ ง มั่น เป็ นผูผ้ ลิ ตของ
อุตสาหกรรมนี้ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล บริ ษทั ฯ จึงได้มีนโยบายร่ วมทุนกับบริ ษทั ชั้นนาระดับโลก เพื่อเป็ นการเพิ่มพูน
ความรู ้ และสร้างสมความชานาญในการผลิตอาหารโปรตีนจากพืชในระดับมาตรฐานสากล
บริ ษทั ฯ ได้ร่วมลงนามในสัญญาร่ วมทุนกับ THE BRECKS COMPANY LIMITED (“Brecks” หรื อ “เบรคส์ ”) ผ่านการ
ลงทุนในบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นใหม่เพื่อลงทุนขยายฐานการผลิตในทวีปยุโรป ทวีปอเมริ กา และทวีปเอเชีย เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตลาดผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชที่มีมากกว่ากาลังการผลิตในปั จจุบนั ของ Brecks ด้วยวิสัยทัศน์ในการก้าวขึ้นเป็ นผูน้ าการผลิต
อาหารโปรตีนจากพืชของโลก (The Foxconn of Plant-based food)
บริ ษทั ฯ ลงทุนในตราสารทุน ของ บริ ษทั Meatless Farm ซึ่ งมีสานักงานใหญ่อยู่ที่เมืองลีดส์ ประเทศอังกฤษ เป็ นบริ ษทั ที่
ดาเนิ นธุ รกิ จในอุตสาหกรรมผลิตอาหารโปรตีนจากพืชเพื่อทดแทนเนื้ อสัตว์ เช่ น ผลิ ตภัณฑ์จาพวกแฮมเบอร์ เกอร์ เนื้ อเทียมที่มี
ส่ วนผสมของน้ ามันมะพร้าว โปรตีนจากข้าวและถัว่ รวมถึงหัวไชเท้า (Radish) ที่สามารถให้รสชาติและรสสัมผัสเหมือนกับเป็ น
ผลิตภัณฑ์จากเนื้ อสัตว์จริ ง สิ นค้าและผลิตภัณฑ์ของ Meatless Farm มีความสะดวกสบาย และง่ายต่อการบริ โภคอีกด้วย สามารถ
นาไปดัดแปลงเป็ นเมนู อาหารได้หลากหลายประเภท การเข้าลงทุนในตราสารหนี้ แปลงสภาพดังกล่าวจะเปิ ดโอกาสให้บริ ษทั ฯ
มีโอกาสเจรจาเข้าเป็ นผูร้ ับจ้างผลิตให้กบั Meatless Farm สาหรับตลาดในภูมิภาคเอเชียในอนาคตอีกด้วย
บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนในฐานะหุ้นส่ วนสามัญ (General Partner) ในบริ ษทั บิ๊กไอเดียเวนเจอร์ จากัด (Big Idea Venture LLC)
และหุ้นส่ วนจากัดความรับผิด (Limited Partner) กองทุนนิ วโปรตี น (New Protein Fund I) ที่ คุณแดน ปฐมวาณิ ชย์ กรรมการ และ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เป็ นผูร้ ่ วมก่อตั้ง New Protein Fund I เป็ นกองทุนแบบ Accelerator ที่เน้นการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ ทอัพเกี่ยวกับ
อาหารโปรตีนจากพืช โดยมี Big Idea Venture ที่มีสานักงานอยู่ที่มหานครนิวยอร์ คและสิ งคโปร์ เป็ นผูบ้ ริ หารจัดการกองทุนและให้
คาปรึ กษาในการพัฒนาธุ รกิ จให้ประสบความสาเร็ จ บริ ษทั ฯมี สัญญาร่ วมทุนที่ระบุให้บริ ษทั ฯเป็ นโรงงานผูผ้ ลิต ( Preferred CoPacker) ให้กบั Start-up ที่กองลงทุนเมื่อ Start-up เหล่านั้นมีความต้องการผูผ้ ลิตทั้งในจานวนผลิตแบบทดลองตลาด และในจานวน
ผลิตเชิงพาณิ ชย์ (Commercial Scale)
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แผนการร่วมลงทุนในปี 2021

(รายละเอียดของแต่ ละโครงการปรากฏในแผนการลงทุนของแต่ ละโครงการที่ได้ จัดทาขึน้ )
• การร่ วมกันจัดตั้งบริ ษทั ร่ วมทุน ระหว่ างบริ ษทั โดย บริ ษทั เอ็นอาร์ เอฟ คอนซู เมอร์ จากัด กับ Boosted เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการลงทุนในธุรกิจ Branded e-commerce บน Amazon.com ที่มีผลิตภัณฑ์อยูใ่ นกลุ่ม Ethnic Food,
Plant-Based Food, Functional Product
• การร่ วมลงทุนกับ บริ ษทั บีจิสติกส์ จากัด (มหาชน) ในธุรกิจการบริ หารการจัดการขนส่งสิ นค้าแช่เย็นเพื่อต่อยอด
ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืช (Plant-based Food)
• การร่ วมลงทุนกับ Hester Chew plant-based brand ในธุ รกิจผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืช (Plant-based Food)
ในการพัฒนารู ปแบบของอาหารสะดวกซื้อเพื่อจัดจาหน่ายในช่องทาง Modern trade และการพัฒนาส่วนประกอบ
ของอาหารเพื่อจัดจาหน่ ายให้กับกลุ่มธุ รกิ จในอุตสาหกรรมร้ านอาหารในรู ปแบบอาหารด่วน Quick Service
Restaurant (QSR) ในประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ ทัว่ โลก
• การลงทุนในกองทุน Unovis (Unovis Fund) เพื่อวัตถุประสงค์ของการลงทุนในธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยี
อาหารชั้นนา เพื่อการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการบริ โภคอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรแห่งอนาคต
7. ระบุความเสี่ยงที่ยอมรั บได้ (Defines Risk Appetite)
บริ ษทั ฯ ต้องระบุความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ ในบริ บทของการสร้างคุณค่า รักษาคุณค่า และการทาให้คุณค่าเกิดขึ้นจริ ง เช่น มี
การกาหนดระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้และสื่ อสารความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ให้ชดั เจน ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ไม่มีการกาหนดรู ปแบบที่
ตายตัวหรื อเป็ นมาตรฐานที่จะใช้ได้กบั ทุกองค์กร สาหรับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารเป็ นผูเ้ ลือกความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ภายใต้บริ บททางธุรกิจ
ของเป้าหมายผลการปฏิ บตั ิงานของบริ ษทั ฯ โดยการใช้เกณฑ์วดั ผลหลายกรณี อาทิเช่น การวัดผลทางการเงิน วัดผลการดาเนินงาน
วัดผลตามข้อผูกพัน วัดผลโครงการ ฯลฯ
การกาหนดระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้
ประเภทปั จจัยความเสี่ ยงและระดับของความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯ ยอมรับได้เพื่อช่วยให้บริ ษทั ฯ บรรลุวิสั ยทัศน์และภารกิจของ
บริ ษทั ฯ ซึ่ งกาหนดได้ระดับที่ประมาณ 2% ของกาไรขั้นต้นของงบประมาณปี 2564 โดยประมาณการกาไรขั้นต้นตามงบประมาณ
รวมของบริ ษทั ฯ อยูท่ ี่ 762.83 ล้านบาท ดังนั้น ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้สาหรับปี งบประมาณ 2021 เท่ากับ 15 ล้านบาท
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ซึ่ งในการประเมินความเสี่ ยงจะมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ ยง Risk Profile ที่ได้ จากการพิจารณาจัดระดับความสาคัญ
ของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง Likelihood และผลกระทบที่เกิดขึน้ Impact ซึ่งแบ่ งออกเป็ น 4 ระดับดังนี้

8. ประเมินกลยุทธ์ ทางเลือก (Evaluates Alternative Strategies)
บริ ษทั ฯ ต้องประเมินเพื่อค้นหากลยุทธ์ทางเลือกและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อโปรไฟล์ความเสี่ ยงขององค์กร เช่น การ
วิเคราะห์ SWOT การประเมินมูลค่า การคาดการณ์รายได้ การวิเคราะห์ คู่แข่ง และการวิเคราะห์สถานการณ์กลยุทธ์ตอ้ งสนับสนุน
พันธกิจและวิสัยทัศน์ รวมถึงสอดคล้องกับคุณค่าหลักและระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ
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• ทีมผูบ้ ริ หารมีประสบการณ์สูง
• พนักงานมีคุณสมบัติ ความสามารถ และความภักดีต่อองค์กร
• ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง

• ภาระทางการเงินและความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยน
• ขาดการเจาะกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย
• ยังขาด Platform การบริ หารงานด้าน CRM

• ผลิ ตภัณฑ์มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า
• ดาเนินกิจการภายใต้มาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยใน
ระดับสูง

• ขาดการสื่ อสารภายในที่มีประสิ ทธิภาพ
• ขาดพนักงานที่มีทกั ษะการขายและการตลาดในระดับสูง
• ขาดทัก ษะและความสามารถในระดับ สู ง ส าหรั บ การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน
• ขาดความต่ อ เนื่ อ งในการสร้ า งความแข็ง แกร่ ง ของตรา
สิ นค้าของตนเอง (NRF Brand)

• ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ
• มีช่ือเสี ยงโด่งดังในวงการอุตสาหกรรมอาหาร
• สิ นค้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆของบริ ษั ท มี ร สชาติ ที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์
• มี กระบวนการผลิ ตที่ ยืดหยุ่นเพื่อ ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี
• ยังมีความต้องการในสิ นค้าและผลิตภัณฑ์จากประเทศต่าง ๆ
อยูอ่ ีกมาก
• ความได้เปรี ยบจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศไทย
และสหภาพยุโรป
• มาตรฐานอาหารและยาของกลุ่มประเทศในยุโรป ที่เอื้อต่อ
ผลิตภัณฑ์อาหาร
• ความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานที่มีมากขึ้น
• อุตสาหกรรมอาหารที่ทาจากโปรตีนจากพืชกาลังเติบโตขึ้น
เรื่ อย ๆ
• หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนโครงการครัวโลก
• โอกาสทางการค้าส าหรั บสิ นค้าในอุต สาหกรรมที่ มุ่งเน้น
ความยัง่ ยืน
• การเข้า เป็ นพันธมิ ต รกับกลุ่ม ผูจ้ ัดจ าหน่ า ยเพื่ อ สร้ า งความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์
• โอกาสในการพัฒนาและนาเสนอสิ นค้าในบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่ ๆ

• สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVOD-19
• เศรษฐกิจในระดับโลกส่งผลกระทบต่อการค้า
• ปริ มาณและราคาของวัตถุดิบตามธรรมชาติและฤดูกาล
และ กาลังแรงงานที่ขาดแคลนในบางช่วงเวลา
• ความเสี่ ย งที่ อุ ต สาหกรรมอาหารในประเทศจี น ก าลัง
พัฒนาด้านคุณภาพและมาตรฐาน
• กาแพงการค้าและการเปลี่ยนกฎระเบียบทางการค้าโลก
• อยูใ่ นอุตสาหกรรมที่คู่แข่งเข้ามาง่าย
• ต้นทุนบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีเทคโนโลยีสูง เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
คู่แข่งจากประเทศจีน

• กลุ่มลูกค้ามีความตระหนักถึงผลกระทบทางด้านสุขภาพมาก
ขึ้น
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9. กาหนดวัตถุประสงค์ ทางธุรกิจ (Formulates Business Objectives)
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อได้กาหนดวัตถุประสงค์ทางธุ รกิจ และพิจารณาความเสี่ ยงในระดับต่างๆ ซึ่ งสอดคล้อง และ
สนับสนุนกลยุทธ์ควบคู่ไปด้วย เช่น การกาหนดค่าความเบี่ยงเบนของความเสี่ ยงจากผลการดาเนินงานซึ่ งยังคงอยูใ่ นช่วงความสี่ ยงที่
ยอมรับได้
หลักการสาคัญที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน (Performance)
เริ่ มจากการระบุและประเมิ นความเสี่ ยงที่ อาจส่ งผลต่อความสามารถในการบรรลุ กลยุทธ์ และวัต ถุประสงค์ทางธุ ร กิ จ
โดยจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ ยงตามโอกาส และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และพิจารณาความเสี่ ยงที่องค์กรยอมรับได้ จากนั้น
องค์กรจะเลือกตอบสนองต่อความเสี่ ยงด้วยวิธีต่าง ๆ รวมถึงพิจารณาปริ มาณความเสี่ ยงในภาพรวม และตรวจสอบผลการดาเนินงาน
เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไข ซึ่ งจะพัฒนามมุมมองในภาพรวมเกี่ยวกับปริ มาณความเสี่ ยงที่องค์กรอาจเผชิญในการบรรลุเป้าหมายกลยุทธ์
และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในระดับองค์กร มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้
10. ระบุความเสี่ยง (Identifies Risk)
แนวคิดของการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรนั้น คือการดาเนินการเพื่อสร้างคุณค่า รักษาคุณค่า และทาให้คุณค่าเกิดขึ้นจริ งตาม
กลยุทธ์และเป้าหมายผลการดาเนินงานขององค์กร ซึ่งเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปในระดับของการเกิดวิกฤติใด ๆ นั้น องค์กรก็จาเป็ นที่
จะต้องทบทวนความเสี่ ยงองค์กรที่กาหนดไว้แล้วทั้งหมดใหม่ โดยความเสี่ ยงที่ปรับปรุ งใหม่น้ ีจะประกอบด้วยความเสี่ ยงใน 3 กลุ่ม
คือ
1) ความเสี่ยงเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

2) ความเสี่ยงเดิมที่มีระดับความเสี่ยงเปลี่ยนไป

ซึ่ งอาจเป็ นเพราะบริ บทสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่
เกี่ ย วข้อ งต่ า ง ๆ นั้น ไม่ เ กี่ ย วข้อ งโดยตรงกับ วิ ก ฤติ ก ารณ์
COVID-19 (อาจมี ค วามเสี่ ยงในกลุ่ ม นี้ น้ อ ยมาก เพราะ
วิกฤติการณ์มกั ส่ งผลต่อสิ่ งต่าง ๆ ที่สามารถส่ งผลกระทบต่อ
ปั จจัยเสี่ ยงไม่ทางตรงก็ทางอ้อมได้) สาหรับกลุ่มความเสี่ ยง
กลุ่มนี้ บริ ษทั ฯ จะคอยติดตามและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ของความเสี่ ยงเป็ นระยะ เพราะวิกฤติน้ นั อาจส่งผลกระทบต่อ
บริ บทของความเสี่ ย งนี้ ล่ า ช้ า โดยที่ ย ัง ไม่ ส ามารถท าให้
คาดการณ์หรื อวิเคราะห์ผลกระทบได้ในช่วงแรก เช่น ความ
ต้องการในสิ นค้าจาเป็ นต่อการดารงชี วิตอาจไม่มีผลกระทบ
ในช่วงแรก แต่พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ค่อยๆ เปลี่ยนไปอาจ
ส่งผลกระทบอย่างช้า ๆ ในระยะยาว

เนื่ อ งจากวิ ก ฤติ น้ ัน ส่ ง ผลกระทบต่ อ บริ บ ทของ
ความเสี่ ยงในส่วนของห่ วงโซ่อุปทานหรื อ Supply Chain เช่น
การหยุดดาเนินการของผูผ้ ลิตต่าง ๆ อาจทาให้ความเสี่ ยงด้าน
ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น (หากขาดแคลนผูผ้ ลิต) หรื อวัตถุดิบที่
อาจขาดแคลน (หรื อจัดส่ งล่าช้า) จากการหยุดชะงักของห่ วง
โซ่อุปทานหรื อระบบโลจิสติกส์ ซึ่งความเสี่ ยงส่วนนี้จะส่ งผล
กร ะ ท บ ต่ อ ก าไรห รื อ ผลปร ะกอ บการ ( Bottom line)
โดยเฉพาะในด้า นต้น ทุน ที่ เ พิ่ ม ขึ้น (ในกรณี ที่ ร าคาขายไม่
สามารถเพิ่ ม ขึ้ นหรื อถู ก ควบคุ ม ) รวมทั้ ง อาจเชื่ อ มโยง
ผลกระทบไปสู่ รายได้หรื อยอดขาย (Top line) ของธุรกิจจาก
การไม่สามารถส่ งมอบสิ นค้าได้ตามเป้ าหมายด้วย ทั้งนี้ อาจ
พบว่าความเสี่ ยงมีระดับลดลงได้ในบางธุ รกิ จ เช่ นในภาวะ
วิกฤติ อานาจต่อรองด้านวัตถุดิบอาจเปลี่ยนมาอยู่ที่ซัพพลาย
เออร์ เพราะขาดแคลน ทาให้ความเสี่ ยงในส่ วนต่างกาไรที่
น้อย อาจลดระดับลงจากการที่สามารถเพิ่มราคาขายวัตถุดิบ
ได้มากขึ้น หรื อรวมทั้งการที่ผซู ้ ้ือ/ผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลงระดับ
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การเก็บสต๊อกสิ นค้าต่าง ๆ ในครัวเรื อนมากขึ้น ก็ส่งผลต่อการ
เพิ่มยอดขายในอนาคตด้วยเป็ นต้น
3) ความเสี่ยงใหม่

ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของบริ บททางธุรกิจที่
เชื่ อมโยงกับวิกฤติการณ์โดยตรง ซึ่ ง กระทบอย่างชัดเจนต่อ
ความต้องการใช้สินค้าหรื อบริ การ และอาจส่ งผลต่อโมเดล
ธุรกิจของกิจการ โดยอาจมีท้ งั การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย
(Modify) หรื อเปลี่ ยนแปลงทั้งหมด (Radical Change) ความ
เสี่ ยงส่ วนนี้ถา้ กระทบโดยตรงกับสิ นค้าหรื อบริ การหลักของ
บริ ษัท ก็ จ ะเป็ นความเสี่ ย งที่ จ าต้อ งจัด การอย่ า งเร่ ง ด่ ว น
นาไปสู่การกาหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรต่อไป

โดยความเสี่ ยงในกลุ่มที่ 3 นี้ ก็เป็ นลักษณะเดียวกับที่ทุกธุรกิจต้องเฝ้าระวังและติดตามแนวโน้มต่าง ๆ ที่สามารถสร้างความ
เปลี่ ยนแปลงอย่างมี นัยสาคัญ หรื อ Disruption เพียงแต่วิกฤติ น้ ันมักสร้ างความเสี่ ยงที่ เราไม่ได้มีเวลาวางแผนเตรี ยมตัวมากนัก
ทุกอย่างต้องดาเนิ นการ และตัดสิ นใจอย่างเร่ งด่วน หากองค์กรไม่ต้องการตกอยู่ในสภาพดังกล่าว การบริ หารความเสี่ ยงจาต้อง
วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอและวางแผนตอบสนองอย่างเหมาะสมนัน่ เอง
ภายใต้สภาวการณ์ดงั ที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น บริ ษทั ฯ ได้ระบุความเสี่ ยงในด้านต่าง ๆ ดังนี้
4) การไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนอง
ด้ านกลยุทธ์
ความต้องการของตลาดและลูกค้า ภายใต้สภาวะการ
1) ความเสี่ ยงจากยอดขายที่ลดลงอันเกิดจากมาตรการ
แข่งขันในตลาดรับจ้างผลิต
และอุปสรรคทางการค้าจากประเทศผูน้ าเข้า
5) ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในประเภทต่างๆ
2) การเพิ่ ม ขึ้ น ของต้นทุน โดยรวมอันเกิ ดจากห่ วงโซ่
ไม่เป็ นไปตามที่ได้คาดการณ์ไว้
อุปทานหรื อระบบโลจิสติกส์
6) การเปลี่ ยนแปลงกระแสนิ ยมการบริ โภคผลิตภัณฑ์
3) การหยุดชะงักจากการต้องปิ ดโรงงานผลิตสิ นค้าใน
ประเภทโปรตี น ที่ ทาจากพื ช (Plant-Based Protein)
กรณี ที่ เ กิ ด ผลกระทบรุ น แรงในภู มิ ล าเนาที่ ต้ งั ของ
อาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปซึ่ งอาจท าให้ บ ริ ษัท ฯ
บริ ษทั
สู ญเสี ยมูลค่าเงินลงทุนของบริ ษทั ฯ ในธุรกิจนี้
7) การเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า ในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ หรื อ ส่ วนประกอบ
อื่นเพิ่มเติม
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ด้ านการปฏิบัติงาน
1) การไม่สามารถส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ลูกค้าได้ทนั ตาม
กาหนดจากปั ญหาการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ
อาทิเช่น การขาดตูค้ อนเทนเนอร์ ในการขนส่ งสิ นค้า
และ การขาดแคลนเรื อขนส่งสิ นค้า
2) การขาดแคลนวัตถุดิบบางประเภทที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19
3) ขาดแคลนพนักงานฝ่ ายผลิต กลุ่มที่ไม่มีฝีมือ ทักษะ
(Unskilled Labor) อันเกิ ดจากสถานการณ์ COVID19
4) คุ ณ ภาพความรู ้ แ ละความเข้า ใจของพนัก งานฝ่ าย
บัญชี การเงิน ที่ส่งผลต่อคุณภาพของงานบัญชี และ
การให้บริ การต่อหน่วยงานอื่นๆ
5) Process reliability ด้ า น Machine (Rank A) breakdown จนกระทบแผนการผลิต
6) ความปลอดภัย ของข้ อ มู ล รวมถึ ง ความเชื่ อ มั่ น
น่ าเชื่ อ ถื อ ของระบบหลัก ที่ ใ ช้ใ นการสารองรั กษา
ข้อมูล เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ

7)

8)
9)
10)
11)

ขาดพนักงานกลุ่มมีฝีมือ และมีทกั ษะในการทาหน้าที่
เช่ น การดู แ ล ระบบ ERP รวมถึ ง Key Person ใน
Area ต่างๆ รองรับการเติบโตทางธุรกิจ
Process reliability ด้ า น Machine (Rank B) breakdown จนกระทบแผนการผลิต
Process reliability ด้ า น วั ต ถุ ดิ บ สด ไม่ ต ร ง ต า ม
คุณสมบัติ (Specification) จนต้องปรับแผนการผลิต
เครื่ องจักรรุ่ นเก่ าๆ จะหาผูช้ านาญการด้าน service
และอะไหล่ยากขึ้น (Obsolete Parts)
การคุ้ม ครองผูบ้ ริ โ ภคและการจัด การข้อ ร้ อ งเรี ยน
ด้านคุณภาพสิ นค้า

ด้ านการเงิน
1) คู่ ค้า อ้า งเหตุ สุ ด วิ สั ย ในการเลื่ อ นการช าระหนี้ อัน
ส่งผลต่อกระแสเงินสดของกิจการ
2) ความผั น ผวนของอั ต ร าแ ลกเปลี่ ยนเงิ น ต ร า
ต่ า งประเทศ ท าให้ เ กิ ดผลขาดทุ น จากอั ต รา
แลกเปลี่ยน
3) การชาระคืนหนี้ เงินกู้ เพื่อลงทุนในโครงการต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง
ด้ านการปฏิบัติตามระเบียบ / กฎหมาย
1) นโยบายสารสนเทศ ที่ อาจจะไม่สอดคล้องต่อ การ
เปลี่ ย นแปลงทางด้านกฎหมายรวมถึ ง เทคโนโลยี
ใหม่ๆ เช่น PDPA
2) จัด ท าระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาหาร ให้
สอดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงของมาตรฐาน
ข้อกาหนด และกฎหมาย ต่างๆ

3)
4)

กฎหมาย หรื อ ระเบียบในการจัดการของเสี ย จาก
โรงงานที่มีมาตรการเข้มมากขึ้นเรื่ อยๆ
Software Licen
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11. ประเมินความรุ นแรงของความเสี่ยง (Assesses Severity of Risk)
บริ ษทั ฯ ต้องประเมินความรุ นแรงของความเสี่ ยง โดยประเมินว่าแต่ละปัจจัยนั้นมีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด และหาก
เกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุ นแรงเพียงใด
การกาหนดระดับของความเบี่ยงเบนจากระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนจากประเภทปั จจัยความเสี่ ยงและระดับของความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ ซึ่ งบริ ษทั ได้กาหนดไว้
20% ของความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ หรื อ เท่ากับ 3 ล้านบาท (20% ของ 15 ล้านบาท)
การกาหนดระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์และระดับความรุ นแรง
เพื่อให้การประเมินความเสี่ ยงเป็ นไปอย่างเที่ยงธรรมและลดอคติต่อการประเมินแต่ละบุคคล คณะทางานบริ หารความเสี่ ยง
ได้กาหนดระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์และระดับความรุ นแรงของความเสี่ ยง
ความเสี่ยง : 1. การไม่ สามารถส่ งมอบสินค้าให้ กับลูกค้าได้ทันตามกาหนดจากปัญหาการขนส่ งสินค้าระหว่างประเทศ
โอกาส
คาอธิบาย
สูงมาก
การไม่สามารถจัดหายานพาหนะเพื่อการขนส่งสิ นค้าอันเกิดจากสภาวะการขาดแคลน มากกว่า 24
Sales Orders
สูง
การไม่สามารถจัดหายานพาหนะเพื่อการขนส่งสิ นค้าอันเกิดจากสภาวะการขาดแคลน มากกว่า 15 24 Sales Orders
ปานกลาง
การไม่สามารถจัดหายานพาหนะเพื่อการขนส่งสิ นค้าอันเกิดจากสภาวะการขาดแคลน มากกว่า 10 15 Sales Orders
น้อย
การไม่สามารถจัดหายานพาหนะเพื่อการขนส่ งสิ นค้าอันเกิดจากสภาวะการขาดแคลน มากกว่า 5 10 Sales Orders
น้อยมาก
การไม่สามารถจัดหายานพาหนะเพื่อการขนส่ งสิ นค้าอันเกิดจากสภาวะการขาดแคลน น้อยกว่า 5
Sales Orders
ผลกระทบ
คาอธิบาย (คานวณจากร้อยละของยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนตามงบประมาณปี 2564)
รุ นแรงที่สุด
ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ เปลี่ยนแปลงลดลง มากกว่า 19 ลบ.
ค่อนข้างรุ นแรง
ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ เปลี่ยนแปลงลดลง ตั้งแต่ 15 – 19 ลบ.
ปานกลาง
ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ เปลี่ยนแปลงลดลง ตั้งแต่ 11 – 15 ลบ.
น้อย
ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ เปลี่ยนแปลงลดลง ตั้งแต่ 7 – 11 ลบ.
น้อยมาก
ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ เปลี่ยนแปลงลดลง ตั้งแต่ 3 – 7 ลบ.
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ความเสี่ยง : 2. การขาดแคลนวัตถุดิบบางประเภทที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19
โอกาส
คาอธิบาย
สูงมาก
การจัดหาวัตถุดิบเพื่อป้อนกระบวนการผลิตล่าช้ากว่ากาหนด 7 วัน
สูง
การจัดหาวัตถุดิบเพื่อป้อนกระบวนการผลิตล่าช้ากว่ากาหนด 5 วัน
ปานกลาง
การจัดหาวัตถุดิบเพื่อป้อนกระบวนการผลิตล่าช้ากว่ากาหนด 3 วัน
น้อย
การจัดหาวัตถุดิบเพื่อป้อนกระบวนการผลิตล่าช้ากว่ากาหนด 2 วัน
น้อยมาก
การจัดหาวัตถุดิบเพื่อป้อนกระบวนการผลิตล่าช้ากว่ากาหนด 1 วัน
ผลกระทบ
คาอธิบาย
รุ นแรงที่สุด
ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ เปลี่ยนแปลงลดลง มากกว่า 19 ลบ.
ค่อนข้างรุ นแรง ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ เปลี่ยนแปลงลดลง ตั้งแต่ 15 – 19 ลบ.
ปานกลาง
ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ เปลี่ยนแปลงลดลง ตั้งแต่ 11 – 15 ลบ.
น้อย
ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ เปลี่ยนแปลงลดลง ตั้งแต่ 7 – 11 ลบ.
น้อยมาก
ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ เปลี่ยนแปลงลดลง ตั้งแต่ 3 – 7 ลบ.
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ความเสี่ยง : 3. ขาดแคลนพนักงานฝ่ ายผลิต กลุ่มที่ไม่ มีฝีมือ ทักษะ (Unskilled Labor) อันเกิดจากสถานการณ์ COVID-19
โอกาส
คาอธิบาย
สูงมาก
Turn Over Rate สาหรับพนักงานกลุ่มมีฝีมือและมีทกั ษะในการทางานมากกว่า 5%
สูง
Turn Over Rate สาหรับพนักงานกลุ่มมีฝีมือและมีทกั ษะในการทางานมากกว่า 4% แต่ไม่เกิน 5%
ปานกลาง
Turn Over Rate สาหรับพนักงานกลุ่มมีฝีมือและมีทกั ษะในการทางานมากกว่า 3% แต่ไม่เกิน 4%
น้อย
Turn Over Rate สาหรับพนักงานกลุ่มมีฝีมือและมีทกั ษะในการทางานมากกว่า 2% แต่ไม่เกิน 3%
น้อยมาก
Turn Over Rate สาหรับพนักงานกลุ่มมีฝีมือและมีทกั ษะในการทางาน ไม่เกิน 2%
ผลกระทบ
คาอธิบาย
รุ นแรงที่สุด
ใช้เวลาในการสรรหาบุคลากรมากกว่า 2.5 เดือน ขึ้นไป
ค่อนข้างรุ นแรง ใช้เวลาในการสรรหาบุคลากรมากกว่า 2 เดือน แต่ไม่เกิน 2.5 เดือน
ปานกลาง
ใช้เวลาในการสรรหาบุคลากรมากกว่า 1.5 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน
น้อย
ใช้เวลาในการสรรหาบุคลากรมากกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 1.5 เดือน
น้อยมาก
ใช้เวลาในการสรรหาบุคลากรน้อยกว่า 1 เดือน
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ความเสี่ยง : 4. ความเสี่ยงจากยอดขายที่ลดลงอันเกิดจากมาตรการและอุปสรรคทางการค้าจากประเทศผู้นาเข้า
โอกาส
คาอธิบาย
สูงมาก
ภูมิภาคตามการขายที่ประกาศมาตรการที่เป็ นอุปสรรคคือ ภูมิภาคอเมริ กา และ ภูมิภาคยุโรป
สูง
ภูมิภาคตามการขายที่ประกาศมาตรการที่เป็ นอุปสรรคคือ ภูมิภาคอเมริ กา
ปานกลาง
ภูมิภาคตามการขายที่ประกาศมาตรการที่เป็ นอุปสรรคคือ ภูมิภาคยุโรป
น้อย
ภูมิภาคตามการขายที่ประกาศมาตรการที่เป็ นอุปสรรคคือ ภูมิภาคเอเชีย และ โอเชเนีย
น้อยมาก
ภูมิภาคตามการขายที่ประกาศมาตรการที่เป็ นอุปสรรคคือ ภูมิภาคอื่นๆ
ผลกระทบ
คาอธิบาย
รุ นแรงที่สุด
ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ เปลี่ยนแปลงลดลง มากกว่า 19 ลบ.
ค่อนข้างรุ นแรง ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ เปลี่ยนแปลงลดลง ตั้งแต่ 15 – 19 ลบ.
ปานกลาง
ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ เปลี่ยนแปลงลดลง ตั้งแต่ 11 – 15 ลบ.
น้อย
ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ เปลี่ยนแปลงลดลง ตั้งแต่ 7 – 11 ลบ.
น้อยมาก
ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ เปลี่ยนแปลงลดลง ตั้งแต่ 3 – 7 ลบ.
ความเสี่ยง : 5. การเพิ่มขึน้ ของต้ นทุนโดยรวมอันเกิดจากห่ วงโซ่ อุปทาน
โอกาส
คาอธิบาย
สูงมาก
แนวโน้มระดับราคาต้นทุนโดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างคงที่หรื อในอัตราที่สูงขึ้นต่อเนื่องนานเกิน 6 เดือน
สูง
แนวโน้มระดับราคาต้นทุนโดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างคงที่หรื อในอัตราที่สูงขึ้นต่อเนื่องนานเกิน 5 เดือน
ปานกลาง
แนวโน้มระดับราคาต้นทุนโดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างคงที่หรื อในอัตราที่สูงขึ้นต่อเนื่องนานเกิน 4 เดือน
น้อย
แนวโน้มระดับราคาต้นทุนโดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างคงที่หรื อในอัตราที่สูงขึ้นต่อเนื่องนานเกิน 3 เดือน
น้อยมาก
แนวโน้มระดับราคาต้นทุนโดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างคงที่หรื อในอัตราที่สูงขึ้นต่อเนื่องนานเกิน 2 เดือน
ผลกระทบ
คาอธิบาย
รุ นแรงที่สุด
ต้น ทุน ขาย เพิ่มขึ้น โดยไม่สัมพัน ธ์กับสัดส่ วนต่อ ยอดขาย (Common-size) ตามงบประมาณรวมปี
2564 เกินกว่า ร้อยละ 20
ค่อนข้างรุ นแรง ต้น ทุน ขาย เพิ่มขึ้น โดยไม่สัมพันธ์กบั สัดส่ วนต่อยอดขาย (Common-size) ตามงบประมาณรวมปี
2564 เกินกว่า ร้อยละ 15 - 20
ปานกลาง
ต้น ทุน ขาย เพิ่มขึ้น โดยไม่สัมพันธ์กบั สัดส่ วนต่อยอดขาย (Common-size) ตามงบประมาณรวมปี
2564 เกินกว่า ร้อยละ 10 - 15
น้อย
ต้น ทุน ขาย เพิ่มขึ้น โดยไม่สัมพันธ์กบั สัดส่ วนต่อยอดขาย (Common-size) ตามงบประมาณรวมปี
2564 เกินกว่า ร้อยละ 5 - 10
น้อยมาก
ต้น ทุน ขาย เพิ่มขึ้น โดยไม่สัมพันธ์กบั สัดส่ วนต่อยอดขาย (Common-size) ตามงบประมาณรวมปี
2564 น้อยกว่า ร้อยละ 5
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ความเสี่ยง : 6. การหยุดชะงักจากการต้ องปิ ดโรงงานผลิตสินค้าในกรณีที่เกิดผลกระทบรุนแรงในภูมิลาเนาที่ต้งั ของบริษัท
โอกาส
คาอธิบาย
สูงมาก
การระบาดในวงกว้าง อัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้น โดยจานวนผูต้ ิดเชื้อรายใหม่สะสมต่อสัปดาห์มากกว่า
900 ราย ต่อสัปดาห์ (รุ นแรงมาก : สี แดง)
สูง
การระบาดในวงจากัด โดยจานวนผูต้ ิดเชื้อรายใหม่สะสมต่อสัปดาห์อยู่ระหว่าง 300 - 900 ราย ต่อ
สัปดาห์ (รุ นแรงปานกลาง : สี ส้ม)
ปานกลาง
การระบาดในวงจากัด โดยจานวนผูต้ ิดเชื้ อรายใหม่สะสมต่อสัปดาห์น้อยกว่า 300 ราย ต่อสัปดาห์
(รุ นแรงน้อย : สี เหลือง)
น้อย
ไม่มีผตู้ ิดเชื้อในประเทศ คงมีผตู้ ิดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (ไม่รุนแรง/ไม่มีวคั ซีน : สี เขียว)
น้อยมาก
ไม่มีผตู้ ิดเชื้อในประเทศ คงมีผตู้ ิดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (ปลอดภัย/มีวคั ซีน : สี ขาว)
ผลกระทบ
คาอธิบาย
รุ นแรงที่สุด
ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ เปลี่ยนแปลงลดลง มากกว่า 19 ลบ.
ค่อนข้างรุ นแรง ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ เปลี่ยนแปลงลดลง ตั้งแต่ 15 – 19 ลบ.
ปานกลาง
ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ เปลี่ยนแปลงลดลง ตั้งแต่ 11 – 15 ลบ.
น้อย
ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ เปลี่ยนแปลงลดลง ตั้งแต่ 7 – 11 ลบ.
น้อยมาก
ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ เปลี่ยนแปลงลดลง ตั้งแต่ 3 – 7 ลบ.
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ความเสี่ยง : 7. การไม่ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้ องการของตลาดและลูกค้า ภายใต้ สภาวะการแข่ งขันในตลาดรับจ้ าง
ผลิต
โอกาส
คาอธิบาย
ระดับคะแนน
สูงมาก
มีโอกาสเกิดบ่อยมาก (ไม่สามารถจบงานเกินกว่า 5 ครั้ง / ปี )
5
สูง
มีโอกาสเกิดค่อนข้างบ่อยหรื อบ่อย (ไม่สามารถจบงาน 4 ครั้ง/ ปี )
4
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดบางครั้ง (ไม่สามารถจบงาน 3 ครั้ง/ ปี )
3
น้อย
มีโอกาสเกิดนานๆครั้ง (ไม่สามารถจบงาน 2 ครั้ง/ ปี )
2
น้อยมาก
มีโอกาสเกิดน้อยมากๆ (ไม่สามารถจบงาน 1 ครั้ง/ ปี )
1
ผลกระทบ
คาอธิบาย
ระดับคะแนน
รุ นแรงที่สุด
ระดับ ความส าเร็ จของผลิ ตภัณ ฑ์ที่น าเสนอให้กับ ลูกค้าที่ คาดหวัง (prospectus) ส าเร็ จน้อ ยกว่า 5
5
รายการ ต่อปี
ค่อนข้างรุ นแรง ระดับความสาเร็ จของผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอให้กบั ลูกค้าที่คาดหวัง (prospectus) สาเร็จ 5- 9 รายการต่อ
4
ปี
ปานกลาง
ระดับความสาเร็จของผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอให้กบั ลูกค้าที่คาดหวัง (prospectus) สาเร็จ 10 – 14 รายการ
3
ต่อปี
น้อย
ระดับความสาเร็จของผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอให้กบั ลูกค้าที่คาดหวัง (prospectus) สาเร็จ 15 – 19 รายการ
2
ต่อปี
น้อยมาก
ระดับความสาเร็ จของผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอให้กบั ลูกค้าที่ คาดหวัง (prospectus) สาเร็ จ มากกว่า 20
1
รายการขึ้นไป
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ความเสี่ยง : 8. ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในประเภทต่ างๆ ไม่ เป็ นไปตามที่ได้คาดการณ์ไว้
โอกาส
คาอธิบาย (Source : www.statista.com)
สูงมาก
อัตราการเติบโตทางตลาดในอุตสาหกรรมอาหารของภูมิภาคที่ไปลงทุน เติบโตน้อยกว่า ร้อยละ 3
สูง
อัตราการเติบโตทางตลาดในอุตสาหกรรมอาหารของภูมิภาคที่ไปลงทุน เติบโตน้อยกว่า ร้อยละ 3 ถึง
ร้อยละ 2
ปานกลาง
อัตราการเติบโตทางตลาดในอุตสาหกรรมอาหารของภูมิภาคที่ไปลงทุน เติบโตน้อยกว่า ร้อยละ 2 ถึง
ร้อยละ 0
น้อย
อัตราการเติบโตทางตลาดในอุตสาหกรรมอาหารของภูมิภาคที่ไปลงทุน เติบโตมากกว่า ร้อยละ 0 ถึง
ร้อยละ 3
น้อยมาก
อัตราการเติบโตทางตลาดในอุตสาหกรรมอาหารของภูมิภาคที่ไปลงทุน เติบโตมากกว่า ร้อยละ 3
ผลกระทบ
คาอธิบาย
รุ นแรงที่สุด
เกิดการด้อยค่าในบัญชี เงิ นลงทุนในภาพรวม มากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าตามบัญชี ต่อไตรมาส
(TFRS 9)
ค่อนข้างรุ นแรง เกิ ดการด้อ ยค่าในบัญชี เงิ น ลงทุน ในภาพรวม มากกว่าร้ อ ยละ 8 ของมูล ค่าตามบัญชี ต่อ ไตรมาส
(TFRS 9)
ปานกลาง
เกิ ดการด้อ ยค่าในบัญชี เงิ น ลงทุน ในภาพรวม มากกว่าร้ อ ยละ 6 ของมูล ค่าตามบัญชี ต่อ ไตรมาส
(TFRS 9)
น้อย
เกิ ดการด้อ ยค่าในบัญชี เงิ น ลงทุน ในภาพรวม มากกว่าร้ อ ยละ 4 ของมูล ค่าตามบัญชี ต่อ ไตรมาส
(TFRS 9)
น้อยมาก
เกิ ดการด้อ ยค่าในบัญชี เงิ น ลงทุน ในภาพรวม มากกว่าร้ อ ยละ 2 ของมูล ค่าตามบัญชี ต่อ ไตรมาส
(TFRS 9)
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ความเสี่ ยง : 9. คุณภาพความรู้ และความเข้าใจของพนักงานฝ่ ายบัญชีการเงิน ที่ส่งผลต่ อคุณภาพของงานบัญชีและการให้ บริการต่ อหน่ วยงาน
อื่นๆ
โอกาส
คาอธิบาย
ระดับคะแนน
สูงมาก
มีโอกาสเกิดบ่อยมาก (ไม่สามารถปิ ดบัญชี อย่างถูกต้องแม่นยาตามกาหนดเวลาและจัดทารายงาน
5
ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง จานวน 5 ครั้ง/ ปี )
สูง
มีโอกาสเกิดค่อนข้างบ่อยหรื อบ่อย (ไม่สามารถปิ ดบัญชีอย่างถูกต้องแม่นยาตามกาหนดเวลาและ
4
จัดทารายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง จานวน 4 ครั้ง/ ปี )
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดบางครั้ง (ไม่สามารถปิ ดบัญชี อย่างถูกต้องแม่นยาตามกาหนดเวลาและจัดทารายงาน
3
ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง จานวน 3 ครั้ง/ ปี )
น้อย
มีโอกาสเกิดนานๆครั้ง (ไม่สามารถปิ ดบัญชีอย่างถูกต้องแม่นยาตามกาหนดเวลาและจัดทารายงาน
2
ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง จานวน 2 ครั้ง/ ปี )
น้อยมาก
มีโอกาสเกิดน้อยมากๆ (ไม่สามารถปิ ดบัญชีอย่างถูกต้องแม่นยาตามกาหนดเวลาและจัดทารายงาน
1
ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ครั้ง/ ปี )
ผลกระทบ
คาอธิบาย
ระดับคะแนน
รุ นแรงที่สุด
มีรายการปรับปรุ งโดยผูส้ อบบัญชี ทั้งสิ้นรวมกันแล้วมูลค่าสูงกว่า 1.4 ลบ ขึ้นไปต่อไตรมาส
5
ค่อนข้างรุ นแรง มีรายการปรับปรุ งโดยผูส้ อบบัญชี ทั้งสิ้นรวมกันแล้วมูลค่าสูงกว่า 1.1 - 1.4 ลบ ขึ้นไปต่อไตรมาส
4
ปานกลาง
มีรายการปรับปรุ งโดยผูส้ อบบัญชี ทั้งสิ้นรวมกันแล้วมูลค่าสูงกว่า 0.8 - 1.1 ลบ ขึ้นไปต่อไตรมาส
3
น้อย
มีรายการปรับปรุ งโดยผูส้ อบบัญชี ทั้งสิ้นรวมกันแล้วมูลค่าสูงกว่า 0.5 – 0.8 ลบ ขึ้นไปต่อไตรมาส
2
น้อยมาก
มีรายการปรับปรุ งโดยผูส้ อบบัญชี ทั้งสิ้นรวมกันแล้วมูลค่าน้อยกว่า 0.5 ลบ ต่อไตรมาส
1
ความเสี่ยง : 10. คู่ค้าอ้างเหตุสุดวิสัยในการเลื่อนการชาระหนีอ้ ันส่ งผลต่ อกระแสเงินสดของกิจการ
โอกาส
คาอธิบาย
สูงมาก
การชาระหนี้ของลูกหนี้ที่เคยเป็ นลูกหนี้ปกติ ล่าช้าเกินกว่า 1 เดือน
สูง
การชาระหนี้ของลูกหนี้ที่เคยเป็ นลูกหนี้ปกติ ล่าช้าเกินกว่า 3 สัปดาห์ แต่ไม่ถึง 1 เดือน
ปานกลาง
การชาระหนี้ของลูกหนี้ที่เคยเป็ นลูกหนี้ปกติ ล่าช้าเกินกว่า 2 สัปดาห์ แต่ไม่ถึง 3 สัปดาห์
น้อย
การชาระหนี้ของลูกหนี้ที่เคยเป็ นลูกหนี้ปกติ ล่าช้าเกินกว่า 1 สัปดาห์ แต่ไม่ถึง 2 สัปดาห์
น้อยมาก
การชาระหนี้ของลูกหนี้ที่เคยเป็ นลูกหนี้ปกติ ล่าช้าไม่เกิน 1 สัปดาห์
ผลกระทบ
คาอธิบาย
รุ นแรงที่สุด
ยอดรับชาระหนี้ต่อเดือนขาดหายไปเกินกว่า 30 ล้านบาท
ค่อนข้างรุ นแรง ยอดรับชาระหนี้ต่อเดือนขาดหายไปเกินกว่า 20 - 30 ล้านบาท
ปานกลาง
ยอดรับชาระหนี้ต่อเดือนขาดหายไปเกินกว่า 10 - 20 ล้านบาท
น้อย
ยอดรับชาระหนี้ต่อเดือนขาดหายไปเกินกว่า 5 - 10 ล้านบาท
น้อยมาก
ยอดรับชาระหนี้ต่อเดือนขาดหายไปไม่เกิน 5 ล้านบาท
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ความเสี่ยง : 11. Process reliability ด้าน Machine (Rank A) break-down จนกระทบแผนการผลิต
โอกาส
คาอธิบาย
สูงมาก
มีโอกาสเกิดบ่อยมาก (เฉลี่ยมากกว่า 7,200 นาทีต่อเดือน)
สูง
มีโอกาสเกิดค่อนข้างบ่อยหรื อบ่อย (เฉลี่ยมากกว่า 5,760 นาที ถึง 7,200 นาทีต่อเดือน)
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดบางครั้ง (เฉลี่ยมากกว่า 2,880 นาที ถึง 5,760 นาทีต่อเดือน)
น้อย
มีโอกาสเกิดนานๆครั้ง (เฉลี่ยมากกว่า 180 นาที ถึง 2,880 นาทีต่อเดือน)
น้อยมาก
มีโอกาสเกิดน้อยมากๆ (เฉลี่ยน้อยกว่า 180 นาทีต่อเดือน)
ผลกระทบ
คาอธิบาย
รุ นแรงที่สุด
การผลิตไม่สามารถตอบสนอง order ลูกค้าได้ ส่งผลกระทบต่อลูกค้า
ค่อนข้างรุ นแรง มีการแจ้งขอเลื่อนการ load สิ นค้า ผลกระทบถึงส่วนงาน demand (MKT/Sale)
ปานกลาง
ต้องทาการปรับแผนการผลิตรายสัปดาห์ กระทบหลายส่วนงาน ex. Warehouse / QA
น้อย
มีการเลื่อนแผนการผลิตรายวันแต่ไม่กระทบรายสัปดาห์ กระทบภายใน production
น้อยมาก
มีการปรับ (สลับ) แผนภายในวัน ไม่กระทบส่วนงานอื่นๆ
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ความเสี่ยง : 12. ความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงความเชื่ อมั่นน่ าเชื่ อถือของระบบหลัก ที่ใช้ ในการสารองรักษาข้อมูล เพื่อใช้ ในการดาเนินธุรกิจ
โอกาส
คาอธิบาย
ระดับคะแนน
สูงมาก
มีโอกาสเกิดบ่อยมาก (มากกว่า 12 ครั้งต่อปี )
5
สูง
มีโอกาสเกิดค่อนข้างบ่อยหรื อบ่อย (มากกว่า 7 ครั้งต่อปี แต่ไม่เกิน 12 ครั้งต่อปี )
4
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดบางครั้ง (มากกว่า 4 ครั้งต่อปี แต่ไม่เกิน 7 ครั้งต่อปี )
3
น้อย
มีโอกาสเกิดนานๆครั้ง (มากกว่า 2 ครั้งต่อปี แต่ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี )
2
น้อยมาก
มีโอกาสเกิดน้อยมากๆ (น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี )
1
ผลกระทบ
คาอธิบาย
ระดับคะแนน
รุ นแรงที่สุด
กระทบกับการผลิตทาให้ล่าช้า หากหยุดระบบมากกว่า 12 ชม. ขี้นไป หรื อ ไม่สามารถดาเนินกิจการ
5
ในกระบวนการหลักได้ส่งผลกระทบต่อลูกค้าโดยตรง
ค่อนข้างรุ นแรง กระทบกับการผลิตทาให้ล่าช้า หากหยุดระบบมากกว่า 7 ชม. แต่ไม่เกิน 12 ชม. หรื อ กระบวนการ
4
ทางธุรกิจไม่สามารถใช้งานได้บางส่วน ไม่ส่งผลกระทบถึงลูกค้า
ปานกลาง
กระทบกับ การผลิ ต ท าให้ ล่ า ช้า หากหยุด ระบบมากกว่ า 4 ชม. แต่ ไ ม่ เ กิ น 7 ชม. แต่ ไ ม่ ก ระทบ
3
กระบวนการทางธุรกิจ และลูกค้า
น้อย
สามารถผลิตได้ตามแผน หากหยุดระบบมากกว่า 2 ชม. แต่ไม่เกิน 4 ชม.แต่กระทบกับกระบวนทาง
2
ธุรกิจการบางส่วน
น้อยมาก
สามารถผลิตได้ตามแผนปกติ หากหยุดระบบน้อยกว่า 2 ชม.
1

75
รายงานการพัฒนาอย่างยัง
่ ยืน 2563

ความเสี่ยง : 13. นโยบายสารสนเทศ ที่อาจไม่ สอดคล้องต่ อการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ
โอกาส
คาอธิบาย
สูงมาก
มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรื อมีกฎหมายออกใหม่ 5 ครั้งต่อปี
สูง
มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรื อมีกฎหมายออกใหม่ 4 ครั้งต่อปี
ปานกลาง
มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรื อมีกฎหมายออกใหม่ 3 ครั้งต่อปี
น้อย
มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรื อมีกฎหมายออกใหม่ 2 ครั้งต่อปี
น้อยมาก
มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรื อมีกฎหมายออกใหม่ 1 ครั้งต่อปี
ผลกระทบ
คาอธิบาย
รุ นแรงที่สุด
นโยบายไม่คลอบคลุมเท่าทันมีช่องให้มีการกระทาผิด พรบ. หรื อกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริ ษทั
จนเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงในการดาเนินธุระกิจ
ค่อนข้างรุ นแรง นโยบายไม่คลอบคลุมเท่าทันมีช่องให้มีการกระทาผิด พรบ. หรื อกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริ ษทั
ในวงแคบๆ
ปานกลาง
นโยบายไม่คลอบคลุมเท่าทันมีช่องให้มีการกระทาผิด พรบ. หรื อกฏหมายส่ งผลกระทบต่อบริ ษทั
เฉพาะภายใน
น้อย
นโยบายไม่คลอบคลุมเท่าทันมีช่องให้มีการกระทาผิด พรบ. หรื อ กฏหมาย แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
บริ ษทั
น้อยมาก
นโยบายคลอบคลุมและไม่มีช่องให้มีการกระทาผิด พรบ. หรื อ กฏหมาย

ระดับคะแนน
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ระดับคะแนน
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1

ความเสี่ยง : 14. ขาดพนักงานกลุ่มมีฝีมือและมีทักษะในการทาหน้ าที่ เช่ น การดูแล ระบบ ERP รวมถึง Key Person ใน Area ต่ างๆ รองรับการ
เติบโตทางธุรกิจ
โอกาส
คาอธิบาย
ระดับคะแนน
สูงมาก
Turn Over Rate สาหรับพนักงานกลุ่มมีฝีมือและมีทกั ษะในการทางานมากกว่า 2.5%
5
สูง
Turn Over Rate สาหรับพนักงานกลุ่มมีฝีมือและมีทกั ษะในการทางานตั้งแต่ 2.0% แต่ไม่เกิน 2.5%
4
ปานกลาง
Turn Over Rate สาหรับพนักงานกลุ่มมีฝีมือและมีทกั ษะในการทางานตั้งแต่ 1.5% แต่ไม่เกิน 2.0%
3
น้อย
Turn Over Rate สาหรับพนักงานกลุ่มมีฝีมือและมีทกั ษะในการทางานตั้งแต่ 1.0% แต่ไม่เกิน 1.5%
2
น้อยมาก
Turn Over Rate สาหรับพนักงานกลุ่มมีฝีมือและมีทกั ษะในการทางานไม่เกิน 1.0%
1
ผลกระทบ
คาอธิบาย
ระดับคะแนน
รุ นแรงที่สุด
ใช้เวลาในการสรรหาบุคลากรมากกว่า 2.5 เดือน ขึ้นไป
5
ค่อนข้างรุ นแรง ใช้เวลาในการสรรหาบุคลากรมากกว่า 2 เดือน แต่ไม่เกิน 2.5 เดือน
4
ปานกลาง
ใช้เวลาในการสรรหาบุคลากรมากกว่า 1.5 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน
3
น้อย
ใช้เวลาในการสรรหาบุคลากรมากกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 1.5 เดือน
2
น้อยมาก
ใช้เวลาในการสรรหาบุคลากรน้อยกว่า 1 เดือน
1
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ความเสี่ยง : 15. Process reliability ด้าน Machine (Rank B) break-down จนกระทบแผนการผลิต
โอกาส
คาอธิบาย
สูงมาก
มีโอกาสเกิดบ่อยมาก (เฉลี่ยมากกว่า 14,400 นาทีต่อเดือน)
สูง
มีโอกาสเกิดค่อนข้างบ่อยหรื อบ่อย (เฉลี่ยไม่เกิน 14,400 นาทีต่อเดือน)
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดบางครั้ง (เฉลี่ยไม่เกิน 10,080 นาทีต่อเดือน)
น้อย
มีโอกาสเกิดนานๆครั้ง (เฉลี่ยไม่เกิน 7,200 นาทีต่อเดือน)
น้อยมาก
มีโอกาสเกิดน้อยมากๆ (เฉลี่ยน้อยกว่า 2,880 นาทีต่อเดือน)
ผลกระทบ
คาอธิบาย
รุ นแรงที่สุด
การผลิตไม่สามารถตอบสนอง order ลูกค้าได้ ส่งผลกระทบต่อลูกค้า
ค่อนข้างรุ นแรง มีการแจ้งขอเลื่อนการ load สิ นค้า ผลกระทบถึงส่วนงาน demand (MKT/Sale)
ปานกลาง
ต้องทาการปรับแผนการผลิตรายสัปดาห์ กระทบหลายส่วนงาน ex. Warehouse / QA
น้อย
มีการเลื่อนแผนการผลิตรายวันแต่ไม่กระทบรายสัปดาห์ กระทบภายใน production
น้อยมาก
มีการปรับ (สลับ) แผนภายในวัน ไม่กระทบส่วนงานอื่นๆ

ระดับคะแนน
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ระดับคะแนน
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ความเสี่ยง : 16. Process reliability ด้านวัตถุดิบสดไม่ ตรงตามคุณสมบัติ (Specification) จนต้ องปรับแผนการผลิต
โอกาส
คาอธิบาย
สูงมาก
มีโอกาสเกิดบ่อยมาก (เฉลี่ยมากกว่า 12 รายการต่อสัปดาห์)
สูง
มีโอกาสเกิดค่อนข้างบ่อยหรื อบ่อย (เฉลี่ยไม่เกิน 12 รายการต่อสัปดาห์)
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดบางครั้ง (เฉลี่ยไม่เกิน 9 รายการต่อสัปดาห์)
น้อย
มีโอกาสเกิดนานๆครั้ง (เฉลี่ยไม่เกิน 7 รายการต่อสัปดาห์)
น้อยมาก
มีโอกาสเกิดน้อยมากๆ (เฉลี่ยน้อยกว่า 3 รายการต่อสัปดาห์)
ผลกระทบ
คาอธิบาย
รุ นแรงที่สุด
การผลิตไม่สามารถตอบสนอง order ลูกค้าได้ ส่งผลกระทบต่อลูกค้า
ค่อนข้างรุ นแรง มีการแจ้งขอเลื่อนการ load สิ นค้า ผลกระทบถึงส่วนงาน demand (MKT/Sale)
ปานกลาง
ต้องทาการปรับแผนการผลิตรายสัปดาห์ กระทบหลายส่วนงาน ex. Warehouse / QA
น้อย
มีการเลื่อนแผนการผลิตรายวันแต่ไม่กระทบรายสัปดาห์ กระทบภายใน production
น้อยมาก
มีการปรับ (สลับ) แผนภายในวัน ไม่กระทบส่วนงานอื่นๆ
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ความเสี่ยง : 17. เครื่ องจักรรุ่นเก่าๆ จะหาผู้ชานาญการด้าน service และ อะไหล่ยากขึน้ (Obsolete Parts)
โอกาส
คาอธิบาย
สูงมาก
มีโอกาสเกิดบ่อยมาก (เฉลี่ยมากกว่า 15 cases ต่อเดือน)
สูง
มีโอกาสเกิดค่อนข้างบ่อยหรื อบ่อย (เฉลี่ยไม่เกิน 15 case ต่อเดือน)
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดบางครั้ง (เฉลี่ยไม่เกิน 10 case ต่อเดือน)
น้อย
มีโอกาสเกิดนานๆครั้ง (เฉลี่ยไม่เกิน 7 case ต่อเดือน)
น้อยมาก
มีโอกาสเกิดน้อยมากๆ (เฉลี่ยน้อยกว่า 1 case ต่อเดือน)
ผลกระทบ
คาอธิบาย
รุ นแรงที่สุด
การผลิตไม่สามารถตอบสนอง order ลูกค้าได้ ส่งผลกระทบต่อลูกค้า
ค่อนข้างรุ นแรง มีการแจ้งขอเลื่อนการ load สิ นค้า ผลกระทบถึงส่วนงาน demand (MKT/Sale)
ปานกลาง
ต้องทาการปรับแผนการผลิตรายสัปดาห์ กระทบหลายส่วนงาน ex. Warehouse / QA
น้อย
มีการเลื่อนแผนการผลิตรายวันแต่ไม่กระทบรายสัปดาห์ กระทบภายใน production
น้อยมาก
มีการปรับ (สลับ) แผนภายในวัน ไม่กระทบส่วนงานอื่นๆ
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5
4
3
2
1
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

ความเสี่ยง : 18. จัดทาระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน ข้อกาหนด และกฎหมาย ต่ างๆ
โอกาส
คาอธิบาย
ระดับคะแนน
สูงมาก
มีการเปลี่ยนแปลงระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาหารหรื อออกมาตรฐานใหม่ 5 ครั้งต่อปี
5
สูง
มีการเปลี่ยนแปลงระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาหารหรื อออกมาตรฐานใหม่ 4 ครั้งต่อปี
4
ปานกลาง
มีการเปลี่ยนแปลงระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาหารหรื อออกมาตรฐานใหม่ 3 ครั้งต่อปี
3
น้อย
มีการเปลี่ยนแปลงระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาหารหรื อออกมาตรฐานใหม่ 2 ครั้งต่อปี
2
น้อยมาก
มีการเปลี่ยนแปลงระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาหารหรื อออกมาตรฐานใหม่ 1 ครั้งต่อปี
1
ผลกระทบ
คาอธิบาย
ระดับคะแนน
รุ นแรงที่สุด
ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ เปลี่ยนแปลงลดลง มากกว่า 19 ลบ.
5
ค่อนข้างรุ นแรง ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ เปลี่ยนแปลงลดลง ตั้งแต่ 15 – 19 ลบ.
4
ปานกลาง
ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ เปลี่ยนแปลงลดลง ตั้งแต่ 11 – 15 ลบ.
3
น้อย
ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ เปลี่ยนแปลงลดลง ตั้งแต่ 7 – 11 ลบ.
2
น้อยมาก
ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ เปลี่ยนแปลงลดลง ตั้งแต่ 3 – 7 ลบ.
1
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ความเสี่ ยง : 19. การเปลี่ยนแปลงกระแสนิยมการบริโภคผลิตภัณฑ์ ประเภทโปรตีนที่ทาจากพืช (Plant-Based Protein) อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ไปซึ่งอาจทาให้ บริษัทฯ สู ญเสียมูลค่าเงินลงทุนของบริษัทฯ ในธุรกิจนี้
โอกาส
คาอธิบาย
ระดับคะแนน
สูงมาก
มีโอกาสเกิดบ่อยมาก (ไม่สามารถปิ ดการขายผลิตภัณฑ์ใหม่เกินกว่า 5 ครั้ง / ปี )
5
สูง
มีโอกาสเกิดค่อนข้างบ่อยหรื อบ่อย (ไม่สามารถปิ ดการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ 4 ครั้ง/ ปี )
4
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดบางครั้ง (ไม่สามารถปิ ดการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ 3 ครั้ง/ ปี )
3
น้อย
มีโอกาสเกิดนานๆครั้ง (ไม่สามารถปิ ดการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 ครั้ง/ ปี )
2
น้อยมาก
มีโอกาสเกิดน้อยมากๆ (ไม่สามารถปิ ดการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ 1 ครั้ง/ ปี )
1
ผลกระทบ
คาอธิบาย
ระดับคะแนน
รุ นแรงที่สุด
ระดับความสาเร็จของผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอให้กบั ลูกค้าที่คาดหวัง (prospectus) น้อยกว่า 5 รายการต่อ
5
ปี
ค่อนข้างรุ นแรง ระดับความสาเร็จของผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอให้กบั ลูกค้าที่คาดหวัง (prospectus) ตั้งแต่ 5- 9 รายการต่อ
4
ปี
ปานกลาง
ระดับความสาเร็ จของผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอให้กบั ลูกค้าที่คาดหวัง (prospectus) ตั้งแต่ 10 – 14 รายการ
3
ต่อปี
น้อย
ระดับความสาเร็ จของผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอให้กบั ลูกค้าที่คาดหวัง (prospectus) ตั้งแต่ 15 – 19 รายการ
2
ต่อปี
น้อยมาก
ระดับความสาเร็จของผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอให้กบั ลูกค้าที่คาดหวัง (prospectus) มากกว่า 20 รายการขึ้น
1
ไป
ความเสี่ยง : 20. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ ทาให้ เกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
โอกาส
คาอธิบาย
สูงมาก
เงินบาทแข็งค่าเกิน 3% อย่างต่อเนื่องเกินกว่า 2 สัปดาห์ โดยไม่มีสัญญานการเปลี่ยนแปลง
สูง
เงินบาทแข็งค่าเกิน 2% ต่อเนื่องใน 1 สัปดาห์ โดยไม่มีสัญญานการเปลี่ยนแปลง
ปานกลาง
เงินบาทแข็งค่าเกิน 1% ต่อเนื่องใน 1 สัปดาห์ โดยไม่มีสัญญานการเปลี่ยนแปลง
น้อย
เงินบาทแข็งค่าเกิน 1% ต่อเนื่องใน 1 สัปดาห์ โดยมีสัญญานการเปลี่ยนแปลง
น้อยมาก
เงินบาทไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ผลกระทบ
คาอธิบาย
รุ นแรงที่สุด
เกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ย นมากกว่า ร้อยละ 1 ของยอดขาย เฉลี่ยต่อเดือนตามงบประมาณปี
2564 (หรื อตั้งแต่ 1.8 ลบ.ต่อเดือน)
ค่อนข้างรุ นแรง เกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ตั้งแต่ร้อยละ 0.75 แต่ไม่เกิน ร้อยละ 1 ของยอดขาย เฉลี่ยต่อเดือน
ตามงบประมาณปี 2564 (หรื อตั้งแต่ 1.4 - 1.8 ลบ.ต่อเดือน)
ปานกลาง
เกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ตั้งแต่ร้อยละ 0.5 แต่ไม่เกิน ร้อยละ 0.75 ของยอดขาย เฉลี่ยต่อ
เดือนตามงบประมาณปี 2564 (หรื อตั้งแต่ 0.9 – 1.4 ลบ.ต่อเดือน)
น้อย
เกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ตั้งแต่ร้อยละ 0.25 แต่ไม่เกิน ร้อยละ 0.5 ของยอดขาย เฉลี่ยต่อ
เดือนตามงบประมาณปี 2564 (หรื อตั้งแต่ 0.5 - 0.9 ลบ.ต่อเดือน)
น้อยมาก
เกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่เกิน ร้อยละ 0.25 ของยอดขาย เฉลี่ยต่อเดือนตามงบประมาณปี
2564 (หรื อไม่เกิน 0.5 ลบ.ต่อเดือน)
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ความเสี่ยง : 21. กฎหมาย หรื อ ระเบียบในการจัดการของเสีย จากโรงงานที่มีมาตราการเข้มมากขึน้ เรื่ อยๆ
โอกาส
คาอธิบาย
สูงมาก
มีโอกาสเกิดบ่อยมาก (เฉลี่ยการปรับปรุ งกฏหมายมากกว่า 5 ครั้งต่อปี )
สูง
มีโอกาสเกิดค่อนข้างบ่อยหรื อบ่อย (เฉลี่ยการปรับปรุ งกฏหมายไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี )
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดบางครั้ง (เฉลี่ยการปรับปรุ งกฏหมายไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี )
น้อย
มีโอกาสเกิดนานๆครั้ง (เฉลี่ยการปรับปรุ งกฏหมายไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี )
น้อยมาก
มีโอกาสเกิดน้อยมากๆ (เฉลี่ยการปรับปรุ งกฏหมายน้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี )
ผลกระทบ
คาอธิบาย
รุ นแรงที่สุด
ต้องปรับปรุ งกระบวนการผลิตใหม่เพื่อจัดการ waste ในระบบ
ค่ อ น ข้ า ง มีการปรับปรุ งกระบวนการและการลงทุนในการจัดการ waste ในระบบ
รุ นแรง
ปานกลาง
ต้องทาการปรับปรุ งระบบจัดการ waste กระทบหลายส่วนงาน ex. HR / QA / Engineer
น้อย
มีการปรับวิธีการทั้งหมดในส่วน production เป็ นระยะยาว
น้อยมาก
มีการปรับกระบวนการภายในแผนกไม่กระทบส่วนงานอื่นๆ

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

ความเสี่ยง : 22. การชาระคืนหนีเ้ งินกู้
โอกาส
คาอธิบาย
สูงมาก
ยอดขายและกระแสเงินสดปลายงวดของแต่ละเดือนที่เกิดขึ้นจริ งต่ากว่าที่ประมาณการไว้มากกว่า
30% ต่อเดือน
สูง
ยอดขายและกระแสเงินสดปลายงวดของแต่ละเดือนที่เกิดขึ้นจริ งต่ากว่าที่ประมาณการไว้ 30% ต่อ
เดือน
ปานกลาง
ยอดขายและกระแสเงินสดปลายงวดของแต่ละเดือนที่เกิดขึ้นจริ งต่ากว่าที่ประมาณการไว้ 20% ต่อ
เดือน
น้อย
ยอดขายและกระแสเงินสดปลายงวดของแต่ละเดือนที่เกิดขึ้นจริ งต่ากว่าที่ประมาณการไว้ 10% ต่อ
เดือน
น้อยมาก
ยอดขายและกระแสเงินสดปลายงวดของแต่ละเดือนที่เกิดขึ้นจริ งต่ากว่าที่ประมาณการไว้ ไม่เกิน
10% ต่อเดือน
ผลกระทบ
คาอธิบาย (Stress Test)
รุ นแรงที่สุด
ผิดนัดชาระหนี้ทนั ที
ค่อนข้างรุ นแรง มีโอกาสผิดนัดชาระหนี้ในอีก 1 เดือนข้างหน้า
ปานกลาง
มีโอกาสผิดนัดชาระหนี้ในอีก 2 เดือนข้างหน้า
น้อย
มีโอกาสผิดนัดชาระหนี้ในอีก 3 เดือนข้างหน้า
น้อยมาก
มีโอกาสผิดนัดชาระหนี้ในอีก 4 เดือนข้างหน้า

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1
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ความเสี่ยง : 23. Software License
โอกาส
คาอธิบาย
สูงมาก
ไม่ มี ร ะบบป้ อ งกัน การ Download Software ที่ ไ ม่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าต และไม่ ท าการทดสอบตรวจหา
Software ที่ไม่ได้รับอนุญาต
สูง
ไม่มีระบบป้องกันการ Download Software ที่ไม่ได้รับอนุญาต แต่ทาการทดสอบตรวจหา Software
ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามวงรอบรายสัปดาห์
ปานกลาง
มีระบบป้องกันการ Download Software โดยไม่มีการแจ้งเตือนการ Download ที่ไม่ได้รับอนุญาต แต่
ทาการทดสอบตรวจหา Software ตามวงรอบรายสัปดาห์
น้อย
มีระบบป้องกันการ Download Software และมีการแจ้งเตือนการ Download ที่ไม่ได้รับอนุญาต แต่ไม่
มีการปิ ดกั้นในทันที
น้อยมาก
มีระบบป้องกันการ Download Software และมีการแจ้งเตือนการ Download ที่ไม่ได้รับอนุญาต และ
ปิ ดกั้นการ Download ทันที
ผลกระทบ
คาอธิบาย
รุ นแรงที่สุด
เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงในการดาเนินธุระกิจ มีการฟ้องร้อง เนื่องจากเจตนาละเมิดลิขสิ ทธ์
ค่อนข้างรุ นแรง มีการตรวจพบการละเมิดกฏหมายลิขสิ ทธ์ แต่ไม่ได้เกิดจากเจตนาของการกระทาดังกล่าวจากทาง
บริ ษทั
ปานกลาง
มีการตรวจพบการละเมิดกฏกหมาย ทีเกิดจากความรู ้เท่าไม่ถึงการ ประมาทเลินเล่อ
น้อย
ไม่พบการละเมิดลิขสิ ทธ์ แต่มีร่องรอย การละเมิดลิขสิ ทธ์ เนื่องจาก การกระทาในอดีต
น้อยมาก
ไม่พบการละเมิดลิขสิ ทธ์ ดาเนินกิจการได้ตามปกติ

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

ความเสี่ยง : 24. การเปลี่ยนแปลงความต้ องการของลูกค้า ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ หรื อ ส่ วนประกอบอื่นเพิ่มเติม
โอกาส
คาอธิบาย
ระดับคะแนน
สูงมาก
มีโอกาสเกิดบ่อยมาก (เฉลี่ยมากกว่า 12 ครั้งต่อปี )
5
สูง
มีโอกาสเกิดค่อนข้างบ่อยหรื อบ่อย (เฉลี่ยไม่เกิน 12 ครั้งต่อปี )
4
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดบางครั้ง (เฉลี่ยไม่เกิน 10 ครั้งต่อปี )
3
น้อย
มีโอกาสเกิดนานๆครั้ง (เฉลี่ยไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี )
2
น้อยมาก
มีโอกาสเกิดน้อยมากๆ (เฉลี่ยน้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี )
1
ผลกระทบ
คาอธิบาย
ระดับคะแนน
รุ นแรงที่สุด
การผลิตไม่สามารถตอบสนอง order ลูกค้าได้ ส่งผลกระทบต่อลูกค้า
5
ค่อนข้างรุ นแรง
มีการแจ้งขอเลื่อนการ load สิ นค้า ผลกระทบถึงส่วนงาน demand (MKT/Sale)
4
ปานกลาง
ต้องทาการปรับแผนการผลิตรายสัปดาห์ กระทบหลายส่วนงาน ex. Warehouse / QA
3
น้อย
มีการเลื่อนแผนการผลิตรายวันแต่ไม่กระทบรายสัปดาห์ กระทบภายใน production
2
น้อยมาก
มีการปรับ (สลับ) แผนภายในวัน ไม่กระทบส่วนงานอื่นๆ
1
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ความเสี่ยง : 25. การคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการข้อร้ องเรียนด้านคุณภาพสินค้า
โอกาส
คาอธิบาย
สูงมาก
มีโอกาสเกิดบ่อยมาก (เฉลี่ยมากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน)
สูง
มีโอกาสเกิดค่อนข้างบ่อยหรื อบ่อย (เฉลี่ย 4 ครั้งต่อเดือน)
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดบางครั้ง (เฉลี่ย 3 ครั้งต่อเดือน)
น้อย
มีโอกาสเกิดนานๆครั้ง (เฉลี่ย 2 ครั้งต่อเดือน)
น้อยมาก
มีโอกาสเกิดน้อยมากๆ (เฉลี่ย 1 ครั้งต่อเดือน)
ผลกระทบ
คาอธิบาย
รุ นแรงที่สุด
ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ เปลี่ยนแปลงลดลงมากกว่า ร้อยละ 10
ค่อนข้างรุ นแรง ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ เปลี่ยนแปลงลดลงมากกว่า ร้อยละ 8
ปานกลาง
ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ เปลี่ยนแปลงลดลงมากกว่า ร้อยละ 6
น้อย
ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ เปลี่ยนแปลงลดลงมากกว่า ร้อยละ 4
น้อยมาก
ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ เปลี่ยนแปลงลดลงมากกว่า ร้อยละ 2

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

12. จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง (Prioritizes Risks)
บริ ษทั ฯ ต้องคานวณระดับความเสี่ ยง (Risk Exposure) จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ ยง เพื่อเป็ นพื้นฐานในการพิจารณาคัดเลือก
วิธีตอบสนองต่อความเสี่ ยงต่างๆ การคานวณระดับความเสี่ ยงเท่ากับผลคูณของคะแนนระหว่างโอกาสที่จะเกิดกับ ผลกระทบเพื่อจัดลาดับ
ความสาคัญและใช้ในการตัดสิ นใจว่าความเสี่ ยงใดควรเร่ งจัดการก่อน
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การวิเคราะห์ การจัดลาดับความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยง

ลาดั
บ

1
OR
2
OR
3
OR
4
SR
5
SR
6
SR

ความเสี่ยง

การไม่สามารถส่งมอบสิ นค้าให้กบั
ลูกค้าได้ทนั ตามกาหนดจากปัญหา
การขนส่งสิ นค้าระหว่างประเทศ
การขาดแคลนวัตถุดิบบางประเภทที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของ COVID-19
ขาดแคลนพนักงานฝ่ ายผลิต กลุ่มที่
ไม่มีฝีมือ ทักษะ (Unskilled Labor)
อันเกิดจากสถานการณ์ COVID-19
ความเสี่ ยงจากยอดขายที่ลดลงอัน
เกิดจากมาตรการและอุปสรรค
ทางการค้าจากประเทศผูน้ าเข้า
การเพิ่มขึ้นของต้นทุนโดยรวมอัน
เกิดจากห่วงโซ่อุปทานหรื อระบบโล
จิสติกส์
การหยุดชะงักจากการต้องปิ ด
โรงงานผลิตสิ นค้าในกรณี ที่เกิด

ระดับความ
รุนแรง
โอกาสเกิด X
ผลกระทบ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง

ลด /
Q1/2 ยอมรั หลีกเลี่ ดาเนิน
ถ่ าย
2563
ควบคุ
564 บ ยง การต่ อ
โอน
ม
N/A

มาตรการการจัดการความเสี่ยงที่ต้องทา
เพิม่ เติม

ผู้รับผิดชอบ

กาหนดแล้ว
เสร็จ

หมายเหตุ

N/A

2
(1x2)
16
(4x4)
N/A

1.

N/A
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ลาดั
บ

7
SR

8
SR
9
OR

10
FR

ความเสี่ยง

ระดับความ
รุนแรง
โอกาสเกิด X
ผลกระทบ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง

ลด /
Q1/2 ยอมรั หลีกเลี่ ดาเนิน
ถ่ าย
2563
ควบคุ
564 บ ยง การต่ อ
โอน
ม
ผลกระทบรุ นแรงในทาเลที่ต้งั ของ
บริ ษทั
การไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตลาดและลูกค้า ภายใต้สภาวะ
การแข่งขันในตลาดรับจ้างผลิต
ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน
ในประเภทต่างๆ ไม่เป็ นไปตามที่ได้
คาดการณ์ไว้
คุณภาพความรู ้และความเข้าใจของ
พนักงานฝ่ ายบัญชีการเงิน ที่ส่งผล
ต่อคุณภาพของงานบัญชีและการ
ให้บริ การต่อหน่วยงานอืน่ ๆ
คู่คา้ อ้างเหตุสุดวิสัยในการเลื่อนการ
ชาระหนี้อนั ส่งผลต่อกระแสเงินสด
ของกิจการ

มาตรการการจัดการความเสี่ยงที่ต้องทา
เพิม่ เติม

ผู้รับผิดชอบ

กาหนดแล้ว
เสร็จ

หมายเหตุ

15
(5x3)

12
(4x3)
12
(4x3)

N/A
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ลาดั
บ

11
OR
12
OR

13
CR

14
OR

15
OR

ความเสี่ยง

Process reliability ด้าน Machine
(Rank A) break-down จนกระทบ
แผนการผลิต
ความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึง
ความเชื่อมัน่ น่าเชื่อถือของระบบ
หลัก ที่ใช้ในการสารองรักษาข้อมูล
เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ
นโยบายสารสนเทศ ที่อาจไม่
สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านกฎหมายรวมถึงเทคโนโลยี
ใหม่ๆ
ขาดพนักงานกลุ่มมีฝีมือและมีทกั ษะ
ในการทาหน้าที่ เช่น การดูแล ระบบ
ERP รวมถึง Key Person ใน Area
ต่างๆ รองรับการเติบโตทางธุรกิจ
Process reliability ด้าน Machine
(Rank B) break-down จนกระทบ
แผนการผลิต

ระดับความ
รุนแรง
โอกาสเกิด X
ผลกระทบ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง

ลด /
Q1/2 ยอมรั หลีกเลี่ ดาเนิน
ถ่ าย
2563
ควบคุ
564 บ ยง การต่ อ
โอน
ม
8
(4x2)

มาตรการการจัดการความเสี่ยงที่ต้องทา
เพิม่ เติม

ผู้รับผิดชอบ

กาหนดแล้ว
เสร็จ

หมายเหตุ

8
(4x2)

6
(3x2)

12
(3x4)

6
(2x3)
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ลาดั
บ

16
OR

17
OR
18
CR

19
SR

ความเสี่ยง

ระดับความ
รุนแรง
โอกาสเกิด X
ผลกระทบ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง

ลด /
Q1/2 ยอมรั หลีกเลี่ ดาเนิน
ถ่ าย
2563
ควบคุ
564 บ ยง การต่ อ
โอน
ม
6
(3x2)

มาตรการการจัดการความเสี่ยงที่ต้องทา
เพิม่ เติม

ผู้รับผิดชอบ

กาหนดแล้ว
เสร็จ

หมายเหตุ

Process reliability ด้านวัตถุดิบสด
ไม่ตรงตามคุณสมบัติ
(Specification) จนต้องปรับแผนการ
ผลิต
เครื่ องจักรรุ่ นเก่าๆ จะหา
6
ผูช้ านาญการด้าน service และ
(2x3)
อะไหล่ยากขึ้น (Obsolete Parts)
จัดทาระบบมาตรฐานความปลอดภัย 6
อาหาร ให้สอดคล้องกับการ
(2x3)
เปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน
ข้อกาหนด และกฎหมาย ต่างๆ
การเปลี่ยนแปลงกระแสนิยมการ
6
บริ โภคผลิตภัณฑ์ประเภทโปรตีนที่ (3x2)
ทาจากพืช (Plant-Based Protein)
อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจทา
ให้บริ ษทั ฯ สู ญเสี ยมูลค่าเงินลงทุน
ของบริ ษทั ฯ ในธุรกิจนี้
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ลาดั
บ

20
FR
21
CR
22
FR
23
CR
24
SR

25
OR

ความเสี่ยง

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ทาให้เกิดผล
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
กฎหมาย หรื อ ระเบียบในการ
จัดการของเสี ย จากโรงงานที่มี
มาตราการเข้มมากขึ้นเรื่ อยๆ
การชาระคืนหนี้เงินกู้

ระดับความ
รุนแรง
โอกาสเกิด X
ผลกระทบ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง

ลด /
Q1/2 ยอมรั หลีกเลี่ ดาเนิน
ถ่ าย
2563
ควบคุ
564 บ ยง การต่ อ
โอน
ม
6
(2x3)

มาตรการการจัดการความเสี่ยงที่ต้องทา
เพิม่ เติม

ผู้รับผิดชอบ

กาหนดแล้ว
เสร็จ

หมายเหตุ

3
(3x1)

6
(2x3)
Software License
4
(4x1)
การเปลี่ยนแปลงความต้องการของ
2
ลูกค้า ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรู ปแบบ (1x2)
บรรจุภณั ฑ์ หรื อ ส่วนประกอบอืน่
เพิ่มเติม
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและการ
1
จัดการข้อร้องเรี ยนด้านคุณภาพ
(1x1)
สิ นค้า
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13. ดาเนินการตอบสนองต่ อความเสี่ยง (Implements Risk Responses)
บริ ษทั ฯ ต้องประเมินความรุ นแรงของความเสี่ ยง โดยประเมินว่าแต่ละปั จจัยเสี่ ยงนั้นมีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใดและ
หากเกิดขึ้นแล้วจะส่ งผลกระทบต่อองค์กรรุ นแรงเพียงใด เมื่อระบุความเสี่ ยงได้ท้งั หมดแล้ว ผูบ้ ริ หารจะเลือกวิธีการตอบสนองความ
เสี่ ยงและนาไปปฏิบตั ิ

14. พัฒนากรอบความเสี่ยงในภาพรวม (Develops Portfolio View)
บริ ษทั ฯ พัฒนาและประเมินความเสี่ ยงในภาพรวมของทั้งองค์กร ได้ดาเนินการวิเคราะห์และพิจารณาปัจจัยความเสี่ ยง ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ ความเสี่ยง
โอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง
5 = สู งมาก

ขอบเขตความวิกฤต
ความเสี่ยงสู งมาก
ต้องได้รับการการบริ หารจัดการทันที
ความเสี่ยงสู ง
ต้องได้รับการการบริ หารจัดการอย่างเร่ งด่วน
ความเสี่ยงปานกลาง
ต้องได้รับการการบริ หารจัดการ
ความเสี่ยงต่า
สาคัญน้อย แต่ยงั ต้องมีการติดตามอย่าง
สม่าเสมอ

4 = สู ง
3 = ปานกลาง
2 = น้ อย
1 = น้ อยมาก
1

2

3

4

5

ผลกระทบ
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การจัดการความเสี่ ยง
คณะทางานบริ หารความเสี่ ยงได้กาหนดประเด็นความเสี่ ยงทุกด้านและวิเคราะห์ระดับความเสี่ ยงของแต่ละปั จจัยแล้วจึง
ร่ วมกันกาหนดทางเลือกที่จะสามารถใช้ในการจัดการความเสี่ ยง คัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสม และนาไปปฎิษตั ิโดยถือเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของการบริ หารความเสี่ ยง โดยมุ่งจัดการความเสี่ ยงต้องคุม้ ค่ากับการลดระดับผลกระทบ ความเสี่ ยงทางเลือกซึ่ งแบ่งได้ 5 แนวทาง
หลักคือ
1. การยอมรับความเสี่ ยง
2. การหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง
3. การดาเนินการต่อ
4. การลดความเสี่ ยง
5. การแบ่งปัน/กระจาย/โอนความเสี่ ยง
หลักการสาคัญที่ 4 การทบทวนและปรับปรุงแก้ไข (Review and Revision)
บริ ษทั ฯ ต้องพิจารณากระบวนการบริ หารความเสี่ ยงอยู่เป็ นระยะ โดยทบทวนความสามารถและแนวทางการบริ หารความ
เสี่ ยง ผูบ้ ริ หารควรพิจารณาความสามารถและการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กรว่าเพิ่มคุณค่าให้กบั องค์กรมากน้อยเพียงใดและมีสิ่ง
ใดที่ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไข เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กบั องค์กรได้แม้ตอ้ งเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่สาคัญต่าง ๆ มี 3 องค์ประกอบ ดังนี้
15. ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ (Assesses Substantial Change)
บริ ษทั ฯ ต้องระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกิจการที่อาจส่ งผลกระทบต่อการบริ หารความ
เสี่ ยงขององค์กร การบรรลุกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่สาคัญ เช่น ผูบ้ ริ หารระดับสู งลาออกจากตาแหน่ง การซื้ อกิจการ การ
ควบรวมกิจการ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยีหรื อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
16. ทบทวนความเสี่ยงและผลการปฏิบัติงาน (Reviews Risk and Performance)
บริ ษทั ฯ ต้องทบทวนผลการป ฏิบตั ิงานขององค์กร รวมถึงพิจารณาทบทวนความเสี่ ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรมีผลการ
ปฏิบตั ิงานตามเป้าหมายแล้วหรื อไม่ องค์กรประเมินความเสี่ ยงได้แม่นยาหรื อไม่ องค์กรพิจารณาระดับความเสี่ ยงได้เหมาะสมกับ
เป้าหมายหรื อไม่ หรื อมีความเสี่ ยงอื่นใดที่กาลังเกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อองค์กร
17. พยายามปรั บปรุ ง การบริ หารความเสี่ ย งขององค์ กรอย่ างต่ อเนื่ อ ง (Pursues Improvement in Enterprise Risk
Management)
บริ ษทั ฯ ต้องปรับปรุ งการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ เช่น การปรับ
โครงสร้างองค์กรหลังการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน หรื อการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอกต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบ
การบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร
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หลักการสาคัญที่ 5 สารสนเทศ การสื่ อสาร และการรายงาน (Information, Communication, and Reporting)
การสื่ อสารเป็ นกระบวนการต่อเนื่องในการรวบรวมข้อมูล และแบ่งปันข้อมูลที่จาเป็ นจากทัว่ ทั้งองค์กรผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูลที่
เกี่ยวข้องทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก ซึ่ งข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวจะมาจากทั้งผูบ้ ริ หาร และพนักงานในส่ วนต่างๆ ขององค์กร
เพื่อสนับสนุนการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กรโดยองค์กรจะใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูล เพื่อรวบรวม ประมวลผล และจัดการ
ข้อมูลต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กบั การบริ หารความเสี่ ยง จากนั้นองค์การจึงรายงานข้อมูลความเสี่ ยง วัฒธรรมองค์กร และผลการดาเนินการได้
มี 3 องค์ประกอบ ดังนี้

18. ใช้ ประโยชน์ จากระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี (Leverages Information Systems)
บริ ษทั ฯ ต้องจัดให้มีสารสนเทศอย่างเพียงพอ เหมาะสมและทันต่อเวลา องค์กรอาจใช้กระบวนการวิเคราะห์กลุ่มข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพื่อค้นหารู ปแบบความสัมพันธ์ของสิ่ งเชื่ อมโยงข้อมูลเข้าไว้ดว้ ยกันนาไปสู่ การระบุ และจัดการ
ความเสี่ ยงได้ดีข้ นึ
19. สื่ อสารสารสนเทศด้ านความเสี่ยง (Communicates Risk Information)
บริ ษทั ฯ ใช้ช่องทางการสื่ อสารต่างๆ เพื่อสนับสนุ นการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร บริ ษทั ฯ ต้องสื่ อสารข้อมูล และ
สารสนเทศด้านความเสี่ ย งองค์กรต่ อ ผูม้ ี ส่ วนได้เ สี ย ภายในและภายนอกผ่า นช่ อ งทางการติ ด ต่ อ ต่ างๆ รวมถึ ง การสื่ อ สารกับ
คณะกรรมการบริ ษทั
20. รายงานผลความเสี่ยง วัฒนธรรม และผลการปฏิบัติงาน (Reports on Risk, Culture, and Performance)
บริ ษทั ฯ ต้องรายงานความเสี่ ยง วัฒนธรรมองค์กร และผลการปฏิบตั ิงานในทุกระดับให้ครอบคลุมทัว่ ทั้งกิจการแม้จะมีการ
มอบหมายหน้าที่ดา้ นการรายงานผลการปฏิบตั ิงานให้หน่วยงานหรื อบุคคลใดแล้วก็ตาม ผูบ้ ริ หารก็ยงั ต้องมีหน้าที่กากับดูแลด้วย
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แผนการที่อยู่ในขั้นตอนพิจารณาการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Risk)
ลักษณะการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ นั้น มีความเสี่ ยงในด้านสิ่ งแวดล้อมเป็ นปัจจัยความเสี่ ยงที่แฝงอยูต่ ามลักษณะของกิจการ
(Inherent risk) เนื่องจากในกระบวนการผลิตสิ นค้ามีการใช้วตั ถุดิบที่เป็ นผลิตผลทางการเกษตรเป็ นสาคัญ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญในด้านสิ่ งแวดล้อมอันอาจส่งผลกระทบต่อปริ มาณผลผลิตทางการเกษตรที่บริ ษทั นาเข้าสู่ กระบวนการผลิตและแปรรู ปให้เป็ น
สิ นค้าต่างๆ ที่อาจเกิดการขาดแคลน อีกทั้ง บริ ษทั ฯ อาจเผชิญสภาวะของการปรับตัวสู งขึ้นของราคาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตอื่น ๆ
ที่เป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม

แนวทางการพิจารณาความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยง
1.
เนื่องจากข้อกาหนดในเรื่ องคุณภาพของสิ นค้า ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม ที่ตอ้ งสามารถทา
การสอบทวนย้อนกลับไปยังต้นทางของวัตถุดิบ และปั จจัยการผลิตที่ใช้ในกระบวนการผลิตได้น้ นั บริ ษทั ฯ ไม่สามารถก าหนด
จานวนผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบที่สาคัญให้มีจานวนมากรายได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มีการกาหนดนโยบายการจัดซื้อวัตถุดิบ และปัจจัยการ
ผลิตต่าง ๆ ด้วยการกาหนดให้มีรายชื่ อผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าประเภทเดียวกันเป็ นจานวนมากกว่า 1 ราย ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิ นด้าน
คุณภาพตามที่กาหนด หรื อ สาหรับกรณี ที่ตอ้ งดาเนิ นการจัดหาผูจ้ าหน่ ายรายใหม่ บริ ษทั ฯ จะกาหนดให้มีรายชื่ อผูจ้ าหน่ ายสิ นค้า
ประเภทเดียวกันเป็ นจานวนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป เพื่อการกระจายความเสี่ ยงในด้านปริ มาณสิ นค้าที่อาจเกิดการขาดแคลนจากปั ญหา
สภาวะสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ฯ ยังคงดาเนินการอย่างต่อเนื่องในการสรรหาผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบที่สาคัญทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อรองรับสถานการณ์ ที่อาจได้รับผลกระทบหากเกิดปั ญหาทางด้านสิ่ งแวดล้อม ให้เป็ นไปตามแผนการบริ หารความเสี่ ยงที่ได้
กาหนดไว้
2.
กรอบภารกิจ ตั้งแต่เริ่ มต้นกระบวนการผลิต การออกแบบติดตั้งเครื่ องจักรและอุปกรณ์ การกาหนดวิธีปฏิบตั ิงาน
การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย การดาเนิ นกิจกรรมการประเมินความเสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้อม การป้ องกันและลดผลกระทบด้าน
สิ่ งแวดล้อมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย การปฏิบตั ิตามกฎหมายและมาตรฐานที่กาหนดอย่างเคร่ งครัด ตลอดถึงการดาเนินการตามระบบจัดการ
ด้านสิ่ งแวดล้อม ระบบมาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย การจัดการพลังงาน
3.
และวงกว้างย่อมสร้ างผลกระทบที่ รุนแรงได้ม ากกว่ า การเปลี่ ยนแปลงเพี ยงชั่วคราว หรื อในพื้นที่ ขนาดเล็ก
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศยังส่งผลต่อภาคการเกษตรได้ในอีกหลายแง่มุมทั้งจากการที่ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มี
ความเข้มข้นมากขึ้น ความชื้ นในบรรยากาศและฝนที่เปลี่ ยนแปลงไป และปฏิ สัมพันธ์ของผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงของ
ภูมิอากาศ เป็ นต้น บริ ษทั ฯ ได้คานึงถึงการมีส่วนร่ วมในการช่ว ยลดปั ญหาสิ่ งแวดล้อมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate change) การลดสภาวะก๊าซเรื อนกระจก (Greenhouse Gases) ภาวะโลกร้ อน (Global warming) จึ งได้มีการวางแผนการ
ดาเนินงานในโครงการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
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• การพิจารณาความเสี่ ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) เช่น วิกฤติโลกร้อนที่เป็ นสาเหตุ
สาคัญที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ดิน ระบบนิเวศน์ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ และชีวิตความเป็ นอยู่ของชุมชน โดยเฉพาะเรื่ องความมัน่ คงด้านอาหารและสุ ขภาพได้หลาย
ระดับขึ้นอยู่กบั ระดับ และขนาดของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่การจัดการขยะ
ในฝ่ ายผลิต
• การจัดการพลังงานด้านไฟฟ้า น้ า และน้ ามันเตา โดยมีเป้าหมายการลดการใช้พลังงานด้วยการ
• ปรับปรุ งระบบ เพิ่มประสิ ทธิภาพในการผลิตสิ นค้าที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
• ส่ งเสริ มให้เกษตรที่ส่งวัตถุดิบให้กบั บริ ษทั ฯ สามารถวางแผนและจัดการเพิ่มผลผลิต และประสิ ทธิ ภาพในรู ปแบบ
เกษตรปลอดภัย
• ส่งเสริ มให้คู่คา้ คัดเลือกวัตถุดิบที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
ณ ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ กาลังดาเนินการจัดทาแผนการบริ หารความเสี่ ยงด้านความยัง่ ยืน (ESG) เพื่อนามาใช้ในการบริ หารความ
เสี่ ยงในองค์รวมร่ วมกับแผนการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร (ERM) โดยแผนการบริ หารความเสี่ ยงด้านความยัง่ ยืน (ESG) ที่กาลังจะ
ได้รับอนุมตั ิในช่วยปลายไตรมาสที่ 2 ปี 2564 นี้จะถือเป็ นแผนการบริ หารความเสี่ ยงที่ตอ้ งมีการติดตาม การจัดการความเสี่ ยง และการ
รายงานผลการดาเนินงาน เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนต่อไป
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การบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า
ลูกค้า คือ บุคคลสาคัญและถือเป็ นส่วนหนึ่งของผูม้ ีส่วนได้เสี ยหลักของบริ ษทั ฯ การบริ หารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าช่วยให้เกิดการ
ทางานร่ วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาให้ลูกค้ามีโอกาสเติบโตทางธุรกิจและได้รับผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ทาให้เอ็นอาร์
เอฟมีฐานลูกค้าที่มนั่ คง และมีความสัมพันธ์แบบยัง่ ยืน เติบโตไปด้วยกัน
โดยมีการกาหนดให้สารวจความพึงพอใจของลูกค้า และคูค่ า้ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และมีเป้าหมายต้องได้คะแนนรวมไม่ต่า
กว่า 95% โดย แบ่งออกเป็ นการสารวจด้านความพึงพอใจ และการให้ความสาคัญ ต่อประเด็นดังต่อไปนี้ ราคา คุณภาพสิ นค้า บรรจุ
ภัณฑ์ การสื่ อสาร การขนส่งสิ นค้าและบริ การ
ซึ่งในปี 2563 บริ ษทั เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน) ได้ทาการสารวจไปทั้งหมด 41 บริ ษทั พบว่าในประเภท
การสารวจความพึงพอใจหัวข้อคุณสมบัติ บรรจุภณั ฑ์ และการบริ การ ได้คะแนน 100% และในประเภทการให้ความสาคัญหัวข้อ
บรรจุภณั ฑ์ การสื่ อสาร การขนส่งสิ นค้าและการบริ การได้ 100%
การจัดการกับผลสารวจ
ผลลัพธ์และข้อมูลที่ได้จากการสารวจความพึงพอใจของลูกค้ารวมถึงจาก
รายงานการติดต่อลูกค้าจะถูกนามาพิจารณาจัดกลุ่ม เพื่อพิจารณาหาลาดับความสาคัญ
ในการจัดการ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจ
ของลูกค้าประกอบกับความสามารถในการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ได้แนวทาง
ของการปฏิบตั ิงานในแต่ละกลุ่ม เช่น การให้ความสาคัญกับการพัฒนาในประเด็นที่มี
อิทธิ พลต่อความพึงพอใจของลูกค้ามาก หรื อการกาหนดกระบวนการในการรักษา
ความสามารถในการแข่งขันหลักของบริ ษทั ในปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ลู ก ค้า มากและบริ ษัท สามารถจัด การบริ หารความพึ ง พอใจเหล่ า นั้ น ได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพอยูแ่ ล้ว เป็ นต้น

Customer Satisfaction
Price

100%

95%

Quality
Packaging

100%

97%

Communication
Delivery
Service

97%

100%
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มิติสิ่งแวดล้อม
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การจัด การด้านความยั่งยืน
ในมิติสิ่งแวดล้อม
ด้วยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มลพิ ษ ทางสิ่ ง แวดล้อ ม ปั ญ หาขยะ และการสู ญ เสี ย ความ
หลากหลายทางชี วภาพที่ มีความรุ นแรงมากขึ้นในทุก ๆ วัน
ประกอบกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดและกาลังจะหมดไป
ส่ งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตของคน
ในสังคม ความมัน่ คงทางอาหาร และความต่อเนื่ องในการ
ดาเนินธุรกิจต่าง ๆ มากมาย ด้วยเหตุน้ ีในปี 2020 บริ ษทั ฯ จึง
มุ่งมัน่ ที่จะรักษาสิ่ งแวดล้อมของโลกให้คงอยู่ต่อไป ด้วยการ
เปลี่ ย นแปลงแนวคิ ด ในการด าเนิ น กิ จ การเพื่ อ ให้ ส่ ง ต่ อ
ผลิตภัณฑ์และบริ การที่เป็ นมิตรต่อผูบ้ ริ โภคและสิ่ งแวดล้อม
อย่างยัง่ ยืน โดยบริ ษทั ฯ มีนโยบายสาคัญเพื่อเป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิของผูบ้ ริ หาร กรรมการ และพนักงาน ดังนี้
❖

มุ่งมัน่ ดาเนินธุรกิจที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม

❖

บริ หารจัดการองค์กรให้ใช้ทรัพยากรที่มีอย่าง
คุม้ ค่าและมีประสิ ทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง

❖

ปฏิ บัติ ง านอย่างใส่ ใ จถึ ง ความปลอดภัย ของ
สิ่ งมีชีวิตทุกชนิดบนผืนดิน

ผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ในช่ ว งเวลาที่ โ รงงานมี ก ารผลิ ต สิ น ค้า เพิ่ ม สู งขึ้น
จากการสั่งซื้ อของลูกค้า บริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึ งความสาคัญ
ของการพัฒนาและปรังปรุ งเครื่ องมือต่าง ๆ ในกระบวนการ
ผลิ ต ในอันที่ จะช่ วยให้โรงงาน สามารถใช้พลังงานที่ มี อ ยู่
อย่ า งจ ากั ด ได้ อ ย่ า งคุ้ ม ค่ า และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และลด
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง เช่น การเปลี่ยน
จากการใช้ห ลอดไฟชนิ ด Fluorescence ให้ เ ป็ นหลอดชนิ ด
LED หรื อการปรับปรุ งคุณภาพของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงาน
เช่น เครื่ องสับละเอียด ระบบหม้อต้มและการดักจับไอน้ า และ
ระบบทาความเย็น รวมไปถึ งการดาเนินการติดตั้งแผงโซลาร์
เซลล์บนหลังคาของโรงงาน เป็ นต้น
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ระบบโซลาร์เซลล์
บริ ษั ท ฯ มี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการลดการใช้
พลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ชุมชมบริ เวณ
ร อ บ โ ร ง ง า น แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ด า เ นิ น ง า น ใ ห้ มี
ประสิ ทธิ ภาพอย่างยัง่ ยืน ทั้งยังตั้งเป้าหมายในการสร้าง
ความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อม พลังงาน และการรับมือ
ต่ อ สภาพอากาศที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปให้ แ ก่ พ นัก งานใน
องค์กรภายในปี 2564 และให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่ วม
ในการรับมือและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม บริ ษทั ฯ หวังว่าแนวทางในการดาเนินงานนี้จะ
เป็ นจุดเริ่ มต้นที่ยิ่งใหญ่ในการก้าวเข้าสู่การเป็ นโรงงานสี
เขี ย วในอนาคต ทั้ง นี้ ในปี 2563 บริ ษ ัท ฯ ด าเนิ น การ
เกี่ยวกับการจัดการสิ่ งแวดล้อมด้านพลังงานที่ใช้ไป ดังนี้

NRF ประสบความสาเร็ จในการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์
ที่ ช้ ันดาดฟ้ าของโรงงานและทดสอบระบบทั้งหมดในปี 2563
จนถึงระบบที่ทางานเต็มเดือนในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม
2563 เราพบว่าเซลล์แสงอาทิตย์ของ NRF มีประสิ ทธิภาพในการ
ผลิตไฟฟ้ าได้ถึง 631,461.3 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงการทางานต่อปี
หรื อ 1,754.0 กิ โลวัตต์ ต่อชั่วโมงการทางานต่อวัน นอกจากนี้
โรงงานของเราสามารถชดเชยพลังงานแสงอาทิ ต ย์จากแหล่ ง
ไฟฟ้ า ปกติ เ ป็ นพลัง งานหมุ น เวี ย นในเดื อ นพฤศจิ ก ายนและ
ธันวาคมได้ 23.6% และ 22.7% ตามลาดับ

อัตราการใช้ไฟฟ้า
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นให้พนักงานและบุคลากรใน
องค์กรตระหนักในเรื่ องของการประหยัด พลังงาน โดยมี การ
รณรงค์ก ารปิ ดไฟเมื่ อ ไม่ ใ ช้ ส่ ง เสริ ม ให้ พ นัก งานปิ ดไฟและ
เครื่ องปรับอากาศในระหว่างพักกลางวันเป็ นเวลา 1 ชัว่ โมงของ
ทุ ก วัน ท าการ เป็ นต้ น โดยอัต ราการใช้ ไ ฟฟ้ า ขององค์ ก ร
( Electricity consumption rate) เ ฉ ลี่ ย ใ น ปี 2563 คื อ 234.5
กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงที่ใช้ต่อสิ นค้า 1 ตัน ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ
3.65 จากเป้าหมายร้อยละ 4

กิโลวัตต์ ต่อชั่วโมงที่ใช้ งาน/สิ นค้ า 1 ตัน
300
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242.1
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• การใช้ น้ามันเชื้อเพลิง

เป้ าหมายในปี 2563: อัต ราการใช้ไ ฟฟ้ าลดลง 4.1%
เมื่อเทียบกับปี 2562
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การใช้น้ามันเชื้อเพลิง

อัตราการใช้น้า

บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ

น้ าดิบของโรงงานทั้งหมดมีแหล่งที่มาจากน้ าประปา
ของระบบการเผาไหม้ น้ ามั น เชื้ อ งเพลิ ง ของเครื่ องจัก รใน ทั้งหมดร้อยละ 100 โดยนามาใช้ในทุกส่ วนของโรงงาน ได้แก่
กระบวนการผลิต เช่น กาจัดตะกรันภายในท่อลาเลียงเชื้ อเพลิง

ตึ ก ส านัก งาน และตึ ก การผลิ ต โดยมี ก ารดู แ ลและตรวจเช็ ค

รวมถึ ง การล้า งหั ว จ่ า ยไฟ เป็ นต้น โดยหวัง ว่ า จะสามารถใช้

อุปกรณ์อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้การใช้น้ าเป็ นไปอย่างอย่างคุม้ ค่า

พลังงานจากน้ ามันเตาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่า โดยใน

และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนั้ น บริ ษัท ฯ ยัง ได้ด าเนิ น การ

ปี 2563 บริ ษทั ฯ มี อตั ราการใช้น้ ามันเตา (Crude oil usage rate)

ปรับปรุ งระบบการให้น้ าในโรงงาน เช่น การรณรงค์ให้พนักงาน

เฉลี่ยเท่ากับ 64.0 ลิตรต่อการผลิตสิ นค้า 1 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562

ของโรงงานใช้น้ า อย่า งประหยัด มี ก ารติ ด ตั้ง เซ็ น เซอร์ จ่ า ยน้ า

เท่ากับร้อยละ 2 แต่ลดลงจากปี 2561 เท่ากับร้อยละ 10.7

อัจฉริ ยะที่อ่างล้างมื อเพื่อลดปั ญหาการเปิ ดน้ าทิ้งไว้ มี การเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการควบคุมคุณภาพน้ าเพื่อลดปริ มาณน้ าอ่อนจาก
การล้างสารกรอง บริ ษ ัท ฯ ยัง ได้ป รั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภาพของ

สิ ตรต่ อสิ นค้ า 1 ตัน
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ระบบหล่อเย็น ให้ใช้พลังงานน้อยลงและย่นระยะเวลาให้ส้ ันลง
อีกด้วย

56.4

ใ น ปี 2563 บ ริ ษั ท ฯ มี อั ต ร า ก า ร ใ ช้ น้ า ( Water
consumption rate) เฉลี่ ย อยู่ ที่ 12.7 คิ ว ต่ อ การผลิ ต สิ น ค้า 1 ตัน
โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 8.6 และลดลงจากปี 2561 ร้อยละ

2561

2562

2563

7.2 นอกจากนั้นในปี 2563 บริ ษทั ฯ มีอตั ราการไหลของน้ าเสี ย

2021

เข้าสู่ ระบบบาบัด (Wastewater influent) เฉลี่ ยเท่ากับ 162.7 คิว

เป้าหมายในปี 2563 : อัตราการใช้น้ ามันดิบลดลง 9.9%

ต่อวัน โดยบริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะลดน้ าเสี ยจากโรงงานให้เหลือไม่

เมื่อเทียบกับปี 2562

เกิน 160 คิวต่อวัน

คิวต่ อสิ นค้ า 1 ตัน
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เป้าหมายในปี 2563: อัตราการใช้น้ าลดลง 4.5% เมื่อเทียบกับปี 2562
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การจัดการขยะ
บริ ษทั ฯ ใส่ ใจในการดูแลสภาพแวดล้อมของโรงงาน
ให้ ส ะอาด ถู ก สุ ข อนามัย และเอื้ อ ให้ ก ารปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข อง
พนักงานเป็ นไป อย่างปกติ โดยมีการจัดการและควบคุมปริ มาณ
ขยะและของเสี ยภายในบริ ษทั ฯ ให้มีประสิ ทธิ ภาพสอดคล้อง
ตามมาตรฐานที่ บริ ษทั ฯ ได้รับการรั บรอง ได้แก่ BRC Global
Standard และ International Food Standard เป็ นต้ น รวมถึ ง
กฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยสามารถตรวจสอบ
ปรับปรุ ง และแก้ไขเพื่อจัดการปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นได้โดย
บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดจ้างผูร้ ับช่วง (Sub contractor) ในการนาขยะ
ทั้งหมดของโรงงานไปกาจัดและคัดแยก โดยมีการแบ่งการคัด
แยกขยะออกเป็ น 5 กลุ่ม คือ ขยะวัตถุดิบ ขยะ วิศวกรรม ขยะ
อันตราย และขยะทั่วไป และวางไว้ในพื้นที่ ที่ก าหนดชัดเจน
และมี ก ารท า ความสะอาดพื้ น ที่ อ ย่ า งน้ อ ยสั ป ดาห์ ล ะ 1 ครั้ ง

ในปี 2563 บริ ษ ัท ฯ มี แ นวคิ ด การดาเนิ น กิ จการตาม
แนวคิดแบบ Circular Economy จึงได้จดั ตั้งโครงการ Waste Upcycling
Project เพื่อเป็ นการนาร่ องในการเปลี่ยนวัสดุทางการเกษตรเหลือ
ทิ้ง โดยการหมุนเวียนเศษตะไคร้ที่เหลือจากกระบวนการผลิ ต
ภายใน โรงงาน ไปผลิ ตเป็ นปุ๋ ยน้ าและสารชี วภัณฑ์สาหรับไล่
แมลง โดยได้รับความร่ วมมือจากเกษตรกรผูผ้ ลิตปุ๋ ยจากวิสาหกิจ
ชุ ม ชนกลุ่ ม ผลิ ต ปุ๋ ยอิ น ทรี ย ์บ้านเขาน้อ ย จ.กาญจนบุ รี ใ นการ
เปลี่ยนของเหลือทิ้งให้มีค่าอีกครั้ง นอกจากจะช่วยลดต้นทุนใน
การผลิตปุ๋ ยให้แก่ชุมชนแล้ว ยัง เป็ นการลดปริ มาณขยะที่เกิดขึ้น
ภายในโรงงานได้ถึ ง 230 กิ โ ลกรั ม ตอกย้ า การด าเนิ น กิ จการ
ภายใต้แ นวคิ ด Zero waste ที่ อ งค์ก รผลัก ดัน มาโดยตลอด โดย
บริ ษทั ฯ มีแผนจะติดตั้งเครื่ องเปลี่ยนเศษอาหารเป็ นปุ๋ ยชี วภาพ
ลดปริ มาณขยะเปี ยกในโรงอาหารของโรงงาน และเปลี่ ยนให้
เป็ นปุ๋ ยคุณภาพสู ง เพื่อแจกจ่ายให้พนักงานและชุมชนโดยรอบ
ในอนาคต

บริ ษทั ฯ ตั้งเป้ าหมายในการลดปริ มาณขยะที่เกิ ดขึ้นในองค์กร
โดยวางแผนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าที่สุด เช่น การจัดซื้อ
โรงงานมีเศษวัตถุดิบทางการเกษตรเหลือทิ้งน้อยมาก โดยในปี
2563 บริ ษัท ฯ มี ป ริ มาณเศษวัส ดุ ที่ ไ ม่ เ หมาะสมส าหรั บ การ
บริ โภคหรื อเศษพืชเหลือทิ้ง เท่ากับ 0.943 ตัน/ปี เท่านั้น เมื่อเทียบ
กับปี 2561 และปี 2562 คือ 3.888 และ 6.051 ตันต่อปี ตามล าดับ
นอกจากนั้น หากรวมปริ มาณขยะทุกชนิดในโรงงาน พบว่า ในปี

ตันต่ อปี

วัตถุดิบในปริ มาณที่พอดีกบั สัดส่ วนที่ตอ้ งใช้ในการผลิต ทาให้
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2563 บริ ษทั ฯ มีการ สร้างขยะหรื อสิ่ งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
จานวน1.583 ตัน/ปี ลดลงจากปี 2561 และปี 2562 ถึง 77.0% และ
78.8% ตามลาดับ
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โครงการ Waste Upcycling Project
ในปี 2020 บริ ษัท ฯ มี แ นวคิ ด การด าเนิ น กิ จ การตาม
แนวคิ ด แบบ Circular Economy จึ ง ได้ จั ด ตั้ งโครงการ Waste
Upcycling Project เพื่อ เป็ นการนาร่ องในการเปลี่ยนวัสดุ ทางการ
เกษตรเหลื อ ทิ้ ง โดยการหมุ น เวี ย นเศษตะไคร้ ที่ เ หลื อ จาก
กระบวนการผลิ ตภายในโรงงาน ไปผลิ ต เป็ นปุ๋ ยน้ า และสารชี ว
ภัณฑ์สาหรับไล่แมลง โดยได้รับความร่ วมมือจากเกษตรกรผูผ้ ลิต
ปุ๋ ยจากวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ ม ผลิ ต ปุ๋ ยอิ น ทรี ย์ บ้ า นเขาน้ อ ย
จ.กาญจนบุรี ในการเปลี่ยนของเหลือทิ้งให้มีค่าอีกครั้ง นอกจากจะ
ช่วยลดต้นทุนในการผลิตปุ๋ ยให้แก่ชุมชนแล้ว ยังเป็ นการลดปริ มาณ
ขยะที่ เกิ ดขึ้นภายในโรงงานได้ 230 กิ โลกรั ม ตอกย้ าการดาเนิ น
กิ จ การสู่ อ งค์กร Zero waste ที่ อ งค์ก รผลัด ดัน มาโดยตลอด โดย
บริ ษทั ฯ มีแผนจะติดตั้งเครื่ องเปลี่ยนเศษอาหารเป็ นปุ๋ ยชีวภาพ ลด
ปริ มาณขยะเปี ยกในโรงอาหารของโรงงานและเปลี่ยนให้เป็ นปุ๋ ย
คุณภาพสูง เพื่อแจกจ่ายให้พนักงานและชุมชนโดยรอบในอนาคต

โครงการ Global Recycling Day
โครงการ “Global Recycling Day” รับบริ จาคกล่องเครื่ องดื่ม UHT กระป๋ องเครื่ องดื่ม ห่ วงฝากระป๋ องอะลูมิเนี ยม
กิจกรรม ฝานี้ เราขอ ขวดพลาสติกเปลี่ยนเป็ นผ้าไตรจีวร และกิจกรรม NRF จิตอาสา ช่วยโลก พาสร้างบุญ โดยการแยกขวด
พลาสติกเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตผ้าไตรี วร เพื่อมอบให้แก่โครงการต่าง ๆ ดังนี้ โครงการ Precious Plastic Bangkok, โครงการ
หลังคาสี เขียว, โครงการขวดพลาสติกเปลี่ยนเป็ นผ้าไตรจีวร มอบให้วดั จากแดง จังหวัดสมุทรปราการ และมูลนิธิผพู ้ ิการทางการ
เคลื่ อ นไหวสากล การท ากิ จ กรรมในครั้ ง นี้ สามารถผลิ ต ขาเที ยม 2 ขา ได้ผ า้ ไตรจี ว ร 70 ผื น , ลดปริ มาณขยะภายในสถาน
ประกอบการ 537.7 กิโลกรัม, ลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกในชั้นบรรยากาศโลก 95.17 กิโลคาร์ บอน หรื อเทียบเท่ากับการปลูก
ต้นสัก 819 ต้น
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โครงการ Earth Day
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญกับผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมเป็ นอย่างมาก และเล็งเห็นแนวทางในการรักษาสภาพแวดล้อม
และฟื้ นฟูระบบนิ เวศให้ดีข้ ึน อีกทั้งยังต้องการปลูกจิตสานึ กและตระหนักถึ งปั ญหาสิ่ งแวดล้อม และผลกระทบที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบนั ให้แก่พนักงาน ในเดือนเมษายน 2020 บริ ษทั ฯ ได้จดั กิจกรรม Earth Day โดยการทาความสะอาดภายในเขตและรอบเขต
สถานประกอบการ เพื่อลดปั ญหาขยะในแหล่งน้ าใกล้โรงงาน และช่วยให้ระบบนิเวศดีข้ ึนการจัดการเพื่อลดปั ญหาก๊าซเรื อน
กระจก

โครงการ Happy Workplace
ปั จ จุ บัน มี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ท าความสะอาดมี ใ ห้ เ ลื อ กสรร
แตกต่างกันมากมาย ทั้งในด้านขนาดยี่ห้อ และประสิ ทธิ ภาพใน
การทาความสะอาดซึ่ งพบว่าผลิ ตภัณฑ์ทาความสะอาดมี ราคา
แพง เราจึ ง ค้น หาความรู ้ จ ากแหล่ ง ต่ า ง ๆ และเห็ น ว่ ามะนาว
และมะกรู ดเหมาะกับผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดมาก เพราะราคา
ไม่แพงหาง่ายและมีเปลือกเยอะ เมื่อเราทดสอบผลิตภัณฑ์ด้วย
การท าความสะอาดเพลทพบว่ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเที ย บเท่ ากับ
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดเชิ งพาณิ ชย์ แต่ราคาถูกกว่า และเป็ น
มิตรต่อสิ่ งแวดล้อม

101
รายงานการพัฒนาอย่างยัง
่ ยืน 2563

Carbon footprint
การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emission : GHG)
บริ ษทั ฯ มีนโนบายในเรื่ องความยัง่ ยืนที่สอดคล้องกับพันธ
กิจของสหประชาชาติ ที่มีการประสานความร่ วมมือกันทัว่ โลกในการ
ลดปั ญหาโลกร้อน การปล่อยก๊าซเรื อนกระจก นับเป็ นประเด็นที่ทาง
บริ ษ ัท ฯ เล็ง เห็ น ความส าคัญ อย่า งมาก จึ ง ได้ริ เ ริ่ ม โครงการในการ
ประเมิ น การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก ในปี 2019 ตามแนวทางการ
ประเมินคาร์ บอนฟุตปริ้ นท์ขององค์กร โดยองค์การบริ หารจัดการก๊าซ
เรื อนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมีเป้ าหมายเพื่อการจัดการอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและลดปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกขององค์กร
อย่างต่อเนื่องให้เป็ นศูนย์ (Zero Carbon)
Scope 1 (การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกทางตรง)

Scope 2 (การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกทางอ้อม)

• การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกที่เกิดขึ้นจากการเผ้า

• การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกทางอ้อมจากการใช้

ไหม้ที่อยูก่ บั ที่ (Stationary Combustion)
• การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกที่เกิดขึ้นจากการเผา

ไฟฟ้า (Indirect Emissions from Use of Purchased
Electricity)

ไหม้ที่มีการ เคลือนที่ (Mobile Combustion)
• การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหล
และอื่น ๆ (Fugitive Emissions)
• การรั่วไหลของสารทาความเย็น
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ในปี 2020 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกทางตรง 2,728 ตันคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และมี
ปริ มาณการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกทางอ้อม 1,774 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รวมเป็ นการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของ
โรงงานทั้งสิ้ น 4,502 ตันคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ข้อมูลปี ฐาน 2019) และได้ดาเนินการชดเชยปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกทั้งหมด
ที่สร้างขึ้นทั้งหมด (Carbon Offset) ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ได้รับประกาศนี ยบัตรจากองค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก (องค์การ
มหาชน) เพื่อรับรองให้เป็ นองค์กรที่ปราศจากคาร์บอน (Carbon Neutral) ถือเป็ นก้าวที่สาคัญในการแสดงเจตนารมย์ และความมุ่งมัน่
ในการทาธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืนอย่างแท้จริ ง โดยนอกจากการรับรองการปราศจากคาร์บอน ในฐานะโรงงานหมวดอุตสาหกรรมอาหาร
แห่ งแรก ๆ ของไทยแล้ว ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ยังได้รับประกาศนียบัตรในระดับบุคคลจานวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณแดน ปฐมวาณิ ชย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร คุณธี ระพงษ์ ลอรัชวี ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารฝ่ ายปฏิบตั ิการ และคุณชุตินธร อนันปิ ยภา ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
ฝ่ าย Sustainability & Public Relations และ ฝ่ าย Farm Service
นอกจากนั้น ในปี 2021 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกทั้งสิ้ น 4,878 ตันคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
และได้ทาการชดเชยปริ มาณการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกทั้งหมดแล้ว มีผลให้องค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก (องค์การ
มหาชน) ได้ป ระกาศผลการขึ้น ทะเบี ย นฉลากคาร์ บอนจากการประชุ ม อนุ ก รรมการฯ ครั้ งที่ 2/2021 วัน ที่ 25 กุม ภาพัน ธ์ 2021
และเผยแพร่ บนเว็บไซต์เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2021 แล้ว โดยบริ ษทั ฯ เป็ น 1 ใน 6 หน่วยงานทั้งหมดที่ข้ นึ ทะเบียน Carbon footprint
organization สาเร็ จแล้วในปี นี้ และเป็ น 1 ใน 2 หน่วยงานที่ข้ ึนทะเบียน Carbon neutral organization สาเร็ จแล้วในปี นี้ โดยองค์การ
บริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน) จะทาการส่งมอบใบประกาศนียบัตรรับรองให้แก่บริ ษทั ฯ ในลาดับถัดไป

คุณชุตินธร อนันปิ ยภา ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ฝ่ าย Sustainability & Public Relations และ ฝ่ าย Farm Service เข้าร่ วมพิธีขอบคุณ
และรับมอบประกาศนียบัตรจากองค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อรับรองให้เป็ นองค์กรที่ปราศจากคาร์บอน
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การกากับดูแ ลกิจการสู่ความยั่งยืน
นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนระดับองค์กร

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี บริ ษทั ฯ ดาเนินกิจการด้วยความมุ่งมัน่ และให้ความสาคัญกับกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม ตั้งแต่
ต้นน้ าถึงปลายน้ า รวมถึงการส่ งมอบสิ นค้าและบริ การที่ดีให้แก่ผบู ้ ริ โภค โดยในปี 2018 บริ ษทั ฯ วางกรอบเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลง
ห่วงโซ่อุปทาน ที่ไม่ได้หวังแค่เพียงผลกาไร แต่ให้ความสาคัญในการเป็ นบริ ษทั ฯ ผูน้ าด้านการผลิตและจาหน่ายอาหารด้วยนวัตกรรมแห่ง
อนาคตที่มีการเติบโตอย่างยัง่ ยืน และตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคมตลอดห่ วงโซ่ อุปทาน และต้องสร้างคุณค่าทาง
เศรษฐกิจอย่างประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการการปฏิบตั ิที่ดีของผูบ้ ริ หารและพนักงาน ในปี 2563 บริ ษทั ฯจึงได้กาหนด
ค่านิยมในการดาเนินงานอย่างยัง่ ยืนออกเป็ น 3 ส่วน คือ ผูค้ น (People) โลก (Planet) และ ผลการดาเนินงาน (Performance)

ผู้คน

โลก

ผลการดาเนินงาน

(People)

(Planet)

(Performance)

บ ริ ษั ท ฯ ทุ่ ม เ ท แ ล ะ ใ ห้
ความส าคัญ ต่ อ ผู ้ค นทั้ ง ภายใน และ
ภายนอกองค์กรอย่างจริ ง จัง โดยการ
สนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง และคานึงถึง
หลักสิ ทธิ มนุ ษยชนของพนักงานและ
บุคลากร พร้ อมทั้งเข้ามามี บทบาทใน
การพั ฒ นาชุ ม ชนบริ เวณโดยรอบ
โรงงานให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน และผลิต
สิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผูบ้ ริ โภค
อย่างดีที่สุด

บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นในการรักษา
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง โ ล ก โ ด ย ก า ร
เปลี่ยนแปลงแนวคิดในการดาเนินงาน
เพื่ อ ให้ สร้ างสรรค์สิน ค้แ ละบริ ก ารที่
เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อม และคานึ งถึ ง
การรั บ มื อ ต่ อ ความเสี่ ย งที่ อ าจส่ ง ผล
กระทบต่อสิ่ งแวดล้อ ม รวมถึ งพัฒ นา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตของ
โรงงาน ให้สามารถดาเนิ นไปได้ด้วย
ความรับผิดชอบต่อธรรมชาติส่วนรวม
อย่างยัง่ ยืน

บริ ษัท ฯ มี เ ป้ า หมายในการ
ประสบความสาเร็ จที่มิใช่หวังแต่เพียง
ผลก าไร แต่ ต้อ งมี ก ารด าเนิ น งานที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพเพื่อตอบแทนผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ย และสร้างคุณค่าแก่องค์กรใน
ระยะยาว ด้ว ยการให้ ค วามส าคัญ ต่ อ
ผู ้ค นและสิ่ ง แวดล้อ ม ควบคู่ กับ การ
พัฒ นาคุ ณภาพของสิ น ค้าและบริ ก าร
อย่างต่อเนื่องและเป็ นธรรม
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การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม

บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ
ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรี ยบเสมือนส่ วนหนึ่งของสังคมที่จะร่ วม
ก้าวเดิ นไปสู่ การพัฒนาสัง คมและสิ่ ง แวดล้อ มเพื่อ ความยัง่ ยื น
สื บ ไป ในปี 2020 บริ ษัท ฯ จึ ง ได้ด าเนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ ชุ ม ชน
และสั ง คมอย่า งต่ อ เนื่ อ งควบคู่ไ ปกับการด าเนิ น ธุ รกิ จ ภายใต้
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม โดยคานึงถึงหลัก
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการดูแลสภาพแวดล้อม พร้อม
ทั้งพัฒนาและปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อลดความเสี่ ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. มี น โยบายในการประกอบธุ รกิ จ โดยค านึ ง ถึ งสภาพ
สิ่ ง แวดล้อมเป็ นสาคัญ และปฏิ บตั ิตามกฎหมาย และ
ข้ อ บั ง คับ เกี่ ย วกับ สิ่ ง แวดล้อ มที่ บัง คับ ใช้ อ ยู่ อ ย่ า ง
เคร่ งครัด
2. มีนโยบายการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่ า งชั ด เจน และยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
ดาเนินงานอย่างยัง่ ยืนทั้งภายในและภายนอกองค์กร

3. ส่ งเสริ มให้พนักงานของบริ ษทั ฯ มีจิตสานึกและความ
รับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม สังคม และการดาเนินงาน
4. เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของ
แต่ละท้องถิ่นที่บริ ษทั ฯ เข้าไปดาเนินธุรกิจ
5. ดาเนิ นกิจกรรมเพื่อร่ วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และ
สิ่ ง แวดล้อ มอย่า งสม่ า เสมอเพื่ อ ให้ ชุ มชนที่ บ ริ ษ ัท ฯ
ตั้ง อยู่ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข้ ึ น ทั้ง ที่ ด าเนิ น การเองและ
ร่ ว มมื อ กับ หน่ ว ยงานของภาครั ฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชน
6. ให้ความร่ วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนโดยรอบ
ในพื้นที่ที่บริ ษทั ฯ เข้าไปดาเนิ นธุ รกิจ เพื่อสร้างความ
ยัง่ ยืนให้เกิดขึ้นโดยเริ่ มจากชุมชนบริ เวณรอบโรงงาน
7. ตอบสนองอย่ า งรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ทธิ ภ าพต่ อ
เหตุการณ์ ที่มีผลกระทบต่อ สิ่ ง แวดล้อ ม ชุ มชน ชี วิต
และทรั พ ย์สิ น อัน เนื่ อ งมาจากการด าเนิ น งานของ
บริ ษทั ฯ โดยให้ความร่ วมมืออย่างเต็มที่กบั เจ้าหน้าที่
ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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บริ ษทั ฯ มีเป้าหมายและแนวทางในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืน ตามหลักสากลขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable
Development Goals, SDGs) โดยในปี 2018 บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิก United Nations Global Compact (UNGC) ซึ่ งเป็ นองค์กรใหญ่
ที่ริเริ่ มการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน ตามบทบัญญัติ 10 ประการ ในด้าน หลักสิ ทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่ งแวดล้อม และการต่อต้านคอร์รัปชัน่
ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้ตอบสนองต่อข้อกาหนดดังกล่าวโดยการ 1) ดาเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์และแผนการเพื่อรองรับบทบัญญัติ 10 ประการข้างต้น
2) ปฏิบตั ิงานเชิงกลยุทธ์อย่างมีแบบแผน เพื่อพัฒนาตามเป้าหมายทางสังคมในวงกว้าง ตามเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 17 ข้อ ของ
องค์การสหประชาชาติ โดยในปี 2020 บริ ษทั ฯ ได้รับเกียรติให้ดารงตาแหน่ง คณะอนุกรรมการด้านสิ่ งแวดล้อมของประเทศไทย องค์การ
สหประชาชาติ เพื่อเสนอแนวทางสร้างสรรค์การสร้างการตระหนักรู ้และการมีส่วนร่ วมในภาคธุรกิจ ร่ วมกับบริ ษทั ฯ ชั้นนาของประเทศ
ไทย
ในปี 2020 บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานด้านความยัง่ ยืน (Sustainability Department) ขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อดาเนินกิจกรรมที่
ส่ งเสริ มให้บริ ษทั ฯ ก้าวสู่ การเป็ นผูน้ าด้านการผลิตและจาหน่ ายอาหารในระดับโลกอย่างยัง่ ยืน และได้จดั ทานโยบายรวมถึงแผนการ
ดาเนิ นงานต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย เพื่อให้พนักงานในองค์กรนาไปปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปี ที่ ผ่านมา (2017 – 2020) โดย
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทารายงานความยัง่ ยืน (Sustainability report) เพื่อเผยแพร่ ลงบนฐานข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ และจะดาเนินการ
ต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมในประเทศ บริ ษทั ฯ คานึ งถึงหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและการมุ่งมัน่ ดาเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
อย่างสมดุล โดยในปี 2020 บอร์ดบริ หารมีมติให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี และกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(Corporate Governance & Sustainability Committee ,CGSC) ขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2020 ที่ผา่ นมา
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โครงสร้างการกากับดูแ ลด้านความยั่งยืน
การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ (Value Chain)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสุข (Happy stakeholder)

วัตถุดิบที่ปลอดภัย (Safe raw material)

บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อทาหน้าที่
ในการดู แลผูบ้ ริ หารและพนักงาน ด้วยความซื่ อ สัตย์สุจริ ต มี
ความรับผิดชอบและปฏิบตั ิงานด้วยความเป็ นธรรม เพื่อสร้าง
ความเชื่ อ มั่ น ใ ห้ แ ก่ ผู ้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย แ ล ะค านึ งถึ ง
ผลประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย นอกากนี้ผู ้
ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนได้
ไม่ว่าจะด้วยการแสดงความเห็น ให้ขอ้ เสนอแนะ และออกเสี ยง
ประชามติร่วมในการตัดสิ นใจในการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญต่าง
ๆ รวมถึ ง การเลือกตั้งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และการกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ การจัดสรรกาไร และการจ่ายเงินปันผล

คุณภาพวัตถุดิบจัดเป็ นหัวสาคัญต่อผลิตภัณฑ์อาหารที่
มี คุ ณ ภาพ และปลอดภยต่ อผูบ้ ริ โภค บริ ษ ัท ฯ ได้มีก ารจัดหา
ผลผลิ ต ที่ ท ราบถึ ง แหล่ ง ที่ ม า ชนิ ด ปริ มาณ คุ ณ ภาพ การ
เสื่ อมสภาพ ตลอดจนการเก็ บ รั ก ษาวั ต ถุ ดิ บ ก่ อ นเข้ า สู่
กระบวนการแปรรู ปโดยมีผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการผลิตและแปรรู ป
อาหารในการดูแล เพื่อให้ได้วตั ถุดิบเข้าสู่ กระบวนการผลิต มี
คุณภาพ สม่าเสมอ และมีปริ มาณ สอดคล้องกับความต้องการ
ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้การผลิตปลอดภัยต่อเกษตรกรและผูบ้ ริ โภค
มี การใช้ทรั พยากรที่ เกิ ดประโยชน์สูง สุ ด เกิ ดความยัง่ ยืนทาง
การเกษตรและไม่ทาให้เกิดมลพิษต่อสิ่ งแวดล้อม เป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อมและชุมชน

เกษตรกรมีความสุข (Happy farmer)

บริ ษัท ฯ มุ่ ง มั่น ที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ และท างานร่ ว มกับ
เกษตรกร เพื่อปรับปรุ งความเป็ นอยู่ทางเศรษฐกิจ “เพิ่มรายได้
ลดรายจ่าย สลายความเสี่ ยง” และทาให้เกษตรกรมีเงินเหลือเก็บ
เพื่อใช้ในการดารงชีพมากขึ้น สามารถทาการเกษตรและพัฒนา
ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ ข องเกษตรกรและชุ ม ชนได้ อ ย่ า งยั่ง ยื น
ตลอดจนสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ ผลักดันการเกษตรไทยสู่ครัว
โลก

พันธมิตรที่มีความสุข (Happy partner)
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บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในสร้างความสัมพัน ธ์ที่ดีกบั
พัน ธมิ ต รการค้า เพื่ อ เพิ่ ม ก าลัง การต่ อ รองและสร้ า งความ
ได้เปรี ยบทางธุรกิจได้มากกว่าคู่แข่งคนอื่น ๆ โดยการซื้ อสิ นค้า
และบริ การจากคู่คา้ เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการ
ปฏิ บัติ ต่ อ คู่ค้า ตามสัญ ญาที่ ต กลงกันและยึด มั่นตามกฏหมาย
และปฏิ บัติ ต่ อ คู่ ค้า ตามหลัก การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ชี้ แจง
กฎเกณฑ์ในการทางานร่ วมกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มีการ
สื่ อ สารถึ ง กันและกันเกี่ ยวกับปั ญหาต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้น หรื อ ข้อ
สงสัยต่าง ๆ ระหว่างทั้ง สองฝ่ าย ร่ วมถึ ง ดู แ ลช่วยเหลือซึ่ งกัน
และกัน เพราะเมื่อคู่คา้ ของกิจการแข็งแรง ก็จะส่งผลดีต่อกิจการ
ที่ร่วมค้าได้เช่นเดียวกัน
โรงงานผลิ ต อาหารที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพสู ง (High qualityfood manufacturing facility)

บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญและมีความรับผิดชอบในการ
ผลิ ตอ าอ าหารให้ มี คุ ณ ภาพ โดยมี การใช้ เ ทคโนโลยี
เครื่ องจักรกลการผลิตที่ทนั สมัย รวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานของบริ ษทั ฯ ทุกเดื อ น เพื่อ สร้ างความมั่นใจใน
กระบวนการผลิ ต ที่ ถูกต้อ งตามเงื่ อ นไขที่ กาหนด นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ ยังได้ปรับปรุ งระบบไฟฟ้ าของโรงงาน โดยการติดตั้ง

แผงโซลาร์ เซลล์ บ ริ เวณหลั ง คาของโรงงาน และผลิ ต
กระแสไฟฟ้ า ด้วยพลัง งานสะอาดและยัง่ ยืน เพื่ อ ให้ มั่นใจว่า
กระบวนการผลิตของบริ ษทั ฯ จะมีคุณภาพสู งควบคู่ไปพร้อม
กับการรักษาสิ่ งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง (High quality product)

บริ ษทั ฯ ตระหนักและให้ความสาคัญในทุกขั้นตอน
ของการกระบวนการผลิต มีการคัดเลือก ตรวจสอบ และควบคุม
คุณภาพของกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนโดยผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง มีการกาหนดมาตรฐานการรับวัตถุดิบ การคัดเลือกและการ
จัดหาแหล่งวัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพวัตุดิก่อนรับเข้า การ
เก็บรักษาวัตถุดิบ การผลิตแปรรู ปสิ นค้า การบรรจุภรรฑ์และ
การขนส่ง โดยมุ่งเน้นในการตอบสนองความต้องการ และสร้าง
ความพอใจให้ แ ก่ ลู ก ค้า ซึ่ งจะสร้ า งโอกาสทางธุ ร กิ จ ความ
ได้เ ปรี ยบในการแข่ ง ขัน และพัฒ นาการที่ ยงั่ ยืนขององค์การ
รวมถึงแสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภคที่นาสิ นค้า
ไปใช้ ให้ได้รับสิ นค้าที่มีคุณภาพดี และมีความปลอดภัยในการ
บริ โภค รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะไม่ปล่อยมลภาวะ
ออกสู่ภายนอก

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้มีการพิจารณาถึงการดาเนินงานต่าง ๆ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริ ษทั ฯ ที่อาจส่ งผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ย และวิเคราะห์ทาความเข้าใจในความคาดหวังที่มีต่อบริ ษทั ฯ ผ่านการมีส่วนร่ วมและสื่ อสารเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ครอบคลุมในทุกมิติของบริ ษทั ฯ คือด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม การกาหนดแนวทางในการสื่ อสารและตอบสนองต่อผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสี ย จะเป็ นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดี และขับเคลื่อนการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพอย่างยัง่ ยืน โดยกรอบการดาเนินงานกับผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ยในรายงานฉบับนี้ เป็ นการรายงานผลการดาเนินงานในปี 2020 โดยแบ่งออกเป็ น 6 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ผูผ้ ลิตและเกษตรกร
ลูกค้าและผูบ้ ริ โภค ชุมชน ผูถ้ ือหุ้น และคู่คา้ และผูร้ ่ วมทุน
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จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)
1. จริยธรรมทางธุรกิจ

บริ ษั ท เอ็ น อาร์ อิ น สแตนท์ โปรดิ ว ซ์ จ ากั ด
(มหาชน) จะปฏิบตั ิและดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินธุรกิจโดยถือปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจ ดังต่อไปนี้
1. ประกอบธุ ร กิ จ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จริ ต และ
ดาเนิ นงานธุ รกิ จอย่างมี ความรั บผิดชอบต่อสังคม
ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมัน่ ทาความดี
ต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่ งแวดล้อม
2. ปฏิ บัติ ต่อลู กค้าอย่างเป็ นธรรมในเรื่ อ งของสิ นค้า
และบริ การ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
3. ประกอบธุ ร กิ จ โดยมี ร ะบบการด าเนิ น งานที่ มี
มาตรฐานและมี ก ารควบคุ ม ที่ ดี โดยใช้ ค วามรู ้
ความสามารถอย่างเต็มที่ดว้ ยความระมัดระวัง ด้วย
ข้อมูลที่ เพียงพอและมี หลักฐานสามารถอ้างอิงได้

รวมทั้งถือปฏิบตั ิตามข้อกฎหมาย และข้อกาหนดที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
4. ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู ้มา เนื่องจาก
การดาเนินธุรกิจอันเป็ นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึง
สงวนไว้ไ ม่ เ ปิ ดเผย เว้น แต่ เ ป็ นการเปิ ดเผยตาม
หน้าที่ตามกฎหมาย
5. เปิ ดให้ลูกค้าสามารถร้องเรี ยนได้เกี่ยวกับความไม่
สมบูรณ์ของสิ นค้าและบริ การ
6. เปิ ดเผยข่าวสารข้อมูลของสิ นค้า และบริ การอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนปฏิ บัติตามข้อตกลงและเงื่ อ นไข
ต่ า ง ๆ กับ ลู ก ค้า อย่ า งเป็ นธรรม หากปฏิ บัติ ต าม
ข้อ ตกลงหรื อ เงื่ อ นไขไม่ ไ ด้ต้อ งรี บ แจ้ง ให้ ลู กค้า
ทราบ เพื่อหาทางออกร่ วมกัน

2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริ ษทั ฯ มีนโยบายถือปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกัน เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและหน่วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้องกาหนด กระบวนการประชุ มผูถ้ ื อหุ้นดาเนิ นการ
อย่างเปิ ดเผย โปร่ งใส และเป็ นธรรม โดยผูถ้ ื อหุ้นทุกรายมี
สิ ทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. สิ ทธิในการเป็ นเจ้าของโดยควบคุมบริ ษทั ฯ ผ่านการ
แต่งตั้งคณะกรรมการให้ทาหน้าที่แทน
2. สิ ทธิการซื้อขายหรื อโอนหุ้น
3. สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ้นและออกเสี ยง
ลงคะแนน รวมถึงการแสดงความคิดเห็น และร่ วม
พิจารณาตัดสิ นใจในการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญต่าง ๆ
4. สิ ทธิ ในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนนแทน
5. สิ ทธิในการเป็ นเจ้าของโดยควบคุมบริ ษทั ฯ ผ่านการ
แต่งตั้งคณะกรรมการให้ทาหน้าที่แทน
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6. สิ ทธิการซื้อขายหรื อโอนหุ้น
7. สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ้นและออกเสี ยง
ลงคะแนน รวมถึงการแสดงความคิดเห็น และร่ วม
พิจารณาตัดสิ นใจในการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญต่าง ๆ
8. สิ ทธิ ในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนนแทน
9. สิ ทธิในการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ

10. สิ ทธิ ในการออกเสี ยงลงคะแนนแต่งตั้ง และกาหนด
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
11. สิ ท ธิ ใ นการรั บ ทราบข้อ มู ล ผลการด าเนิ น งาน
นโยบายการบริ หารงาน อย่างสม่าเสมอและทันเวลา
12. สิ ทธิในการรับส่วนแบ่งกาไรอย่างเท่าเทียมกัน
13. สิ ทธิในการรับทราบข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยง
กัน

การประชุมผู้ถือหุ้น

1 การกาหนดวัน เวลา สถานที่ นัดประชุมผู้ถือหุ้น
2 หนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม
3 การให้ เสนอเพิม่ วาระล่วงหน้ าได้ก่อนการประชุม
4 การให้ เสนอเพิม่ วาระล่วงหน้ าได้ก่อนการประชุม
5 การสอบถาม แสดงความเห็น การลงมติ และการบันทึกรายงาน
การประชุม
6 การเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท
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3.

จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสาหรับผู้บริหารและพนักงาน

บริ ษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน) ได้กาหนดจรรยาบรรณสาหรับผูบ้ ริ หาร และพนักงานซึ่ งได้เปิ ดเผยบน
เว็บไซต์ www.nrinstant.com เพื่อถือปฏิบตั ิ ดังนี้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์
สุ จ ริ ต ระมัด ระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ และมี วิ สั ย ทัศ น์ ก ว้า งไกล ไม่ ห า
ผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง จากข้อมูลขององค์กรซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผย
ต่อ สาธารณะ และไม่เปิ ดเผยข้อ มูลความลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก
รวมทั้ง ไม่ดาเนิ นการใด ๆ อันเป็ นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
การปฏิบัติต่อบุคลากรในองค์กร
ผูบ้ ริ ห ารและพนัก งานทุ ก คนจะต้อ งปฏิ บัติ ต่ อ กัน อย่า งยุติ ธ รรม
บริ หารงานโดยความไม่ ล าเอี ย ง สนั บ สนุ น ในการสร้ า งศั ก ยภาพใน
ความก้าวหน้า และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานของบุคลากรในองค์กร
รวมทั้งส่ งเสริ มให้ทุกคนมีความเข้าใจในเรื่ องจรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึง
ปฏิ บัติ จัดสวัสดิ การให้พนักงานอย่างเหมาะสมและปฏิ บัติต่อพนักงานใต้
บังคับบัญชา และพนักงานในระดับเดียวกันด้วยความสุจริ ตใจ รับฟังข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล
การปฏิบัติต่อลูกค้า
ผู ้บ ริ ห ารและพนัก งานทุ ก คนต้อ งปฏิ บัติ ต่ อ ลู ก ค้า ตามข้อ ปฏิ บัติ
จริ ยธรรมธุรกิจ ที่บริ ษทั กาหนดไว้อย่างเคร่ งครัด
การปฏิบัติต่อคู่ค้า
ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม ไม่
เรี ยกร้องหรื อรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากคู่ คา้ และหากปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ให้รีบแจ้งคู่คา้ ให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่ วมกันหาแนว
ทางแก้ไข
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การปฏิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้า
ผู ้บ ริ ห ารและพนัก งานทุ ก คนจะต้อ งปฏิ บัติ ต่ อ คู่ แ ข่ ง ทางการค้า
ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับ
ของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริ ต
การปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้มีการปฏิ บตั ิ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความร่ วมมือ
ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

ทั้งนี้ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน) ได้กาหนดข้อพึงปฏิบัติส าหรับผู้บริห าร
และพนักงานเพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้

ก. ข้ อพึงปฏิบัติสาหรับผู้บริหาร

พนักงานระดับ ผูบ้ ริ ห ารทุ กคนต้อ งปฏิ บัติ ต นตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งต่างๆ ของบริ ษทั และของ
ผูบ้ งั คับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไป กล่าวคือ
1 ต้องสนับสนุ นนโยบายและการปฏิบตั ิตามระเบี ยบ
ข้อบังคับ คาสั่ง ข้อตกลง ประกาศ หรื อหนังสื อเวียน
ของบริ ษทั ซึ่ งประกาศให้พนักงานทุกคนทราบโดย
เคร่ งครัด
2 ต้องปฏิบตั ิงานในหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและ
เที่ ย งธรรม ตลอดจนต้อ งรายงานเหตุ การณ์ ที่ อ าจ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ชื่อเสี ยง และทรัพย์สินของ
บริ ษทั ฯ โดยเร็ ว
3 ต้องสุ ภาพ ให้เกียรติ และให้ความนับถือต่อผูร้ ่ วมงาน
4 ต้อ งปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ด้ว ยความตั้ง ใจ วิ ริ ย ะอุ ต สาหะ
รักษาระเบียบแบบแผนและธรรมาภิบาลของบริ ษทั
เพื่ อ เป็ นแบบอย่า งอัน ดี ใ ห้ แ ก่ พ นัก งานโดยทั่ว ไป
เพื่ อ ให้ บ ริ ษ ัท ฯ มี ค วามก้าวหน้า และเป็ นไปอย่าง
ถูกต้องตามครรลองธรรม

5 ต้องรักษาไว้ซ่ ึงผลประโยชน์และความลับของบริ ษทั
ฯ ของลูกค้า หรื อที่เกี่ยวกับกิจการใด ๆ ที่บริ ษทั ไม่
พึงเปิ ดเผยโดยเคร่ งครัด การเผยแพร่ ข่าวสารต่าง ๆ
อัน เกี่ ย วกับ ธุ ร กิ จ การเงิ น และตัวบุ คคลของบริ ษทั
จะต้อ งกระท าตามแนวทางที่ ถู ก ต้อ งเหมาะสมที่
ได้รั บ อนุ ญ าตเท่ า นั้ น และต้อ งกระท าด้ว ยความ
รอบคอบและมีประสิ ทธิภาพ ดังนั้น ตลอดระยะเวลา
ที่ เ ป็ นพนัก งานของบริ ษ ัท ฯ และภายหลัง จากพ้น
สภาพของพนักงานของบริ ษทั ฯ พนักงานทุกคนตก
ลงจะรักษาข้อมูลอันเป็ นความลับดังกล่าวข้างต้นไว้
เป็ นความลับ หากมี การเปิ ดเผยหรื อ ส่ งให้ แ ก่ ผู ้อื่ น
หรื อใช้ข้อมูลดังกล่าวในเรื่ องอื่นใดนอกเหนื อจาก
การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ใ ห้ กับ บริ ษัท ฯ พนั ก งานตกลง
ยินยอมรับผิดชอบชดใช้ความเสี ยหายให้แก่บริ ษทั ฯ
ตามที่เกิดขึ้นจริ งทุกประการ
6 ต้อ งช่ วยกัน ระมัด ระวัง และป้ อ งกัน ทรั พ ย์สิน ของ
บริ ษัท ฯ โดยมิ ใ ห้ เ สี ย หายหรื อ สู ญ หายไม่ ว่ า จาก
บุคคลหรื อจากภัยพิบตั ิใด ๆ เท่าที่สามารถจะทาได้
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อย่างเต็มที่ รวมทั้งไม่นาสิ่ งของใด ๆ ไม่ว่าอุปกรณ์
หรื อทรั พย์สินของบริ ษทั ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
หรื อเพื่อประโยชน์ของผูอ้ ื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
7 บริ ห ารงานโดยยึ ด มั่น ในคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม
รวมทั้งส่ งเสริ มให้มีคุณธรรมและจริ ย ธรรมในทุ ก
ระดับ ของบริ ษัท ฯ ตลอดจนสอดส่ อ งดู แ ล และ
จัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ อาจ
เกิดขึ้นในบริ ษทั ฯ
8 ต้อ งปกครองดู แ ลผูใ้ ต้บังคับ บัญชาอย่างใกล้ชิด มี
ความยุติธรรม ไม่มีอคติ

9 ต้อ งพร้ อ มที่ จ ะท างานเป็ นที ม และสามารถรั บ ฟั ง
ความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
10 ต้อ งปฏิ บัติ ต าม ตลอดจนต้อ งสนับ สนุ น และช่ วย
ควบคุมกากับพนักงานในบังคับบัญชาให้ปฏิบตั ิตาม
ระเบี ยบ วินัย และข้อกาหนดของบริ ษทั ในการใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด เพื่อให้
การใช้เ ครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ ข องบริ ษ ัท เป็ นไปตาม
กฎหมายคอมพิ ว เตอร์ กฎหมายลิ ข สิ ทธิ์ หรื อ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และป้องกันมิให้เกิดความ
เสี ยหายต่อชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ของบริ ษทั ฯ

ข. ข้ อไม่ พงึ ปฏิบัติสาหรับผู้บริหาร

พนักงานระดับผูบ้ ริ หารทุกคนพึงงดเว้นไม่ปฏิบตั ิ
หรื อประพฤติ ตนไปในทางที่ จะนาไปสู่ ความเสื่ อมเสี ยของ
บริ ษทั ฯ และของตนเอง กล่าวคือ
1 ใช้เวลาทางานของบริ ษทั ฯ ไปทาอย่างอื่น หรื อใช้
ประโยชน์ส่วนตัว
2 ประกอบกิ จการอันมี สภาพเดี ย วกัน และเป็ นการ
แข่ ง ขั น กั บ กิ จ การของบริ ษั ท ไม่ ว่ า จะท าเพื่ อ
ประโยชน์ ส่วนตัวหรื อ ผูอ้ ื่ น หรื อ เป็ นผูถ้ ื อหุ้นที่ มี
อานาจครอบงาการจัดการ ซึ่งอาจเป็ นผลเสี ยหายต่อ
บริ ษทั ฯ ไม่ว่าโดยตรงหรื ออ้อม
3 ประพฤติ ต นไปในทางที่ อ าจท าให้ เ สื่ อ มเสี ย ต่ อ
ตาแหน่งหน้าที่และเกียรติคุณของบริ ษทั ฯ
4 แจ้งหรื อใช้ขอ้ ความที่เป็ นเท็จ หรื อปกปิ ดข้อความ
จริ งที่ควรแจ้งต่อบริ ษทั ฯ
5 ทางานด้วยความประมาทเลินเล่อ กระทาการใด ๆ
อันไม่เหมาะสมแก่การปฏิบตั ิหน้าที่ของผูบ้ ริ หารที่
ดี เพื่อให้งานลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุ จริ ต
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ปกปิ ด หรื อบิ ด เบื อ นความจริ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ ง
ผลประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื่น ซึ่ งอาจจะเป็ นผล
เสี ยหายต่อบริ ษทั ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อม
ขัดขวาง หรื อกระทาการใด ๆ อันเป็ นการขัดขวาง
การปฏิ บัติ ง านโดยชอบของผูม้ ี อ านาจหน้าที่ ใ น
บริ ษ ัท ฯ หรื อ ออกค าสั่ ง ใด ๆ ให้ พ นัก งานปฏิ บัติ
ในทางมิชอบหรื อผิดจริ ยธรรม
ท าผิ ด กฎหมายแพ่ ง และกฎหมายอาญา อัน ส่ ง ผล
เสี ย หายให้ แ ก่ ต นเองหรื อ ผู ้อื่ น ไม่ ว่ า โดยเจตนา
หรื อไม่ก็ตาม
เปิ ดเผยค่าจ้างหรื อเงินเดือน อัตราการขึ้นเงินเดือน
ของตนเองหรื อของผูอ้ ื่น ไม่ว่าโดยเจตนาหรื อไม่ก็
ตาม
เรี ยกรับ หรื อยินยอมจะรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์
อื่นใดจากลูกค้า ผูค้ า้ คู่คา้ คู่แข่ง หรื อบุ คคลอื่นใด ที่
ทาธุรกิจกับบริ ษทั ฯ หรื อการเลี้ยงรับรอง ซึ่ งพิสูจน์
ได้ว่าเกินกว่าความเหมาะสม ยกเว้นของขวัญตาม
ประเพณี นิ ย ม หรื อการเลี้ ยงรั บ รองทางธุ ร กิ จ
ตามปกติ หรื อ ค่ าใช้จ่ ายในการส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ อัน
นามาซึ่งชื่อเสี ยงทางการค้า เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยน
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11

12

13

14

ตามธรรมเนียมนิยม แต่หากสิ่ งเหล่านั้นมีมูลค่าเกิน
กว่ า 3,000 บาท ต้อ งแจ้ง ให้ ผู ้บัง คับ บัญ ชาระดับ
ตั้งแต่ผบู ้ งั คับบัญชาทราบทันที
ให้สินบนไม่ว่าโดยตรงหรื อผ่านบุคคลที่สาม และ/
หรื อใช้อิทธิ พลอย่างไม่ถูกต้องต่อตัวแทนของรั ฐ
ลูกค้าหรื อคู่คา้ ซึ่ งนับว่าเป็ นการขัดแย้งต่อนโยบาย
ของบริ ษทั ฯ
กระทาการเพิ่มเติม ตัดทอนหรื อแก้ไขด้วยประการ
ใด ๆ ในบันทึ กหรื อข้อมูลใด ๆ เพื่อเปลี่ ยนแปลง
หรื อ บิ ด เบื อ นผลการด าเนิ น งาน และการบัน ทึ ก
บัญชี ให้ผิดไปจากความเป็ นจริ งโดยเจตนา ไม่ว่า
เพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ก็ตาม
ชาระเงิน หรื อจัดการทางธุรกิจโดยมีเจตนา หรื อทา
ให้เข้าใจได้ว่าส่ วนหนึ่ งของการชาระเงิน หรื อการ
จั ด ก า ร ท า ง ธุ ร กิ จ นั้ น ๆ มี จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ อื่ น
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุในเอกสารเพื่อ
การชาระเงินหรื อการจัดการทางธุรกิจ
เป็ นบุคคลที่มีหนี้ สินล้นพ้นตัว หรื อมีเหตุผลอย่าง
หนึ่ งอย่ า งใดตามกฎหมายให้ สั น นิ ษ ฐานได้ว่ า มี
หนี้สินล้นพ้นตัว

15 ไม่รักษาข้อมูลทางทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษทั
หรื อที่ บ ริ ษั ท ได้ ม าจากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
พนักงาน
16 ลอกเลียนแบบผลงานและทรัพย์สินทางปั ญญาของ
ผูอ้ ื่น
17 กระทาการใด ๆ อันเป็ นการแสวงหาประโยชน์แก่
ตนเองหรื อผูอ้ ื่นโดยมิชอบ
18 ให้ ห น่ ว ยงานที่ ไ ม่ใ ช่ ส ายจัดซื้ อ ขอการสนับสนุ น
จากผูค้ ้าหรื อคู่ค้า (หากมี ความจาเป็ นที่ จะต้องขอ
การสนับสนุนดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ให้
หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ หารื อกั บ สายจั ด ซื้ อเพื่ อ เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบดาเนินการ ยกเว้น การจัดกิจกรรมร่ วม
ทางการตลาด ให้ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบ
19 กระท าการอัน เป็ นการละเลย หรื อ เอื้ อ อ านวยแก่
บุ ค คลใด ๆ ที่ จ ะเข้า มาแสวงหาประโยชน์ หรื อ
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 ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ของ
บริ ษ ัท โดยมิ ชอบ หรื อ โดยไม่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตจาก
บริ ษทั ฯ หรื อจงใจสนับสนุนยินยอมให้เกิดขึ้น หรื อ
มีอยู่ซ่ ึ งการกระทาผิดของผูใ้ ห้บริ การ ตามกฎหมาย
คอมพิวเตอร์ หรื อกฎหมายลิขสิ ทธิ์ หรื อกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ค. การกาหนดโทษผู้บริหาร
1 การฝ่ าฝื นที่ไม่ร้ายแรง: ผูบ้ ริ หารจะได้รับหนังสื อ
เตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่ งจะระบุลกั ษณะของ
การฝ่ าฝื นรวมทั้งมูลเหตุที่อาศัยเป็ นหลักของการฝ่ า
ฝื นนั้น โดยให้โอกาสผูบ้ ริ หารดังกล่าวโต้แย้งข้อ
กล่าวหาดังกล่าวต่อผูบ้ งั คับบัญชา หากไม่สามารถ
แก้ ปั ญหาได้ ให้ น าเสนอ เรื่ อ งดั ง กล่ า วต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่ อ พิ จ ารณา และให้ถือคา
ตัดสิ นของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นที่สิ้นสุด หากมี
การฝ่ าฝื นเป็ นครั้ งที่ ส อง หรื อ ผูบ้ ริ ห ารไม่ แ ก้ไข
ความผิ ด จากการฝ่ าฝื นในครั้ งแรกตามที่ ไ ด้รั บ
หนัง สื อ เตื อ นนั้น ผูบ้ ริ หารดัง กล่าวจะถูกลงโทษ
ทางวินยั อย่างเคร่ งครัด ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้างได้

2 การฝ่ าฝื นร้ ายแรงซึ่ ง รวมถึ ง การฝ่ าฝื นดัง ต่อไปนี้
เช่ น การให้ ห รื อ การรั บ สิ น บน การฉ้ อ โกง การ
เปิ ดเผยข้อมูลความลับ หรื อทรั พย์สินทางปั ญญา
ของบริ ษทั ต่อบุคคลที่สาม และการกระทาใดๆ ที่
เสื่ อ มเสี ย ต่ อ เกี ย รติ คุ ณ ของบริ ษัท หรื อปกปิ ด
หรื อไม่รายงานข้อมูล การหารื อ หรื อเอกสารสาคัญ
ใดๆ ต่อผูบ้ งั คับบัญชา บริ ษทั อาจพิจารณาเลิกจ้าง
โดยไม่จ่ายค่าชดเชย และโดยไม่จาเป็ นต้องออก
หนังสื อเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อน

ง. ข้ อพึงปฏิบัติสาหรับพนักงาน
เพื่ อ เป็ นการเสริ ม สร้ า งการท างานที่ ดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
พนักงานควรมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1 พนักงานพึงปฏิบตั ิงานด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และ
ด้ว ยความอุ ต สาหะ ขยัน หมั่น เพี ย ร และปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพการท างานให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ทั้ งนี้ เพื่ อ
ประโยชน์ต่อตนเองและบริ ษทั ฯ
2 พนักงานพึงประพฤติปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ในการทางานของบริ ษทั ฯ โดยเคร่ งครัด
3 พนักงานพึงให้ความเคารพและเชื่อฟังผูบ้ งั คับบัญชาที่
สั่ง การโดยชอบด้วยนโยบาย และระเบียบข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ
4 พนักงานพึงมี ความสมัครสมานสามัคคีต่อ กัน และ
เอื้อ เฟื้ อช่ วยเหลื อ ซึ่ ง กันและกัน ไม่ก่อ ให้เกิ ดความ
ขัดแย้ง
ซึ่ งจะนาไปสู่ ความเสี ยหายต่อบุคคล
อื่น และบริ ษทั ฯ

5 พนักงานพึงเคารพสิ ทธิ และให้เกี ยรติ ซ่ ึ งกันและกัน
หลี กเลี่ ยงการนาข้อ มูลหรื อ เรื่ องราวของผูอ้ ื่นทั้งใน
เรื่ อ งเกี่ ย วกับ การปฏิ บัติ ง าน และเรื่ อ งส่ ว นตัว ไป
เปิ ดเผยหรื อวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิด
ความเสี ยหายทั้งต่อพนักงาน และต่อบริ ษทั
6 พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญใด ๆ ที่อาจทา
ให้ตนเองรู ้สึกอึดอัดในการปฏิบตั ิหน้าที่ในภายหน้า
หากหลี ก เลี่ ยงไม่ ไ ด้ให้แจ้ง ต่อ ผูบ้ ังคับบัญชาทราบ
ในทันที
7 พนัก งานไม่ ใ ช้ต าแหน่ งหน้า ที่ หรื อ ประโยชน์จาก
หน้าที่ การงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรื อ
พรรคพวก หรื อทาธุรกิจแข่งขันกับบริ ษทั
8 พนักงานพึงปฏิบตั ิ ต่อลูกค้า คู่คา้ ด้วยความซื่ อสัตย์
สุจริ ต และด้วยความเสมอภาค
9 พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้า คู่คา้ และองค์กร
อย่างเคร่ งครัด
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10 พ นั ก ง า น พึ ง ร า ย ง า น เ รื่ อ ง ที่ ไ ด้ รั บ ท ร า บ ใ ห้
ผูบ้ ังคับบัญชาโดยมิ ชักช้า เมื่ อ เรื่ องที่รับทราบอาจมี
ผลกระทบต่อการดาเนินงาน หรื อชื่อเสียงของบริ ษทั ฯ
11 พนักงานพึงรักษาดูแลสิ ทธิ ประโยชน์ และทรัพย์สิน
ของบริ ษทั ให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

ประหยัด มิให้สิ้นเปลือง สู ญเปล่า เสี ยหาย หรื อเสื่ อม
สลายก่อนเวลาอันสมควร
12 พนักงานควรเข้ารั บการอบรมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
หรื อเมื่อมีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่สาคัญ

จ. บทกาหนดโทษพนักงาน
กรณี ที่พนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ ให้พิจารณาไปตามโครงสร้างการจัด
องค์กรของบริ ษทั ฯ และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน ทั้งนี้ให้แต่ละฝ่ ายงานเป็ นผูพ้ ิจารณาเองในเบื้องต้น และสรุ ปเรื่ องส่งต่อให้
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งและสายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อตัดสิ นความผิดพร้อมทั้งระบุโทษตามความเหมาะสมต่อไป แต่หากความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นรุ นแรง และก่อให้เกิดความเสี ยหายเป็ นอย่างมากไม่อาจอยูใ่ นวินิจฉัยของต้นสังกัดได้ ก็ให้นาเรื่ องเข้า
สู่ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาหาข้อสรุ ปและกาหนดโทษต่อไป
การกาหนดโทษ
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การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม
บริ ษทั ฯ เน้นย้าถึงความสาคัญของการดาเนินกิจการ
ด้วยความมุ่งมัน่ แก่ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งภายในองค์กร ใน
การเป็ นศูนย์กลางของการส่ งเสริ มการพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยพัฒนา
ชุ มชนโดยรอบองค์กร เพื่อสร้ างคุณภาพชี วิตที่ดีอย่างยัง่ ยืน
ในปี บริ ษทั ฯ จึงได้สรุ ปสาระสาคัญในการดาเนินกิจการ ดังนี้
❖

ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การอย่ า งเป็ นธรรม เพื่ อ ให้
พนัก งานมี ค วามสุ ข และพร้ อ มปฏิ บัติ ห น้าที่
อย่างเต็มประสิ ทธิภาพ

❖

เปิ ดโอกาสและส่ ง เสริ มให้ พ นั ก งานแสดง
ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ได้อย่างเต็มที่

❖

เพื่อให้มนั่ ใจว่าพนักงานทุกคนได้รับการความ
ปลอดภัยสู งสุ ดในระหว่างปฏิบตั ิงาน

❖

ส่ งเสริ มดู แลผูผ้ ลิ ตและเกษตรกรให้มี ร ายได้
และชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ นึ อย่างยัง่ ยืน

❖

สนับสนุ นกิจกรรมที่พฒั นาชุมชนให้มีความรู ้
ใหม่ ๆ เพื่อต่อยอด และสร้างแรงขับเคลื่อนที่ดี
ในการดารงชีวิต

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษ ัท ฯ มี น โยบายด้านเคารพต่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนโดยมี การส่ ง เสริ ม และ
คุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพตลอดจนปฏิบตั ิต่อกันด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทั้ง
ภายใน และภายนอกองค์กร ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ เพศ อายุ สี ผิว ศาสนา
สภาพร่ างกาย และชาติ ตระกูล บริ ษทั ฯ ไม่กระทาการใด ๆ ที่ เป็ นการละเมิ ดสิ ทธิ
เสรี ภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิ ทธิ
มนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour) และต่อต้านการใช้
แรงงานเด็ก (Child Labour) เป็ นต้น นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ตั้งเป้าหมายในการพัฒนา
และจัดทาแนวปฏิบตั ิที่ชดั เจนต่อการเคารพสิ ทธิมนุษยชนให้แล้วเสร็ จภายในปี 2564
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การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ในปี 2563 บริ ษ ัท ฯ ตระหนักอยู่เ สมอว่ าพนักงานทุ กคนเป็ นทรั พ ยากรที่ ท รงคุ ณค่ าที่ สุด ของบริ ษ ัทฯ เป็ นปั จ จัย แห่ ง
ความสาเร็ จของการบรรลุเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดนโยบายให้มีการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน
การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยได้ยึดหลักปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
❖

ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิ ทธิส่วนบุคคล

❖

ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยูเ่ สมอ

❖

การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทาด้วยความสุ จริ ตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความรู ้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น

❖

ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู ้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสม่าเสมอ อาทิ การจัดอบรม
สัมมนาการฝึ กอบรม และให้โอกาสอย่างทัว่ ถึงกับพนักงานทุกคน

❖

กาหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็ นธรรม ตามสภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน

❖

ผลการปฏิบตั ิงาน และความสามารถของบริ ษทั ฯ ในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว

❖

หลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้าที่การงานของพนักงาน

❖

เปิ ดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรื อร้องทุกข์เกี่ยวกับการทางาน และกาหนดวิธีการแก้ไข เพื่อเกิดประโยชน์แก่ทุก
ฝ่ าย และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการทางานร่ วมกัน

มาตรการเยียวยาผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการ
รับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนและ
สั ง คม โดยสนับ สนุ น กิ จ กรรมช่ ว ยเหลื อ สั ง คม พัฒ นา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ส่ งเสริ มการดาเนินงานด้านจิต
อาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่ อง
และปลูกจิตสานึกด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ
สิ่ งแวดล้อมให้กบั พนักงานทุกระดับ
ผูบ้ ริ หารในองค์กรจะต้องรั บผิดชอบดู แล และถื อ
เป็ นเรื่ องสาคัญที่จะดาเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับ
บัญ ชาของตนทราบ และปฏิ บัติ ตามคู่มือ จรรยาบรรณของ
บริ ษทั ฯ อย่างจริ งจัง หากกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน

ผูใ้ ดกระทาผิดหลักการกากับดูแลกิจการตามที่กาหนดไว้ จะ
ได้รั บ โทษทั้ง ทางวิ นัย กฎระเบี ย บและหรื อ ข้อ บัง คับ ของ
บริ ษ ัท ฯ และหากมี ก ารกระท าที่ เ ชื่ อ ได้ว่ า ท าผิ ด กฎหมาย
บริ ษทั ฯ ก็จะดาเนิ นการสอบสวนและส่ งเรื่ องให้เจ้าหน้าที่
ดาเนินการโดยไม่เพิกเฉย หากพนักงานพบเห็นการกระทา ผิด
กฎหมาย สามารถแจ้ง ข้อ ร้ อ งเรี ย นหรื อ ข้อ กล่ า วหา ไปยัง
ประธานกรรมการบริ ษ ัท ฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ
ได้ทนั ที ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะดาเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิ ดเผย
ชื่อผูแ้ จ้งเบาะแส เพื่อคุม้ ครองผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู ้
แจ้งข้อร้องเรี ยนดังกล่าว

119
รายงานการพัฒนาอย่างยัง
่ ยืน 2563

การสื่อสารต่อพนักงาน
ในปี 2563 บริ ษ ัท ฯ มี ช่ อ งทางการสื่ อ สารภายใน
องค์กรเพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบข่าวสาร หรื อข้อมูลที่
เป็ นสาระสาคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องกฎระเบียบข้อบังคับ
ในการทางาน หรื อข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อพนักงานรวม
ไปถึงนโยบายต่าง ๆ ที่ทางบริ ษทั ฯ ได้ประกาศให้พนักงาน

รั บ ทราบโดยทั่ว กัน โดยการจัด บอร์ ด ประชาสั ม พัน ธ์ การ
ดาเนิ นการพบปะตามส่ วนงานต่าง ๆ การประชุมชี้ แจง การ
สื่ อสารผ่านจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงการจัดทาแผ่น
พับเพื่อให้เข้าถึงพนักงานทุกคน

การจ้างงาน
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน
อย่างเคร่ งครัดตั้งแต่การจ้างงานจนถึงการดูแลพนักงานและ
บุ ค ลากรของบริ ษัท ฯ อย่ า งทั่ ว ถึ ง เพื่ อ ให้ พ นั ก งานและ
บุคลากรทุกคน เกิดความผูกพันต่อองค์กร และพร้อมเดินเคียง
ข้างองค์กรไปสู่ เป้าหมายอย่างยัง่ ยืน นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ได้
ให้ความสาคัญต่อความเท่าเที ยมกันของมนุ ษย์ และดาเนิ น
กิจการอย่างเป็ นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ พร้อมทั้งให้โอกาส
แก่พนักงานได้พฒั นาศักยภาพโดยไม่จากัดเพศ ช่วงอายุ โดย
ระบุรายละเอียดการการจ้างงานอย่างเปิ ดเผย ดังนี้

ไทย
36.6%
เมียนมาร์
62.3%

ฟิ ลิปปิ นส์
0.2%

อิตาลี
0.1%

ตารางแสดงจานวนพนักงานของบริ ษทั ฯ
จานวนพนักงาน (คน)
การจ้ างงาน

ช่ วงอายุ 18 - 35 ปี

ช่ วงอายุ 36 ปี ขึน้ ไป

รวมทั้งสิ้น

ชาย

ห ิง

รวม

ชาย

ห ิง

รวม

พนักงานรายเดือน

37

86

123

47

81

128

251

พนักงานรายวัน

199

269

468

58

133

191

659

รวม

236

355

591

105

214

319

910

บริ ษทั ฯ ยังได้คานึ งถึงความหลากหลาย และความ
เท่าเทียมกันของกลุ่มคนที่เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อน
องค์ ก ร มิ ใ ช่ แ ค่ เ พศสภาพ และช่ ว งอายุ แต่ ย ัง ให้ เ กี ย รติ
และสนั บ สนุ น กลุ่ ม คนที่ มี ค วามหลากหลายทางเชื้ อ ชาติ
โดยการให้โอกาสกลุ่มคนเหล่านี้ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่
และเท่าเทียม โดยบริ ษทั ฯ ได้เข้ามามีบทบาทที่สาคัญในการ
ปรับปรุ งและพัฒนาการดาเนิ นงานภายใต้ความหลากหลาย
ของแรงงานภาคธุ รกิ จ เพื่อสร้ างบรรทัดฐานและความเท่ า
เทียมของคนในสังคม และการไม่เลือกปฏิบตั ิต่อแรงงาน ในปี
2563 บริ ษทั ฯ จึงได้แสดงรายการจ้างงานตามสัญชาติ ดังนี้
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การฝึกอบรมพนักงาน
บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดให้มีการอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู ้ ความสามารถ ทั้งใน
ระดับพนักงานรายวันไปจนถึงระดับหัวหน้า
งานโดยในปี 2563 มีพนักงานเข้าร่ วมการอบ
ทั้งสิ้ น 619 คน จากพนักงาน 910 คน คิดเป็ น
สัดส่ วนพนักงานที่ได้รับการอบรม ร้อยละ 68
โดยมีรายละเอียดจานวนชัว่ โมงในการอบรม
และการอบรมเฉลี่ยของพนักงาน ดังนี้

ตารางแสดงจานวนชัว่ โมงในการอบรมของพนักงาน
การอบรมของพนักงาน
รายการ

จานวนผู้เข้ ารับ

จานวนการอบรม
ทั้งหมด
(ชั่วโมง/ปี )

การอบรมเฉลีย่

557

3,399

6.1

62

342

5.5

619

3,741

6.0

การอบรม
(คน)
ระดับพนักงานรายวันขึ้นไป
*เป้ าหมายการอบรมไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัว่ โมง/คน/ปี
ระดับหัวหน้างานขึ้นไป
*เป้ าหมายการอบรมไม่นอ้ ยกว่า 12 ชัว่ โมง/คน/ปี
รวม

ของพนักงาน
(ชั่วโมง/คน/ปี )

ความผูกพันของพนักงาน
บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส าคัญ ต่ อ พนั ก งานและ
บุคลากรในองค์กรอย่างเต็มที่ โดยมุ่งเน้นให้
พนักงานสามารถแสดงศักยภาพของตนเองได้
อย่างมีคุณภาพ และภูมิใจในการปฏิบตั ิหน้าที่
แ ล ะ มี ค ว า ม เ ป็ น น้ า ห นี่ ง ใ จ เ ดี ย ว กั น
นอกจากนั้น บริ ษ ัท ฯ ตอบแทนพนัก งานที่
ปฏิ บัติ ง านอนย่างสุ ด ความสามารถด้วยการ
มอบรางวัลต่าง ๆ ให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
เป็ นประจา เล่น การขึ้นเงินเดือน การจัดเลี้ยง
ขอบคุ ณ การปรั บ ปรุ งสิ่ งแวดล้ อ มและ
บรรยากาศในการทางานให้พนักงานมีพ้ืนที่ใช้
สอยที่ มี คุ ณ ภาพและน่ าอยู่ โดยบริ ษั ท ฯ
ตั้ ง เป้ า หมายในการสร้ า งความผู ก พัน ของ
พนักงาน และรับฟังความต้องการของ

พนักงาน เพื่อให้สามารถดาเนิ นการสร้างความผูกพันของพนักงานได้อย่าง
ตรงจุด ด้วยการจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของพนักงาน ให้แล้วเสร็ จ
ภายในปี 2564 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้รวบรวมอัตราการลาออกของพนักงานในปี
2563 พร้อมทั้งเก็บข้อมูลสถิติและมีการตั้งเป้ าเพื่อควบคุมอัตราการลาออก
แบบต่อเนื่อง โดยจาแนกอัตราการลาออกไว้ ดังนี้

รายการ
พนักงานรายเดือน
*เป้าหมายไม่เกิน ร้อยละ 2 ต่อปี
พนักงานรายวัน
*เป้าหมายไม่เกิน ร้อยละ 8 ต่อปี
รวม

การลาออกของพนักงาน
จานวน (คน)

ร้ อยละ

50

1.76

412

5.82

462

7.58
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นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นความสาคัญด้านความ
ปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ที่
อาจส่ งผลกระทบต่อพนักงานทุกคน จึงกาหนดนโยบายเพื่อ
เป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจ ดังนี้

❖

ความปลอดภัยในการทางานเป็ นหน้าที่อนั ดับ
แรกของพนักงานทุกคน

❖

พนักงานทุ กคนต้อ งค านึ ง ถึ ง ความปลอดภัย
ของตนเอง เพื่อนร่ วมงาน ตลอดจนทรัพย์สิน
ของบริ ษั ท ฯ เป็ นส าคั ญ ตลอดเวลาการ
ปฏิบตั ิงาน

❖

พนักงานทุกคนต้องคานึ งถึงความสะอาดและ
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในพื้นที่ทางาน

❖

บริ ษ ัท ฯ จะสนับ สนุ น และส่ ง เสริ ม กิ จ กรรม
ความปลอดภัย ในการท างาน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผล
ในทางปฏิบตั ิกบั ทุกฝ่ ายอย่างสู งสุ ด

❖

บริ ษั ท ฯ จะตระหนั ก ถึ ง ความส าคัญ ของ
มาตรการในการป้ องกันอุบัติเหตุ อนั เกิ ด จาก
การทางานที่มีต่อพนักงาน

❖

บริ ษ ัท ฯ จะสนับ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ มี การ
ปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้อ ม และวิ ธี ป ฏิ บัติ ง าน
อย่างปลอดภัยรวมถึงการมีสุขภาพอนามัยที่ดี
ของพนักงานทุกคน

จากการดาเนิ นงานด้านอาชี วอนามัย ความปลอดภัยใน
การปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ จึงได้มีการเก็บรวมรวมข้อมูลการ
บาดเจ็บของพนักงานที่มีสาเหตุจากการปฏิบตั ิหน้าที่ในเวลา
งาน และได้ระบุตวั ชี้วดั อัตราการบาดเจ็บของพนักงานจนถึง
ขั้น หยุดงาน รวมถึ ง การเสี ย ชี วิ ตจากการปฏิ บัติหน้าที่ ในปี
2563 ดังนี้
รายการ
จานวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบตั ิงาน
อัตราการบาดเจ็บจากการทางานถึงขั้นหยุดงาน
การเสี ยชีวติ จากการปฏิบตั ิงาน

หน่ วย

ปี 2563

คน

30

กรณี ต่อ การทางาน 1,000,000
ชัว่ โมง

3.03

คน

0
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ช่องทางการร้องเรียน
• https://www.nrinstant.com/en/corporate-governance/anti-corruption/whistleblowing

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทาผิดและการทุจริต
นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทาผิดและการทุจริต

1. บทน า บริ ษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์
จ ากัด (มหาชน) ตระหนั ก ถึ ง การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ว ยความ
รับผิดชอบ ถูกต้อง โปร่ งใส เป็ นไปตามประมวลจรรยาบรรณ
และนโยบายการกากับดูแลกิจ การของบริ ษทั ที่ได้กาหนดไว้
บริ ษทั เชื่ อว่าพนักงานจะต้องได้รับการปฏิบตั ิอย่างยุติธรรม
และ คาดหวังว่าพนักงานของบริ ษทั จะต้องประพฤติตนอย่าง
มื อ อาชี พ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต และปฏิ บั ติ ต ามคู่ มื อ
จรรยาบรรณของกลุ่มบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะ
ปกป้องพนักงาน การดาเนินงาน และ

2. วัต ถุป ระสงค์ นโยบายการรับเรื่ อง
ร้องเรี ยนและเบาะแสการกระทาผิดและการทุจริ ต (“นโยบาย
ฉบับนี้”) มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
2.1. เพื่ อ ก าหนดช่ อ งทางในการรายงานและ
สนับสนุ นให้พนักงานทุกคนให้ขอ้ มูล รายงานเบาะแสการ
กระทาผิดหรื อการทุจริ ตใดๆ ที่ เกิ ดขึ้นในบริ ษทั ซึ่ งจะช่ วย
สร้ างขวัญ และกาลังใจแก่ พนัก งาน เนื่ อ งจากสามารถที่ จะ
รายงานเรื่ องที่ตนเป็ นห่วงได้อย่างมัน่ ใจ

ทรัพย์สินต่าง ๆ จากความเสี่ ยงที่เกิดจากการประพฤติที่ขดั ต่อ
คู่ มื อ จรรยาบรรณ และการทุ จ ริ ต ต่ า งๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง มี
ผลกระทบต่ อ ชื่ อ เสี ย ง หรื อ มู ล ค่ า ของผู ้ถื อ หุ้ น ของบริ ษ ัท
บริ ษทั จึงไม่ยินยอมให้มีการกระทาผิด และการทุจริ ตเกิดขึ้น
ในบริ ษทั บริ ษทั จะดาเนินการพิจารณาสอบสวน และลงโทษ
ทางวินยั กับผูก้ ระทาผิด

2.3. เพื่ อ กาหนดแนวปฏิ บัติ ที่ โ ปร่ ง ใสและเที่ ย ง
ธรรมในการสอบสวนการกระทาผิดและการทุจริ ต
24. เพื่อเป็ นการป้ องปรามการกระทาผิดและการ
ทุจริ ตที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร และ เป็ นส่ วนช่วยให้สามารถ
ตรวจพบและลดความเสี ย หายจากการกระท าผิ ด หรื อ การ
ทุจริ ต
2.5. เพื่ อ เป็ นการส่ ง เสริ ม ภาพลัก ษณ์ แ ละคุ ณ ค่ า
จริ ยธรรมที่ดีของบริ ษทั และพนักงาน

2.2. เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ า พนัก งานที่ ใ ห้ ข้อ มู ล ความ
ร่ วมมือหรื อความช่วยเหลือใดๆ แก่บริ ษทั อันเกี่ยวข้องกับการ
กระท าผิ ด และการทุ จ ริ ต จะได้รั บ การคุ้ม ครอง ไม่ ใ ห้ ถู ก
คุ กคาม ข่ ม ขู่ เปลี่ ย นแปลงตาแหน่ ง งาน ลักษณะงาน หรื อ
สถานที่ทางาน พักงาน ไล่ออก หรื อกระทาอื่นใดที่มีลกั ษณะ
ของการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม
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3. ขอบเขต
3.1. นโยบายฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้กับทุกการดาเนิ นงาน
รวมถึงผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนของบริ ษทั และบริ ษทั ใน
กลุ่ม

4. ค านิย าม ข้อความ
หรื อคาใดๆ ที่ใช้ในนโยบายฉบับนี้ให้
มี ความหมายดั ง ต่ อ ไปนี้ เว้ น แต่
ข้ อ ความดั ง กล่ า วจะแสดงหรื อได้
อธิบายไว้เป็ นอย่างอื่น
4.1. “พนั ก งาน” หมายถึ ง พนักงาน
ประจ า พนั ก งานทดลองงาน และ
พ นั ก ง า น สั ญ ญ า จ้ า ง พิ เ ศ ษ ต า ม
ข้อบังคับการทางานของบริ ษทั
4.2. “ผู้บริ หาร” หมายถึง พนักงานที่
ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง
หน้ า ที่ ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการ
ก าหนดนโยบาย และทิ ศ ทางการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษัท /หน่ ว ยงาน
และ/หรื อ ก ากับ ดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บัติ
ตามนโยบายของบริ ษทั
4.3. “การกระท าผิ ด ” หมายถึ ง การ
กระท า หรื อละเว้น การกระท าใดๆ
ของพนักงานหรื อผูบ้ ริ หาร ซึ่ งเป็ นการ
ฝ่ าฝื นคู่ มื อ จรรยาบรรณบริ ษ ัท และ
ข้ อ บั ง คั บ การ ท าง าน ข อ ง บ ริ ษั ท
ตัวอย่างรู ปแบบการกระทาผิด เช่น

3.2. นโยบายนี้ ครบคลุมการกระทาผิดและการทุจริ ต (ทั้งที่
ปรากฏแล้วหรื อสงสัย) ซึ่ งเกี่ยวข้องกับพนักงานผูข้ ายสิ นค้า/
บริ การ เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่คา้ ผูถ้ ือหุ้น กรรมการและผูม้ ีส่วนได้
เสี ยอื่น ๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจกับบริ ษทั

4.3.1. เปิ ดเผยสารสนเทศอันเป็ น
ค ว า ม ลั บ น อ ก เ ห นื อ ไ ป จ า ก
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
4.3.2. มี ผ ลประโยชน์ ข ัด กัน
อย่างร้ายแรง โดยเห็นแก่ประโยชน์
ส่ วนตนในฐานะพนั ก งานหรื อ
ผู ้บ ริ หารมากกว่ า ประโยชน์ ข อง
บริ ษทั
4 .3 .3 . ด าเ นิ น การ อั น ไ ม่
สมควรเพื่ อ ประโยชน์ ข องตนเอง
หรื อผูอ้ ื่น
4.3.4. เปิ ดเผยหรื อ ใช้ข้อ มู ล
ความลับ ทางการค้าหรื อ ธุ ร กิ จ ของ
บริ ษทั เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วน
ตนหรื อผูอ้ ื่น
4.3.5. รับหรื อแสวงหาสิ่ งของ
อัน มี มู ล ค่ าจากผูร้ ั บ จ้าง ผูส้ ่ ง สิ น ค้า
หรื อบุคคลผูใ้ ห้บริ การ หรื อส่งสิ นค้า
ต่ า งๆ ให้ บ ริ ษัท รวมถึ ง การรั บ ค่ า
นายหน้าในทางลับหรื อ “เงินจูงใจ”
หรื อ “เงินใต้โต๊ะ"
4.3.6. การบังคับ คุกคาม หรื อ
การเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมต่อ
พนักงาน

4.4. “การทุ จ ริ ต ” หมายถึ ง การ
กระท าพฤติ ก รรมใด ๆ ที่ มี เ จตนา
ทุ จ ริ ตโดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้
ได้มาซึ่ ง เงิน ผลประโยชน์ หรื อการ
หลีกเลี่ยงภาระผูกพัน หรื อการทาผิด
กฎหมายและก่ อ ความเสี ย หายแก่
บริ ษทั ทั้งนี้ รายละเอียดลักษณะของ
การทุจริ ต ให้พิจารณาโดยอ้างอิงจาก
คู่ มื อ ของ Association of Certified
Fraud Examiner
4.5. “บริ ษัทในกลุ่ม” หมายถึง บริ ษทั
ย่อ ย บริ ษ ัทร่ วม หรื อ บริ ษทั ที่ บริ ษทั
เอ็น อาร์ อิ น สแตนท์ โปรดิ วซ์ จ ากัด
(มหาชน) เข้าไปร่ วมลงทุน หรื อ บริ ษทั
ที่ บริ ษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์
จากัด (มหาชน) มี อานาจควบคุมการ
จัดการ โดยการถือหุ้นหรื อตามสัญญา
ที่ได้ตกลงกันไว้
4.6. “ผู้ร้องเรี ยน” หมายถึง กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั และ
บริ ษทั ในกลุ่ม รวมถึ งผูม้ ี ส่วนได้เ สี ย
ต่างๆ ซึ่ งได้ร้องเรี ยน หรื อแจ้งเบาะแส
การกระท าผิ ด หรื อ การทุ จริ ตใดๆ ที่
เกิ ด ขึ้ น ในบริ ษ ัท หรื อ บริ ษ ัท ในกลุ่ ม
ด้วยเจตนาสุ จริ ต
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5. หน้าที่ความรับผิดชอบ
5.2. ผู้บริหารและผู้บังคับบั ชา
5.2.1. เป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
รวมทั้งมีหน้าที่สอดส่องดูแลและส่งเสริ มผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ให้
ปฏิบตั ิตามประมวลจรรยาบรรณทางธุรกิจ

5.1. พนักงาน
5.1.1.พนักงานมี หน้าที่ ตอ้ งแจ้งให้ผูบ้ งั คับบัญชาใน
สายงานทราบและหรื อตามช่องทางที่กาหนดไว้ในนโยบาย
ฉบับนี้ โดยทันที หากพบเห็ นหรื อมี เหตุอนั ควรเชื่ อว่ามี การ
กระทาผิดหรื อการทุจริ ตเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับบริ ษทั กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
5.1.2. พนักงานต้องให้ความร่ วมมือและช่วยเหลือแก่
ฝ่ ายบริ หารหรื อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั ที่ทาหน้าที่
สอบสวนการกระทาผิดหรื อการทุจริ ต

5.2.2. ผูบ้ ริ หาร มีหน้าที่รับผิดชอบส่ งเสริ มและจัดให้
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมี ประสิ ทธิ ผลเพื่อ
ป้ อ งกั น การกระท าผิ ด การทุ จ ริ ต ในส่ ว นงานที่ ต นเอง
รับผิดชอบอยู่ รวมถึง
•

ท าความเข้า ใจลัก ษณะของการกระท าผิ ด และการ
ทุจริ ตใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในหน่วยงานของตนเอง

•

ตระหนักถึงความผิดปกติที่บ่งชี้ถึงการกระทาผิดหรื อ
การทุจริ ต

5.2.3. ผู ้บ ริ ห ารและผู ้บัง คับ บัญ ชามี ห น้ า ที่ ใ ห้ ก าร
สนับสนุ นและร่ วมมื อแก่ ผูต้ รวจสอบภายในคณะกรรมการ
สอบสวน และหน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งในการสอบสวนการ
กระทาความผิดหรื อการทุจริ ต
5.2.4. เมื่อพบการกระทาผิดหรื อทุจริ ตเกิดขึ้นให้แจ้ง
ผูต้ รวจสอบภายในภายใน 7 วัน (ทาการ) 5.3. ผูต้ รวจสอบ
ภายใน
5.3.1. ผูต้ รวจสอบภายในมีความรับผิดชอบเบื้องต้น
ในการสอบสวนการกระทาผิด หรื อการกระทาทุจริ ตตามที่ได้
กาหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้
5.3.2. แจ้ง ความคื บ หน้า และผลการพิ จ ารณาเรื่ อ ง
ร้องเรี ยน/เบาะแสการกระทาผิดและการทุจริ ตให้ผูร้ ้องเรี ยน
ได้ทราบ
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6. การแจ้งเรื่องร้องเรียน
และเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต
บริ ษทั ถือว่าพนักงานทุกคนมี หน้าที่รับผิดชอบรายงานการพบเห็นการกระทาผิดและการทุจริ ต การรายงานหรื อให้ ข้อมูล
จะต้องทาด้วยเจตนาสุ จริ ต การจงใจให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ หรื อใส่ ร้ายผูอ้ ื่นทาให้บุคคลอื่นและบริ ษทั เสี ยหาย จะ ถูกบริ ษทั ลงโทษทาง
วินยั และดาเนินคดีตามกฎหมาย ในการให้ขอ้ มูล รายงานหรื อแจ้งเบาะแส ให้พนักงานปฏิบตั ิตาม ขั้นตอน ดังนี้
(ผูร้ ้องเรี ยนผูแ้ จ้งเบาะแส ต้องระบุชื่อ และนามสกุลจริ ง โดยทางบริ ษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็ นความลับ )
6.1. เมื่อพนักงานพบเห็นหรื อมีเหตุอนั ควรเชื่อโดย
สุ จริ ตว่ามี การกระทาผิดหรื อการทุจริ ตเกิ ดขึ้นเกี่ ยวข้องกับ
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ในกลุ่ม ต้องแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาต้นสังกัด
ตั้งแต่ระดับผูจ้ ดั การทราบโดยทันที ไม่ว่าด้วย วาจาหรื อลาย
ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร ห ากไม่ ไ ด้ รั บการพิ จ ารณาให้ แจ้ ง ต่ อ
ผูบ้ ังคับบัญชาระดับสู งขึ้นไปจนถึ งระดับ หัวหน้าส่ วนงาน
สายงาน ตามแบบการให้ขอ้ มูลพบเห็นการกระทาผิดและการ
ทุจริ ต (เอกสารแนบ 1) ทั้งนี้ พนักงานไม่ควรที่จะดาเนินการ
สอบสวน หรื อซักถามใดๆ เกี่ ยวกับการกระทาที่ สงสัยด้วย
ตนเอง
6.2. หากอยู่ในสถานการณ์ ที่ไม่เหมาะสมหรื อไม่
สะ ด วกใ จ ที่ จะแ จ้ ง ต่ อ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา ห รื อ สง สั ยว่ า
ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เกี่ยวข้องกับการกระทา
ผิด พนักงานสามารถเลือกที่จะแจ้งผ่าน ช่องทาง ดังนี้

6.2.1. กล่องรับเรื่ องร้องเรี ยนที่ติดตั้งมีอยู่
3 ที่ ภายในบริ เวณบริ ษทั อยู่ภายในบริ เวณ 1.โรง
อาหารของบริ ษทั 2.หน้าฝ่ ายผลิ ต 5 (P.5) 3. หน้า
ห้องควบคุมระบบความร้อน (Boiler Control Zone)
5.2.2. ผูแ้ ทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ นายปชาธิป เมตตาประสพกิจ เลขานุการ
บริ ษัท โทร +6634 849-576-80 หรื อ E-mail :
pachathip@nristant.com
6.2.3. ช่ อ งทางติ ด ต่ อ ผ่ า นเว็บ ไซต์ ข อง
บริ ษ ัท ฯ ในหัวข้อ Investor Relations ซึ่ ง ข้อ มู ล จะ
ถู กส่ ง ผ่านโดยตรงไปยัง ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรื อ ผู ้แ ทนที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
6.2.4. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(เป็ นกรรมการภายนอกที่ มีความเป็ นอิสระ) หรื อ
คณะกรรมการของบริ ษทั ตามที่อยูด่ งั นี้
ในปี 2563 ไม่ มกี รณีการร้ องเรียน กระทาผิดจรรยาบรรณ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)
99/1 หมู่ 4 ตาบลแคราย อาเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74110
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7. การดาเนินการของบริษัท
7.1. บริ ษัท จะด าเนิ น การตรวจสอบข้อ มู ล เรื่ อ ง
ร้องเรี ยนและเบาะแสการกระทาความผิดและการทุจริ ตด้วย
ความเป็ นอิสระและเที่ ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่ งหลัก ฐานที่
สามารถใช้ยื น ยัน หรื อ โต้แ ย้ง กับ ข้อ มู ล ที่ ไ ด้รั บ รวมทั้ง จะ
ดาเนิ นการลงโทษทางวินัยและ/หรื อดาเนิ นคดีทางกฎหมาย
กับผูก้ ระทาผิด ตามนโยบายการสอบสวนเรื่ องร้องเรี ยน และ
เบาะแสการกระทาผิดและการทุจริ ต

7.4.บริ ษทั จะแจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณา
เรื่ องร้องเรี ยนการกระทาผิดและการทุจริ ต ให้กบั ผูร้ ้องเรี ยนที่
ได้เปิ ดเผยชื่ อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ E-mail หรื อช่องทาง
ติ ดต่ออื่นๆ ไว้ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้ งด้วย เหตุผลความ
จาเป็ นในเรื่ องข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความลับ บริ ษทั อาจ
ไม่สามารถให้ขอ้ มูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรื อ
การลงโทษทางวินยั

7.2. คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุ การบริ ษทั เป็ นผูด้ ู แล
และก าหนดแนวปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ การบริ หารจัด การเรื่ อง
ร้องเรี ยน หรื อข้อมูลเบาะแสที่ผา่ นเข้ามาตามช่องทางดังกล่าว
ข้างต้น รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานผูต้ รวจสอบภายใน ซึ่ ง
เป็ นผูท้ ี่มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงาน และรายงานตรง
ต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู ้ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่ ใ นการ
ด าเนิ น การตรวจสอบ/ บัน ทึ ก ข้อ ร้ อ งเรี ยนหรื อ เบาะแส
รวมถึง สอบสวนผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อเท็จจริ ง และหากมีมูล
ความจริ ง จะน าเสนอ ผลการตรวจสอบต่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณา แนะนาแนวทางการแก้ไข โดยจัดทา
ข้ อ มู ล ทั้ งหมดเป็ นลายลั ก ษณ์ อ ั ก ษร และรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัท ต่ อ ไป โดยภายหลัง การพิ จ ารณา
ดาเนิ นการ แก้ไข ปรั บปรุ งตามข้อร้ องเรี ยนหรื อเบาะแสที่
ได้รับมาแล้ว บริ ษทั ฯ จะแจ้งการดาเนินการให้ผแู ้ จ้งเบาะแส
หรื อ ผู ้ร้ อ งเรี ย นที่ บ ริ ษ ัท ฯ สามารถติ ด ต่ อ ได้ท ราบภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม

8. ม าต รก ารค ุ ้ ม ครองผู้

7.3. ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ ตามช่ อ งทางกล่ อ งรั บ เรื่ อง
ร้องเรี ยน จะถูกเปิ ดโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
7.3.1. กล่องรับเรื่ องร้องเรี ยนจะถูกเปิ ดทุก
เดื อ น โดยผู ้รั ก ษากุ ญ แจที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจาก
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ณ สถานที่ ที่
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูก้ าหนด

แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรีย น หรือ
ผู ้ ท ี ่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการ
ตรวจสอบ
8.1. บริ ษ ัท จะไม่ ยิ น ยอมให้ มี การข่ ม ขู่ คุ กคาม ผู ้
ร้องเรี ยน รวมถึงผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือ หรื อความช่วยเหลือใน
การสอบสวนด้วยเจตนาสุ จริ ต บริ ษ ัท จะให้ค วามคุ้มครอง
และห้ามพนักงานหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เลิ กจ้าง พัก งาน
ลงโทษทางวิ นัย หรื อ ขู่ ว่ า จะด าเนิ น การต่ า ง ๆ จากการที่
พนักงานให้ขอ้ มูลเรื่ องการกระทาผิดหรื อการทุจริ ต หากผูใ้ ด
ฝ่ าฝื นจะถูกลงโทษทางวินยั
8.2. หากผูร้ ้องเรี ยนเห็นว่าตนอาจเดือดร้อนเสี ยหาย
สามารถร้ อ งขอมาตรการคุม้ ครองได้ตลอดเวลา และบริ ษทั
อาจให้ ค วามคุ้ ม ครองเพิ่ ม เติ ม เป็ นกรณี พิ เ ศษตามความ
เหมาะสม โดยจะพิ จ ารณาจากระดับ ความร้ า ยแรง และ
ความสาคัญของเรื่ องที่ร้องเรี ยน ในกรณี ที่ผรู ้ ้องเรี ยนถูกข่มขู่
คุกคาม ให้รายงานต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบหรื อผูแ้ ทนที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบตามช่องทางที่
ได้กาหนดไว้ขา้ งต้น
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8.3. กรณี ผูร้ ้องเรี ยนเป็ นพนักงานซึ่ งให้ขอ้ มูลการกระทาผิด
หรื อการทุ จ ริ ตด้ว ยเจตนาสุ จ ริ ต แม้ว่ า ภายหลัง บริ ษ ัท ได้
ดาเนินการสอบสวนแล้วพบว่าไม่มีการกระทาผิดตามที่ได้รับ
ร้องเรี ยน บริ ษทั จะไม่ดาเนินการลงโทษใด ๆ กับพนักงานที่
ให้ขอ้ มูล อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบว่า ไม่มีมูลจ
ข้อเท็จจริ งใดๆ ตามที่ร้องเรี ยน และได้ทาด้วยเหตุเจตนาให้
ร้ าย หรื อ จงใจให้ เ กิ ด ผลที่ เ ป็ นอัน ตราย หรื อ ให้ ข้อ มู ล เท็จ
บริ ษทั จะพิจารณา ดาเนินการลงโทษพนักงาน ตามข้อบังคับที่
เกี่ยวกับการทางาน ซึ่ งมีบทลงโทษตั้งแต่ ตักเตือนด้วยวาจา
หรื อลายลักษณ์อกั ษร พักงาน จนถึงให้ออกจากงาน รวมทั้ง
การพิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมาย

9. การรักษาความลับ
9.1. ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องในการรั บ
ร้องเรี ยน และเบาะแสการกระทาผิด
หรื อการทุจริ ต ต้องเก็บรักษาข้อมูลที่
ได้รับมาไว้เป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผย
แก่ บุ ค คลหนึ่ งบุ ค คลใด เว้น แต่ เ ป็ น
การเปิ ดเลยตามความจ าเป็ นในการ
ปฏิบตั ิงานเท่านั้น หรื อเป็ นการปฏิบตั ิ
ตามที่กฎหมายกาหนด

9.2. ห้ามนารายงานผลการ
สอบสวนไปเปิ ดเผยแก่บุคคลใด ทั้งนี้
เพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยงการสร้างความ
เสี ย หายต่ อ ชื่ อ เสี ย งของบุ ค คลผู ้ถู ก
กล่ า วหา หากภายหลัง พบว่ า เป็ นผู ้
บริ สุท ธิ์ และเพื่ อ ป้ อ งกัน ความเสี่ ยง
ทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นกับบริ ษทั

10. ค าถามเกี่ย วกับ นโยบาย

9.3. ในกรณี ที่ถูกสอบถาม
จากสื่ อมวลชน นักลงทุนและผูม้ ีส่วน
ได้เ สี ย ให้ แ จ้ง ว่ า “ตนเองไม่ อ ยู่ ใ น
สถานะที่จะสามารถหารื อหรื อเปิ ดเผย
เรื่ องนี้ได้” และให้ผทู ้ ี่สอบถามติดต่อ
ผ่านช่ องทางที่ บริ ษทั กาหนดไว้ เช่น
หน่ ว ยงานนั ก ลงทุ น สั ม พัน ธ์ หรื อ
หน่วยงานประชาสัมพันธ์

หากมีขอ้ สงสัย หรื อ

คาถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ สามารถสอบถามได้กบั ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
หัวหน้าสายงาน ผูต้ รวจสอบภายใน หรื อ หัวหน้าหน่ วยงานทรั พ ยากรบุคคลของ
บริ ษทั หรื อสายงานที่ตนเองสังกัด
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11. นโยบายที่เกี่ยวข้อง
11.1. นโยบายการกากับดู แลกิ จการ และ คู่มือประมวลจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ
11.2. ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของบริ ษทั
11.3. อานาจอนุมตั ิของบริ ษทั

12. การดูแ ลและทบทวนนโยบาย
ผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการติดตาม
ดู แล ให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายและ แนวทางปฏิ บตั ิน้ ี เป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ
1 ครั้ง
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การลงทุนในมิติสังคม
1

สนับสนุนเงินช่วยเหลือให้แก่มูลนิธิต่าง ๆ

มูลนิธิธรรมรักษ์ จัดพระบาทน ้าพุ, มูลนิธิสงเคราะห์ค นชรา จังหวัด
นครสวรรค์, มูลนิธิธรรมมิกชน เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย, มูลนิธิ
กลุ ่ ม แสงเที ย น วั ด บางไส้ ไ ก่ , มู ล นิ ธ ิ ส ุ ธ าสี น ี น ้ อ ยอิ น ทร์ เพื ่ อ เด็ ก
และเยาวชน, บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร และมูลนิธิ
คนชราบ้านบางแค เรามีเป้าหมายในการสนับสนุนเงิน 300,000 บาท
ในปี 2564

ปี 2563 เป็นเงิน 300,000 บาท/ปี

2.

Food For Future Generation

สนับสนุนน้าเต้าหู้ชินโป,

ช่วยเหลือชุมชมแออัด
ทั่วกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล

44 ชุมชน

ข้าวสาร และใบเมี่ยงกลม

ช่วยให้ผค
ู้ นอิ่มท้อง

ลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหาร

ได้รับโปรตีน

55,919 มื้อ

512,057 บาท

สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
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3.

Medical equipment สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID -19)

บริจาค SDB

บริจาค สเปรย์แอลกอฮอล์

ให้กระทรวงสาธารณสุข

ให้โรงพยาบาลศิริราช

50,000 ชิ้น

1,002 ขวด

4.

บริจาค ชุด PPE

ช่วยเหลือบุคคลากรทางการแพทย์

400 ชุด

51,402 ราย

Happy Farmer สนับสนุนเกษตรกร
NRF Contract Farming สนับสนุ นผลผลิต และพัฒ นา
ผลผลิตของเกษตรกร เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นอย่างยั่งยืน 100 ราย

Knowledge Sharing เพื ่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพชี ว ิ ต ความ
เป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้ที่มั่นคง
และประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน 1,630 ราย
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บทสรุป
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บทสรุป ของบริษัทประจาปี

2020

• โรงงานอุตสาหกรรมอาหารแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รบ
ั การรับรอง Carbon
Neutral
• องค์กรที่เป็น Climate Actor เป็นทีย
่ อมรับในระดับสากล
• องค์กรที่ใช้กลยุทธ์ความยั่งยืน 3P ที่สอดคล้องกับ "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน"
(Sustainable Development Goals - SDGs)
• บริษัท Purpose-led company แห่งแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
• บริษัทที่มี Global partner ทีแ่ ข็งแกร่ง และเป็นผู้นาในแต่ละด้าน สามารถขยายฐาน
การผลิตและลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
• บริษัทที่มีนวัตกรรมและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆตอบรับความต้องการของผูบ
้ ริโภคได้ดี
• บริษัทที่มีการลงทุน และการ Joint Venture เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง เพื่อการเติบโต
อย่างก้าวกระโดด
• บริษัทที่มีการศึกษาและทาวิจัยในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อการพัฒนาในทุก
มิติ
• บริษัทดาเนินโครงการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
• บริษัทมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี แสดงถึงการเติบโตมา
อย่างต่อเนื่องและจะเติบโตต่อไปพร้อมกับผูค
้ นที่มค
ี วามสุขกับโลกใบนี้ที่น่าอยู่
• บริษัทมีฐานการผลิตทัง
้ ในประเทศและต่างประเทศ และไม่หยุดที่จะขยายฐานผลิตเพื่อ
สอดรับความต้องการของตลาด
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“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

