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เกศรา มญัชุศรี
ประธานกรรมการ 
บรษัิท เอ็นอาร ์อินสแตนท์ โปรดิวซ์
จาํกัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการ

    เรยีน ผูถื้อหุน้และผูม้สีว่นได้เสยีทกุ
ท่าน โลกในยุคป�จจุบนัมกีาร
เปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเรว็และรุนแรง
ในทกุมติิ ทั�งสงัคม เศรษฐกิจ
การเมอืงและเทคโนโลย ีซึ�งเป�นจุดเริ�ม
ต้นของการเปลี�ยนแปลงทางธรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อม รวมทั�งสง่ผลกระทบ
ต่อสภาพเศรษฐกิจและสงัคมโลกในวง
กวา้ง บรษัิทเขา้ใจและตระหนักถึง
ป�ญหาดังกล่าวนี� จงึใหค้วามสาํคัญกับ
การเตรยีมความพรอ้มเพื�อรบัมอืจาก
การเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเรว็ กระตุ้น
การพฒันาและผสานนวตักรรมเพื�อ
ความยั�งยนื ด้วยการเรยีนรูแ้ละปรบั
กลยุทธท์างธุรกิจใหส้อดคล้องกับ
ความผนัผวน โดยการวางรากฐาน
อยา่งเป�นระบบ สรา้งความต่อเนื�องทาง
ธุรกิจ เพื�อเพิ�มขดีความสามารถในการ
แขง่ขนั มุง่เน้นการลดผลกระทบต่อสิ�ง
แวดล้อมและป�องกันความเสี�ยงผลกระ
ทบเชงิลบจากการเปลี�ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ สรา้งความเปลี�ยนแปลงเชงิ
บวก พรอ้มแสวงหาโอกาสการเติบโต
บนความท้าทายที�มากกวา่เดิม  
    สาํหรบัผลการดําเนินงานของบรษัิท
ในรอบป�ที�ผา่นมานั�น แมว้า่จะมปี�จจยั
ภายนอกกดดันอยา่งหนัก ทั�งจาก
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรค
COVID-19 ที�ยงัคงยดืเยื�อ ความ
ตึงเครยีดทางการค้าและเศรษฐกิจ และ
ป�ญหาการขนสง่ระหวา่งประเทศ สง่
ผลกระทบรุนแรงต่อวกิฤติเศรษฐกิจ
ทั�วโลก

    เกิดการเปลี�ยนแปลงเป�นวถีิการ
ดํารงชวีติแบบใหม ่( New Normal) 
 แต่บรษัิทยงัสามารถบรหิารจดัการยนื
หยดัจนผา่นพน้วกิฤตดังกล่าวมาได้
โดยในป� 2564 บรษัิทมรีายได้รวม
จาํนวน 2,318 ล้านบาท และกําไรสทุธิ
ประจาํป� จาํนวน 221 ล้านบาท เพิ�มขึ�น
จากป�ก่อนหน้ารอ้ยละ 78 เป�นผลมา
จากการดําเนินมาตรการต่าง ๆ อยา่งมี
ประสทิธภิาพ ได้แก่ การบรหิารต้นทนุ
การผลิต การบรหิารควบคมุค่าใชจ้า่ย
การเพิ�มประสทิธภิาพในการดําเนิน
ธุรกิจทั�วทั�งองค์กร การดําเนินการด้าน
การลงทนุอยา่งรอบคอบและก่อใหเ้กิด
ประโยชน์สงูสดุ อีกทั�ง บรษัิทใหค้วาม
สาํคัญการพฒันาธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องกับ
ธุรกิจเดิม เพื�อเพิ�มโอกาสทางธุรกิจ
เสรมิความแขง็แกรง่ รองรบักระแส
“อาหารแหง่อนาคต ( Food For
Future)”  อาทิ การลงทนุด้านการ
ผลิตอาหารทางเลือกจากพชื มุง่ขยาย
ตลาดอาหารโปรตีนจากพชืให้
ครอบคลมุทั�วโลก โดยลงทนุและรว่ม
มอืกับพนัธมติรชั�นนําระดับโลก การ
ลงทนุด้าน  E-commerce  ทั�งใน
ประเทศและต่างประเทศ ซึ�งต่อยอด
ธุรกิจเดิมและเพิ�มชอ่งทางการจดั
จาํหน่ายและเพิ�มความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารเพื�อสขุภาพ การ
ลงทนุในธุรกิจกัญชง เพื�อประกอบ
ธุรกิจกัญชงครบวงจร ตลอดจนการ
พฒันาสนิค้าอาหารและเครื�องดื�ม
เครื�องสาํอาง เพื�อสขุภาพที�ดีของคน
ไทย

   ด้วยเจตนารมณ์แน่วแน่ที�บรษัิทมุง่
มั�นจะเป�นบรษัิทชั�นนําด้านอาหารด้วย
การเป�นองค์กร Global Clean Food
Tech Company บรษัิทมุง่เน้นให้
ความสาํคัญในเรื�องการลดการสรา้ง
และปล่อยคารบ์อนไดออกไซด์ใน
กระบวนการผลิตอาหาร และเครื�อง
ปรุงต่างๆ เพื�อการขบัเคลื�อนองค์กรสู่
สถานะการปล่อยคารบ์อนเป�นลบ โดย
คํานึงถึงสมดลุทางเศรษฐกิจ ผูถื้อหุน้
ผูม้สีว่นได้เสยีทกุภาคสว่น สิ�งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล เป�นสาํคัญ สง่ผลให้
บรษัิทได้รบัการจดัอันดับอยูใ่นรายชื�อ
หุน้ยั�งยนืในป� 2564 

    หรอื Thailand Sustainability
Investment 2564 (THSI) จาก
ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ภาย
หลังการจดทะเบยีนเขา้ซื�อขายใน
ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเพยีง
1 ป� ตอกยํ�ามาตรฐานการดําเนินงาน
ด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิ�ง
แวดล้อม พรอ้มสรา้งความเชื�อมั�นแก่
นักลงทนุในระยะยาว

    ในนามของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร
และพนักงาน บรษัิท เอ็นอาร ์อินสแตน
ท์ โปรด์ิวซ ์จากัด (มหาชน) ขอขอบคณุ
ผูถื้อหุน้ ลกูค้า คู่ค้า พนัธมติรทางธุรกิจ
สถาบนัทางการเงิน หน่วยงานราชการ
และผูม้สีว่นได้เสยีทกุท่านที�มสีว่น
สาํคัญในการสรา้งความสาํเรจ็และความ
ภาคภมูใิจแก่บรษัิท บรษัิทจะยงัคงมุง่
มั�น ทุ่มเท สรา้งผลตอบแทนใหเ้ติบโต
อยา่งยั�งยนื โดยเดินหน้าสานต่อเป�า
หมายด้านความยั�งยนืในทกุมติิอยา่ง
สมดลุ ทั�งด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ�ง
แวดล้อมตามกรอบการดําเนินงานด้าน
การพฒันาอยา่งยั�งยนื ภายใต้หลักธร
รมาภิบาลและแนวทางการกํากับดแูล
กิจการที�ด ีควบคู่ไปกับการดแูลผูม้สีว่น
ได้เสยีในทกุภาคสว่นอยา่งเท่าเทียมและ
เป�นธรรม เพื�อมุง่สูก่ารเป�นบรษัิทยั�งยนื
แหง่ศตวรรษที� 22 
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แดน ปฐมวาณิชย์
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์
จํากัด (มหาชน)

สารจากประธานเจา้หน้าที�บรหิาร

    เรยีน ผูถื้อหุน้ และผูม้สีว่นได้เสยีทกุ
ท่าน ป� พ.ศ. 2564 เป�นป�ที�แตกต่างไป
อยา่งสิ�นเชงิ มเีหตกุารณ์ไมค่าดฝ�น
มากมายเกินขึ�น ตลอด 12 เดือนที�ผา่น
มา ไมว่า่จะเป�น ป�ญหาด้านโลจสิ-ติกส์
ทั�วโลก ภัยธรรมชาติที�ทวคีวามรุนแรง
ยิ�งขึ�น และการแพรร่ะบาดของเชื�อ
COVID-19 ที�สง่ผลกระทบต่อทกุคน
บนทั�งโลกในทกุๆวนั เป�นระยะเวลากวา่
2 ป� ในสภาวะการแพรร่ะบาด มคีนหลาย
พนัล้านคนได้รบัผลกระทบจาก
เหตกุารณ์ดังกล่าว ไมว่า่ทั�งทางกาย
ทางใจ หรอื ผลกระทบที�เกิดขึ�นทางการ
เงิน ผมในฐานะประธานเจา้หน้าที�บรหิาร
ของบรษัิท เอ็นอาร ์    อินสแตนท์ โป
รดิวซ ์จากัด (มหาชน) ได้เพยีงแต่ยอ้น
คิดถึงเหตกุารณ์ต่างๆที�เกิดขึ�น และสิ�ง
ที�พนักงานของเรา ลกูค้าอันทรงเกียรติ
พนัธมติรทางธุรกิจ และผูที้�เกี�ยวขอ้ง
ของบรษัิททกุคน ที�คอยชว่ยเหลือ
สนับสนุน และสง่เสรมิใหเ้ราสามารถ
ผา่นความท้าทายในเหตกุารณ์เหล่านั�น
ได้อยา่งมั�นคงและยั�งยนื 

และในป�ที�ผา่นมา งานสมัมนา COP26
คือจุดเปลี�ยนที�สาํคัญ และสิ�งที�แสดงให้
เหน็ถึงความมุง่มั�นจากภาครฐัที�จะ
เปลี�ยนเปลงและต่อสูกั้บสภาวะโลกรอ้น
(climate change)
    อยา่งไรก็ด ีจุดหมายดังกล่าวจะไม่
สามารถประสบความสาํเรจ็ได ้หาก
ปราศจากการขบัเคลื�อนและความเป�น
ผูน้ําจากภาคเอกชน เมื�อเราได้ยอ้น
คิดถึงธุรกิจของเรา พนัธกิจและวสิยั
ทัศน์ที�เรายดึมั�น จากเหตกุารณ์ต่างๆที�
เกิดขึ�นในป�นี� ทําใหเ้รายิ�งเชื�อมั�นเป�า
หมายที�เราวางไว ้ในการปฏิรูป
อุตสาหกรรมอาหาร เพื�อใหม้คีวาม
ยั�งยนืยิ�งขึ�น สาํหรบับรษัิท คือ กลยุทธ์
ต่างๆที�เราพยายามทําเพื�อใหผู้บ้รโิภค
เปลี�ยนแปลงวถีิชวีติและเป�นสว่นหนึ�งใน
พนัธกิจดังกล่าว ซึ�งในชว่งหลายป�ที�ผา่น
มา บรษัิทฯได้เดินหน้าลงทนุใน
อุตสาหกรรมโปรตีนจากพชื ( Plant-
Based) อยา่งต่อเนื�อง 
    โดย ในชว่งปลายป� 2563 เราได้เขา้
เป�นหนึ�งในบรษัิทในตลาดหลักทรพัยฯ์ ที�
มุง่เน้นอาหารโปรตีนจากพชืและอาหาร
แหง่อนาคต (Food for Future)
สาํหรบัเรา Food for Future คือการ
สรา้งรากฐานและแพลตฟอรม์สาํหรบั
การผลิตอาหารสาํหรบัผูบ้รโิภคได้อยา่ง
ยั�งยนื และในการเดินทางนี� เราได้รบั
เกียรติจากบรษัิท อินโนบกิ (เอเชยี)
จาํกัด (Innobic) ซึ�งเป�นบรษัิทยอ่ยใน
กลุ่ม ปตท. จาํกัด (มหาชน) ในการแลก
เปลี�ยนวสิยัทัศน ์และ รว่มจดัตั�งโรงงาน
Plant-Based  รวมทั�งรา้นอาหาร
สาํหรบัโปรตีนทางเลือก ถึงแมเ้ราจะ
ต้องประสบป�ญหาและพบเจอความ
ท้าทายที�เกิดขึ�นจากสถานการณ์
COVID-19 สายพนัธุเ์ดลต้า เรายงัคง
สามารถเดินหน้าเป�ดโรงงาน Plant-
Based ขนาดใหญ ่มาตรฐานสากลใน
ประเทศอังกฤษ 

รว่มจดัตั�งบรษัิท Konscious ผูน้ํา
อาหาร Plant-Based ในอนาคต และ
เป�นนักลงทนุหลัก (lead investor) ใน
Wicked Kitchen ซึ�งเป�นหนึ�งใน
แบรนด ์Plant-Based ที�เติบโตเรว็
ที�สดุในยุโรปในชว่งป�ที�ผา่นมา อยา่งไร
ก็ตาม เรายงัมอีีกหลายหน้าที� ที�เราต้อง
สานต่อ เพื�อสรา้งผลกระทบเชงิบวกต่อ
โลกได้อยา่งมนีัยสาํคัญ
    ในป� 2566 และป�ต่อๆไป เราจะใช้
แพลตฟอรม์และรากฐานที�เราวางไว้
เพื�อขยายธุรกิจไปยงัทวปีอเมรกิาเหนือ
และมุง่เน้นตลาดเอเชยีมากขึ�น เรายงั
หวงัอีกวา่ บรษัิทของเราจะสามารถขึ�น
มาเป�นผูผ้ลิตอาหารที�สามารถลดการ
ปล่อยคารบ์อน (negative emission)
ในกระบวนการผลิตของเรา 
    แมว้า่ธุรกิจอาหาร Plant-Based จะ
เป�นจุดเริ�มต้นที�ด ีอยา่งไรก็ตาม ธุรกิจ
Plant-Based ยงัมขีั �นตอนที�ปล่อย
คารบ์อนสูช่ั �นบรรยากาศ และ เราได้
ตระหนักดีถึงสิ�งนี� ความจาํเป�นที�จะต้อง
เปลี�ยนธุรกิจของเราใหล้ดการปล่อย
คารบ์อนจากขั�นตอนการผลิต ซึ�ง
ตลอด 3 ป�ที�ผา่นมา เราได้มกีารสรา้ง
และพฒันาทีม Sustainability และจดั
ตั�งทีม Decarbonization รวมไปถึง
มกีารพูดคยุกับพนัธมติรต่างๆ
มากมาย  เพื�อทุ่มทรพัยากรในการ
ค้นหาเทคโนโลย ีในการกักเก็บคารบ์อน
(Carbon sequestration) จากการ
เผาของของเสยีที�เกิดขึ�นจากภาค
อุตสาหกรรมการเกษตร
(Agricultural residue streams)
ซึ�งเป�นกระบวนการที�จะชว่ยลดการ
ปล่อยคารบ์อนสูช่ั �นบรรยากาศ เรามี
ความยนิดีเป�นอยา่งยิ�งที�จะเดินหน้าต่อ
และเป�นผูผ้ลิตอาหารมหาชนรายแรกใน
ภมูภิาคอาเซยีนที�มเีครื�องมอืในการ
ต่อสูกั้บสภาวะโลกรอ้น (Climate
change) อยา่งยั�งยนื เราเชื�อเป�นอยา่ง
ยิ�งวา่บรษัิท กลุ่มลกูค้า และผูบ้รโิภค
พรอ้มที�สนับสนุนธุรกิจที�ใหค้วามสาํคัญ
กับความยั�งยนื และพนัธกิจในการ
รกัษาสภาพแวดล้อมที�ด ีเราหวงัอยา่ง
ยิ�งวา่บรษัิท NRF จะได้เป�นหนึ�งในผูน้ํา
ที�จะสรา้งโลกใหมที่�มคีวามมั�นคงและ
ยั�งยนืสาํหรบัทกุคนบนโลกใบนี�ผา่น
วสิยัทัศน์และพนัธกิจของเรา 
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โรงงานผลิตอาหารแหง่แรกของประเทศไทยที�เป�น
Carbon Neutral Organization โดยไดร้บัการ
รบัรองจากองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก
(องค์การมหาชน) เป�นป�ที� 3 ติดต่อกัน

ไดร้บัการประกาศรายชื�อหุน้ยั�งยนืประจาํป� 2564 
จากตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
ตั�งแต่เขา้ตลาดหลักทรพัยป์�แรก 

อยูใ่นรายชื�อหุน้ยั�งยนืกลุม่ ESG Emerging และ
ติดอันดบั 1 ใน 100 บรษัิทจากทั�งหมด 803 บรษัิท
ในตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทยที�เป�นผูน้ําดา้น
ความยั�งยนื จากประประเมนิของสถาบนัไทยพฒัน์

ไดร้บัการประเมนิผลการดําเนนิดา้นบรรษัทภิบาล
ในระดบัดมีาก 4 ดาว (Very Good)
โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

ควา้รางวลั Business Excellence 
สาขา Deal of the Year : Capital Market
Fund Raising Deal จาก SET Awards 2021

อยูใ่นรายชื�อหุน้ในดชันทีี�ใชแ้สดงระดบัราคาหุน้
สามญั 100 ตัว ในชว่งครึ�งป�หลังของป� 2564
โดยคัดเลือกกลุม่หลักทรพัยที์�มมูีลค่าตามราคา
ตลาด และสภาพคล่องในการซื�อขายสงูสดุ 
100 อันดบัแรก

ไดร้บัประกาศอยูใ่นรายชื�อหุน้ที�ไดร้บัการคํานวนใน  
FTSE Micro Cap

ควา้รางวลั Superior Taste Award 2021 
จาก International Taste Institute 
ไดแ้ก่ แบรนด ์SABZU ซอสพรกิศรรีาชา 3 ดาว, 
ซอสนํ�าจิ�มไก่ 2 ดาว และแบรนดพ์อ่ขวญั 
เครื�องปรงุต้มยาํสาํเรจ็รปู 3 ดาว

รางวลัแห่งความสาํเรจ็
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บรษัิท เอ็นอาร ์อินสแตนท์ โปรดวิซ ์จาํกัด (มหาชน)
NR Instant Produce Public Company Limited

ขอบเขตการรายงาน

1 บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานการพัฒนาอย่างยั�งยืนฉบับนี�
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.nrinstant.com

2 หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยประการใด สามารถ
ติดต่อฝ�าย Sustainability & Public Relation ได้
ทาง sustainable@nrinstant.com

3 บริษัทฯ มีความยินดีเป�นอย่างยิ�งที�จะพิจารณาข้อ
เสนอแนะดังกล่าวและจะนําไปปรับปรุงคุณภาพของ
รายงานต่อไป

4

    รายงานการพัฒนาที�ยั�งยืนฉบับนี�จัดทําขึ�นเพื�อเสนอผลการดําเนินธุรกิจของบริษัท เอ็นอาร์
อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จํากัด (มหาชน) หรือ เอ็นอาร์เอฟ ตามเป�าหมายการพัฒนาที�ยั�งยืน 
 (Sustainable Development Goal: SDGs) ขององค์การสหประชาชาต ิ (United Nation) 
 ข้อมูลที�นําเสนอในรายงานฉบับนี�เป�นข้อมูลในป�งบประมาณ 2564 และเป�นรายงานความก้าวหน้า
ประจําป� (Communication on Progress: COP) ที�จะแสดงถึงความก้าวหน้าของบริษัทฯ ใน
การปฏิบัติตามหลัก 10 ประการของ UN Global Compact (UNGC) โดยครอบคลุมบริษัทฯ ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ เพื�อสะท้อนการเติบโตทางธุรกิจของเอ็นอาร์เอฟ ผ่านการขับเคลื�อน
การดําเนินงานด้วยแนวทางการพัฒนาอย่างยั�งยืน และการขับเคลื�อนเป�าหมายการดําเนินธุรกิจสู่
การเป�น Global Clean Food Tech Company รวมถึงรายงานประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ
ด้านการกํากับดูแล เศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล้อม ครอบคลุมช่วงเวลา 12 เดือน (มกราคม
ถึง ธันวาคม 2564) 

mailto:sustainable@nrinstant.com


ขอ้มูลบรษัิท

บรษัิท เอ็นอาร ์อินสแตนท์ โปรดวิซ ์จาํกัด (มหาชน)
NR Instant Produce Public Company Limited

ประวติั ภาพรวมของธุรกิจ และประเภทธุรกิจ 

    บรษัิท เอ็นอาร ์อินสแตนท์ โปรดวิซ ์จาํกัด (มหาชน)
หรอื  เอ็นอารเ์อฟ  จดัตั�งขึ�นเมื�อวนัที� 30 ธนัวาคม 2534
ไดแ้ปลงเป�นบรษัิทมหาชนเมื�อวนัที� 16 ธนัวาคม 2562
ทะเบยีนเลขที� 0107562000483 สาํนกังานใหญเ่ลขที�
99/1 หมู ่4 ตําบลแคราย อําเภอกระทุม่แบน จงัหวดั
สมุทรสาคร และสาํนกังานกรงุเทพ เลขที� 518/5 อาคาร
มณยีา เซน็เตอร ์ชั�น 6 ถนนเพลินจติ แขวงลมุพนิ ีเขต
ปทมุวนั กรงุเทพมหานคร บรษัิทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและ
จาํหนา่ยเครื�องปรงุรสอาหาร อาหารสาํเรจ็รปูพรอ้มปรงุ
อาหารและเครื�องดื�มสาํเรจ็รปูพรอ้มรบัประทาน อาหาร
โปรตีนจากพชื ผลิตภัณฑ์ของบรษัิทมมีากกวา่ 2,000 
 SKUs  และมากกวา่ 500 สตูรอาหาร  

    บรษัิทฯ จาํหนา่ยผลิตภัณฑ์ไปกวา่ 30 ประเทศทั�วโลก เชน่
สหรฐัอเมรกิา ประเทศต่าง ๆ ในทวปียุโรปที�มคีวามเขม้งวด
ในการตรวจสอบคณุภาพอาหารนําเขา้ ทวปีเอเชยี กลุม่
ประเทศในหมูเ่กาะต่าง ๆ และออสเตรเลีย บรษัิทฯ เป�นหนึ�งใน
ผูผ้ลิตรายแรก ๆ ที�ไดร้บัใบรบัรองคณุภาพการผลิตจาก 
 BRC (The British Retail Consortium)  ตั�งแต่ป� 2547
เป�นต้นมา นอกจากนี�บรษัิทฯไดผ้า่นรบัรองการตรวจสอบ
คณุภาพต่าง ๆ มากมาย อาทิ  IFS Food, GMP, FDA
Standard  

    เมื�อเดอืนเมษายน พ.ศ. 2560 บรษัิท แพนเธอรา่ 
พารท์เนอรส์ จาํกัด ซึ�งเป�นบรษัิทในกลุม่ของคณุแดน 
ปฐมวาณชิย ์ประธานเจา้หนา้ที�บรหิารและกรรมการของบรษัิท ได้
เขา้ถือหุน้ในบรษัิทฯ พรอ้มวางนโยบายในการก้าวขึ�นเป�นบรษัิทผู้
ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแหง่อนาคต ที�มุง่เนน้การลงทนุใน
นวตักรรมอาหารเพื�อสรา้งความยั�งยนืใหกั้บระบบนเิวศ
อุตสาหกรรมอาหารทั�งระบบ และตั�งเป�าหมายในการเป�น The
Purpose – Led Company บรษัิทที�ขบัเคลื�อนองค์กรและ
แบรนดด์ว้ยเป�าหมายที�ชดัเจน ที�มุง่เนน้การดําเนนิธุรกิจอยา่ง
ยั�งยนื เพื�อทําใหบ้รษัิทฯ เป�นตัวเลือกรายแรกๆ ในการผลิตสนิค้า
ใหกั้บบรษัิทอาหาร (สาํเรจ็รปู) ชั�นนําระดบัโลก และมุง่เนน้ที�จะ
สรา้งการเติบโตของบรษัิทฯ อยา่งก้าวกระโดดภายในป� 2567
โดยไดว้างกลยุทธใ์นการเจาะตลาดอาหารในกลุม่ Specialty
Food ซึ�งกําลังเป�นกระแสนยิมไปทั�วโลกและมอัีตราการเติบโตที�
ค่อนขา้งสงู ดว้ยลักษณะอาหารที�มเีอกลักษณเ์ฉพาะตัวที�เป�� ยมไป
ดว้ยคณุภาพตั�งแต่กระบวนการคัดสรรวตัถดุบิอยา่งด ีไมมุ่ง่เนน้
การผลิตในปรมิาณที�สงูมากจนเกินไป แต่ใหค้วามสาํคัญกับ
คณุภาพของผลิตภัณฑ์เป�นหลัก โดยผลิตภัณฑ์อาหาร 
 Specialty Food  ที�บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคัญเป�นพเิศษคือ  
 ผลิตภัณฑ์อาหารไทยและอาหารท้องถิ�นแถบภมูภิาคเอเชยี
(Ethnic Oriental Food)  ผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพชื 
(Plant-based Food)  และ ผลิตภัณฑ์ที�เป�นมติรต่อผูใ้ชง้าน
(Functional Food)  

 เพื�อทําให้บรษัิทฯ เป�นตัวเลือกรายแรกๆ ในการผลิตสนิค้าให้กับ
บรษัิทอาหาร (สาํเรจ็รูป) ชั�นนําระดับโลก และมุง่เนน้ที�จะสรา้ง

การเติบโตของบรษัิทฯ อยา่งก้าวกระโดดภายในป� 2567
5
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     อีกหนึ�งกลยุทธใ์นการเป�นหนึ�งในผูน้ําของอุตสาหกรรม
ผูผ้ลิตอาหารในระดบัสากลอยา่งยั�งยนื คือการนําเสนอ
วตัถดุบิคณุภาพสงูและปลอดภัย เดนิหนา้ในการขยาย
กําลังการผลิตที�ไดม้าตรฐานการผลิตระดบัสากล และการ
พฒันาผลิตภัณฑ์ใหม้คีวามหลากหลายและเป�นกระแสหลัก
ของโลกในอนาคต (Food Mega Trend)  โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพชืและโปรตีนทางเลือกอื�น ๆ
โดยบรษัิทฯ ไดด้ําเนนิการพฒันา ปรบัปรงุ และลงทนุเพิ�ม
เติมเพื�อใหบ้รรลเุป�าหมายดงักล่าว  

    ในเดอืนมกราคม 2563 บรษัิทฯ   ลงทนุในบรษัิท ซตีิ�  
 ฟู�ด จาํกัด ซึ�งเป�นผูผ้ลิตและผูส้ง่ออก เครื�องปรงุรสภาย
ใต้ตราสนิค้าคลาสสคิไทย นํ�านมถั�วเหลืองตราชนิโป ม ี2
โรงงานตั�งอยูที่� นครปฐมและราชบุร ีซึ�งในป� 2564 บรษัิท
ซตีิ�   ฟู�ด จาํกัด ไดข้ายธุรกิจนํ�านมถั�วเหลืองตราชนิโป รวม
ถึงเครื�องจกัรผลิตนํ�าเต้าหูใ้นเดอืนธนัวาคม และใหบ้รษัิท
โบทาน ีเพท็แคร ์จาํกัด เชา่โรงงานราชบุรเีพื�อผลิตอาหาร
สตัวเ์ลี�ยงต่อไป  

    ในเดอืนมกราคม 2564 มกีารจดัตั�ง บรษัิท  Boosted
NRF Corp.  ซึ�งเป�นบรษัิทรว่มทนุระหวา่งบรษัิท เอ็นอาร์
เอฟ คอนซูเมอร ์จาํกัด (ซึ�งเป�นบรษัิทยอ่ยของ  NRF )
และ บรษัิท  Boosted Ecommerce, Inc. ( บรษัิทใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิา) เพื�อวตัถปุระสงค์ในการลงทนุใน
ธุรกิจ  Branded E-commerce  บน  Amazon.com 
 ที�มผีลิตภัณฑ์อยูใ่นกลุ่ม  Ethnic Food, Plant-Based
Food, Functional Product  ที�บรษัิทมคีวามสามารถ
ในการแขง่ขนัอยูแ่ล้ว โดยผลิตภัณฑ์เหล่านั�นต้องมยีอด
ขายที�ดใีนระบบ  E-Commerce  ของ  Amazon  และ
สรา้งผลตอบแทนไดอ้ยา่งต่อเนื�อง โดยมุง่เนน้การเขา้ซื�อ
ทรพัยส์นิทางป�ญญา เครื�องหมายการค้า องค์ความรูแ้ละ
ความเชี�ยวชาญในการดําเนนิธุรกิจสนิค้าโภคภัณฑ์เฉพาะ
 (Know-how)  และสนิทรพัยไ์มม่ตัีวตนอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง
กับการดําเนนิธุรกิจ ที�ขายอยูบ่นแพลตฟอรม์ 
 Amazon.com  

    โดยในเดอืนมกราคม 2564 บรษัิท  Boosted NRF
Corp.  ไดเ้ขา้ซื�อสนิทรพัยภ์ายใต้แบรนด ์ Prime Labs 
 ซึ�งเป�นผลิตภัณฑ์ดา้น  Functional  ชั�นนํา โดย
ผลิตภัณฑ์หลักของ  Prime Labs  เป�นสนิค้าประเภท
อาหารเสรมิ ต่อมาในเดอืนพฤษภาคม 2564 ไดเ้ขา้ซื�อ
สนิทรพัยภ์ายใต้แบรนด ์ SOL Trading  ซึ�งเป�น
ผลิตภัณฑ์ดา้นอาหารเพื�อสขุภาพชั�นนํา โดยผลิตภัณฑ์หลัก
ของ  SOL Trading  เป�นสนิค้าประเภทผลิตภัณฑ์ในการ
ประกอบอาหารและเบเกอร ีและในเดอืนสงิหาคม 2564 ได้
เขา้ซื�อสนิทรพัยภ์ายใต้แบรนด ์ WellPath  ซึ�งเป�น
ผลิตภัณฑ์ดา้นอาหารเพื�อสขุภาพ ผลิตภัณฑ์หลักของ 
 WellPath  เป�นสนิค้าประเภทวติามนิและอาหารเสรมิ เยล
ลี� รวมทั�งสิ�น 3 แบรนด ์ 

    นอกจากนี� ในป� 2564 บรษัิทฯ มกีารขยายธุรกิจ       
 E-commerce  และเพิ�มชอ่งทางการจาํหนา่ยสนิค้าของ
กลุ่มบรษัิทฯ ภายในประเทศ โดยในเดอืนกันยายน 2564
บรษัิทไดล้งทนุในบรษัิท อินดมี กรุป๊ จาํกัด (“ Indeem”) 
 ซึ�งดําเนนิธุรกิจจดัจาํหนา่ยสนิค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์สกิน
แคร ์กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสรมิ และกลุ่มสนิค้าอุปโภค
บรโิภค ในลักษณะแบบเครอืขา่ย ( Multi-level
Marketing  หรอื “ MLM”)  หรอื  Network
Marketing  

เชน่ การวจิยัและพฒันาสนิค้าออกมาใหมอ่ยา่งต่อเนื�อง
การลงทนุในธุรกิจที�ผลิตและจาํหนา่ยอาหารโปรตีนจากพชื
การลงทนุในบรรจุภัณฑ์ที�เป�นมติรกับสิ�งแวดล้อมและ
สะดวกต่อการใชง้านต่อทกุเพศ ทกุวยั เป�นต้น อีกทั�ง
บรษัิทฯ ยงัไดล้งทนุในกองทนุต่าง ๆ เชน่  Big Idea
Venture  และ  New Protein Fund I  ซึ�งเป�นกองทนุ
สาํหรบั  start up  ที�ทําผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพชื และ 
 Unovis  ซึ�งเป�นกองทนุชั�นนําของโลกทางดา้นโปรตีนทาง
เลือก (Alternative Protein)  ที�เขา้ไปลงทนุในบรษัิท
ต่างๆ ในการผลิตโปรตีนทางเลือกที�มเีทคโนโลยแีละ
นวตักรรมทางการผลิตที�ทันสมยั และการลงทนุดงักล่าวจะ
เป�นชอ่งทางในการขยายธุรกิจและเขา้ถึงนวตักรรมที�ทัน
สมยัเหล่านี�ในระยะยาว เพื�อใหต้อบรบักระแสของอาหาร
แหง่โลกอนาคต ( Food of the future)  
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ในเดอืนพฤษภาคม 2564 มกีารจดัตั�ง บรษัิท นวิทรา รเีจนเนอเรทีฟ จาํกัด (“ NRPT”)  ซึ�งเป�นบรษัิทรว่มทนุ
ระหวา่งบรษัิท โนฟ ฟู�ดส ์จาํกัด (ซึ�งเป�นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ) และ บรษัิท อินโนบกิ (เอเชยี) จาํกัด (ซึ�งเป�น
บรษัิทในกลุ่ม ปตท ( PTT))  ซึ�งมกีลยุทธส์ง่เสรมิธุรกิจผลิตภัณฑ์ดา้นอาหารโปรตีนจากพชื ( Plant-
based)  เพื�อรองรบัโอกาสการเติบโตในอุตสาหกรรมที�กําลังนยิมอยา่งสงู โดยมกีารลงทนุจดัตั�งโรงงาน 
 Plant-based  โดยมกํีาลังการผลิตประมาณ 3,000 ตันต่อป� เพื�อสรา้งความพรอ้มสาํหรบัการรบัจา้งผลิต
อาหารที�มคีวามหลากหลายมากขึ�น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที�มาจากโปรตีนจากพชื  

ในเดอืนเมษายน 2564 ไดร้ว่มทนุกับ นายซวิ ไฮ เซยีน เฮสเตอร ์อารเ์ธอร ์ในการจดัตั�งบรษัิท โนฟ อีทส์
จาํกัด (" Nove Eats”)  บรษัิท โนฟ ฟู�ดส ์จาํกัด มสีดัสว่นในการถือหุน้รอ้ยละ 51 การจดัตั�ง  Nove Eats  มี
วตัถปุระสงค์เพื�อจาํหนา่ยอาหารโปรตีนจากพชื ( Plant-based)  เชน่ แฮมเบอรเ์กอร ์ลาบทอด เป�นต้น ผา่น
ชอ่งทางการจดัสง่อาหารออนไลนผ์า่นแอพพลิเคชั�น เชน่  Grab  และ  Line Man  เป�นต้น ในเดอืน
พฤษภาคม 2564 บรษัิท โนฟ ฟู�ดส ์จาํกัด ไดเ้ขา้ลงทนุในบรษัิท  Wicked Foods, Inc. (Delaware)
("Wicked ")  ซึ�งเป�นบรษัิทสตารท์อัพ ดําเนนิธุรกิจขายอาหารและสนิค้าโปรตีนจากพชื ( plant-based) 
 อยา่งครบวงจร ภายใต้แบรนดส์นิค้า  Wicked Foods  และ  Wicked Kitchen  โดยมสีนิค้าใหเ้ลือก
หลากหลาย อาทิ อาหาร  plant-based  สาํเรจ็รปู พซิซา่ ซอส อาหารแชแ่ขง็ ป�จจุบนั บรษัิท  Wicked  วาง
จาหนา่ยสนิค้าในรา้นค้า  Tesco  ในสหราชอาณาจกัร และมแีผนจะขยายธุรกิจไปประเทศสหรฐัอเมรกิา ยุโรป
และ ประเทศอื�นๆในอนาคต นอกจากนี� ในเดอืนพฤษภาคม บรษัิท โนฟ ฟู�ดส ์จาํกัด ไดเ้ขา้ลงทนุในบรษัิท 
 Konscious Foods, Inc. (Delaware) (“Konscious”)  ซึ�งเป�นบรษัิทสตารท์อัพที�ถกูจดัตั�งขึ�นเพื�อ
ดําเนนิธุรกิจขายอาหารและสนิค้าโปรตีนจากพชื ( plant-based)  โดยจะมุง่เนน้สนิค้าประเภทอาหารทะเล (
plant-based seafood)  ซึ�งเป�นการเพิ�มทางเลือกอื�นๆใหกั้บผูบ้รโิภค และกลุ่มลกูค้า  plant-based  ซึ�ง
มกัจะมุง่เนน้ไปเป�นผลิตภัณฑ์เนื�อววัที�ทํามาจากโปรตีนพชื เป�นต้น โดย บรษัิท  Konscious  จะมุง่เนน้การ
ขายสนิค้า  plant-based seafood  ในทวปีอเมรกิารเหนอื และมแีผนที�จะเพิ�มหมวดสนิค้าไปยงัโปรตีนจาก
พชืประเภทอื�นๆ และ จะเพิ�มยอดขายในทวปีอื�นๆต่อไปในอนาคต  

ในเดอืนกันยายน 2564 บรษัิท ซตีิ�   ฟู�ด จาํกัด ไดร้ว่มทนุกับบรษัิท โบทานสีตดูโิอ จาํกัด จดัตั�งบรษัิท โบทานี
เพท็แคร ์จาํกัด (“Botany Petcare”)  ซึ�งมวีตัถปุระสงค์เพื�อเปลี�ยนแปลงโรงงานที�ราชบุรจีากเดมิผลิตนํ�า
เต้าหูภ้ายใต้แบรนดช์นิโป เป�นโรงงานผลิตอาหารและอาหารทานเล่นสตัวเ์ลี�ยงซึ�งในอนาคตจะมุง่เนน้
ผลิตภัณฑ์อาหารสตัวเ์ลี�ยง  plant-based  โดย  Botany Petcare  จะทําตลาดผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์
ของตนเอง และการรบัจา้งผลิต (Original Equipment Manufacturer  หรอื  OEM)  เพื�อสง่ออกไปยงั
ประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ (ASEAN)  และประเทศอื�นๆ  

ในเดอืนกันยายน 2564 บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ลงทนุในบรษัิท โกลเดน้ ไตรแองเกิล เฮลท์ จาํกัด (“GTH”)  ซึ�ง
ประกอบธุรกิจกัญชงครบวงจร อาทิ การนําเขา้เมล็ดกัญชงสายพนัธุที์�มคีณุภาพ พฒันาการปลกูและสกัด
กัญชง ตลอดจนการพฒันาสนิค้าอาหารและเครื�องดื�มที�ผสมรสชาติกัญชงภายใต้แบรนดข์อง  GTH  เชน่ 
 Kinchakan, TOM,  และชอ่ผกา พรอ้มมรีา้นค้าที�จาํหนา่ยผลิตภัณฑ์ที�มสีว่นประกอบของนํ�ามนัหรอืกลิ�น
กัญชง พรอ้มทั�งขายแฟรนไชส ์(franchise)  รา้นค้าดงักล่าวดว้ย อีกทั�ง  GTH  ยงัรว่มมอืกับพนัธมติร
ทางธุรกิจกับแบรนดเ์ครื�องสาํอางชั�นนํา อาทิ  Dentiste ,Smooth E  และ เซยีงเพยีวอิ�ว เพื�อต่อยอดและ
พฒันาธุรกิจกัญชงในประเทศไทย  

ในเดอืนธนัวาคม 2564 บรษัิทฯ ไดด้งึหุน้พนัธมติร บรษัิท  Australis Capital Inc  ซึ�งเป�นผูน้ําทางธุรกิจ
กัญชงระดบัโลกมาเป�นหุน้สว่นในบรษัิท  GTH  
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วสิยัทัศน์ พนัธกิจ

เป�าหมายในการดําเนนิงาน

บรษัิทฯ มวีสิยัทัศนที์�จะสรา้งสรรค์ผลิตภัณฑ์
อาหารที�จะมอบประสบการณท์แหง่ความสขุ
ใหแ้ก่ผูบ้รโิภคอยา่งยั�งยนื พรอ้มทั�งยกระดบั

คณุภาพชวีติของทกุคน  

บรษัิทฯ มุง่มั�นที�จะยกระดบัการผลิตอาหาร
เพื�อความยั�นยนืของโลกมากขึ�น เพื�อทกุชวีติ
ที�ดขีึ�น ผูผ้ลิตจะดขีึ�น และผูบ้รโิภคก็จะดขีึ�น

เชน่กัน

บรษัิทฯ มเีป�าหมายที�จะผลิตอาหาร Specialty Food
อยา่งยั�งยนืและมรีสชาติที�ถกูปากเพื�อสรา้งความสขุและสง่
เสรมิคณุภาพชวีติที�ดใีหกั้บผูบ้รโิภค บรษัิทฯจะสรา้งสรรค์
นวตักรรมอาหารอยา่งต่อเนื�องที�จะไมเ่พยีงเพื�อการ
ปรบัปรงุดา้นรสชาติเท่านั�น แต่เพื�อชวีติของผูบ้รโิภคที�ดขีึ�น
และโลกที�ดขีึ�น โดยบรษัิทฯ ไดตั้�งเป�าหมายในป� 2565-
2566 ดงันี� 

ยอดขายเพิ�มขึ�นใหไ้ดป้ระมาณ 5,000 ล้าน
บาท ภายในป� 2566 

1

 เป�นบรษัิท Clean Food Tech Company

สรา้งโรงงานปล่อยคารบ์อนที�เป�นลบ
(Negative Emission Plant) จาํนวน 2
โรงงาน ที�ประเทศสหรฐัอเมรกิา และ
ประเทศไทย 

กลยุทธใ์นการดําเนนิธุรกิจ

บรษัิทฯ มุง่มั�นที�จะเป�นหนึ�งในผูน้ําของอุตสาหกรรมอาหารที�
สามารถตอบสนองความต้องการลกูค้าทั�งบรษัิทขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม และบรษัิทขา้มชาติรายใหญ ่ใน 4 กลุม่
ผลิตภัณฑ์ ไดแ้ก่  

 กลุม่ Ethnic/Specialty Food ไดแ้ก่
ผลิตภัณฑ์อาหารไทยและท้องถิ�นแถบภมูภิาค
เอเชยี เชน่ สนิค้าภายใต้ตราสนิค้าพอ่ขวญั
และอาหารสตัวเ์ลี�ยง 

1

 กลุม่ Plant-Based Food ไดแ้ก่ ผลิตภัณฑ์
อาหารโปรตีนจากพชื เชน่ ไสก้รอก เนื�อบด หมู
บด ซึ�งผลิตจากพชื  

กลุม่ Functional Product ไดแ้ก่ ธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ที�ทําหนา้ที�เฉพาะดา้น รวมถึงสนิค้า
อุปโภคที�ไมใ่ชอ่าหารในบรรจุภัณฑ์ที�เป�นมติรกับ
ผูบ้รโิภคและสิ�งแวดล้อม

กลุม่ผลิตภัณฑ์ที�ขายบนแพลตฟอรม์ E-
commerce 

วสิยัทัศน์ พนัธกิจ เป�าหมาย และกลยุทธก์ารเติบโต



คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
การตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าที�
ฝ�ายเทคโนโลยี

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที�
ฝ�ายปฎิบัติการ

ฝ�าย
การลงทุน

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่า

ตอบแทน

คณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการที�ดีและกิจการ
สังคมเพื� อการพัฒนา

อย่างยั�งยืน
คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการ

บริหารความเสี�ยง
คณะกรรมการ
การลงทุน

หน่วยงานตรวจ
สอบภายใน

ผู้อํานวยการ
ฝ�ายขาย

ผู้อํานวยการ
ฝ�ายบัญชีและ

การเงิน

ฝ�าย
นักลงทุน
สัมพันธ์

ฝ�าย
งบการเงิน

รวม
ฝ�ายต้นทุน สมุท์บัญชี

ฝ�าย
เทคโนโลยี
ดิจิทัล

ฝ�าย
โปรตีน
ทางเลือก

ฝ�ายประชาสัมพันธ์
และกิจการสังคม

ฝ�ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ�ายสาํนักงาน ฝ�ายพัฒนา
การเกษตร ฝ�ายขาย ฝ�าย

การตลาด
ฝ�าย

พัฒนาธุรกิจ
ฝ�ายวิจัยและ
ควบคุม
คุณภาพ

ฝ�ายการผลิต

ประธานเจ้าหน้าที�
ฝ�ายการเงินและ

การลงทุน
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โครงสรา้งการบรหิาร ผลิตภัณฑ์ และบรกิาร

1. โครงสรา้งการบรหิาร



ETHNIC  AND 
SPECIALTY FOODS

การขายสนิค้ารบัจา้งผลิต (OEM)

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสนิค้าของบรษัิทฯ

ผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพชื

70% 2.7%

PLANT-BASED FOOD 

 FUNCTIONAL
 PRODUCT

สนิค้าอุปโภคที�ไมใ่ชอ่าหารในบรรจุภัณฑ์ที�เป�นมติรกับผู้
บรโิภคและสิ�งแวดล้อม (V-SHAPES) และผลิตภัณฑ์ที�มี
สว่นผสมของนํ�ามนักัญชงภายใต้บรษัิท จทีีเอช

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสรมิใน
AMAZON.COM และธุรกิจขายตรงผา่น
สมาชกิ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สนิค้าอุปโภค
บรโิภค เครื�องสาํอาง และ อาหารเสรมิ

1.2% 16.6%

อีคอมเมริซ์

รายได้อื�น ๆ 

9.4%

OTHERS

บรษัิทในเครอืและคู่ค้าทางธุรกิจ

กลุ่มเครื�องปรุงรส กลุ่มอาหารสาํเรจ็รูป
พรอ้มทาน

กลุ่มเครื�องดื�มและอื�นๆ

ขา้วป�� นเนื�อเทียม เนื�อบารบ์คิีวจากขนุน เสน้ชริาตากิ หรอืเสน้บุก

เนื�อเทียม ลาบทอดจากเนื�อเทียม ไสก้รอกจากเนื�อเทียม
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2. ขอ้มูลผลิตภัณฑ์ และบรกิาร

** % สดัสว่นรายได้
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ใหคํ้ามั�นสญัญาในการดําเนินงานตามเป�าหมาย
Sustainable Development Goals (SDGs)
กับองค์การสหประชาชาติ (United Nations:
UN)

2018

รว่มมอืกับมหาวทิยาลัยมหดิล ในการพฒันา
ด้านอาหารปลอดภัย

2019

เป�นโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแหง่แรกและ
แหง่เดียวในประเทศไทยที�ได้รบัการรบัรอง
ความเป�นกลางทางคารบ์อน (Carbon
Neutral factory)

เป�นบรษัิทที�ตั�งเป�าหมายในการเป�น The
Purpose – Led Company แหง่แรกที�เขา้
ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

ลงทนุในกลุ่มธุรกิจสตารท์อัพใน New
Protein Fund I LP และ Big Idea
Ventures GP I  

ลงทนุในธุรกิจ Functional รว่มกับ V-
Shapes 

2020
บรษัิทแรกที�ใหคํ้ามั�นสญัญากับ
Science Based Targets Initiative
(SBTi)

บรษัิทแรกที�เขา้รว่ม Race to Zero
Campaign

ลงทนุรอ้ยละ 25 ในบรษัิท Plant and
Bean ผู้นําทางด้าน plant-based
protein 

ขยายธุรกิจ E-commerce
platform ผ่านการจดัตั�ง
บรษัิท Boosted NRF Corp. 

2021
ได้รบัการประกาศรายชื�อหุน้ยั�งยนื THSI
ประจาํป� 2564

อยูใ่นรายชื�อหุน้ยั�งยนืกลุ่ม ESG
Emerging และติดอันดับ 1 ใน 100
บรษัิทจากทั�งหมด 803 บรษัิท 

ได้รบัการประเมนิผลการดําเนินด้าน
บรรษัทภิบาลในระดับดีมาก 4 ดาว
(Very Good) 

อยูใ่นรายชื�อหุน้ในดัชนีที�ใชแ้สดงระดับ
ราคาหุน้สามญั 100 ตัว ในชว่งครึ�งป�
หลังของป� 2564

ควา้รางวลั Business Excellence
สาขา Deal of the Year : Capital
Market Fund Raising Deal จาก
SET Awards 2021 

อยูใ่นรายชื�อหุน้ที�ได้รบัการคํานวนใน
FTSE Micro Cap

บรษัิทเขา้รว่มเป�นสมาชกิเครอืขา่ย
คารบ์อนนิวทรลัประเทศ และประธานเจา้
หน้าที�บรหิารได้รบัคัดเลือกเป�นคณะ
กรรมการสภาและคณะอนุกรรมการเครอื
ขา่ยฯ

รว่มลงนามในคําประกาศเจตนารมยแ์นวรว่ม
ต่อต้านคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย
(Private Sector Collective Action
Against Corruption : CAC)  

เขา้รว่มชมรม Renewable
Energy 100

จดัตั�งฝ�าย Decarbonization 

ลงทนุในกองทนุโปรตีนทางเลือก
Unovis NCAP Fund II 

รว่มมอืกับบรษัิท อินโนบกิ (เอเชยี)
จาํกัด จดทะเบยีนจดัตั�งบรษัิท นิวทรา
รเีจน เนอเรทีฟ โปรตีน จาํกัด (NRPT) 

รว่มก่อตั�งบรษัิท Konscious Foods
และเดินเครื�องโรงงานผลิต Plant-
based food ที�เมอืงแวนคเูวอร์
ประเทศสหรฐัอเมรกิา

รว่มมอืกับบรษัิท Australis Capital
Inc. (AUSA) ผู้นําด้านอุตสาหกรรม
กัญชงระดับสากล 

เขา้ซื�อกิจการบรษัิท โกลเด้น ไตรแอง
เกิล เฮลท์ จาํกัด 

โรงงานผลิต Plant-based food
ของบรษัิท Plant & Bean ได้รบัการ
รบัรองมาตรฐาน BRC 

ลงทนุใน Wicked Foods ผู้นํา
แบรนด์ทางด้าน Plant-based
food จากสหราชอณาจกัร  
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นโยบายและกลยุทธค์วามยั�งยนื

    ตลอดระยะเวลากวา่ 30 ป�บรษัิทฯ ดําเนินกิจการด้วยความมุง่มั�นและใหค้วามสาํคัญกับกลุ่มผู้มสีว่นได้สว่นเสยีทกุกลุ่ม
ตั�งแต่ต้นนํ�าถึงปลายนํ�า รวมถึงการสง่มอบสนิค้าและบรกิารที�ดีใหแ้ก่ผู้บรโิภค บรษัิทฯ วางกรอบเป�าหมายในการเปลี�ยนแปลง
หว่งโซอุ่ปทาน ที�ไมไ่ด้หวงัแค่เพยีงผลกําไร แต่ใหค้วามสาํคัญในการเป�นบรษัิทฯ ผู้นําด้านการผลิตและจาํหน่ายอาหารด้วย
นวตักรรมแหง่อนาคตที�มกีารเติบโตอยา่งยั�งยนื และตระหนักถึง ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมและสงัคมตลอดหว่งโซอุ่ปทาน
และต้องสรา้งคณุค่า ทางเศรษฐกิจมอียา่งประสทิธภิาพ บรษัิทฯยงัคงมุง่ดําเนินการตามค่านิยมในการดําเนินงานขององค์กร
อยา่งยั�งยนืที�ประกาศไวด้ังนี�  

บรษัิทฯ ทุ่มเทและใหค้วามสาํคัญต่อผู้คนทั�งภายในและภายนอกองค์กรอยา่งจรงิจงัโดยการสนับสนุนและ
ผลักดันใหเ้กิดการพฒันาศักยภาพของตนเอง และคํานึงถึงหลักสทิธมินุษยชนของพนักงานและบุคลากร
พรอ้มทั�งเขา้มามบีทบาทในการพฒันาชุมชนบรเิวณโดยรอบโรงงานและเกษตรกรไทยใหเ้ติบโตอยา่งยั�งยนื  
มสีขุอนามยัที�ดี  รวมไปถึงผลิตสนิค้าและบรกิารที�มคีณุภาพเพื�อสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูค้าและ         
 ผู้บรโิภคอยา่งดีที�สดุ

 ผู้คน (People)  

   โลก ( Planet)
บรษัิทฯ มุง่เน้นในการรกัษาสิ�งแวดล้อมของโลกโดยการเปลี�ยนแปลงแนวคิดในการดําเนินงาน เพื�อให้
สรา้งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที�เป�นมติรต่อสิ�งแวดล้อม และคํานึงถึงการรบัมอืต่อความเสี�ยงที�อาจสง่ผลกระทบ
ต่อสิ�งแวดล้อม รวมถึงพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมการผลิตของโรงงาน ใหส้ามารถดําเนินไปได้ด้วย
ความรบัผิดชอบต่อธรรมชาติสว่นรวมอยา่งยั�งยนื  

 ผลการดําเนินงาน ( Performance)
บรษัิทฯ มเีป�าหมายในการประสบความสาํเรจ็ที�มใิชห่วงัแต่เพยีงผลกําไร แต่ต้องมกีารดําเนินงานที�มี
ประสทิธภิาพเพื�อตอบแทนผู้มสีว่นได้สว่นเสยีและสรา้งคณุค่าแก่องค์กรในระยะยาว ด้วยการใหค้วาม
สาํคัญต่อผู้คนและสิ�งแวดล้อม ควบคู่กับการพฒันา คณุภาพของสนิค้าและบรกิารอยา่งต่อเนื�องและ
เป�นธรรม  

2
3

1
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    ป� 2564 ที�ผ่านมา คณะกรรมการกํากับดแูลกิจการที�ดีและกิจการสงัคมเพื�อการพฒันาอยา่งยั�งยนื (Corporate Governance &
Sustainability Committee, CGSC) มมีติเหน็ชอบประกาศนโยบายการพฒันาอยา่งยั�งยนื บรษัิท เอ็นอาร ์ อินสแตนท์ โปรดิวซ ์    
 จาํกัด (มหาชน) เพื�อยนืยนัเจตนารมณ์ และความมุง่มั�นในการสรา้งคณุค่าทางสงัคมและสิ�งแวดล้อม บนพื�นฐานของการกํากับดแูล
กิจการที�ดี โดยบรษัิทได้ผนวกแนวทางการพฒันาอยา่งยั�งยนื เป�าหมายการพฒันาที�ยั �งยนื หรอื Sustainable Development Goals
(SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เป�นหนึ�งเดียวกับกลยุทธแ์ละการดําเนินงานของบรษัิทฯ โดยมนีโยบายการดําเนินงาน ดังนี�  

    บรษัิทฯ มเีป�าหมายและแนวทางในการขบัเคลื�อนธุรกิจเพื�อความยั�งยนื เป�าหมายการพฒันา
ที�ยั �งยนื (Sustainable Development Goals, SDGs) ตามหลักสากลขององค์การ
สหประชาชาติ ตามที� บรษัิทฯ ได้เขา้รว่มเป�นสมาชกิ United Nations Global Compact
Network Thailand  (UN GCNT) ตั�งแต่ป� พ.ศ. 2561 และ คณุแดน ปฐมวาณิชย ์ประธาน
เจา้หน้าที�บรหิารได้รบัแต่งตั�งใหด้ํารงตําแหน่งคณะอนุกรรมการด้านสิ�งแวดล้อมตั�งแต่ป� พ.ศ.
2563 เพื�อเสนอแนวทางสรา้งสรรค์การสรา้งการตระหนักรูแ้ละการมสีว่นรว่มในภาคธุรกิจรว่ม
กับบรษัิทฯ ชั�นนําของประเทศไทย บรษัิทฯได้วางยุทธศาสตร ์กลยุทธ ์ และแนวทางการดําเนิน
งานของบรษัิทฯใหส้อดคล้องกับเป�าหมายการพฒันาอยา่งยั�งยนืที�บรษัิทฯได้ประกาศไว ้ โดยใน
ป� 2564 ที�ผ่านมา คณะกรรมการกํากับดแูลกิจการที�ดีและกิจการสงัคมเพื�อการพฒันาอยา่ง
ยั�งยนื ยงัมมีติิเหน็ชอบประกาศสนับสนุนเป�าหมายการพฒันาที�ยั �งยนืเพิ�มเติม 3 เป�าหมาย
จากเดิม 10 เป�าหมาย เป�น 13 เป�าหมาย ได้แก่ เป�าหมายที� 5  Gender Equality  เป�าหมายที�
7  Affordable and Clean Energy  และ เป�าหมายที� 16  Peace, Justice and Strong
Institutions  รวมทั�งสิ�น จาํนวน 13 เป�าหมาย ดังนี�  

การผลิตสนิค้าที�มคีณุภาพ ได้รบัรองมาตรฐานสนิค้าทั�งภายในและต่างประเทศ ผ่านการใชว้ตัถดุิบและบรรจุภัณฑ์ที�มี
คณุภาพ โดยคํานึงถึงการเติบโตและพฒันารว่มกันตลอดหว่งโซอุ่ปทาน เพื�อสง่ต่อสนิค้าที�มคีณุภาพ สอดคล้องตามหลัก
สขุาภิบาลอาหารและโภชนาการ ตลอดจนสรา้งความพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูค้า 

ดําเนินธุรกิจบนพื�นฐานขอ้กําหนดทางกฎหมาย กฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งภายในประเทศและต่างประเทศที�มธุีรกิจของบรษัิทฯ
ปฏิบติัตามนโยบายการกํากับดแูลกิจการที�ดีของบรษัิท ต่อต้านการทจุรติ การใหส้นิบน โปรง่ใส ตรวจสอบได้ และปฏิบติั
ตามแนวทางการพฒันาอยา่งยั�งยนื 

ดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงการลดผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมและการปรบัตัวต่อการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ การ
อนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม การใชท้รพัยากรและพลังงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ จดัหาที�เป�นมติรต่อสิ�งแวดล้อม ตลอดจน การผลิต
สนิค้าและบรกิารที�เป�นมติรต่อสิ�งแวดล้อม

รายงานขอ้มูลการดําเนินงานด้านความยั�งยนืต่อผู้มสีว่นได้เสยีอยา่งเป�ดเผย โปรง่ใส และรบัผิดชอบต่อสงัคมอยา่งต่อเนื�อง 

ลงทนุในงานวจิยัและการพฒันาผลิตภัณฑ์เพื�อต่อยอดนวตักรรมและเทคโนโลยใีนกระบวนการผลิตสนิค้าและบรกิารที�เป�น
มติรต่อสิ�งแวดล้อม ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บรโิภคในป�จจุบนั มุง่สูก่ารเติบโตตามแนวคิดเศรษฐกิจสเีขยีว
(Green Economy) ภายใต้บรบิทการพฒันาอยา่งยั�งยนื 

มุง่สรา้งเครอืขา่ยหว่งโซอุ่ปทานสเีขยีว ผ่านการปลกูฝ�งสรา้งจติสาํนึก สง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรมที�ดี และความรบัผิดชอบ
ต่อสงัคม ใหเ้ป�นวฒันธรรมขององค์กร และเสรมิสรา้งความรู ้ความตระหนักในเรื�องการบรหิารจดัการสิ�งแวดล้อมและสภาพ
ภมูอิากาศใหพ้นักงาน ลกูค้า คู่ธุรกิจ และผู้มสีว่นได้เสยีที�เกี�ยวขอ้ง 

เคารพและปกป�องสทิธมินุษยชนต่อผู้มสีว่นได้สว่นเสยีตลอดหว่งโซธุ่รกิจ ปฏิบติัต่อพนักงานอยา่งเท่าเทียม เป�นธรรม สง่
เสรมิการจา้งแรงงานในท้องถิ�น ผู้ด้อยโอกาสและคนพกิาร ไมเ่ลือกปฏิบติั แมว้า่จะมคีวามแตกต่างของ เชื�อชาติ ศาสนา เพศ
อายุ การศึกษา ความเชื�อ หรอืเรื�องอื�นใดก็ตาม จดัใหม้สีวสัดิการ ความปลอดภัยและสขุอนามยั ในสถานที�ทํางานครอบคลมุ
โรคอุบติัใหมแ่ละอุบติัซํ�า ตลอดจนพฒันาบุคลากรเพื�อยกระดับการทํางานของพนักงานอยา่งมอือาชพี 

สนับสนุนประเทศไทยสูป่ระเทศที�มกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธเิป�นศูนย ์(Net Zero Emission) ก่อนป� พ.ศ. 2608
(อ้างอิงตามประกาศรฐับาล) ผ่านการสรา้งความรว่มมอืกับพนัธมติรในการพฒันาและดําเนินโครงการลดก๊าซเรอืนกระจก
และสง่เสรมิการดําเนินงานที�ลดผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมใหแ้ก่ผู้มสีว่นได้สว่นเสยีตลอดหว่งโซอุ่ปทาน เพื�อก้าวสูส่งัคมที�มี
ความเป�นกลางทางคารบ์อน (Carbon Neutrality Community) 

1

2

3

4

5

6
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 ในป� 2566 ปฏิรปูบรษัิทฯ เป�น  Clean Food Tech Company  หรอื  Carbon Negative

 ผูน้ําดา้นการผลิตอาหาร plant-based ระดบัสากล

 การนําเทคโนโลย ีblockchain มาชว่ยขบัเคลื�อนธุรกิจ 

    บรษัิทฯ ดําเนินธุรกิจโดยยดึหลักการดําเนินงานบนพื�นฐานของความยั�งยนื ในป� 2560-2563 บรษัิทฯยดึมั�นการสง่มอบผลิตภัณฑ์
ที�มคีณุภาพและเป�นมติรต่อสิ�งแวดล้อม ตามกลยุทธ ์ “FOOD FOR FUTURE”  ป� 2564 ที�ผ่านมา บรษัิทฯได้มกีารปรบักลยุทธข์อง
บรษัิทฯเพื�อรองรบัสงัคมยุค  DIGITIZATION  ซึ�งในป�ที�ผ่านมา สถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ถือเป�นการทวนสอบประสทิธภิาพ
และประสทิธผิลของกลยุทธที์�บรษัิทฯวางไว ้บรษัิทฯ มกีารวางแผนการปรบักลยุทธ ์ปฏิรูปไปสูบ่รษัิทเทคโนโลยอีาหารพลังงานสะอาด       
โดยวางกลยุทธไ์ว ้ดังนี�   

เป�าหมายด้านความยั�งยนืขององค์กร 
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    โดยบรษัิทฯ มเีป�าหมายที�จะจดัตั�งโรงงานกําจดัคารบ์อนในประเทศไทยและสหรฐัอเมรกิาอีกด้วย ซึ�งบรษัิทฯได้ทําการเป�ดแผนกใหม่
ภายใต้ชื�อ Decarbonization Division เพื�อดําเนินธุรกิจในการ แก้ป�ญหาสิ�งแวดล้อม สงัคม ตลอดจนใชผ้ลผลิตที�ได้มาในต้นนํ�า
ของบรษัิทฯ เพื�อใหบ้รษัิทฯได้เปลี�ยนจาก บรษัิทที�เป�นกลางทางคารบ์อน ใหก้ลายมาเป�น บรษัิทที�ปล่อยคารบ์อนติดลบ ซึ�งแผนก 
 Decarbonization ไมไ่ด้ถกูสรา้งมาใหเ้พื�อเพยีงแค่ชว่ยสงัคม (CSR) เท่านั�นแต่เป�าหมายยงัคงต้องยดึเป�าหมายหลักขององค์กร  
 คือ ต้องเป�นธุรกิจที�ยนืด้วยตัวเอง ทํากําไรได้ ชว่ยแก้ป�ญหาชวีติความเป�นอยูข่องผู้คนผู้มสีว่นได้สว่นเสยีและที�สาํคัญคือการแก้
ป�ญหาสิ�งแวดล้อมโดยทั�งการลดการปล่อยคารบ์อนและเพิ�มการดดูซบัคารบ์อนออกจากชั�นบรรยากาศ โดยแผนงานหลักของแผนก 
 Decarbonization  ในระยะแรกเริ�ม  หรอื  Pilot Project  คือ การตั�งโรงงานกักเก็บคารบ์อนจากชวีมวลด้วยพลังงานสะอาด
ขนาดเล็กแบบเคลื�อนที�ได้ โดยจะทําเครื�องจกัรเขา้ไปยงัพื�นที�ที�เกิดป�ญหาฝุ�น PM2.5 และมลพษิ ทางอากาศอื�นๆ ซึ�งเกิดจากการที�
เกษตรกรเผากากวสัดเุหลือทิ�งทางการเกษตร อาทิเชน่ ตอซงัขา้วโพด ต้นขา้วโพด เปลือกขา้วโพด ตอซงัขา้ว และกิ�งไมตั้ดแต่งจากพชื
สวน อาทิ ลําไย โดยสนิค้า  By-products  ที�ได้ออกมานั�นจะถกูแปรสภาพเป�น ปุ�ยชวีภาพที�มปีรมิาณคารบ์อนในเนื�อสงู หรอื ไบโอ
คารบ์อน       ที�สามารถเพิ�มผลผลิตการเกษตร และดดูซบักักเก็บคารบ์อนลงไปในดินได้ และชว่ยเพิ�มของการอุ้มนํ�าของดิน ซึ�ง
นอกจากจะชว่ยเพิ�มปรมิาณผลผลิตใหกั้บเกษตรกรแล้ว ไบโอคารบ์อนยงัสามารถเป�นอีกหนึ�งชอ่งทางการสรา้งรายได้ใหกั้บเกษตรกร
เนื�องจากนําปรมิาณคารบ์อนที�ถกูกักเก็บในไบโอคารบ์อนมาเขา้กระบวนการซื�อขายคารบ์อนเครดิตตามมาตรฐานระดับชาติ นอกจากนี�
พลังงานความรอ้นที�เกิดจากการสนัดาบในกระบวนการผลิตยงัสามารถนํามาผลิตไฟฟ�าได้ โดยบรษัิทมแีผนในการนําพลังงานไฟฟ�าที�
ได้มาใชใ้นการขุดสกลุเงินดิจติอล หรอื  Cryptocurrency ที�ใชพ้ลังงานสะอาด ซึ�งอยูร่ะหวา่งขั�นตอนการศึกษาการขุดเหรยีญ 
 Cryptocurrency  เนื�องจากวธิดีังกล่าวจะเป�นการใชส้นิค้า  by-products  ได้หมดทกุอยา่งจากกระบวนการผลิต โดยไมก่่อใหเ้กิด
ของเสยี  
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     ทั�งนี� บรษัิทฯจะยงัคงดําเนินการในระยะแรกก่อน โดยหวงัวา่  Pilot Project  จะชว่ยสรา้งตลาด เพิ�มองค์ความรูข้องบรษัิทฯใน
การดําเนินงานจรงิ ใหเ้ขา้สูอุ่ตสาหกรรมการกักเก็บคารบ์อนจากชวีมวลพลังงานสะอาดได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ อยา่งไรก็ตามบรษัิทฯ  
 มแีผนการนําปุ�ยชวีภาพไบโอคารบ์อนมาใชใ้นวตัถดุิบต้นนํ�าการเกษตรของบรษัิทฯ ด้วย เพื�อใหบ้รษัิท  NRF  สามารถเป�นบรษัิทที�มี
การปล่อยคารบ์อนติดลบ และเป�นแบบอยา่งในการเปลี�ยนแปลงการเกษตรของไทยใหย้ั�งยนื  

ตัวอยา่งซงัและต้นขา้วโพดในพื�นที�ทางการเกษตรจงัหวดัเชยีงใหม ่เพื�อรอเผาในที�สดุ 

โดยในชว่ง มกราคม จนถึง เมษายน จะเป�นฤดทีู�เกษตรกรจะทําการเผาซงั, ต้น, เปลือก ขา้วโพด ในเชยีงใหม ่

โดยการเผาจะเกิดขึ�นทั�งเวลากลางวนัและกลางคืน สง่ผลใหค้ณุภาพอากาศรอบขา้งมมีลพษิ ฝุ�น PM2.5 สงู 

โดยบรษัิทสามารถนําเศษวสัดเุหลือเหล่านี� เขา้สูก่ารเผาที�ปราศจากออกซเิจน จนแปรสภาพมาเป�น ถ่านชวีภาพ หรอื Biocarbon 

วสัดเุหลือทิ�งทางการเกษตรแต่ละประเภท  จะใหค้ณุภาพของถ่านชวีภาพที�ไมเ่หมอืนกัน เชน่ในรูป 
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การรว่มมอืระหวา่งบรษัิทฯ ต่อองค์กรด้านสิ�งแวดล้อมและสงัคมระดับชาติและระดับนานาชาติ  

 บรษัิทฯ มุง่มั�นตามเจตนารมยแ์ละเป�าหมายด้านพฒันาอยา่งยั�งยนืในการสรา้งการเติบโตทั�งในระดับโลกไปจนถึงระดับนานาชาติ         
 ได้เล็งเหน็ถึงความสาํคัญในการสรา้งความรว่มมอืระหวา่งองค์กรที�สนับสนุนการพฒันาทางด้านสิ�งแวดล้อมและสงัคม โดยตั�งแต่ป�
2561 บรษัิทฯ มกีารรว่มมอืกับองค์กรระดับโลกมากมาย เชน่  United Nations Global Compact (UNGC), UN Global
Compact Network Thailand (GCNT), Science-based target initiative (SBTi): 1.5-degree pledge, Race to Zero,
Climate Neutral NOW,  ชมรม  Renewable Energy 100  และ สภาเศรษฐกิจโลก ( World Economic Forum : WEF) 
 เป�นต้น ซึ�งตลอดหลายป�ที�ผ่านมา บรษัิทฯ ได้เป�นสว่นหนึ�งในการสรา้งสงัคมและสิ�งแวดล้อมอยา่งยั�งยนื และในป� 2564 บรษัิทฯ ได้มี
การดําเนินกิจกรรมพฒันาอยา่งยั�งยนืที�เป�นประจกัษ์ในระดับสากลและขยายเครอืขา่ยความยั�งยนืเพิ�มเติม ดังต่อไปนี� 

    บรษัิทฯ เขา้รว่มประกาศเจตนารมยข์องเครอืขา่ยธุรกิจภาคเอกชนในการผลักดันประเทศไทยใหเ้ขา้สู ่ Net Zero Emission Country
ในป�พ.ศ. 2050 ในงาน  GCNT Forum 2021  ซึ�งเป�นงานประจาํป�ครั�งใหญ่ที�สดุของสมาคมเครอืขา่ยโกลบอลคอมแพก็แหง่ประเทศไทย
โดยได้มกีารรวมตัวขององค์กรธุรกิจชั�นนําของประเทศ ซึ�งบรษัิทฯ ในฐานะผู้นําด้านการผลิตอาหารแหง่อนาคตที�ยดึมั�นตามการดําเนิน
งานเพื�อความยั�งยนื ยงัได้มกีารแลกเปลี�ยนความคิดเหน็เกี�ยวกับป�ญหาด้านการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศที�จะสง่ผลต่อการดําเนินงาน
ของธุรกิจ รวมไปถึงวางแนวทางแก้ป�ญหา สาํหรบัธุรกิจเกษตรและอาหารของประเทศไทย  

UN Global Compact Network Thailand (GCNT)  
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    เป�นสมาคมสง่เสรมิความรว่มมอืของทกุภาคสว่นทั�งภาค
รฐั เอกชน และท้องถิ�นในการรว่มรบัผิดชอบการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด์สทุธเิป�นศูนย ์หรอื  net zero carbon
emission  ใหเ้กิดขึ�นในประเทศไทยภายในป� พ.ศ.  2573 และ
ยงัสอดคล้องกับการขบัเคลื�อนของกลุ่มองค์กรระดับโลกตาม
ขอ้ตกลงปารสี โดยบรษัิทฯ เขา้รว่มในฐานะรุน่บุกเบกิ และนาย
แดน ปฐมวาณิชย ์ประธานเจา้หน้าที�บรหิารบรษัิทฯ ยงัได้รบั
เลือกใหเ้ป�น คณะกรรมการสภา  (council board)  คณะ
กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และสมาชกิ
คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
 (innovation and technology)  ซึ�งมุง่หวงัที�จะแลก
เปลี�ยนองค์ความรูด้้านการลดก๊าซเรอืนกระจก และการเรยีนรู ้
รว่มกับสมาชกิในเครอืขา่ยต่อไปในอนาคต ที�จะชว่ยสง่เสรมิ
โอกาสทางธุรกิจและบรรลเุป�าหมาย  Net Zero Emission 
 ขององค์กรและประเทศไทย  

    บรษัิทฯ ได้เขา้รว่มเป�นสว่นหนึ�งในการสนับสนุน Forum
for the Future เพื�อที�จะทําการศึกษาวจิยัและพฒันาโปรตีน
ทางเลือก ในการสรา้งความมั�นคงทางอาหารใหกั้บสงัคม    
 มุง่พฒันาอุตสาหกรรมที�เกี�ยวกับอาหารโปรตีนจากพชื เพื�อให้
ประเทศไทยเป�นผู้นําในทวปีเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ซึ�งจาก
รายงานประจาํป�ทําใหเ้หน็วา่ เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้กําลังพบ
กับความไมม่ั�นคงทางอาหาร โดยเฉพาะการขาดแคลนโปรตีน
ที�มคีณุภาพและปลอดภัย จากการเพิ�มขึ�นของประชากรอยา่ง
รวดเรว็ และการใชส้ารเคมจีาํนวนมากในการผลิต ซึ�งทั�งหมด
ล้วนแล้วแต่เป�นโอกาสของบรษัิทฯ ภาคเอกชนและภาครฐัของ
ประเทศไทย เรง่การพฒันานวตักรรมในการผลิตอาหารจาก
โปรตีนทางเลือก เพื�อตอบสนองต่อความต้องการ นําไปสู ่
 New S-Curve  ใหมข่องประเทศไทย  

Forum for the Future Forum for the
Future  

Climate Neutral Now Initiative 

    Climate Neutral Now Initiative  เป�นโครงการภายใต้
กรอบอนุสญัญาสหประชาชาติวา่ด้วยการเปลี�ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ หรอื  United Nations Framework
Convention on Climate Change: UNFCCC  ที�สรา้ง
ชุมชนเครอืขา่ย และเครื�องมอืในการชว่ยใหอ้งค์กรสมาชกิ
สามารถบรรลกุารสรา้งสมดลุในการปล่อยและลดก๊าซเรอืน
กระจกได้อยา่งแท้จรงิ โดยจะมกีารประเมนิระดับการบรรลเุป�า
หมายสรา้งสมดลุคารบ์อน ได้แก่  Bronze, Silver  และ 
 Gold  ผ่านการรายงานผลประจาํป� ซึ�งบรษัิทฯ เล็งเหน็ถึง
เครื�องมอืในการเป�นองค์กรที�สมดลุทางคารบ์อนอยา่งยั�งยนื
อีกทั�งโอกาสในการรบัรองการเป�นองค์กรที�มคีวามสมดลุทาง
คารบ์อนในระดับสากล  

เครอืขา่ยคารบ์อนนิวทรลัประเทศไทย
(Thailand Carbon Neutral Network
Committee: TCNN) 

RE100 Thailand Club 

    จากการที�บรษัิทฯ ได้มกีารรเิริ�มใชพ้ลังงานไฟฟ�าจากโซลาร์
เซลล์ ตั�งแต่ป�  2563  และเพื�อเขา้สูก่ารเป�นองค์กรที�ปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกสทุธเิป�นศูนย ์( Net Zero Emission
Organization ) ภายในป�  2573  จงึได้เขา้รว่มเป�นสมาชกิ
ของสมาคมพลังงานหมุนเวยีนไทย ซึ�งเป�นเครอืขา่ยของ
องค์กรที�บรรลเุพื�อสรา้งเครอืขา่ยในการแลกเปลี�ยนองค์ความ
รู ้ในการเปลี�ยนการใชพ้ลังงานไฟฟ�าจากฟอสซลิเป�นพลังงาน
สะอาดและ/หรอืพลังงานหมุนเวยีน  100  เปอรเ์ซน็ต์ รวมถึง
การสรา้งโอกาสและลดความเสี�ยงในการรบัมอืกับการเก็บภาษี
คารบ์อนของนานาชาติ  



123,713 ราย 
ชว่ยเหลือเด็ก เยาวชน และผู้ที�ขาดแคลน
อาหาร

113,713 มื�อ 

สง่เสรมิให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถมชีวีติที�ดีอยา่ง
ยั�งยนื ผ่านการสนับสนุนเมล็ดพนัธุพ์ชืผักสวนครวั

       สนับสนุนให้ผู้ยากไรเ้ขา้ถึงอาหารอยา่งเท่าเทียม 

50,000 ราย                                                         
 ชว่ยเหลือบุคคลากรทางการแพทยแ์ละคนในชุมชน
ใกล้เคียง
จดัสรรการฉีดวคัซนี COVID-19  และตรวจ ATK
พนักงานทกุคนก่อนเขา้ทํางาน
จดัสรรการตรวจสขุภาพนักงานประจาํป�

องค์กรเคารพสทิธใินการแสดงออกตามเพศสภาพ
ของพนักงานให้ทกุคนได้แสดงศักยภาพและความ
สามารถในการทํางานรว่มกันภายในองค์กรอยา่ง
เท่าเทียม

100%                                                                       
 การใชพ้ลังงานไฟฟ�าจากแผงโซลารเ์ซลเต็มระบบ 
100 %                                                                                
ในการปรบัเปลี�ยนองค์กรให้ใชพ้ลังงานทดแทน
จากการเขา้รว่มสมาคมพลังงานหมุนเวยีนไทย
(RE100 Thailand Club)

จดัตั�งฝ�าย Decarbonization และ
Corporate compliance เพื�อรองรบัการ
ขยายธุรกิจ 
ปกป�องสทิธแิรงงานทั�งชาวไทยและต่างด้าว
ดแูลและให้ความสาํคัญกับสภาพแวดล้อมใน
การทํางานให้ปลอดภัยสงูสดุ
การจดัสรรงานและการจา่ยค่าแรงที�เหมาะสม
ให้กับแรงงานทั�งหญิงและชาย รวมถึงผู้มี
ภาวะทพุพลภาพ โดยคํานึงถึงคณุค่าของงาน
ที�เท่าเทียมกัน
จดัทําโครงการสนับสนุนเกษตรกรรมด้วย
เทคโนโลยสีมยัใหม ่ลดมลพษิ ลดสารเคม ีเพิ�ม
รายได้อยา่งยั�งยนื

551 คน                                                          
 จา้งแรงงานชาวต่างชาติ (เมยีนมาร,์
ฟ�ลิปป�นส,์ อิตาลี) และผู้ทพุพลภาพ 8 คน
ไมเ่ลือกปฏิบติั อายุ เพศ ความบกพรอ่งทาง
รา่งกาย เชื�อชาติ ชาติ พนัธุ ์แหล่งกําเนิด
ศาสนา หรอืสถานะทางเศรษฐกิจหรอือื�นๆ

จดัเตรยีมและดแูลความสะอาดของรถรบัสง่
พนักงานโรงงาน เพื�ออํานวยความสะดวกใน
การเดินทางของพนักงานและลดโอกาสในการ
แพรเ่ชื�อของ COVID-19 จากการเดินทาง
ผ่านรถสาธารณะ
ลดการทิ�งขยะไปสูห่ลมุฝ�งกลบ 
พบปะชุมชนโดยรอบโรงงาน เพื�อรบัฟ�งป�ญหา
และสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทยอ์ยา่ง
สมํ�าเสมอ

จดัตั�งจุดนํ�าดื�มสะอาดให้กับพนักงาน
มรีะบบบาํบดันํ�าเสยีก่อนปล่อยสูแ่หล่งนํ�า
ธรรมชาติ

4,000 กิโลกรมั                                                 
 นําขยะจากกระบวนการผลิตไปใชป้ระโยชน ์
มกีารบรหิารจดัการของเสยีอันตรายไปกําจดั
อยา่งถกูวธิี
ปรบัปรุงกระบวนการผลิตเพื�อลดของเสยีและ
การสญูเสยีอาหาร

คณุแดน  ปฐมวาณิชยไ์ด้รบัการยอมรบัในฐานะ
Climate Actor เชน่ ได้รบัเชญิเขา้รว่มงาน
COP26, UN Leader Summit และได้รบัแต่งตั�ง
เป�นคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหาร และสมาชกิคณะอนุกรรมการด้านนวตักรรม
และเทคโนโลยขีอง TCNN และ คณะอนุกรรมการ
ด้านสิ�งแวดล้อมของ GCNT และได้ลงนิตยสาร
TIME ฉบบั Earth Day 
ได้รบัการรบัรองเป�นองค์กรที�เป�นกลางทางคารบ์อน
(Carbon Neutral Organization) ป�ที� 3 ติดต่อกัน
อยูใ่นรายชื�อหุ้นยั�งยนื ESG Emerging และ
ESG100
จดัทําโครงการใชป้ระโยชน์จากของเหลือทิ�งจาก
กระบวนการผลิต เพื�อลดขยะที�ลงสูห่ลมุฝ�งกลบ
เขา้รว่ม Race to Zero campaign
ลงนามใน Climate Neutral Now
ลงนามใน G20 Call to Action Letter
จดัตั�งฝ�าย Decarbonization เพื�อดําเนินธุรกิจใน
การแก้ป�ญหาสิ�งแวดล้อมและสงัคม ในการเปลี�ยน
จากองค์กรที�เป�นกลางทางคารบ์อน สู ่องค์กรที�ปล่อย
คารบ์อนติดลบ (Carbon Negative
Organization)
จดัทํากิจกรรม Earth day 2021 ทําความสะอาด
ภายในเขตและรอบเขตของสถานประกอบการประจาํป�
เพื�อฟ�� นฟูสภาพนํ�าและระบบนิเวศให้สะอาดและ
ปลอดภัย

มนีโยบายความมั�นคงปลอดภัยสาํหรบัระบบ
สารสนเทศและนโยบายคุ้มครองขอ้มูลสว่นตัว
(PDPA)
มนีโยบายและแนวปฏิบติัด้านการต่อต้าน
คอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Policy)
มกีลไกในการรบัเรื�องรอ้งเรยีน และการดําเนิน
การกรณีมกีารชี�เบาะแสการทจุรติ (Whistle
Blowing Policy)
มนีโยบายที�สง่เสรมิการไมเ่ลือกปฏิบติัและ
สนับสนุนความรุนแรง

จดัตั�งฝ�าย Decarbonization เพื�อพฒันาและ      
 ยกระดับโครงสรา้งพื�นฐานของบรษัิท เพิ�ม
ประสทิธภิาพการใชท้รพัยากร ให้ใชป้ระโยชน์จากของ
เหลือทิ�งจากกระบวนการผลิตสงูสดุ รวมถึงการหา
โอกาสทางธุรกิจ เพื�อพฒันาอุตสาหกรรมสเีขยีวจาก
การลดคารบ์อน
ศึกษาเทคโนโลยแีละนวตักรรมด้านธุรกิจ
E-Commerce และ Blockchain
ตั�งโรงงานผลิตอาหารโปรตีนทางเลือกจากพชืใน
ประเทศไทย ในนามบรษัิทรว่มทนุ NRPT
ลงทนุใน Joint Venture เพื�อขยายฐานการผลิตใน
ทกุทวปีทั�วโลก และลดขอ้จาํกัดทางด้านโลจสิติกส์
ขยายกําลังการผลิตโรงงานหลักของบรษัิท
ดําเนินการวจิยัและพฒันาอาหารโปรตีนทางเลือก  
 จากพชื

ผลการดําเนินงานด้านความยั�งยนื

บรษัิท เอ็นอาร ์อินสแตนท์ โปรดวิซ ์จาํกัด (มหาชน)
NR Instant Produce Public Company Limited
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ห่วงโซค่ณุค่า
ของ NRF

กลยุทธ์

เน้นไปที�ต้นนํ�า คือ การเกษตรกรรม

เน้นการลดของเสยีในภาคการเกษตร 

แปรรูปออกมาเป�นสนิค้ามูลค่าเพิ�มที�
ไมป่ล่อยมลพษิคารบ์อน  

บรษัิท เอ็นอาร ์อินสแตนท์ โปรดวิซ ์จาํกัด (มหาชน)
NR Instant Produce Public Company Limited
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การบรหิารจดัการหว่งโซค่ณุค่าและหว่งโซอุ่ปทาน 

    ในป� 2564 ที�ผ่านมา บรษัิทฯ มกีารวเิคราะหแ์ละวางแผนการดําเนินงานเพื�อลดคารบ์อนตลอดหว่งโซค่ณุค่า

ทนุทางการเงิน ทนุด้านการผลิต ทนุด้านบุคลากร ทนุทางป�ญญา ทนุทางสงัคม ทนุด้านสิ�งแวดล้อม
มูลค่าหลักทรพัย์
9,002 ล้านบาท
หนี�สนิ 1,809 ล้าน
บาท
ผู้ถือหุน้ 2,815 ล้าน
บาท 

สนิทรพัยร์วม 4,662
ล้านบาท
นวตักรรมและ
เทคโนโลยกีารผลิต
อาหาร

จาํนวนพนักงาน 875 คน
จาํนวนชั�วโมงการอบรม
ของพนักงานเฉลี�ย
3,168 ชั�วโมงต่อป�
โครงสรา้งองค์กร
สอดคล้องกับการมุง่สู่
เป�าหมาย Carbon
Negative

ลิขสทิธิ�ทรพัสนิทาง
ป�ญญา
การลงทนุใน Start
up ที�มนีวตักรรม
Sustainability
purpose driven 

ความสมัพนัธอั์น
ดีกับลกูค้า คู่ค้า
นักลงทนุ
เกษตรกร และ
สงัคม
การสนับสนุนเงิน
ทนุและอาหารเพื�อ
สงัคมเป�นประจาํ
ทกุป�

การตั�งเป�าหมายสู ่Carbon
Negative Company
เป�น Carbon Neutral
Factory 3 ป�ติดต่อกัน
ปรมิาณการใชท้รพัยากรนํ�า
12.6 Q/Ton Product
ปรมิาณการใชไ้ฟฟ�า 249.8
Kw-H/Ton Product
โดยมสีดัสว่นการใช ้Solar
cells  รอ้ยละ 27.44 
นําของเสยีจากกระบวนการ
ผลิตและสาํนักงานไปใช้
ประโยชน์กวา่รอ้ยละ 96



ลําดับ
ความ
สาํคัญ

ผู้มสีว่น
ได้สว่น
เสยี

การสื�อสาร
ความคาดหวงัของ
ผู้มสีว่นได้สว่นเสยี การตอบสนองของบรษัิท

1 พนักงาน 
- การแจง้ขา่วสารผา่นจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
- การจดัประชุม 
- แบบสาํรวจและขอ้รอ้งเรยีน 

- ได้รบัค่าตอบแทนและทรพัยากรที�
เหมาะสมต่อการปฏิบติัหน้าที� 
- บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคัญต่อพนักงาน
อยา่งเท่าเทียม 

- การจาํหน่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการ
อยา่งครบถ้วน 
- การประเมนิ 360 องศา เพื�อความ
ยุติธรรมขององค์กร 
- การสื�อสารขอ้มูลขา่วสารผา่นจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์

1

กลุ่มนัก
ลงทนุ 
(ผูถื้อหุน้
นักลงทนุ
นักวเิคราะห์
เจา้หนี�
สถาบนัจดั
อันดับความ
น่าเชื�อถือ คู่
ค้าทาง
ธุรกิจ) 

- รายงาน 56-1 One Report 
- การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํป� (AGM) 
- การประกาศผลการดําเนิินงานรายไตรมาส รวม
ถึงผลการดําเนิินงานประจาํป� และการเป��ดเผยขอ้มูู
ลบนเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ 
- การประชุมนักวเิคราะหร์ายไตรมาส 
- โรดโชวส์าํหรบันักัลงทนุ 
- คําอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ�ายจดัการ
(MD&A) รายไตรมาส และขา่วจากนักลงทนุ
สมัพนัธ์
- ชอ่งทางการสื�อสารของบรษัิทฯ ได้แก่ เวบ็ไซต์ขอ
งบรษัิทฯ อีเมล โทรศัพท์ แพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดีย
(Facebook และ Instagram) 
- การดําเนินงานที�โปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได ้
- การดําเนินงานที�มั�นคงและยั�งยนื มคีวามรบัผดิ
ชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดล้อม 
- ผลตอบแทนจากการลงทนุ 
- การบรหิารจดัการความเสี�ยง 
- สรา้งความเชื�อมั�นต่อผูถื้อหุน้โดยการเป�ดเผย
ขอ้มูลที�เป�นจรงิ โปรง่ใส และตรวจสอบได ้
- จัดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํป� 1 ครั�ง้ 
-การดําเนินธุรกิจเพื�อความยั�งยนื 
- การจดัทํารายงานประจาํป� เพื�อสื�อสารกับกลุ่มนัก
ลงทนุอยา่งต่อเนื�อง 

- การดําเนินงานที�โปรง่ใสและ
สามารถตรวจสอบได้
- การดําเนินงานที�มั�นคงและยั�งยนื มี
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ�ง
แวดล้อม และคํานึงถึงความเสี�ยง
ด้านความเปลี�ยนแปลงสภาพภมูิ
อากาศ
- ผลตอบแทนจากการลงทนุ 
- การบรหิารจดัการความเสี�ยง 

- สรา้งความเชื�อมั�นต่อผูถื้อหุน้โดยการเป�ด
เผยขอ้มูลที�เป�นจรงิ โปรง่ใส และตรวจสอบ
ได ้
- จดัประชุมสามัญัผูถื้อหุน้ประจาํป� 1 ครั�ง 
- การดําเนินธุรกิจเพื�อความยั�งยนื 
- การจดัทํารายงานประจาํป�และรายนงาน
ความยั�งยนื เพื�อสื�อสารกับกลุ่มนักลงทนุ
อยา่งต่อเนื�อง 
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ผู้มสีว่นได้สว่นเสยีภายในองค์กร

นอกจากนี� บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคัญและความสนใจเป�นอยา่งมากต่อผลประโยชน์ของผู้มสีว่นได้เสยี การเคารพซึ�งสทิธขิองผู้มสีว่น
ได้เสยีเหล่านั�น รวมถึงการดําเนินงานด้วยความยุุติธรรมและความโปรง่ใส โดยบรษัิทฯ ได้กําหนด ระบุ และวเิคราะห ์ผู้มสีว่นได้
เสยีออกเป�น  8  ประเภท ซึ�งครอบคลมุทั�งในรูปแบบบุคคลและรูปแบบการจดัตั�งอื�นๆ บรษัิทฯจดัใหม้ชีอ่งทางต่างๆ เพื�อใหผู้้มี
สว่นได้เสยีมสีว่นรว่มในการตรวจสอบ ดังนี�  



ลําดับ
ความ
สาํคัญ

ผูม้สีว่น
ได้สว่น
เสยี

การสื�อสาร ความคาดหวงัของ
ผูม้สีว่นได้สว่นเสยี การตอบสนองของบรษัิท

1 ลกูค้าและผู้
บรโิภค 

- คณุภาพของสนิค้า 
- ความหลากหลายของสนิค้า 
- การขนสง่
- การดําเนินงานที�มคีวามรบัผดิชอบต่อ
สงัคมและสิ�งแวดล้อม และคํานึงถึงการ
เปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ

- การเป�ดพื�นที�แสดงความคิดเหน็ขอ้เสนอแนะ
และขอ้รอ้งเรยีน 
- ทําแบบประเมนิความพงึพอใจของลกูค้าตาม
มาตรฐาน BRC Standard 
- สรุปผลความพงึพอใจของลกูค้าต่อสนิค้าและ
บรกิารของบรษัิท พรอ้มทั�งประชุมทําแผน
กลยุทธ ์เพื�อตอบสนองต่อความต้องการลกูค้า
ต่อไป
- การดําเนินธุรกิจเพื�อความยั�งยนื 
- การจดัทํารายงานประจาํป�และรายนงานความ
ยั�งยนื

1 ชุมชน

- การป�องกันผลกระทบทางสิ�งแวดล้อม 
- การบรหิารจดัการทรพัยากรที�เกี�ยวขอ้งกับ
ชุมชน 
- การชว่ยเหลือและสรา้งประโยชน์ใหแ้ก่ชุมชน 

- การปฏิบติัตามมาตรการเพื�อลดการสรา้งผลก
ระทบต่อชุมชน 
- จดักิจกรรมชว่ยเหลือชุมชน 

1 คู่ค้าและ
ผูร้ว่มทนุ

- การพบปะลกูค้าและการเซน็ต์สญัญาความรว่มมอื 
- กระบวนการคัดเลือกและการประเมนิคู่ค้า 
- การกําหนดจรรยาบรรณสาํหรบัคู่ค้าธุรกิจ 

- การรบัรองคณุภาพต่าง ๆ ของโรงงาน 
- การดําเนินงานภายใต้ขอ้กําหนดที�เป�น
มาตรฐาน 
- การดําเนินงานที�โปรง่ใส ยุติธรรม สามารถ
ตรวจสอบได้ เพื�อยกระดับธุรกิจในอนาคต 
- นโยบายและระเบยีบการจดัซื�อจดัจา้ง 

- รกัษาระดับคณุภาพสนิค้าและบรกิาร รวมถึง
พฒันาโครงการใหม ่ๆ เพื�อตอบสนองคู่ค้าใน
อนาคต 
- มมีาตรฐานและนโยบายในการจดัซื�อ-จดัจา้งที�
ชดัเจน โปรง่ใส และเป�นธรรม 
- รว่มพฒันาและใหคํ้าแนะนําในการพฒันาการจดั
ซื�อจดัจา้งอยา่งยั�งยนื 

2 ผูผ้ลิต - การสื�อสารผา่นชอ่งทางออนไลน์ 
- การจดักิจกรรมใหค้วามรู ้

- ธุรกิจที�เป�นธรรม 
- การแลกเปลี�ยนความรูก้ารเกษตร และการ
จดัการสิ�งแวดล้อม
- การเป�นแหล่งทนุทรพัย ์

- การเป�ดพื�นที�แสดงความคิดเหน็ขอ้เสนอแนะ
และขอ้รอ้งเรยีน 
- ทําแบบประเมนิตามจรรยาบรรณสาํหรบัคู่ค้า
ธุรกิจ
- สรุปผลความพงึพอใจของลกูค้าต่อสนิค้าและ
บรกิารของบรษัิท พรอ้มทั�งประชุมทําแผน
กลยุทธ ์เพื�อตอบสนองต่อความต้องการลกูค้า
ต่อไป 

3 สื�อมวลชน 

- แพลตฟอรม์การสื�อสารและชอ่งทางการแจง้เบาะแส
เพื�อรวบรวม ข้�อเสนอแนะ ข้�อคิิดเห็็น ข้�อร้�องเรยีน ฯลฯ 
- งานแถลงขา่ว / ขา่วประชาสมัพนัธ์� 
- สมัภาษณ์พิเิศษ 
- เยี�ย่มชมสื�อ 

- เป�ดเผยขอ้มูลที�ชดัเจน โปรง่ใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

- งานสมัภาษณ์สื�อมวลชนและงานแถลงขา่ว 
- ขา่วประชาสมัพนัธที์�เกี�ยวขอ้งกับขอ้มููลของบริ
ษัทฯ ผา่น Facebook, Instagram และเว็็บไซต์
ของบรษัิทฯ 

3 หน่วยงาน
ภาครฐั

- การประชุมกับหน่วยงานภาครฐัในประเด็นและกรณี
ต่างๆ 
- การจดัทํารายงานผลการปฏิบติัและดําเนิน 
งานไปยงัหน่วยงานภาครฐัที�เกี�ยวขอ้ง 
- การสื�อสารกับเจา้หน้าที�หน่วยงานภาครฐั เพื�อเสรมิ
สรา้งความเข้� าใจที�ดีต่อความคาดหวงัของผูที้�เกี�ยวขอ้ง  
- การมสีว่นรว่มในกิจกรรมและโครงการของหน่วยงาน
ภาครฐัอยา่งสมํ�าเสมอ 
- การเขา้รว่มการประชุมเพื�อรบัทราบนโยบายและ
แนวทางการกํากับดแูล 

- การปฏิบติังานเป�นไปตามกฎหมายและขอ้
บงัคับ 
- มคีวามโปรง่ใสและปฏิิบติัตามกฎหมายใน
การดําเนินงานทกุขั�นตอน 
- การดําเนินธุรกิจโดยยดึหลักการกํากับดแูล
กิจการและการพฒันาที�ยั �งยนื โดยมกีาร
ปฏิบติัตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งและภายใต้
ขอบเขตการบรหิารจดัการความเสี�ยงที�เหมาะ
สม 
- การสนับสนุนหน่วยงานรฐัในด้านการ
พฒันาอยา่งยั�งยนืและการเปลี�ยนแปลงสภาพ
ภมูอิกาศ

- การปฏิบติั ตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งอยา่ง
เครง่ครดั 
- การสื�อสารกับเจา้หน้าที�หน่วยงานภาครฐัเพื�อ
เสรมิสรา้งความเขา้ใจและตอบสนองต่อความ
คาดหวงัของหน่วยงานภาครฐัได้อยา่งถกูต้อง 
- การมสีว่นรว่มกับหน่วยงานภาครฐัและองค์กร
ผา่นกิจกรรมต่างๆ 
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ผู้มสีว่นได้สว่นเสยีภายนอกองค์กร 

- คอลเซน็เตอร ์
- การใหข้อ้มูลผ่านโซเซยีลมเีดีย (เวบ็ไซต์,
Facebook, Instagram) 
- ชอ่งทางการรบัขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรยีน 
- กิจกรรมเพื�อสงัคม 



การระบุประเด็นสาํคัญ การจดัลําดับประเด็น
ด้านความยั�งยนืที�สาํคัญ 

การตรวจสอบความถกูต้องของ
ประเด็นด้านความยั�งยนืที�สาํคัญและ
ทบทวน เพื�อพฒันาอยา่งต่อเนื�อง

ฝ�าย Sustainability รวบรวม
ประเด็นสาํคัญด้านความยั�งยนื โดย
พจิารณาจากกิจกรรมการดําเนินงาน
ของบรษัิทตามหว่งโซค่ณุค่าและหว่ง
โซอุ่ปทาน กฎหมาย ขอ้บงัคับและขอ้
กําหนดระดับชาติและนานาชาติ แนว
โน้มของโลก ประเด็นด้านการพฒันาที�
ยั �งยนืขององค์การสหประชาชาติ
ตลอดจนประเด็นอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งใน
อุตสาหกรรม เชน่ กลุ่มธุรกิจ           
 E-commerce เทคโนโลย ี        
 กลุ่มธุรกิจอาหาร เป�นต้น 

บรษัิท รวบรวมประเด็นด้านความยั�งยนื
วเิคราะหช์อ่งทางการสื�อสาร ความคาด
หวงัของผูม้สีว่นได้สว่นเสยี ตลอดจน
ชอ่งทางการตอบสนองของบรษัิท
นอกจากนี� ยงัมกีารทบทวนประเด็นด้าน
ความยั�งยนืในอุตสาหกรรมที�เกี�ยวเนื�อง
กับบรษัิท เพื�อใหท้ราบถึงประเด็นด้าน
ความยั�งยนืที�สาํคัญ 

การจดัลําดับประเด็นด้านความยั�งยนืที�
สาํคัญจะถกูพจิารณาจากคณะทํางาน
ด้านความยั�งยนืขององค์กร และได้รบั
อนุมติัจากผูบ้รหิารระดับสงูขององค์กร
โดยการจดัลําดับความสาํคัญ คํานึงถึง
ระดับอิทธพิลต่อการประเมนิและการ
ตัดสนิใจของผูม้สีว่นได้สว่นเสยีควบคู่
ไปกับระดับความสาํคัญที�สง่ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ สงัคม และสิ�งแวดล้อม
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การระบุประเด็นที�เป�นสาระสาํคัญของธุรกิจ (Materiality) 

บรษัิท กําหนดกระบวนการและขั�นตอนการระบุประเด็นสาํคัญและกระบวนการจดัลําดับความสาํคัญประเด็นด้านความยั�งยนื ซึ�งได้รบั
การอนุมติัจากประธานเจา้หน้าที�ฝ�ายบรหิาร ดังต่อไปนี� 

กระบวนการจดัลําดับประเด็นสาํคัญด้านความยั�งยนื
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ผลกระทบที�มีต่อ NRF



ผลกระทบที�มต่ีอผู้
มสีว่นได้สว่นเสยี

ผลกระทบที�มต่ีอ
NRF รายการประเด็นสาํคัญ

ความสอดคล้องกับ 
Sustainable

Development Goals
(SDGs)

มาก มาก การจดัการตอบสนองต่อเปลี�ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศ

มาก มาก การจดัการพลังงานเพื�อการผลิตที�เป�นมติร
ต่อสิ�งแวดล้อม

ปานกลาง มาก การบรหิารจดัการของเสยี 

ปานกลาง มาก การบรหิารจดัการนํ�า

น้อย ปานปลาง วฒันธรรมที�เป�นมติรต่อสิ�งแวดล้อม

ปานกลาง น้อย ความหลากหลายทางชวีภาพและระบบนิเวศ

มาก มาก การเคารพสทิธมินุษยชนและการปฏิบติัด้าน
แรงงาน

มาก มาก ความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค

มาก มาก ความปลอดภัยด้านขอ้มูลสารสนเทศ

มาก มาก การพฒันาบุคลากร

ปานกลาง มาก การจดัการด้านอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภัย 

ปานกลาง มาก การพฒันาชุมชน การจดัการขอ้ขดัแยง้และ
การสรา้งการยอมรบัจากชุมชนรอบขา้ง
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สิ�งแวดล้อม

สงัคม



ผลกระทบที�มต่ีอผู้
มสีว่นได้สว่นเสยี

ผลกระทบที�มต่ีอ
NRF รายการประเด็นสาํคัญ

ความสอดคล้องกับ 
Sustainable

Development Goals
(SDGs)

มาก มาก การกํากับดแูลและจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจ

มาก มาก การบรหิารจดัการหว่งโซอุ่ปทานอยา่งยั�งยนื

มาก มาก การผลิตสนิค้าที�มคีณุภาพได้มาตรฐาน

มาก มาก สขุภาพและความปลอดภัยของผูบ้รโิภค

มาก มาก ความมั�นคงทางด้านอาหาร 

มาก มาก การบรหิารจดัการความเสี�ยง

ปานกลาง มาก การพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม
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เศรษฐกิจและการกํากับดแูลกิจการที�ดี
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การขบัเคลื�อนธุรกิจอยา่งยั�งยนื

บรรษัทภิบาล/การกํากับดแูลกิจการที�ดี

 นโยบายและแนวปฏิบติัที�เกี�ยวกับคณะกรรมการและนโยบายและแนวปฏิบติัที�เกี�ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มสีว่นได้เสีย 
    บรษัิทฯ ดําเนินธุรกิจโดยยดึแนวทางปฏิบติัของตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ สาํนักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์รวมทั�งหลักเกณฑ์วา่ด้วย ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG
Scorecard) วา่ด้วยการปฏิบติัตามหลักการกํากับดแูลกิจการที�ดี เพื�อใหเ้กิดประสทิธภิาพ ความโปรง่ใสและประสทิธผิลใน
การบรหิารงาน และก่อใหเ้กิดความเป�นธรรมแก่ผู้ถือหุน้ ผู้ลงทนุ เจา้หนี� พนักงาน ภาครฐั ลกูค้า ตลอดจนประชาชนทั�วไป
และผู้เกี�ยวขอ้งทกุฝ�าย อีกทั�งยงัสามารถบรหิารงานได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยในป� 2560 สบืเนื�องจากทางคณะกรรมการ
กํากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยเ์ล็งเหน็วา่เพื�อใหบ้รษัิทจดทะเบยีน สามารถเติบโตได้ในระยะยาวจงึได้มกีารออกหลัก
การกํากับดแูลกิจการที�ดี (Corporate Governance Code: CG Code) เพื�อใหบ้รษัิทฯ นํามาปรบัใชใ้นการกํากับดแูลให้
กิจการมผีลประกอบการที�ดีในระยะยาวอยา่งมคีณุค่าและยั�งยนื 
    ดังนั�นบรษัิทฯ จงึนําเอาหลักการดังกล่าวมาเป�นหลักปฏิบติัใหแ้ก่ทางคณะกรรมการบรษัิท ซึ�งปกติแล้วการบรหิารงานขอ
งบรษัิทฯ ได้มกีารแบง่หน้าที�ไวอ้ยา่งชดัเจน โดยคณะกรรมการบรษัิทเป�นผู้มหีน้าที�กําหนดนโยบายและกํากับดแูลการบรหิาร
งานของผู้บรหิารใหส้อดคล้องกับวตัถปุระสงค์และนโยบาย ของบรษัิทฯ และผู้บรหิารมหีน้าที�บรหิารธุรกิจเพื�อสรา้งผลกําไร
โดยการทําหน้าที�ดังกล่าวทั�งคณะกรรมการบรษัิทและ ผู้บรหิารจะปฏิบติั และรว่มกันรบัผิดชอบต่อทกุฝ�ายอยา่งเท่าเทียมกัน
ไมว่า่จะเป�นพนักงาน เจา้หนี� ภาครฐั ลกูค้า และ สงัคม และเพื�อใหส้อดคล้องกับหลักการกํากับดแูลกิจการที�ดี (Corporate
Governance Code : CG Code) คณะกรรมการบรษัิท ได้กําหนดหลักปฏิบติัเพิ�มเติม นอกจากจะมผีลประกอบที�ดีขึ�น
อยา่งต่อเนื�องแล้ว จะต้องสามารถเติบโตได้ในระยะยาว เพื�อสรา้งคณุค่าใหกิ้จการอยา่งยั�งยนื 
    บรษัิทฯ ได้จดัทํานโยบายการกํากับดแูลกิจการที�ดี และคู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกิจเป�นลายลักษณ์อักษรโดยครอบคลมุ
ถึง การปฏิบติังานในด้านต่างๆ ขององค์กรใหเ้ป�นไปตามหลักกฎหมายอันเป�นกติกาสากล โดยนโยบายดังกล่าวได้เผยแพร่
ใหก้รรมการและพนักงานทกุคนของบรษัิทฯ รบัรูเ้พื�อนําไปปฏิบติั โดยบรษัิทฯ จดัใหม้กีารทบทวนนโยบายการกํากับดแูล
กิจการที�ดี และคู่มอืจรรยาบรรณธุรกิจประจาํป� เพื�อใหทั้นต่อป�จจุบนัและสอดคล้องกับการดาเนินงานของบรษัิทฯ และเมื�อ
พจิารณากับหลักปฏิบติัของ CG Code ป� 2560 มรีายละเอียด ดังนี� 
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หลักปฏิบติั 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบ
ของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที�สรา้งคณุค่า
ให้แก่กิจการอยา่งยั�งยนื
    คณะกรรมการบรษัิทมคีวามรบัผิดชอบต่อการปฏิบติั
หน้าที�และเป�นอิสระอยา่งแท้จรงิจากฝ�ายจดัการ เพื�อ
ประโยชน์สงูสดุของบรษัิทฯ และผู้ถือหุน้โดยรวม โดยมี
การแบง่แยกหน้าที�ความรบัผิดชอบระหวา่งคณะ
กรรมการและฝ�ายจดัการที�ชดัเจน โดยคณะกรรมการ
บรษัิทจะเป�นผู้กําหนดนโยบายและกํากับดแูลใหร้ะบบงาน
ต่างๆ ของบรษัิทฯ ดําเนินไปตามนโยบายที�ถกูต้องตาม
กฎหมาย และจรยิธรรม
คณะกรรมการบรษัิททําหน้าที�ทบทวนนโยบายเกี�ยวกับ
การกํากับดแูลกิจการที�ดี จรยิธรรมและจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ และพจิารณา ใหค้วามเหน็ชอบก่อนนําไปประกาศใช้
ตลอดจนบรษัิทฯ ได้จดัใหม้กีารเป�ดเผยรายชื�อ ประวติั
และบทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการ บรษัิท และคณะ
กรรมการชุดยอ่ยอีก 6 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบรหิาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความ
เสี�ยง คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการกํากับดแูลกิจการที�ดีและการพฒันาอยา่ง
ยั�งยนื และคณะกรรมการการลงทนุ
    คณะกรรมการบรษัิท เป�นผู้มหีน้าที�รบัผิดชอบต่อความ
ถกูต้องและครบถ้วนของการจดัทํางบการเงินของ
บรษัิทฯ ใหม้คีวามโปรง่ใส ถกูต้อง รวมถึงการจดัใหม้กีาร
เป�ดเผยขอ้มูลสาํคัญอยา่งเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงิน รวมทั�งสารสนเทศการเงินที� ปรากฏใน
รายงานประจาํป� ซึ�งงบการเงินดังกล่าวจดัตั�งขั�นตาม
มาตรฐานการบญัชรีบัรองทั�วไป และตรวจสอบโดยผู้
ตรวจสอบบญัช ีที�ได้รบัการรบัรองจากคณะกรรมการ
กํากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์คณะกรรมการ
บรษัิทได้เเต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 3 ท่าน
ประกอบด้วยกรรมการที�เป�นกรรมการอิสระและไมเ่ป�นผู้
บรหิาร เป�นผู้สอบทานรายงานทางการเงินประจาํ ไตรมาส
และงบการเงินประจาํป� ใหม้คีวามถกูต้องครบถ้วน และ
เป�นไปตามหลักการบญัชทีี�รบัรองทั�วไป ก่อนที�จะนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการบรษัิทพจิารณาต่อไป
    ฝ�ายบญัชขีองบรษัิทฯ มหีน้าที�นําเสนอขอ้มูลรายการที�
เกี�ยวโยงและรายการที�มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ซึ�งได้ถือปฏิบติั ตามพระราชบญัญัติหลักทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรพัย ์(ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12
และประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทนุที� ทจ.
21/2551 เรื�องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที�เกี�ยวโยง
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัยแ์หง่

ประเทศไทย เรื�องการเป�ดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการ
ของบรษัิทจดทะเบยีนในรายการที�เกี�ยวโยงกัน พ.ศ.
2546 และฉบบัแก้ไขเพิ�มเติม ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื�อพจิารณาใหค้วามเหน็
    1.1 วาระในการดํารงตําแหน่ง
         วาระในการดํารงตําแหน่ง ของกรรมการบรษัิท ได้
กําหนดใหเ้ป�นไปตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชน พ.ศ.
2535 สว่นกรรมการ อิสระมวีาระการดํารงตําแหน่ง 3 ป�
ติดต่อกันได้ไมเ่กิน 3 วาระ เวน้แต่ได้รบัมติเหน็ชอบเป�น
เอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่า
ตอบแทนวา่กรรมการดังกล่าวได้กระทําคณุประโยชน์ต่อ
บรษัิทฯ เป�นอยา่งยิ�งและการดํารงตําแหน่งตามวาระที�
กําหนดมไิด้ทําใหค้วามเป�นอิสระขาดหายไป รวมทั�งต้องได้
รบัการอนุมติัจากคณะกรรมการบรษัิท และผู้ถือหุน้ด้วย
    1.2 การพจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
         คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทํา
หน้าที�เสนอแนวทางและวธิกีารในการกําหนดค่าเบี�ยประชุม
ค่ารบัรอง เงิน รางวลั และบาํเหน็จ รวมทั�งผลประโยชน์
อื�นใดที�มลัีกษณะเป�นเงินค่าตอบแทน ใหแ้ก่กรรมการ
บรษัิท โดยการเสนอเรื�องเพื�อขอความเหน็จากที�ประชุม
คณะกรรมการบรษัิทเพื�อขออนุมติัจากที�ประชุมผู้ถือหุน้
เป�นประจาํทกุป� เวน้แต่สทิธอัินพงึมพีงึได้ ตามระเบยีบ
ของบรษัิท ฯ
    1.3 คณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ
          คณะกรรมการบรษัิทจะแต่งตั�งกรรมการชุดยอ่ย
แต่ละชุดจากผู้มคีณุสมบติัที�เหมาะสม โดยคณะกรรมการ
ชุดยอ่ยแต่ละชุดจะต้องปฏิบติัหน้าที�ตามที�ได้รบัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษัิท โดยมอํีานาจแจง้ใหฝ้�ายบรหิาร
เขา้รว่มประชุมชี�แจง หรอื จดัทํารายงานเสนอ โดยคณะ
กรรมการบรษัิทจะเป�นผู้อนุมติักฎบตัรของคณะกรรมการ
ชุดยอ่ยแต่ละชุด

ป�จจุบนัคณะกรรมการบรษัิทได้แต่งตั�งคณะกรรมการชุด
ยอ่ยจาํนวน 6 ชุด
    1. คณะกรรมการบรหิาร ประกอบด้วยกรรมการบรหิาร
และผู้บรหิารระดับสงูของบรษัิทฯ
    2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ 3 คน อยา่งน้อยกรรมการ 1 คน ต้องมคีวามรูท้าง
ด้านบญัช ีที�มคีวามรู ้และประสบการณ์เพยีงพอที�จะทํา
หน้าที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงินได้ ซึ�ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ดํารงตําแหน่งวาระละ 3 ป� เมื�อ
พน้จากตําแหน่งตามวาระอาจได้รบัการแต่งตั�งกลับเขา้มา
เป�นกรรมการใหมไ่ด้อีก
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 3. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ3 คน ซึ�งคณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน ดําารงตําแหน่งวาระละ 3 ป� เมื�อ
พน้จากตําแหน่งตามวาระอาจได้รบัการแต่งตั�งกลับเขา้มา
เป�นกรรมการใหมไ่ด้อีก   
 4. คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง ประกอบด้วย
กรรมการอยา่งน้อย 4 คน ดํารงตําแหน่งวาระละ 3 ป� เมื�อ
พน้จากตําแหน่ง อาจได้รบัการแต่งตั�งกลับเขา้มาเป�น
กรรมการใหมไ่ด้อีก
    5. คณะกรรมการกํากับดแูลกิจการที�ดีและกิจการสงัคม
เพื�อการพฒันาอยา่งยั�งยนื ประกอบด้วยกรรมการอยา่ง
น้อย 4 คน ดํารงตําแหน่งวาระละ 3 ป� เมื�อพน้จากตําแหน่ง
อาจได้รบัการแต่งตั�งกลับเขา้มาเป�นกรรมการใหมไ่ด้อีก
    6. คณะกรรมการการลงทนุ ประกอบด้วยกรรมการ
อยา่งน้อย 4 คน ดํารงตําแหน่งวาระละ 3 ป� เมื�อพน้จาก
ตําแหน่ง อาจได้รบัการแต่งตั�งกลับเขา้มาเป�นกรรมการ
ใหมไ่ด้อีก

    1.4 การประชุมคณะกรรมการบรษัิท
         คณะกรรมการบรษัิทมกีารประชุม เพื�อปฏิบติังาน
ตามหน้าที�รวมตลอดถึงการรบัทราบผลการดําเนินงานเป�น
ประจาํอยา่งน้อย ทกุ 3 เดือน ในการประชุม กรรมการต้อง
สามารถแสดงความเหน็และใชด้ลุยพนิิจได้อยา่งเป�นอิสระ
จาํนวนองค์ประชุมของ การลงมติในที�ประชุมคณะ
กรรมการบรษัิท จะต้องมกีรรมการไมน่้อยกวา่กึ�งหนึ�งของ
จาํนวนกรรมการทั�งหมดที�เขา้รว่มประชุม ทั�งนี�กรรมการจะ
เขา้รว่มประชุมทกุครั�ง นอกจากจะมเีหตจุาํเป�นอันเป�น
เหตสุดุวสิยั ซึ�งต้องแจง้ต่อเลขานุการ
         คณะกรรมการบรษัิทเป�นการล่วงหน้า บรษัิทฯ จะ
รายงานจาํนวนครั�งที�เขา้รว่มประชุมของกรรมการแต่ละ
ท่านไวใ้นรายงานประจาํป� และ บรษัิทฯ ได้จดัใหเ้ลขานุการ
คณะกรรมการบรษัิทกําหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทั�ง
ป� เพื�อใหค้ณะกรรมการทกุท่านได้ทราบ กําหนดการประชุม
คณะกรรมการเป�นการล่วงหน้า เลขานุการคณะกรรมการ
บรษัิทจะจดัสง่หนังสอืเชญิประชุมแก่กรรมการทกุท่าน
เพื�อยนืยนักําหนดวนั และแจง้ใหท้ราบถึง เวลา สถานที�
และวาระการประชุม โดยจดัสง่เป�นการล่วงหน้าอยา่งน้อย
5 วนั และเลขานุการคณะกรรมการจะเป�นผู้รวบรวม
เอกสารประกอบการประชุมจากฝ�ายจดัการเพื�อจดัสง่ให้
คณะกรรมการล่วงหน้า โดยเอกสารดังกล่าวจะเป�นขอ้มูลที�
เพยีงพอต่อการตัดสนิใจและการใชด้ลุยพนิิจอยา่งเป�น

อิสระของคณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ
บรษัิทจะเป�นผู้บนัทึกประเด็นในการประชุม เพื�อจดัทําเป�น
รายงานการประชุม ที�มเีนื�อหาสาระ ครบถ้วนและเสรจ็
สมบูรณ์ภายใน 14 วนั นับจาก
วนัประชุมเสรจ็สิ�น เพื�อเสนอใหป้ระธานกรรมการลงนาม
และจะต้องจดัใหม้ ีระบบการจดัเก็บที�ดี สะดวกต่อการ
ค้นหา และเป�นความลับ
    1.5 การประเมนิผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
บรษัิท (ทั�งคณะและรายบุคคล) และคณะกรรมการชุด
ยอ่ยของบรษัิทฯ
          บรษัิทฯ กําหนดใหม้กีารประเมนิผลการปฏิบติังาน
ของคณะกรรมการบรษัิท (ทั�งคณะและรายบุคคล) และ
คณะกรรมการชุดยอ่ย อยา่งน้อยป�ละ 1 ครั�ง โดยเป�นการ
ประเมนิทั�งแบบรายบุคคลและแบบคณะกรรมการทั�งชุด
เพื�อใหค้ณะกรรมการรว่มกันพจิารณาและปรบัปรุงแก้ไข
การปฏิบติังานของตนเองต่อไป โดยในทกุสิ�นป�ทาง
เลขานุการบรษัิทและเลขานุการคณะ 
          กรรมการชุดยอ่ย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาพจิารณาค่าตอบแทน คณะ
กรรมการกํากับดแูลกิจการที�ดีและกิจการสงัคมเพื�อการ
พฒันาอยา่งยั�งยนื คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง คณะ
กรรมการการลงทนุ และคณะกรรมการบรหิาร จะทําการ
จดัสง่แบบประเมนิ ผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
บรษัิทและคณะกรรมการชุดยอ่ย และแบบประเมนิตนเอง
เพื�อประเมนิผลประจาํป� โดยจดัสง่แบบการประเมนิกลับ
มาใหกั้บเลขานุการคณะกรรมการในแต่ละชุด เพื�อทําการ
สรุปรวบรวมผลการประเมนิ และรายงาน ใหค้ณะ
กรรมการแต่ละชุดรบัทราบต่อไป

หวัขอ้ในการประเมนิผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
บรษัิทและคณะกรรมการชุดยอ่ย
    1. โครงสรา้งและคณุสมบติัของคณะกรรมการ
    2. บทบาท หน้าที� และความรบัผิดชอบของคณะ
กรรมการ
    3. การประชุมคณะกรรมการ
    4. การทําหน้าที�ของกรรมการ (ในการประชุมคณะ
กรรมการ)
    5. ความสมัพนัธกั์บฝ�ายจดัการ
    6. การพฒันาตนเองของคณะกรรมการและการ
พฒันาผู้บรหิาร



บรษัิท เอ็นอาร ์อินสแตนท์ โปรดวิซ ์จาํกัด (มหาชน)
NR Instant Produce Public Company Limited

28

หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลงานของคณะกรรมการบรษัิท
(ทั�งคณะและรายบุคคล) และคณะกรรมการชุดยอ่ยของบ
รษัิทฯ
คะแนนที�ได้รบั
 ตํ�ากวา่รอ้ยละ 50 คะแนน
 รอ้ยละ 50-65
 รอ้ยละ 66-75
 รอ้ยละ 76-85
 รอ้ยละ 86-100

    1.6 การประชุมกรรมการที�ไมใ่ชผู่้บรหิาร
          คณะกรรมการบรษัิทกําหนดใหก้รรมการที�ไมใ่ชผู่้
บรหิารมกีารประชุมกันเอง เพื�อใหม้กีารอภิปรายเรื�องต่าง
ๆ ได้อยา่งอิสระ โดยจดัให ้มกีารประชุมอยา่งน้อยป�ละ 1
ครั�ง เพื�อใหส้อดคล้องตามหลักการกํากับดแูลกิจการที�ดี
    1.7 การรายงานขอ้มูล
         1. คณะกรรมการมหีน้าที�รบัผิดชอบต่อรายงาน
ขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลทั�วไปต่อผู้ถือหุน้ และผู้ลงทนุ
ทั�วไปอยา่งถกูต้อง ตามความเป�นจรงิ ครบถ้วนโปรง่ใส มี
คําอธบิายอยา่งมเีหตผุลพรอ้มตัวเลขสนับสนุน ทั�งในด้าน
นโยบายผลการดําเนินงาน แนวโน้มในอนาคต ตลอดจน
ผลสาํเรจ็ และอุปสรรคของกิจการ
         2. คณะกรรมการมคีวามเขา้ใจ และสนับสนุนการ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการปฏิบติังานทางวชิาชพีของผู้สอบ
บญัชี
         3. คณะกรรมการได้จดัทํารายงานแสดงถึงความรบั
ผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจดัทําและเป�ดเผย
รายงานทางการเงินของกิจการเสนอไวใ้นรายงานประจาํป�
ควบคู่กับงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบญัช ีโดย
ครอบคลมุถึง
             3.1 ขอ้กําหนดของกฎหมาย ที�กําหนดใหค้ณะ
กรรมการของบรษัิทฯ ต้องจดัทําใหม้กีารจดัทางบการเงิน
เพื�อแสดงถึง ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานในรอบป�
ที�ผ่านมาที�เป�นจรงิ และสมเหตสุมผล
             3.2 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิท
ในการจดัการใหม้ขีอ้มูลทางบญัชทีี�ถกูต้อง ครบถ้วน และ
เพยีงพอเพื�อ จะดํารงรกัษาไวซ้ึ�งทรพัยส์นิของบรษัิทฯ
และเพื�อใหท้ราบถึงจุดอ่อน เพื�อป�องกันไมใ่หเ้กิดการ
ทจุรติ หรอืมกีารดําเนินการที�ผิดปกติ
             3.3 ใหคํ้ายนืยนัวา่บรษัิทฯ ได้ถือปฏิบติัตาม
มาตรฐานบญัชทีี�รบัรองโดยทั�วไปใชน้โยบายบญัชทีี�เหมาะ
สมและถือปฏิบติัโดยสมํ�าเสมอ ตลอดจนได้มกีารพจิารณา
ถึงความสมเหตสุมผลอยา่งรอบคอบในการจดัทางบการ
เงินของบรษัิท

    1.8 แผนการสบืทอดตําแหน่ง
 คณะกรรมการบรษัิทจดัใหม้แีผนสบืทอดตําแหน่งของผู้
บรหิาร โดยเป�นการเตรยีมความพรอ้มของบุคลากรใน
องค์กรเพื�อให ้มั�นใจวา่ บรษัิทฯ มผีู้บรหิารที�มคีวามรู ้
ความสามารถ สามารถสบืทอดตําแหน่งที�สาํคัญต่อไปใน
อนาคต ทั�งนี�ได้กําหนดเกณฑ์ ในการพจิารณาไวอ้ยา่งเป�น
ระบบ
    1.9 การพฒันากรรมการและผู้บรหิารระดับสงู
         บรษัิทฯ สนับสนุนใหค้ณะกรรมการบรษัิท และผู้
บรหิารระดับสงูเขา้รว่มสมัมนาหลักสตูรที�เป�นประโยชน์ต่อ
การปฏิบติัหน้าที� รวมทั�งพบปะแลกเปลี�ยนความคิดเหน็
กับคณะกรรมการบรษัิท และผู้บรหิารระดับสงูขององค์กร
ต่าง ๆ อยูเ่สมอ โดยหลักสตูรที�กรรมการ บรษัิทควรเขา้
รว่มสมัมนาอยา่งน้อยจะเป�นหลักสตูรของสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) ซึ�งได้แก่ หลักสตูร
Directors Certification Program (DCP) หลักสตูร
Directors Accreditation Program (DAP)
หลักสตูร Advance Audit Committee Program
(AACP) หลักสตูร Executive Development
Program (EDP) ทั�งนี� เพื�อนําความรูแ้ละประสบการณ์
มาประยุกต์ใชใ้นการพฒันาบรษัิทฯ
 คณะกรรมการบรษัิทสนับสนุนใหผู้้บรหิารระดับสงูของบ
รษัิทฯ เขา้รว่มประชุมกับทั�งการประชุมคณะกรรมการ
บรหิาร คณะกรรมการบรษัิท โดยเป�นผู้นําเสนอขอ้มูลที�
เกี�ยวกับวาระที�ตนรบัผิดชอบต่อที�ประชุมคณะกรรมการ
บรษัิท เพื�อใหค้ณะ กรรมการบรษัิทได้รบัทราบขอ้มูล
ความคิดเหน็จากผู้บรหิารที�รบัผิดชอบงานโดยตรง ขณะ
เดียวกันผู้บรหิารก็มโีอกาสได้เรยีนรู ้และทําความเขา้ใจมุม
มองของคณะกรรมการบรษัิท รวมถึงมโีอกาสในการ
แสดงความคิดเหน็ เสนอขอ้แนวทางที�เป�นประโยชน์ แก่
บรษัิทรว่มกับทางคณะกรรมการบรษัิทอีกด้วย
          คณะกรรมการบรษัิทสง่เสรมิใหม้กีารพบปะและ
แลกเปลี�ยนความคิดเหน็ระหวา่งกรรมการและผู้บรหิาร
ระดับสงูในโอกาสอื�น ๆ นอกเหนือจากการประชุมคณะ
กรรมการบรษัิท เพื�อใหก้รรมการได้มโีอกาสทําความรูจ้กั
คุ้นเคยกับผู้บรหิารระดับสงูของบรษัิทฯ รวมถึงเป�นการ
แลกเปลี�ยนแนวคิดในการดําเนินการ และการสอบถาม
หรอืรบัเอาขอ้เสนอแนะจากทางกรรมการแต่ละท่านที� มี
ความเชี�ยวชาญเฉพาะทางมาปรบัใชใ้นการบรหิารงานเชน่
กัน
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หลักปฏิบติั 2 กําหนดวตัถปุระสงค์และเป�าหมายหลัก
ของกิจการที�เป�นไปเพื�อความยั�งยนื
    บรษัิทได้มกีารกําหนดวตัถปุระสงค์ เป�าหมายหลัก
และกลยุทธก์ารดําเนินงานของบรษัิท และเผยแพรต่่อ
บุคลากรในองค์กรและสื�อสารไปยงัสาธารณะ บรษัิทฯ ให้
ความสาํคัญกับการบรหิารงานแบบมอือาชพีด้วยทีมงาน
ที�มคีณุภาพและมวีสิยัทัศน์โดยผู้บรหิารของบรษัิทฯ เป�น
ผู้มปีระสบการณ์ ความรู ้ความสามารถด้านธุรกิจอาหาร
เป�นอยา่งดี ทาใหร้ะบบการทํางานภายในของบรษัิทฯ มี
ความชดัเจนโปรง่ใส ประกอบกับการนาแนวคิดใหม่ๆ  ที�
จะนํามาใชใ้นการพฒันาองค์กร และผลิตภัณฑ์ของบริ
ษัทฯ อยา่งสมา่เสมอ การคัดเลือกทีมงานมอือาชพี
    นอกจากนี�บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคัญกับพนักงานทกุคน
ของบรษัิทฯ โดยมุง่เน้นใหพ้นักงานมคีวามรู ้และพื�นฐาน
ในธุรกิจอาหาร และจดัอบรมในด้านต่าง ๆ ทั�งนี�
พนักงานสว่นใหญ่ ของบรษัิทฯ จะเป�นกลุ่มคนรุน่ใหมที่�มี
ความมุง่มั�น และมคีวามคิดสรา้งสรรค์ใหม ่ๆ โดย
บรษัิทฯ ต้องการใหพ้นักงานมสีว่นรว่ม ในธุรกิจของบริ
ษัทฯ และมุง่มั�นสรา้งสรรค์ผลิตภัณฑ์ และบรกิารใหมที่�
สามารถตอบโจทยก์ลุ่มลกูค้าเป�าหมายได้เป�นอยา่งดี
เนื�องจากบรษัิทฯ เชื�อวา่แนวทางดังกล่าวนี� จะสามารถ
ขบัเคลื�อนใหธุ้รกิจของบรษัิทฯ เติบโต และสามารถ
ดําเนินธุรกิจได้อยา่งยั�งยนื และทําใหบ้รษัิทฯ สามารถ
รกัษาพนักงานที�มคีณุภาพใหอ้ยูกั่บบรษัิทฯ ได้ในระยะ
ยาว
    สาํหรบักลยุทธก์ารวจิยัและพฒันา บรษัิทฯ มคีวามมุง่
มั�นที�จะพฒันาสนิค้าใหมอ่ยา่งต่อเนื�องเพื�อตอบสนอง
ความต้องการ และสรา้งความพงึพอใจสงูสดุใหแ้ก่ลกูค้า
ของบรษัิทฯ
    แมว้า่บรษัิทฯ จะมกีารกําหนดวตัถปุระสงค์หรอืเป�า
หมายในการดําเนินธุรกิจทั�งในระยะสั�น ระยะกลาง และ
ระยะยาว แต่อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ ยงัคงใหค้วามสาํคัญ
กับการศึกษาวเิคราะห ์ขอ้มูลของตลาดในภาพรวมเสมอ
เพื�อเป�นฐานขอ้มูลสาํคัญในการจดัทํากลยุทธ ์หรอืแผน
งานของบรษัิทฯ ใหทั้นต่อเหตกุารณ์ของตลาด และ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและธุรกิจขอ
งบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ ได้มกีารมอบหมายใหฝ้�ายวเิคราะห์
ขอ้มูลในการติดตาม ทําการวเิคราะหข์อ้มูลสว่นนี�เพื�อ
ควบคมุใหก้ลยุทธข์องบรษัิทฯใหส้อดคล้องและมี
ประสทิธภิาพกับเป�าหมายการดําเนินงาน

หลักปฏิบติั 3 เสรมิสรา้งคณะกรรมการที�มปีระสทิธผิล
    บรษัิทฯ ตระหนักดีวา่ผู้ถือหุน้ นักลงทนุ และองค์กรที�
กํากับดแูลใหค้วามสาํคัญกับบทบาทหน้าที�ของคณะ
กรรมการซึ�งถือเป�นตัวแทนของผู้ถือหุน้มากขึ�น ดังนั�น
บรษัิทฯ จงึใหค้วามสาํคัญในการสรรหาและแต่งตั�ง
กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยที�มคีณุภาพ และสามารถ
ชว่ยเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ใหกั้บบรษัิทฯ ได้ในระยะ
ยาว
     บรษัิทฯ ได้กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัด
เลือก สรรหากรรมการ โดยพจิารณาควบคู่ไปกับแนว
ปฏิบติัที�ดีในการสรรหา แต่งตั�งกรรมการ ของสมาคมสง่
เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย โดยคณะกรรมการ
บรษัิทได้มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทนกําหนดคณุสมบติัของกรรมการชุดต่าง ๆ
และเน้นคณุสมบติัที�หลากหลายทั�งในด้านทักษะ
ประสบการณ์ ความสามารถในด้านที�เป�นประโยชน์กับ
บรษัิท รวมทั�งกําหนดใหก้ระบวนการในการสรรหามคีวาม
โปรง่ใสเ่พื�อเสรมิสรา้งความมั�นใจใหกั้บผู้ถือหุน้และบุคคล
ภายนอก
     คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ได้
กําหนดองค์ประกอบของความรูค้วามชาํนาญเฉพาะด้าน
ที�จาํเป�นต้องมใีนคณะกรรมการของบรษัิทและคณะ
กรรมการชุดยอ่ย เพื�อมาชว่ยใหค้ณะกรรมการในแต่ละ
ชุดสามารถกําหนดนโยบาย กลยุทธใ์หเ้ป�นไปตามเป�า
หมายของบรษัิทได้อยา่งมคีณุภาพและประสทิธภิาพ โดย
สรุปเป�นตารางความรูค้วามชาํนาญเฉพาะด้านของคณะ
กรรมการในแต่ละชุด (Board Skill Matrix) ซึ�งแสดง
ในรายงานประจาํป� (56-1)
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หลักปฏิบติั 4 สรรหาและพฒันาผู้บรหิารระดับสงูและ
การบรหิารบุคลากร
    นอกจากบรษัิทฯ จะใหค้วามสาํคัญในการสรรหาและ
แต่งตั�งกรรมการบรษัิทแล้ว บรษัิทฯ ยงัใหค้วามสาํคัญ
ในการสรรหา และพฒันาผู้บรหิารระดับสงูและการ
บรหิารบุคลากรซึ�งถือเป�นฟ�นเฟ�องสาํคัญในการขบั
เคลื�อนองค์กรใหเ้ป�นไปตามนโยบาย และกลยุทธที์�คณะ
กรรมการกําหนด
ในการสรรหาผู้บรหิารและบุคลากร คณะกรรมการบรษัิท
ได้กําหนดใหบ้รษัิทฯ มกีารกําหนดทักษะ ประสบการณ์
และคณุลักษณะ ที�จาํเป�นสาหรบัผู้บรหิาร และหรอืบุค
ลการในแต่ละด้านไวเ้ป�นการเฉพาะเพื�อใหเ้กิดผลสมัฤทธิ�
ในการสรรหาบุคลากรที�ตรงตามความต้องการตาม
แผนการสรรหาของบรษัิทฯ
     คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทใหม้อีานาจในการ
กําหนดหลักเกณฑ์ คณุสมบติัในการสรรหาและแต่งตั�ง
ผู้บรหิารระดับสงูของบรษัิทฯ อันได้แก่ ตําแหน่งผู้ชว่ย
กรรมการผู้จดัการ ประธานเจา้หน้าที�ฝ�ายและประธานเจา้
หน้าที�บรหิาร
หลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้บรหิารระดับสงูของบรษัิท    
 ม ี2 สว่น สว่นแรกเป�นสมรรถนะด้านบรหิาร
(Managerial Competency) ประกอบไปด้วยทักษะ
ภาวะผู้นํา ทักษะการจดัการเชงิกลยุทธ ์ทักษะการบรหิาร
โครงการ ทักษะการบรหิารความเสี�ยง และทักษะการ
บรหิารธุรกิจ สว่นที�สองเป�นสมรรถนะตามบทบาทหน้าที�
(Functional Competency) หมายถึง ความรู ้ทักษะ
และคณุลักษณะที�ผู้บรหิารจาํเป�นต้องม ีเพื�อใชใ้นการ
ปฏิบติัหน้าที�ใหบ้รรลเุป�าหมายที�วางไว ้เชน่ ทักษะด้าน
การวเิคราะหข์อ้มูล ทักษะด้านการ ออกแบบ ทักษะด้าน
การวางแผนและการจดัการ เป�นต้น
    นอกจากนี�คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่า
ตอบแทน ยงักําหนดโครงสรา้งค่าตอบแทน และประเมนิ
ผลของผู้บรหิารระดับสงูอีกด้วย โดยค่าตอบแทนของผู้
บรหิารระดับสงูที�บรษัิทฯ จดัสรรใหน้ั �น มทัี�งค่าตอบแทน
ที�เป�นตัวเงิน อาทิเชน่ เงินเดือน โบนัส สาํหรบัระยะสั�น
รวมถึงใบสาํคัญแสดงสทิธทีิ�จะซื�อหุน้สามญัของบรษัิทฯ
ที�ออกใหแ้ก่กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงาน (ESOP)
ในระยะยาว และค่าตอบแทนที�ไมเ่ป�นตัวเงิน เชน่
สวสัดิการการรกัษาพยาบาล การพฒันาบุคลากรโดย
การอบรมทั�งภายในและภายนอก เป�นต้น และทกุสิ�นป�จะ
มกีารประเมนิผลการปฏิบติังานของผู้บรหิารระดับสงู  
 ผู้บรหิาร และพนักงานตามเกณฑ์การประเมนิที�กําหนด
เพื�อใหไ้ด้ผลการประเมนิที�ตรงกับผลการดําเนินงานและ
สอดคล้องกับเป�าหมาย

หลักปฏิบติั 5 สง่เสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกิจ
อยา่งมคีวามรบัผิดชอบ
   เนื�องจากธุรกิจของบรษัิทฯ เป�นการทํางานรว่มกันกับผู้มี
สว่นได้เสยีหลายฝ�าย การบรหิารจดัการผลประโยชน์เป�นสิ�ง
ที�บรษัิทฯ ระมดัระวงัและพยายามรกัษาความเป�นธรรมให้
กับทกุฝ�าย โดยปฏิบติัตามบทกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งอยา่ง
เครง่ครดั เพื�อคุ้มครองสทิธขิองผู้มสีว่นได้เสยีทกุฝ�าย ทั�ง
ผู้ถือหุน้ พนักงาน ผู้บรหิาร คู่ค้า ลกูค้า เจา้หนี� รวมถึง
สงัคมโดยรวม
   5.1 การเคารพสทิธขิองผู้มสีว่นได้เสยีอื�นๆ
         บรษัิทฯ ตั�งมั�นในความยุติธรรม และความมี
คณุธรรมกับผู้มสีว่นได้เสยีอื�น ๆ โดยไมเ่ลือกปฏิบติัต่อผู้
หนึ�งผู้ใดอยา่งไมเ่ป�นธรรม ไมใ่ชว้จิารณญาณ หรอืความ
สมัพนัธส์ว่นตัวตัดสนิ และใหโ้อกาสเท่าเทียมกันโดยไมแ่บง่
แยก เชื�อชาติ สญัชาติ ศาสนา หรอืเพศ บรษัิทฯ ตระหนัก
ถึงความรบัผิดชอบที�พงึมต่ีอสงัคมและชุมชน และถือเป�น
ภารกิจหลักที�จะสรา้งสรรค์โครงการ และกิจกรรมที� เป�น
ประโยชน์ในการพฒันาสงัคมและชุมชน โดยบรษัิทฯ ได้วาง
แนวทางปฏิบติัเกี�ยวกับผู้มสีว่นได้เสยีทกุฝ�ายไว ้ดังนี�
        1. ผู้ถือหุน้ : บรษัิทฯ มุง่มั�นที�จะพฒันาธุรกิจของบริ
ษัทฯ ใหเ้จรญิเติบโต สามารถแขง่ขนัได้ในระยะยาว และแบง่
ป�นผลกําไรใหผู้้ถือหุน้ อยา่งเหมาะสม รวมทั�งนําสนอขอ้มูล
ต่อผู้ถือหุน้อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน โปรง่ใส ทันเวลา และ
เท่าเทียมกัน
        2. พนักงาน : บรษัิทฯ จะปฏิบติัต่อพนักงานอยา่งเท่า
เทียมและเป�นธรรม ใชร้ะบบการประเมนิผลงาน (KPI) ใน
การประเมนิผลการ ปฏิบติังาน และการประเมนิแบบ 360
องศา เพื�อใหส้ะท้อนผลการปฏิบติัตามความเป�นจรงิ
นอกจากนี�ผลจากการประเมนิ จะใชใ้นการวางแผนการฝ�ก
อบรม การสนับสนุนเรื�องการศึกษาต่อของพนักงาน และ
การพจิารณาจา่ยค่าตอบแทนที�เป�นธรรม รวมทั�งบรษัิทฯ
ยงัจดัตั�งกองทนุสาํรองเลี�ยงชพีพนักงานและสวสัดิการ
ต่าง ๆ กํากับดแูลเรื�องความปลอดภัย และสขุอนามยั ที�ดีใน
สถานที�ทํางาน ดังนี�
             2.1 พจิารณาคัดเลือกพนักงานที�มคีวามรู ้ความ
สามารถภายในบรษัิทฯ เพื�อบรรจุในตําแหน่งที�สงูขึ�นก่อน
การสรรหาจาก ภายนอก โดยหากเป�นพนักงานจาก
ภายนอก บรษัิทฯ มุง่สรรหาและคัดเลือกพนักงานที�มคีวาม
รู ้ความสามารถ มทัีศนคติที�ดี เขา้กับองค์กรได้มารว่มงาน
กับบรษัิทฯ ตามความจาํเป�น และความเหมาะสมของแต่ละ
หน่วยงาน โดยคํานึงถึงการใชท้รพัยากรบุคคลใหเ้กิด
ประโยชน์สงูสดุ
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           2.2 สง่เสรมิความก้าวหน้าของพนักงาน โดย
กําหนดทิศทางการพฒันาพนักงานอยา่งชดัเจน และ
ดแูลพนักงานทกุระดับ ใหไ้ด้รบัการพฒันาตามทิศทาง
ดังกล่าวอยา่งเป�นระบบและต่อเนื�อง เพื�อใหส้ามารถ
ทํางานในหน้าที�ป�จจุบนัได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ และมี
ความพรอ้มในการรบัผิดชอบงานที�สงูขึ�นในอนาคต
            2.3 บรหิารค่าจา้ง เงินเดือน และสวสัดิการ ให้
เป�นไปโดยยุติธรรมและทัดเทียมกับบรษัิทชั�นนํา และ
ปรบัปรุงใหม้คีวามเหมาะสมกับสภาวะในป�จจุบนัอยู่
เสมอ และจะใชร้ะบบคณุธรรม (Merit System) ใน
การเลื�อนขั�นเงินเดือน และการเลื�อนตําแหน่ง โดย
พจิารณาความรูค้วามสามารถ ผลงาน และศักยภาพ
ของพนักงานแต่ละบุคคลประกอบกัน
         2.4 สง่เสรมิการทํางานเป�นทีม ใหพ้นักงานมี
ความรว่มมอื รว่มใจกันทํางาน เสมอืนหนึ�งเป�นบุคคล
ในครอบครวัเดียวกัน ซึ�งถือ เป�นวฒันธรรมองค์กรที�
สาํคัญของบรษัิทฯ ซึ�งทําใหผ้ลประการของบรษัิทฯ
สามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดตลอดระยะ เวลาที�ผ่าน
มา โดยบรษัิทฯ กําหนดแนวทางปฏิบติั ดังนี�
               2.4.1 กระบวนการสรรหาบุคลากร
                       บรษัิทฯ มกีารกําหนดคณุสมบติัของ
พนักงานอยา่งชดัเจนตามลักษณะงาน ไมน่ําความแตก
ต่างด้านเชื�อชาติ สผีิว เพศภาวะ ศาสนา สญัชาติ ภมูิ
หลังของบุคคล ความคิดเหน็ทางการเมอืง อายุหรอื
ความทพุพลภาพ มาเป�นป�จจยัในการพจิารณา และ
ตัดสนิการจา้งงาน โดยจะคัดเลือกผู้ที�มคีณุสมบติั
เหมาะสมตามกระบวนการคัดเลือกตามวธิกีารที�กําหนด
ไว ้นอกจากนี� หากมตํีาแหน่งงานวา่งลงหรอืมตํีาแหน่ง
งานใหมเ่กิดขึ�น บรษัิทฯ มนีโยบายที�จะสรรหาบุคลากรที�
เหมาะสมจากพนักงาน ภายในของบรษัิทฯ ก่อนการคัด
เลือกจากบุคลากรภายนอก ยกเวน้แต่ไมม่บุีคคลที�
เหมาะสม บรษัิทฯ จงึจะคัดเลือก และ บรรจุบุคคล
ภายนอก โดยจะสรรหาและคัดเลือกพนักงานที�มคีวามรู ้
ความสามารถ มทัีศนคติที�ดี เขา้กับองค์กรได้มารว่ม
งาน กับบรษัิทฯ ตามความจาํเป�น และความเหมาะสม
ของแต่ละหน่วยงาน โดยคํานึงถึงการใชท้รพัยากร
บุคคลใหเ้กิดประโยชน์สงูสดุ
               2.4.2 การฝ�กอบรมพฒันาบุคลากร
                        บรษัิทฯ ตระหนักถึงความสาํคัญของ
การพฒันาบุคลากรทกุระดับ โดยมนีโยบายการพฒันา
พนักงานอยา่งต่อเนื�อง เพื�อฝ�กฝนทักษะและเพิ�มพูน
ศักยภาพ และความสามารถของพนักงานโดยสนับสนุน
ทั�งการจดัการฝ�กอบรมใหแ้ก่พนักงาน และมสีวสัดิการ
ต่าง ๆ รวมถึงสง่พนักงานไปอบรมกับหน่วยงานต่าง ๆ
ภายนอกบรษัิทฯ

              เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพในการปฏิบติัหน้าที� โดยนํา
ความรูที้�ได้มาใชกั้บการทํางานหรอืปรบัปรุงการปฏิบติั
งานใหด้ียิ�งขึ�น รวมถึงกระตุ้นและเสรมิสรา้งความรว่มมอื
ใน การทํางานเป�นทีม รกัษาความสมัพนัธร์ะหวา่งผู้รว่ม
งานด้วยกันและระหวา่งหวัหน้างานและผู้ปฏิบติังาน โดย
ในชว่งที� ผ่านมาบรษัิทได้มกีารจดัเก็บชั�วโมงการอบรม
ของพนักงาน
  บรษัิทฯ มุง่มั�นในการพฒันาและสง่เสรมิความรูแ้ก่
พนักงาน รวมไปถึงเรื�องของการสรา้งความสขุในการ
ทํางาน ด้วยการจดักิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั�งป� เพื�อให้
พนักงานผ่อนคลายจากความเครยีด และสง่เสรมิการ
สรา้งความสมัพนัธอั์นดีของพนักงานในองค์กร เพื�อ
ประสทิธภิาพในการทํางาน

                2.4.3 การจา่ยผลตอบแทนในการทํางาน
                         บรษัิทฯ จดัใหม้เีงื�อนไขการจา้งงานที�
เป�นธรรมสาํหรบัพนักงาน และใหพ้นักงานได้รบัค่า
ตอบแทนที�เหมาะสมตาม ศักยภาพ ตําแหน่งหน้าที� และ
ความรบัผิดชอบ นอกจากนี�บรษัิทฯ มนีโยบายพจิารณา
ปรบัเพิ�มค่าตอบแทนตามเกณฑ์ ที�บรษัิทฯ กําหนดไวด้้วย
ความเป�นธรรม ใหโ้อกาสและผลตอบแทนที�เป�นธรรมต่อ
พนักงาน ซึ�งสอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบรษัิทฯ
ทั�งในระยะสั�นและในระยะยาว โดยนอกจากเงินเดือนที�
พนักงานได้รบัเป�นประจาํทกุเดือนแล้ว
                         ในทกุต้นป�บรษัิทฯ จะกําหนดเป�าหมาย
การทํางานที�ชดัเจนรว่มกับพนักงานโดยมดีัชนีชวีดัความ
สาํเรจ็ (KPI) ในการ คํานวณจา่ยค่าตอบแทนพเิศษประจาํ
ป� (โบนัส) ทั�งยงัจดัใหม้สีวสัดิการอื�น ๆ ใหแ้ก่พนักงาน
และมกิีจกรรมสาํหรบัพนักงาน เชน่ จดังานป�ใหมแ่ละจบั
สลากใหร้างวลัพเิศษกับพนักงานจาํนวนมาก และ
กิจกรรมงานเลี�ยงเพื�อมอบรางวลัใหแ้ก่พนักงานและ
สรา้งความสมัพนัธที์�ดีภายในองค์กร
               2.4.4 สขุภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
                        บรษัิทฯ จดัใหม้รีะบบการทํางานที�มุง่เน้น
ความปลอดภัยและสขุอนามยัในสถานที�ทํางานอยา่ง
เหมาะสม เชน่ การกําหนด นโยบายมาตรฐานการ
ปลอดภัยบรเิวณพื�นที�อาคารโรงงาน โดยกําหนดให้
พนักงานต้องสวมชุดปลอดเชื�อทกุครั�ง เมื�ออยูบ่รเิวณ
พื�นที�สว่นผลิตอาหาร เพื�อระบบป�องกันอุบติัเหตทีุ�อาจเกิด
ขึ�นในระหวา่งการปฏิบติังาน การจดัใหม้สีถานที�ทํางานที�
สะอาดเพื�อความปลอดภัยจากอันตรายที�อาจเกิดขึ�น ทั�ง
จากอัคคีภัย และโรคภัย เป�นต้น ในสว่นของพนักงานบริ
ษัทฯ จดัใหม้สีวสัดิการด้านการรกัษาพยาบาล
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         3. ลกูค้า : บรษัิทฯ เอาใจใสแ่ละรบัผิดชอบต่อลกูค้า
บรกิารลกูค้าด้วยความสภุาพ มคีวามกระตือรอืรน้ พรอ้ม
ใหก้ารบรกิารต้อนรบั ด้วยความจรงิใจ เต็มใจ ตั�งใจ และ
ใสใ่จ เพื�อใหล้กูค้าได้รบัขอ้มูลเกี�ยวกับสนิค้าของบรษัิทฯ
อยา่งถกูต้อง ดแูลผู้รบับรกิาร ดจุญาติสนิท บรกิารด้วย
ความรวดเรว็ ถกูต้อง และน่าเชื�อถือ เน้นรกัษาความลับ
ของลกูค้า และไมน่ําไปใชเ้พื�อประโยชน์ของตนเอง หรอืผู้ที�ี�

เกี�ยวขอ้งโดยมชิอบ บรษัิทฯ ตระหนักถึงความสาํคัญของ
สทิธพิื�นฐานของผู้บรโิภค อาทิ การผลิตอาหารที�มคีณุภาพ
และบรกิารหลังการขายที�ตอบสนองความต้องการของผู้
บรโิภคเพื�อสรา้งความพงึพอใจสงูสดุ ซึ�งบรษัิทฯ ได้จดัทํา
แบบประเมนิความพงึพอใจของลกูค้า โดยเริ�มจดัเก็บ
ขอ้มูลในไตรมาสที� 3 ป� 2564     
         4. คู่ค้า : การซื�อสนิค้าและบรกิารจากคู่ค้าเป�นไปตาม
เงื�อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบติัต่อคู่ค้าตามสญัญาที�
ตกลงกันและยดึมั�นตาม หลักกฎหมาย และปฏิบติัต่อคู่ค้า
ตามหลักกการกํากับดแูลกิจการที�ดี (CG) โดยบรษัิทฯ มี
การจดัทําคู่มอืในการจดัซื�อ จดัจา้ง เพื�อใหคู้่ค้าของ บรษัิท
ได้มโีอกาศเขา้มาประมูลงานตามขั�นตอน และเป�นการคัด
เลือกคู่ค้าที�เหมาะตามเงื�อนไขที�บรษัิทฯ กําหนด โดยมหีลัก
เกณฑ์ดังนี�
         • สเปกตรงตามที�กําหนดไว้
         • มคีวามปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
         • สง่สนิค้าตามกําหนดเวลาที�ตกลงไว้
         5. คู่แขง่ : บรษัิทฯ ยดึหลักการประพฤติตามกรอบ
กติกาการแขง่ขนัที�ดี ไมใ่ชว้ธิกีารที�ไมส่จุรติเพื�อทําลายคู่
แขง่ทางการค้า การแขง่ขนั จะไปเป�นอยา่งเป�นธรรม
บรษัิทฯ ม ีนโยบายที�จะปฏิบติัต่อคู่แขง่ทางการค้าโดยไม่
ละเมดิความความลับหรอืล่วงรูค้วามลับทางการค้าของคู่
แขง่ โดยกําหนดนโยบาย ดังนี�
         • ประพฤติปฏิบติัภายใต้กรอบกติกาของการแขง่ขนั
ที�ดี
         • ไมแ่สวงหาขอ้มูลที�เป�นความลับของคู่แขง่ทางการ
ค้าด้วยวธิกีารไมส่จุรติหรอืไมเ่หมาะสม
         • ไมทํ่าลายชื�อเสยีงของคู่แขง่ทางการค้าด้วยการก
ล่าวหาในทางรา้ย
         • สนับสนุนและสง่เสรมิการค้าเสร ีเป�นธรรมไม่
ผูกขาด หรอืกําหนดใหล้กูค้าของบรษัิทฯ ต้องทําการค้ากับ
บรษัิทฯ เท่านั�น
         • สนับสนุนรว่มมอืกับคู่แขง่ทางการค้าที�เป�น
ประโยชน์แก่ผู้บรโิภคมใิชเ่ป�นไปเพื�อการผูกขาด การ
จดัสรรรายได้ สว่นแบง่กําไร การลดคณุภาพของสนิค้า
การกําหนดราคาสนิค้า อันจะก่อใหเ้กิดผลเสยีต่อผู้บรโิภค
ในภาพรวม

         6. เจา้หนี� : บรษัิทฯ ปฏิบติัตามสญัญาและ
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งเพื�อชาํระหนี�ใหกั้บเจา้หนี�ที�ใหก้าร
สนับสนุนเงินกู้ของบรษัิทฯ ในกรณีที�บรษัิทฯ ไมส่ามารถ
ปฏิบติัตามสญัญาที�เกี�ยวขอ้งเพื�อชาํระหนี�ใหกั้บเจา้หนี�
บรษัิทฯ 
 จะแจง้แก่เจา้หนี�ทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนั เพื�อ
วางแผนการชาํระหนี�หรอืแก้ไขป�ญหาต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง
กับการชาํระหนี�กับเจา้หนี� อยา่งไรก็ตามบรษัิทฯ ไมเ่คย
ผิดนัดเงื�อนไขการชาระหนี�กับเจา้หนี�ในอดีตที�ผ่านมา
         7. สงัคม : บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคัญกับความรบัผิด
ชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสงัคม รวมทั�ง
ใหก้ารสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน เพื�อเกื�อกลูสงัคมใน
วาระและโอกาสที�เหมาะสม เป�นไปตามโครงการชว่ยเหลือ
สงัคม (CSR) ที�บรษัิทฯ ได้ดําเนินการตลอดมา อีกทั�งจะ
ไมเ่กี�ยวขอ้งกับการละเมดิสทิธมินุษยชน ไมล่่วงละเมดิ
ทรพัยส์นิทางป�ญญา และจะดแูลเอาใจใสเ่ป�นมติรกับสิ�ง
แวดล้อม มนีโยบายที�ใหก้ารสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที�
เสรมิสรา้งคณุภาพ อาชวีอนามยัและสิ�งแวดล้อม ตลอด
จนรกัษาสภาพแวดล้อมในการทํางานใหม้คีวามปลอดภัย
ต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนักงานอยูเ่สมอ
         8. ทรพัยส์นิทางป�ญญา : บรษัิทฯ เคารพและ
ปฏิบติัตามกฎหมายเกี�ยวกับทรพัยส์นิทางป�ญญา และ
มนีโยบายหา้มดําเนินการที�มลัีกษณะเป�นการละเมดิ
ทรพัยส์นิทางป�ญญาทกุประเภท โดยมแีนวปฏิบติั ดังนี�
         • พนักงานทกุคน มหีน้าที�ปกป�องและรกัษาความ
ลับอันเกี�ยวกับทรพัยส์นิทางป�ญญาของบรษัิทเพื�อมใิห้
ขอ้มูลเหล่านั�นรั�วไหล และต้องไมน่ําทรพัยส์นิทางป�ญญา
ประเภทต่าง ๆ ของบรษัิทฯ ไปใชเ้พื�อประโยชน์สว่นตัว
หรอืเพื�อบุคคลอื�นโดยมไิด้รบัอนุญาต
         • พนักงานทกุคนต้องเคารพและใหเ้กียรติต่อ
ทรพัยส์นิทางป�ญญาของผู้อื�น และไมน่ําผลงานที�มี
ทรพัยส์นิทางป�ญญาของผู้อื�นไมว่า่ทั�งหมด หรอืบาง
สว่นของผลงานไปใช ้โดยไมไ่ด้รบัอนุญาตจากเจา้ของ
ผลงาน
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หลักปฏิบติั 6 ดแูลให้มรีะบบการบรหิารความเสี�ยงและ
การควบคมุภายในที�เหมาะสม
    บรษัิทฯ ใหค้วามมั�นใจต่อนักลงทนุ โดยการเป�ดเผย
สารสนเทศที�สาํคัญของบรษัิทฯ อยา่งถกูต้องครบถ้วน
ทันเวลา โปรง่ใส และเท่าเทียมกัน ทั�งขอ้มูลทางการเงิน
และผลการดําเนินงาน สว่นขอ้มูลอื�นที�เกี�ยวขอ้งได้รบั
การดแูล โดยกฎระเบยีบ ขอ้บงัคับ ตลอดจนวธิ ีปฏิบติั
ของบรษัิทฯ เพื�อป�องกันไมใ่หค้วามลับของบรษัิทฯ รั�ว
ไหลไปยงัคู่แขง่ทางการค้า ตามขอ้กําหนดของสาํนักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์
(ก.ล.ต.) และขอ้กําหนดของตลาดหลักทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย
     บรษัิทฯ กําหนดใหม้หีน่วยงานและบุคคลที�จะประสาน
และใหข้อ้มูลแก่ผู้ถือหุน้ ผู้สนใจจะลงทนุกับบรษัิทฯ และ
ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมทั�งยงัเป�ดโอกาส
ใหม้กีารชี�แจงพบปะและตอบขอ้ซกัถามโดยผู้บรหิารขอ
งบรษัิทฯ
    1. มกีารตั�งคณะกรรมการตรวจสอบที�สามารถปฏิบติั
งานได้อยา่งอิสระ
 คณะกรรมการบรษัิทได้ดแูลใหบ้รษัิทฯ ได้วา่จา้งผู้ตรวจ
สอบภายในจากภายนอก ใหทํ้าหน้าที�ตรวจสอบทกุหน่วย
งานของบรษัิทฯ เป�นระยะ เพื�อใหม้กีารบนัทึกขอ้มูลที�ถกู
ต้องครบถ้วน มกีารปฏิบติังานตามมาตรฐานและมคีวาม
สจุรติตามนโยบายที�บรษัิทฯ กําหนด และไมด่ําเนินการใด
อันเป�นการละเมดิกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง โดยกําหนดใหม้ี
การรายงานผลการตรวจสอบภายในใหแ้ก่ทางคณะ
กรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ รวม
ถึงติดตามผลจากการเขา้ตรวจสอบอยา่งสมํ�าเสมออีก
ด้วย
        คณะกรรมการบรษัิทได้แต่งตั�งใหก้รรมการอิสระ 3
ท่าน เป�นกรรมการตรวจสอบทําหน้าที�ในการสอบทานให้
บรษัิทฯ มรีายงาน ทางการเงินที�ถกูต้องชดัเจน และทัน
เวลา สอบทานใหบ้รษัิทฯ มรีะบบการควบคมุภายในและ
การตรวจสอบภายในที�เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ
ตลอดจนพจิารณาการปฏิบติัตามกฎหมายต่าง ๆ และ
ระเบยีบของบรษัิทฯ พจิารณาการเป�ดเผยขอ้มูลใหถ้กู
ต้อง ชดัเจน โปรง่ใส และทันเวลา ตามขอ้กําหนดของการ
เป�นบรษัิทจดทะเบยีน ในกรณีที�มรีายการที�เกี�ยวโยงหรอื
รายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บรษัิทฯ จะ
นําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อใหพ้จิารณาความ
เหมาะสม และความสมเหตสุมผลก่อนที�จะดําเนินการตาม
ขั�นตอนต่อไป

    2. การบรหิารความเสี�ยง
        คณะกรรมการบรษัิทจดัใหม้คีณะกรรมการบรหิาร
ความเสี�ยงในการทําหน้าที�พจิารณาและนําเสนอนโยบาย
แผนงาน และผลการปฏิบติังานตามแผนต่อคณะกรรมการ
บรษัิท โดยนโยบายบรหิารความเสี�ยง ครอบคลมุถึงทกุ
หน่วยงานในบรษัิทฯ และครอบคลมุป�จจยัความเสี�ยงที�
เกี�ยวขอ้งกับวสิยัทัศน์ เป�าหมาย กลยุทธท์างธุรกิจ การเงิน
การผลิต และการปฏิบติังานด้านอื�น ๆ รวมถึง สามารถ
พจิารณาถึงโอกาสที�จะเกิดและระดับความรุนแรงของผลก
ระทบ กําหนดมาตรการในการแก้ไข และผู้รบัผิดชอบที�
ชดัเจน และกําหนดมาตรการในการรายงานและการติดตาม
ประเมนิผล
        ทั�งนี� ในป�ที�ผ่านมา คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงมี
บทบาทที�สาํคัญตามที�คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ
กรรมการบรษัิท มอบหมาย ในการพจิารณาป�จจยัความ
เสี�ยงต่าง ๆ ที�อาจจะเกิดขึ�นจากการดําเนินธุรกิจของบริ
ษัทฯ ที�ขยายตัวอยา่งรวดเรว็ รวมถึง การใหข้อ้เสนอแนะ
มาตรการที�ครอบคลมุ เพื�อใหบ้รษัิทฯ ตระหนักถึงความ
สาํคัญของการบรหิารความเสี�ยง และจดัเตรยีมแนวทางใน
การป�องกันอยา่งถี�ถ้วน
    3. คณะกรรมการบรษัิท ติดตามดแูลและจดัการความขดั
แยง้ของผลประโยชน์ที�อาจจะเกิดขึ�นในบรษัิทรวมถึงการ
ป�องกัน การใชป้ระโยชน์อันมคิวรในทรพัยส์นิขอ้มูลและ
โอกาสของบรษัิท และการทําธุรกรรมกับผู้ที�มคีวามสมัพนัธ์
เกี�ยวกับบรษัิทอันไมส่มควร คณะกรรมการบรษัิทจดัใหม้ี
ระบบการรกัษาความปลอดภัยของขอ้มูล โดยมมีาตรการ
ควบคมุดแูลการใชข้อ้มูลภายในเป�นลายลักษณ์อักษร เพื�อมิ
ใหผู้้บรหิาร และพนักงาน นําขอ้มูลภายในไปใชเ้พื�อประโยชน์
ของตนเอง หรอืผู้อื�นในทางมชิอบก่อนที�ขอ้มูลนั�นจะถกูเป�ด
เผยต่อสาธารณชน ซึ�งเป�นการเอาเปรยีบผู้ถือหุน้อื�น
        คณะกรรมการบรษัิท กําหนดใหก้รรมการ ผู้บรหิาร
เป�ดเผยขอ้มูลเกี�ยวกับสว่นได้เสยีของตนและผู้เกี�ยวขอ้งป�
ละครั�งเป�นประจาํทกุ ๆ ป� เพื�อใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ
สามารถพจิารณาธุรกรรมของบรษัิทฯที�มคีวามขดัแยง้ของ
ผลประโยชน์ และสามารถตัดสนิใจ เพื�อประโยชน์ของบรษัิท
โดยรวมก่อนการประชุมวาระนั�น ทั�งนี� กรรมการและผู้
บรหิารที�มสีว่นได้เสยีกับธุรกรรมที�ทํากับบรษัิทจะไมม่สีว่น
รว่มในการประชุมพจิารณาในวาระดังกล่าว
        คณะกรรมการบรษัิท จดัใหม้นีโยบายความมั�นคง
ปลอดภัยสาหรบัระบบสารสนเทศและนโยบายคุ้มครอง
ขอ้มูลสว่นตัว นํามาใชใ้นการเพื�อสนับสนุนการดําเนินงาน
หลักของบรษัิทฯ ใหต้ามกฎหมายกําหนดและเป�นไปเพื�อ
ประโยชน์ของบรษัิทฯ และผู้ถือหุน้ ตลอดจนติดตามตรวจ
สอบการกระทําที�
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ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั�งปฏิบติั
ตามหลักเกณฑ์ของสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ตลาดหลักทรพัยแ์หง่
ประเทศไทยเรื�องรายการได้มาหรอืจาํหน่ายไปซึ�ง
สนิทรพัย ์และรายการที�มคีวามเกี�ยวโยงกัน
    4. คณะกรรมการบรษัิทกํากับดแูลใหม้กีารจดัทํา
นโยบายและแนวปฏิบติัด้านการต่อต้านคอรร์ปัชนัที�
ชดัเจน และสื�อสารในทกุระดับขององค์กรและต่อคนนอก
เพื�อใหเ้กิดการนําไปปฏิบติัได้จรงิ
    5. คณะกรรมการบรษัิทกํากับดแูลใหบ้รษัิท มกีลไกใน
การรบัเรื�องรอ้งเรยีน และการดําเนินการกรณีมกีารชี�
เบาะแสทจุรติคอรร์ปัชนั

หลักปฏิบติั 8 สนับสนุนการมสีว่นรว่มและการสื�อสาร
กับผู้ถือหุ้น
บรษัิทฯ ปฏิบติัตามหลักการกํากับดแูลกิจการที�ดีสาํหรบั
บรษัิทจดทะเบยีนในหมวดสทิธขิองผู้ถือหุน้ซึ�งสอดคล้อง
กับหลักปฏิบติันี�
    1. สทิธขิั �นพื�นฐานของผู้ถือหุน้
       บรษัิทฯ ตระหนักถึงความสาํคัญของผู้ถือหุน้จงึให้
ความสาํคัญ เคารพสทิธแิละความเท่าเทียมกันของผู้ถือ
หุน้ทกุรายด้วยความเป�นธรรม ตามที�ได้กําหนดไวใ้นขอ้
บงัคับของบรษัิทฯ และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง สทิธพิื�น
ฐานที�ผู้ถือหุน้ได้รบัอยา่งเสมอภาคกัน ประกอบด้วยสทิธิ
ในการเขา้รว่มประชุมผู้ถือหุน้ สทิธใินการมอบฉันทะใหผู้้
อื�นเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน สทิธใิน การ
เสนอเพิ�มวาระการประชุม สทิธใินการเสนอรายชื�อบุคคล
เป�นกรรมการ สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนเลือกตั�ง
หรอืถอดถอน กรรมการเป�นรายบุคคล สทิธใินการออก
เสยีงลงคะแนนแต่งตั�ง และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บญัช ีสทิธใินการออกเสยีงลงคะแนน ในกิจการต่าง ๆ
ของบรษัิทฯ สทิธใินการรบัสว่นแบง่กําไร และเงินป�นผล
อยา่งเท่าเทียม สทิธใินการแสดงความคิดเหน็และซกัถาม
ในที�ประชุมผู้ถือหุน้ สทิธทีิ�จะได้รบัสารสนเทศอยา่งเพยีง
พอ ทันเวลาและเท่าเทียมกัน

ตลอดจนการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ในการใช้
สทิธใินการเขา้รว่มประชุมและออกเสยีงได้อยา่งเต็มที�
และในกรณีที�มเีหตกุารณ์ใดที�มผีลกระทบอยา่งมนีัย
สาํคัญต่อบรษัิทฯ หรอืผู้ถือหุน้รายอื�น บรษัิทฯ จะทําการ
เป�ดเผยขอ้มูลสารสนเทศใหท้ราบโดยทันที อีกทั�งสทิธใิน
การเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุน้และเสนอชื�อ
บุคคลเพื�อเขา้รบัการพจิารณาเลือกตั�งเป�นกรรมการ
ทั�งนี� บรษัิทฯ ยงัได้ดแูลอยา่งใกล้ชดิในการปฏิบติัตาม
นโยบายดังกล่าว รวมถึงหลักเกณฑ์อื�น ๆ ที�กฎหมาย
กําหนด เพื�อคุ้มครองสทิธขิองผู้ถือหุน้ โดยคณะ
กรรมการของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ ได้เป�ดโอกาสใหผู้้ถือ
หุน้มสีว่นรว่มโดยการพจิารณาและเสนอระเบยีบวาระการ
ประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจาํป� 2564 และเสนอชื�อบุคคลที�
มคีวามรู ้ความสามารถและคณุสมบติัที�เหมาะสม เพื�อรบั
การพจิารณาเลือกตั�งใหด้ํารงตาแหน่งกรรมการบรษัิท
เป�นการล่วงหน้าได้ตั�งแต่วนัที� 13 พฤศจกิายน 2563 –
13 มกราคม 2564 โดยสง่ขอ้มูลได้ที�
NRF.comsec@nrinstant.com อยา่งไรก็ตามไมม่ผีู้
ถือหุน้ท่านใดเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุน้
ประจาป� 2564 หรอืเสนอชื�อบุคคลเพื�อรบีการเลือกตั�งให้
ดํารงตาแหน่งกรรมการบรษัิทแต่อยา่งใด
    2. การประชุมผู้ถือหุน้
        2.1 ในการจดัประชุมสามญัผู้ถือหุน้ และการประชุม
วสิามญัผู้ถือหุน้ บรษัิทฯ จะกําหนดวนั เวลาและสถานที�
จดัประชุมทั�งในเรื�อง สถานที� และเวลาที�เหมาะสมเพื�อ
อํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุน้ทกุรายอยา่งเท่าเทียมกัน
ในการเขา้รว่มประชุม โดยทกุคนสามารถสง่หลักฐานการ
ลงทะเบยีน หรอืหนังสอืมอบฉันทะมายงับรษัิทฯ ล่วงหน้า
เพื�อตรวจสอบความถกูต้องก่อนวนัประชุม นอกจากนี�
บรษัิทฯ จะเลือกสถานที�จดัประชุมที�สะดวกในการเดินทาง
มารว่มประชุมของผู้ถือหุน้
        2.2 บรษัิทฯ จดัสง่หนังสอืนัดประชุมพรอ้มทั�ง
ขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ใหเ้พยีงพอ
โดยระบุวตัถปุระสงค์และเหตผุล ตลอดจนความเหน็ของ
คณะกรรมการในทกุวาระเพื�อเป�ดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ได้
ศึกษาขอ้มูลอยา่งครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวนัประชุม ผู้ถือ
หุน้ โดยบรษัิทฯ จะจดัสง่หนังสอืนัดประชุมพรอ้มทั�ง
ขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ล่วงหน้าก่อน
วนัประชุม ผู้ถือหุน้ตามระยะเวลาที�กฎหมาย ประกาศ หรอื
ระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งกําหนด ในกรณีที�ผู้ถือหุน้ไมส่ามารถ
เขา้รว่มประชุมด้วย ตนเองได้ บรษัิทฯ เป�ดโอกาสใหผู้้ถือ
หุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระหรอืบุคคลใด ๆ
เขา้รว่มประชุมแทนตนได้
      



        2.3 บรษัิทฯ สง่เสรมิใหค้ณะกรรมการบรษัิท
ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยทกุท่านเขา้รว่มประชุม โดย
ประธานกรรมการบรษัิท ทําหน้าที�เป�นประธานที�ประชุม
นอกจากนี�ยงัมผีู้บรหิารระดับสงูของบรษัิทฯ ผู้สอบบญัชี
ภายนอกหรอืตัวแทนที�ปรกึษากฎหมาย หรอืตัวแทน เขา้
รว่มประชุมเพื�อรบัฟ�งความเหน็ ตอบขอ้ซกัถามจากผู้ถือ
หุน้โดยพรอ้มเพรยีงกัน
        2.4 ในการประชุมผู้ถือหุน้ ก่อนเริ�มการประชุม
จะแจง้ใหผู้้ถือหุน้รบัทราบถึงจาํนวนและสดัสว่นของผู้ถือ
หุน้ที�เขา้รว่มประชุม ทั�งที�มา ด้วยตนเองและมอบฉันทะ
เพื�อรบัทราบถึงองค์ประชุมที�เป�นไปตามที�กฎหมาย
กําหนด นอกจากนี�ทางผู้ดําเนินการประชุมจะอธบิายวธิี
การประชุม การลงคะแนนเสยีงและการนับคะแนนเสยีงใน
แต่ละวาระที�ประชุมจะพจิารณาและลงคะแนนเรยีงตาม
วาระที�กําหนด โดยไมเ่ปลี�ยนแปลงขอ้มูลสาํคัญ หรอืเพิ�ม
วาระการประชุมในการประชุมอยา่งกะทันหนั และเป�ด
โอกาสใหผู้้ถือหุน้มสีทิธเิท่าเทียมกันในการตรวจสอบการ
ดําเนินงานของบรษัิทฯ สอบถาม แสดงความคิดเหน็และ
ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ และกรรมการและผู้บรหิารที�เกี�ยวขอ้ง
จะเขา้รว่มประชุมผู้ถือหุน้เพื�อตอบคําถามในที�ประชุมด้วย
        2.5 บรษัิทฯ เพิ�มชอ่งทางในการรบัทราบขา่วสาร
ของผู้ถือหุน้ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ โดยนําขา่วสาร
ต่าง ๆ และรายละเอียด ไวที้�เวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ โดย
เฉพาะในกรณีหนังสอืเชญิประชุมผู้ถือหุน้ใหเ้ผยแพรก่่อน
วนัประชุมล่วงหน้า เพื�อใหผู้้ถือหุน้ สามารถดาวน์โหลด
ขอ้มูลระเบยีบวาระการประชุมได้อยา่งสะดวกและครบถ้วน
        2.6 การจดบนัทึกรายงานการประชุม ใหบ้นัทึกให้
ครบถ้วน ถกูต้อง รวดเรว็ โปรง่ใส และบนัทึกประเด็นซกั
ถาม และขอ้คิดเหน็ ที�สาํคัญไวใ้นรายงานการประชุมเพื�อ
ใหผู้้ถือหุน้สามารถตรวจสอบได้และบรษัิทฯ จะนํารายงาน
การประชุมผู้ถือหุน้เผยแพรใ่น เวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ เพื�อ
ใหผู้้ถือหุน้ได้พจิารณา รวมถึงนําสง่รายงานประชุมดัง
กล่าวไปยงัตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ภายใน 14
วนั นับแต่วนัที�มกีารประชุมผู้ถือหุน้ หรอืนําสง่ไปยงัหน่วย
งานที�เกี�ยวขอ้ง เชน่ กระทรวงพาณิชย ์ตามระยะเวลา ที�
กฎหมาย ประกาศ หรอืระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งกําหนด
        2.7 เพิ�มความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ในการได้รบั
เงินป�นผลโดยการโอนเงินเขา้บญัชธีนาคาร (ถ้ามกีารจา่ย
เงินป�นผล) เพื�ออํานวยความสะดวกใหผู้้ถือหุน้ใหไ้ด้รบั
เงินป�นผลตรงเวลา ป�องกันป�ญหาเรื�องเชค็ชาํรุด
สญูหาย หรอืสง่ถึงผู้ถือหุน้ล่าชา้
บรษัิทฯ สง่เสรมิและสนับสนุนใหผู้้ถือหุน้ใชส้ทิธใินด้าน
ต่าง ๆ และไมก่ระทําการใด ๆ อันเป�นการละเมดิสทิธหิรอื
ลิดรอนสทิธขิั �นพื�นฐานของผู้ถือหุน้
   

     3. ความรบัผิดชอบต่อผู้ถือหุน้
         คณะกรรมการบรษัิท ถือเป�นหน้าที�ในการดแูลใหผู้้
บรหิารและพนักงาน ทํางานด้วยความซื�อสตัยส์จุรติ มี
ความสาํนึกในหน้าที�ด้วยความรบัผิดชอบต่อผลของการ
ปฏิบติังาน เพื�อทําใหผู้้ถือหุน้มคีวามเชื�อถือ และยอมรบัใน
การตัดสนิใจวา่การดําเนินการใด ๆ กระทําด้วยความเป�น
ธรรม และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ถือหุน้ทั�งราย
ใหญ่และรายยอ่ย
นอกจากนี�ยงัต้องใหผู้้ถือหุน้สามารถใชส้ทิธใินการดแูล
รกัษาผลประโยชน์ของตนไมว่า่จะด้วยการแสดงความเหน็
ใหข้อ้เสนอแนะ และออกเสยีงลงมติรว่มตัดสนิใจในการ
เปลี�ยนแปลงที�สาํคัญต่าง ๆ รวมทั�งการเลือกตั�งคณะ
กรรมการบรษัิท และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ การ
จดัสรรกําไร และการจา่ยเงินป�นผล รวมถึงการแต่งตั�ง
และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชใีนที�ประชุมผู้ถือหุน้
โดยบรษัิทฯ ต้องเป�ดเผยขอ้มูลขา่วสารตามความเป�นจรงิ
ถกูต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ทั�งนี�การ
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการนั�น คณะกรรมการบรษัิท
ต้องเสนอใหผู้้ถือหุน้พจิารณาอนุมติัเป�นประจาํทกุป� และ
ต้องนําเสนอนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการบรษัิทเพื�อประกอบการพจิารณาของผู้ถือหุน้
ด้วย
    4. การต่อต้านทจุรติคอรร์ปัชนั
        บรษัิทฯ ได้มกีารประกาศนโยบายต่อต้านการทจุรติ
ตั�งแต่ป� 2561 และคณะกรรมการได้มกีารรบัรองการ
ประกาศเจตนารมยใ์นการเขา้รว่มโปรแกรม การต่อต้าน
ทจุรติคอรร์ปัชนั (CAC Certificate) เมื�อวนัที� 1 มนีาคม
2564 ทั�งนี�บรษัิทฯ กําลังดําเนินการเพื�อขอรบัรองเป�น
สมาชกิโครงการแนวรว่มต่อต้านคอรร์บัชั�นของภาค
เอกชนไทย
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บรษัิท เอ็นอาร ์อินสแตนท์ โปรดิวซ ์จากัด (มหาชน) จะปฏิบติัและดแูลให้เจา้หน้าที�ที�เกี�ยวขอ้งกับการดําเนินธุรกิจ
โดยถือปฏิบติัตามจรยิธรรมธุรกิจ ดังต่อไปนี� 

1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื�อสตัย ์สจุรติ และดําเนินงานธุรกิจอยา่งมคีวามรบัผิดชอบต่อสงัคม ทั�งทางกฎหมาย จรรยา
บรรณ และมุง่มั�นทําความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สงัคม และสิ�งแวดล้อม 
2. ปฏิบติัต่อลกูค้าอยา่งเป�นธรรมในเรื�องของสนิค้าและบรกิาร โดยไมเ่ลือกปฏิบติั 
3. ประกอบธุรกิจโดยมรีะบบการดําเนินงานที�มมีาตรฐานและมกีารควบคมุที�ดี โดยใชค้วามรูค้วามสามารถอยา่งเต็มที�ด้วย
ความระมดัระวงั ด้วยขอ้มูลที�เพยีงพอและมหีลักฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทั�งถือปฏิบติัตามขอ้กฎหมาย และขอ้กําหนดที�
เกี�ยวขอ้งอยา่งเครง่ครดั 
4. ไมเ่ป�ดเผยขอ้มูลของลกูค้าที�ตนได้ล่วงรูม้า เนื�องจากการดําเนินธุรกิจอันเป�นขอ้มูลที�ตามปกติวสิยัจะพงึสงวนไวไ้มเ่ป�ด
เผย เวน้แต่เป�นการเป�ดเผยตามหน้าที�ตามกฎหมาย 
5. เป�ดใหล้กูค้าสามารถรอ้งเรยีนได้เกี�ยวกับความไมส่มบูรณ์ของสนิค้าและบรกิาร 
6. เป�ดเผยขา่วสารขอ้มูลของสนิค้า และบรกิารอยา่งถกูต้องครบถ้วนปฏิบติัตามขอ้ตกลงและเงื�อนไขต่าง ๆ กับลกูค้า
อยา่งเป�นธรรม หากปฏิบติัตามขอ้ตกลงหรอืเงื�อนไขไมไ่ด้ต้องรบีแจง้ใหล้กูค้าทราบ เพื�อหาทางออกรว่มกัน 
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จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)

บรษัิท เอ็นอาร ์อินสแตนท์ โปรดิวซ ์จากัด (มหาชน) ได้
กําหนดจรรยาบรรณสาํหรบัผู้บรหิารและพนักงานซึ�งได้เป�ด
เผยบนเวบ็ไซต์ www.nrinstant.com เพื�อถือปฏิบติั ดังนี� 

การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้น 
    ผู้บรหิารและพนักงานทกุคนจะต้องปฏิบติัหน้าที�ด้วยความ
ซื�อสตัยส์จุรติ ระมดัระวงั รอบคอบ เอาใจใส ่และมวีสิยัทัศน์
กวา้งไกล ไมห่าผลประโยชน์ใหต้นเองและพวกพอ้ง จาก
ขอ้มูลขององค์กรซึ�งยงัไมไ่ด้เป�ดเผยต่อสาธารณะ และไมเ่ป�ด
เผยขอ้มูลความลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทั�งไม่
ดําเนินการใด ๆ อันเป�นลักษณะที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ 

การปฏิบติัต่อบุคลากรในองค์กร 
    ผู้บรหิารและพนักงานทกุคนจะต้องปฏิบติัต่อกันอยา่ง
ยุติธรรม บรหิารงานโดยความไมลํ่าเอียง สนับสนุนในการ
สรา้งศักยภาพในความก้าวหน้า และเพิ�มประสทิธภิาพในการ
ทํางานของบุคลากรในองค์กร รวมทั�งสง่เสรมิใหท้กุคนมี
ความเขา้ใจในเรื�องจรรยาบรรณที�พนักงานต้องพงึปฏิบติั จดั
สวสัดิการใหพ้นักงานอยา่งเหมาะสมและปฏิบติัต่อพนักงาน
ใต้บงัคับบญัชา และพนักงานในระดับเดียวกันด้วยความ
สจุรติใจ รบัฟ�งขอ้คิดเหน็และขอ้เสนอแนะอยา่งมเีหตผุล 

การปฏิบติัต่อลกูค้า 
    ผู้บรหิารและพนักงานทกุคนต้องปฏิบติัต่อลกูค้าตาม
ขอ้ปฏิบติัจรยิธรรมธุรกิจ ที�บรษัิทกําหนดไวอ้ยา่ง
เครง่ครดั 

การปฏิบติัต่อคู่ค้า 
    ผู้บรหิารและพนักงานทกุคนจะต้องปฏิบติัต่อคู่ค้า
อยา่งเป�นธรรม ไมเ่รยีกรอ้งหรอืรบัผลประโยชน์ใด ๆ ที�
ไมช่อบธรรมจากคู่ค้า และหากปฏิบติัตามเงื�อนไขขอ้ใดไม่
ได้ใหร้บีแจง้คู่ค้าใหท้ราบล่วงหน้าเพื�อรว่มกันหาแนวทาง
แก้ไข 

การปฏิบติัต่อคู่แขง่ทางการค้า 
    ผู้บรหิารและพนักงานทกุคนจะต้องปฏิบติัต่อคู่แขง่
ทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแขง่ขนัที�ดี และไม่
แสวงหาขอ้มูลที�เป�นความลับของคู่แขง่ขนัทางการค้า
ด้วยวธิทีี�ไมส่จุรติ 

จรรยาบรรณและขอ้พงึปฏิบติัสาํหรบัผู้บรหิารและพนักงาน 
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ทั�งนี� บรษัิท เอ็นอาร ์อินสแตนท์ โปรดิวซ ์จาํกัด (มหาชน)
ได้กําหนดขอ้พงึปฏิบติัสาหรบัผู้บรหิารและพนักงานเพื�อ
ถือปฏิบติัดังนี� 
    ก. ขอ้พงึปฏิบติัสาํหรบัผู้บรหิาร 
        พนักงานระดับผู้บรหิารทกุคนต้องปฏิบติัตนตาม
ระเบยีบ ขอ้บงัคับ ประกาศ และคําสั�งต่างๆ ของบรษัิทและ
ของผู้บงัคับบญัชาในระดับเหนือขึ�นไป กล่าวคือ 
        1. ต้องสนับสนุนนโยบายและการปฏิบติัตามระเบยีบ
ขอ้บงัคับ คําสั�ง ขอ้ตกลง ประกาศ หรอืหนังสอืเวยีนของ
บรษัิท ซึ�งประกาศใหพ้นักงานทกุคนทราบโดยเครง่ครดั 
        2. ต้องปฏิบติังานในหน้าที�ด้วยความซื�อสตัยส์จุรติ
และเที�ยงธรรม ตลอดจนต้องรายงานเหตกุารณ์ที�อาจก่อ
ใหเ้กิดความเสยีหายแก่ชื�อเสยีง และทรพัยส์นิของบรษัิทฯ
โดยเรว็ 
        3. ต้องสภุาพ ใหเ้กียรติ และใหค้วามนับถือต่อผู้รว่ม
งาน 
        4. ต้องปฏิบติัหน้าที�ด้วยความตั�งใจ วริยิะอุตสาหะ
รกัษาระเบยีบแบบแผนและธรรมาภิบาลของบรษัิท เพื�อ
เป�นแบบอยา่งอันดีใหแ้ก่พนักงานโดยทั�วไป เพื�อใหบ้รษัิทฯ
มคีวามก้าวหน้า และเป�นไปอยา่งถกูต้องตามครรลอง
คลองธรรม 
        5. ต้องรกัษาไวซ้ึ�งผลประโยชน์และความลับของบริ
ษัทฯ ของลกูค้า หรอืที�เกี�ยวกับกิจการใด ๆ ที�บรษัิทไมพ่งึ
เป�ดเผยโดยเครง่ครดั การเผยแพรข่า่วสารต่าง ๆ อันเกี�ยว
กับธุรกิจการเงินและตัวบุคคลของบรษัิท จะต้องกระทํา
ตามแนวทางที�ถกูต้องเหมาะสมที�ได้รบัอนุญาตเท่านั�น และ
ต้องกระทําด้วยความรอบคอบและมปีระสทิธภิาพ ดังนั�น
ตลอดระยะเวลาที�เป�นพนักงานของบรษัิทฯ และภายหลัง
จากพน้สภาพของพนักงานของบรษัิทฯ พนักงานทกุคน
ตกลงจะรกัษาขอ้มูลอันเป�นความลับดังกล่าวขา้งต้นไวเ้ป�น
ความลับ หากมกีารเป�ดเผยหรอืสง่ใหแ้ก่ผู้อื�นหรอืใชข้อ้มูล
ดังกล่าวในเรื�องอื�นใดนอกเหนือจากการปฏิบติัหน้าที�ใหกั้บ
บรษัิทฯ พนักงานตกลงยนิยอมรบัผิดชอบชดใชค้วามเสยี
หายใหแ้ก่บรษัิทฯ ตามที�เกิดขึ�นจรงิทกุประการ 
        6. ต้องชว่ยกันระมดัระวงัและป�องกันทรพัยส์นิของบ
รษัิทฯ โดยมใิหเ้สยีหายหรอืสญูหายไมว่า่จากบุคคลหรอื
จากภัยพบิติัใด ๆ เท่าที�สามารถจะทําได้อยา่งเต็มที� รวมทั�ง
ไมน่ําสิ�งของใด ๆ ไมว่า่อุปกรณ์หรอืทรพัยส์นิของบรษัิท
ไปใชป้ระโยชน์สว่นตัวหรอืเพื�อประโยชน์ของผู้อื�นที�ไมไ่ด้
เกี�ยวขอ้งกับการดําเนินธุรกิจของบรษัิทฯ

        7. บรหิารงานโดยยดึมั�นในคณุธรรมและจรยิธรรม
รวมทั�งสง่เสรมิใหม้คีณุธรรมและจรยิธรรมในทกุระดับขอ
งบรษัิทฯ ตลอดจนสอดสอ่งดแูล และจดัการแก้ป�ญหา
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที�อาจเกิดขึ�นในบรษัิทฯ 
        8. ต้องปกครองดแูลผู้ใต้บงัคับบญัชาอยา่งใกล้ชดิ
มคีวามยุติธรรม ไมม่อีคติ 
        9. ต้องพรอ้มที�จะทํางานเป�นทีม และสามารถรบัฟ�ง
ความคิดเหน็ของผู้อื�น  
        10. ต้องปฏิบติัตาม ตลอดจนต้องสนับสนุน และชว่ย
ควบคมุกํากับพนักงานในบงัคับบญัชาใหป้ฏิบติัตาม
ระเบยีบ วนิัย และขอ้กําหนดของบรษัิท ในการใชร้ะบบ
คอมพวิเตอร ์ขอ้มูลคอมพวิเตอร ์ขอ้มูลจราจรทาง
คอมพวิเตอรข์องบรษัิทฯ อยา่งเครง่ครดั เพื�อใหก้ารใช้
เครื�องคอมพวิเตอรข์องบรษัิท เป�นไปตามกฎหมาย
คอมพวิเตอร ์กฎหมายลิขสทิธิ� หรอืกฎหมายอื�น ๆ ที�
เกี�ยวขอ้ง และป�องกันมใิหเ้กิดความเสยีหายต่อชื�อเสยีง
และภาพลักษณ์ของบรษัิทฯ 

    ข. ขอ้ไมพ่งึปฏิบติัสาํหรบัผู้บรหิาร 
        พนักงานระดับผู้บรหิารทกุคนพงึงดเวน้ไมป่ฏิบติั
หรอืประพฤติตนไปในทางที�จะนําไปสูค่วามเสื�อมเสยีของบริ
ษัทฯ และของตนเอง กล่าวคือ 
        1. ใชเ้วลาทํางานของบรษัิทฯ ไปทําอยา่งอื�น หรอืใช้
ประโยชน์สว่นตัว 
        2. ประกอบกิจการอันมสีภาพเดียวกัน และเป�นการ
แขง่ขนักับกิจการของบรษัิท ไมว่า่จะทําเพื�อประโยชน์สว่น
ตัวหรอืผู้อื�น หรอืเป�นผู้ถือหุน้ที�มอํีานาจครอบงําการ
จดัการ ซึ�งอาจเป�นผลเสยีหายต่อบรษัิทฯ ไมว่า่โดยตรง
หรอือ้อม 
        3. ประพฤติตนไปในทางที�อาจทําใหเ้สื�อมเสยีต่อ
ตําแหน่งหน้าที�และเกียรติคณุของบรษัิทฯ 
        4. แจง้หรอืใชข้อ้ความที�เป�นเท็จ หรอืปกป�ดขอ้ความ
จรงิที�ควรแจง้ต่อบรษัิทฯ 
        5. ทํางานด้วยความประมาทเลินเล่อ กระทําการใด ๆ
อันไมเ่หมาะสมแก่การปฏิบติัหน้าที�ของผู้บรหิารที�ดี เพื�อให้
งานลลุ่วงไปโดยถกูต้องและสจุรติ 
        6. ปกป�ด หรอืบดิเบอืนความจรงิเพื�อใหไ้ด้มาซึ�งผล
ประโยชน์ของตนเองหรอืผู้อื�น ซึ�งอาจจะเป�นผลเสยีหายต่อ
บรษัิท ไมว่า่โดยตรงหรอืโดยอ้อม 
        7. ขดัขวาง หรอืกระทําการใด ๆ อันเป�นการขดัขวาง
การปฏิบติังานโดยชอบของผู้มอีานาจหน้าที�ในบรษัิทฯ
หรอืออกคําสั�งใด ๆ ใหพ้นักงานปฏิบติัในทางมชิอบหรอืผิด
จรยิธรรม 
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        8. ทําผิดกฎหมายแพง่และกฎหมายอาญา อันสง่ผล
เสยีหายใหแ้ก่ตนเองหรอืผู้อื�น ไมว่า่โดยเจตนาหรอืไม่
ก็ตาม 
        9. เป�ดเผยค่าจา้งหรอืเงินเดือน อัตราการขึ�นเงิน
เดือนของตนเองหรอืของผู้อื�น ไมว่า่โดยเจตนาหรอืไม่
ก็ตาม 
        10. เรยีกรบั หรอืยนิยอมจะรบัทรพัยส์นิหรอื
ประโยชน์อื�นใดจากลกูค้า ผู้ค้า คู่ค้า คู่แขง่ หรอืบุคคลอื�น
ใด ที�ทําธุรกิจกับบรษัิทฯ หรอืการเลี�ยงรบัรอง ซึ�งพสิจูน์ได้
วา่เกินกวา่ความเหมาะสม ยกเวน้ของขวญัตามประเพณี
นิยม หรอืการเลี�ยงรบัรองทางธุรกิจตามปกติ หรอืค่าใช้
จา่ยในการสง่เสรมิธุรกิจอันนํามาซึ�งชื�อเสยีงทางการค้า
เพื�อเป�นการแลกเปลี�ยนตามธรรมเนียมนิยม แต่หากสิ�ง
เหล่านั�นมมูีลค่าเกินกวา่ 3,000 บาท ต้องแจง้ใหผู้้บงัคับ
บญัชาระดับตั�งแต่ผู้บงัคับบญัชาทราบทันที  
        11. ใหส้นิบนไมว่า่โดยตรงหรอืผ่านบุคคลที�สาม และ/
หรอืใชอิ้ทธพิลอยา่งไมถ่กูต้องต่อตัวแทนของรฐั ลกูค้า
หรอืคู่ค้า ซึ�งนับวา่เป�นการขดัแยง้ต่อนโยบายของบรษัิทฯ 
        12. กระทําการเพิ�มเติม ตัดทอนหรอืแก้ไขด้วย
ประการใด ๆ ในบนัทึกหรอืขอ้มูลใด ๆ เพื�อเปลี�ยนแปลง
หรอืบดิเบอืนผลการดําเนินงาน และการบนัทึกบญัชใีหผ้ิด
ไปจากความเป�นจรงิโดยเจตนา ไมว่า่เพื�อจุดประสงค์ใด ๆ
ก็ตาม 
        13. ชาํระเงิน หรอืจดัการทางธุรกิจโดยมเีจตนา หรอื
ทําใหเ้ขา้ใจได้วา่สว่นหนึ�งของการชาํระเงิน หรอืการจดัการ
ทางธุรกิจนั�น ๆ มจุีดประสงค์อื�นนอกเหนือจาก
วตัถปุระสงค์ที�ได้ระบุในเอกสารเพื�อการชาํระเงินหรอืการ
จดัการทางธุรกิจ 
        14. เป�นบุคคลที�มหีนี�สนิล้นพน้ตัว หรอืมเีหตผุลอยา่ง
หนึ�งอยา่งใดตามกฎหมายใหส้นันิษฐานได้วา่มหีนี�สนิล้นพน้
ตัว 
        15. ไมร่กัษาขอ้มูลทางทรพัยส์นิทางป�ญญาของ
บรษัิท หรอืที�บรษัิทได้มาจากการปฏิบติัหน้าที�ของพนักงาน 
        16. ลอกเลียนแบบผลงานและทรพัยส์นิทางป�ญญา
ของผู้อื�น 
        17. กระทําการใด ๆ อันเป�นการแสวงหาประโยชน์แก่
ตนเองหรอืผู้อื�นโดยมชิอบ 
        18. ใหห้น่วยงานที�ไมใ่ชส่ายจดัซื�อขอการสนับสนุน
จากผู้ค้าหรอืคู่ค้า (หากมคีวามจาํเป�นที�จะต้องขอการ
สนับสนุนดังกล่าวเพื�อประโยชน์ของบรษัิท ใหห้น่วยงาน
ต่าง ๆ หารอืกับสายจดัซื�อเพื�อเป�นผู้รบัผิดชอบดําเนินการ
ยกเวน้ การจดักิจกรรมรว่มทางการตลาด ใหฝ้�ายการ
ตลาดและพฒันาธุรกิจเป�นผู้รบัผิดชอบ 

        19. กระทําการอันเป�นการละเลย หรอืเอื�ออํานวยแก่
บุคคลใด ๆ ที�จะเขา้มาแสวงหาประโยชน์ หรอืเขา้ถึง หรอื
รบกวนระบบคอมพวิเตอร ์ขอ้มูลคอมพวิเตอร ์ขอ้มูล
จราจรคอมพวิเตอรข์องบรษัิท โดยมชิอบ หรอืโดยไมไ่ด้รบั
อนุญาตจากบรษัิทฯ หรอืจงใจสนับสนุนยนิยอมใหเ้กิดขึ�น
หรอืมอียูซ่ึ�งการกระทําผิดของผู้ใหบ้รกิาร ตามกฎหมาย
คอมพวิเตอร ์หรอืกฎหมายลิขสทิธิ� หรอืกฎหมายอื�น ๆ ที�
เกี�ยวขอ้ง 

    ค. การกําหนดโทษผู้บรหิาร 
        1. การฝ�าฝ�นที�ไมร่า้ยแรง: ผู้บรหิารจะได้รบัหนังสอื
เตือนเป�นลายลักษณ์อักษร ซึ�งจะระบุลักษณะของการ
ฝ�าฝ�นรวมทั�งมูลเหตทีุ�อาศัยเป�นหลักของการฝ�าฝ�นนั�น
โดยใหโ้อกาสผู้บรหิารดังกล่าวโต้แยง้ขอ้กล่าวหาดังกล่าว
ต่อผู้บงัคับบญัชา หากไมส่ามารถแก้ป�ญหาได้ ใหน้ําเสนอ
เรื�องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบรษัิทเพื�อพจิารณา และให้
ถือคําตัดสนิของคณะกรรมการบรษัิทเป�นที�สิ�นสดุ หากมี
การฝ�าฝ�นเป�นครั�งที�สอง หรอืผู้บรหิารไมแ่ก้ไขความผิด
จากการฝ�าฝ�นในครั�งแรกตามที�ได้รบัหนังสอืเตือนนั�น ผู้
บรหิารดังกล่าวจะถกูลงโทษทางวนิัยอยา่งเครง่ครดั ซึ�ง
อาจรวมถึงการเลิกจา้งได้ 
        2. การฝ�าฝ�นรา้ยแรงซึ�งรวมถึงการฝ�าฝ�นดังต่อไปนี�
เชน่ การใหห้รอืการรบัสนิบน การฉ้อโกง การเป�ดเผย
ขอ้มูลความลับ หรอืทรพัยส์นิทางป�ญญาของบรษัิทต่อ
บุคคลที�สาม และการกระทําใดๆ ที�เสื�อมเสยีต่อเกียรติคณุ
ของบรษัิท หรอืปกป�ดหรอืไมร่ายงานขอ้มูล การหารอื หรอื
เอกสารสาํคัญใดๆ ต่อผู้บงัคับบญัชา บรษัิทอาจพจิารณา
เลิกจา้งโดยไมจ่า่ยค่าชดเชย และโดยไมจ่าํเป�นต้องออก
หนังสอืเตือนเป�นลายลักษณ์อักษรก่อน 

    ง. ขอ้พงึปฏิบติัสาํหรบัพนักงาน 
        เพื�อเป�นการเสรมิสรา้งการทํางานที�ดี มปีระสทิธภิาพ
พนักงานควรมแีนวทางปฏิบติั ดังนี� 
        1. พนักงานพงึปฏิบติังานด้วยความซื�อสตัยส์จุรติ
และด้วยความอุตสาหะ ขยนัหมั�นเพยีร และปรบัปรุง
ประสทิธภิาพการทํางานใหด้ียิ�งขึ�น ทั�งนี�เพื�อประโยชน์ต่อ
ตนเองและบรษัิทฯ 
        2. พนักงานพงึประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบยีบ ขอ้
บงัคับในการทํางานของบรษัิทฯ โดยเครง่ครดั 
        3. พนักงานพงึใหค้วามเคารพและเชื�อฟ�งผู้บงัคับ
บญัชาที�สั �งการโดยชอบด้วยนโยบาย และระเบยีบขอ้บงัคับ
ของบรษัิทฯ 



    การกําหนดโทษ 
        1. ตักเตือนด้วยวาจา 
        2. ตักเตือนด้วยหนังสอื 
        3. ตัดค่าจา้ง 
        4. พกังาน 
        5. เลิกจา้ง โดยไมจ่า่ยค่าชดเชยภายใต้กฎหมายวา่
ด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
        6. ดําเนินคดีตามกฎหมาย 

การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สาํคัญของนโยบาย
แนวปฏิบติั และระบบการกํากับดแูลกิจการในรอบป�ที�
ผ่านมา 
 บรษัิทได้มกีารทบทวนสาระสาํคัญของกฎบตัร นโยบาย
และแนวปฏิบติัต่าง ๆ ของบรษัิท ดังนี� 
 ▪ กฎบตัรคณะกรรมการบรษัิท และกฎบตัรคณะ
กรรมการชุดยอ่ย ได้แก่ กฎบตัรคณะกรรมการตรวจ
สอบ กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่า
ตอบแทน กฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง
กฎบตัรคณะกรรมการการลงทนุ และกฎบตัรคณะ
กรรมการกากับดแูลกิจการที�ดีและกิจการสงัคมเพื�อการ
พฒันาอยา่งยั�งยนื 
 ▪ นโยบายการกํากับดแูลกิจการของบรษัิทยอ่ยและ
บรษัิทรว่ม 
 ▪ นโยบายคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล 
 ▪ นโยบายการใชข้อ้มูลภายใน 
 ▪ นโยบายและคู่มอืการบรหิารความเสี�ยงด้านการ
ทจุรติและคอรร์ปัชนั 
 ▪ อํานาจอนุมติัของบรษัิท บรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม 
 ▪ นโยบายการลงทนุ 
 ทั�งนี� บรษัิทกําหนดใหม้กีารทบทวนกฎบตัร รวมถึงจดัให้
มกีารทบทวนและปรบัปรุงนโยบายอื�น ๆ ด้านการกํากับ
ดแูลกิจการอยา่งสมํ�าเสมอทกุป� เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพ
และยกระดับมารตฐานการกํากับดแูลกิจการของบรษัิท ที�
สอดคล้องกับหลักการกํากับดแูลกิจการที�ดีสาํหรบับรษัิท
จดทะเบยีนป� 2560 (CG Code) 
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        4. พนักงานพงึมคีวามสมคัรสมานสามคัคีต่อกัน
และเอื�อเฟ�� อชว่ยเหลือซึ�งกันและกัน ไมก่่อใหเ้กิดความขดั
แยง้ ซึ�งจะนําไปสูค่วามเสยีหายต่อบุคคลอื�น และบรษัิทฯ 
        5. พนักงานพงึเคารพสทิธแิละใหเ้กียรติซึ�งกันและ
กันหลีกเลี�ยงการนําขอ้มูลหรอืเรื�องราวของผู้อื�นทั�งใน
เรื�องเกี�ยวกับการปฏิบติังาน และเรื�องสว่นตัวไปเป�ดเผย
หรอืวพิากษ์วจิารณ์ในลักษณะที�จะก่อใหเ้กิดความเสยี
หายทั�งต่อพนักงานและต่อบรษัิท 
        6. พนักงานพงึหลีกเลี�ยงการรบัของขวญัใด ๆ ที�
อาจทําใหต้นเองรูส้กึอึดอัดในการปฏิบติัหน้าที�ในภายหน้า
หากหลีกเลี�ยงไมไ่ด้ใหแ้จง้ต่อผู้บงัคับบญัชาทราบในทันที 
        7. พนักงานไมใ่ชตํ้าแหน่งหน้าที� หรอืประโยชน์จาก
หน้าที�การงาน แสวงหาผลประโยชน์สว่นตน หรอืพรรค
พวก หรอืทําธุรกิจแขง่ขนักับบรษัิท 
        8. พนักงานพงึปฏิบติั ต่อลกูค้า คู่ค้า ด้วยความ
ซื�อสตัยส์จุรติ และด้วยความเสมอภาค 
        9. พนักงานพงึรกัษาความลับของลกูค้า คู่ค้า และ
องค์กรอยา่งเครง่ครดั 
        10. พนักงานพงึรายงานเรื�องที�ได้รบัทราบใหผู้้
บงัคับบญัชาโดยมชิกัชา้ เมื�อเรื�องที�รบัทราบอาจมผีลกระ
ทบต่อการดําเนินงาน หรอืชื�อเสยีงของบรษัิทฯ 
        11. พนักงานพงึรกัษาดแูลสทิธปิระโยชน์ และ
ทรพัยส์นิของบรษัิทใหม้สีภาพดี ใหไ้ด้ใชป้ระโยชน์อยา่ง
เต็มที� ประหยดั มใิหส้ิ�นเปลือง สญูเปล่า เสยีหาย หรอื
เสื�อมสลายก่อนเวลาอันสมควร 
        12. พนักงานควรเขา้รบัการอบรมอยา่งน้อยป�ละ 1
ครั�ง หรอืเมื�อมกีารปรบัปรุงเปลี�ยนแปลงเนื�อหาที�สาํคัญ 
    จ. บทกําหนดโทษพนักงาน 
        กรณีที�พนักงานปฏิบติัตนในลักษณะที�ก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับบรษัิทฯ ใหพ้จิารณาไป
ตามโครงสรา้งการจดัองค์กรของบรษัิทฯ และระเบยีบขอ้
บงัคับเกี�ยวกับการทํางาน ทั�งนี�ใหแ้ต่ละฝ�ายงานเป�นผู้
พจิารณาเองในเบื�องต้น และสรุปเรื�องสง่ต่อใหผู้้บงัคับ
บญัชาระดับสงูและสายงานที�เกี�ยวขอ้งต่อไป เพื�อตัดสนิ
ความผิดพรอ้มทั�งระบุโทษตามความเหมาะสมต่อไป แต่
หากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที�เกิดขึ�นรุนแรง และ
ก่อใหเ้กิดความเสยีหายเป�นอยา่งมากไมอ่าจอยูใ่นวนิิจฉัย
ของต้นสงักัดได้ ก็ใหน้ําเรื�องเขา้สูฝ่�ายบรหิารของบรษัิทฯ
เพื�อพจิารณาหาขอ้สรุปและกําหนดโทษต่อไป 



   

ลําดับ หมวด คะแนน (รอ้ยละ)

1 สทิธขิองผูถื้อหุน้ 98

2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกัน 88

3 การคํานงึถึงบทบาทผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 82

4 การเป�ดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส 88

5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 83

 คะแนนเฉลี�ย 86
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การปฏิบติัในเรื�องอื�น ๆ ตามหลักการกํากับดแูลกิจการที�ดี 

    บรษัิทมุง่มั�นในการดําเนินธุรกิจภายใต้หลักการกํากับดแูลกิจการที�ดี และได้กําหนดเป�นนโยบายเพื�อใหผู้้บรหิารและ
พนักงานทกุคนใชเ้ป�นแนวทางในการปฏิบติังาน สง่ผลใหบ้รษัิทได้รบัผลประเมนิการกํากับดแูลกิจการ (Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ประจาํป� 2564 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษัิทไทย (IOD) ใหเ้ป�นบรษัิทจดทะเบยีนที�ได้รบัคะแนนอยูใ่นเกณฑ์ “ดีมาก” (Very Good CG Scoring) ด้วยคะแนน
เฉลี�ยเท่ากับ รอ้ยละ 86 (4 ดาว) และมคีะแนนเฉลี�ยรายหมวด ดังนี� 

ผลประเมนิการกํากับดแูลกิจการ (CGR) ประจาํป� 2564 

 ได้รบัการคัดเลือกเป�นหนึ�งในรายชื�อหุน้ยั�งยนื (Thailand Sustainability Investment: THSI) ประจาํป� 2564
เป�นป�แรก โดยตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 ได้รบัเลือกใหอ้ยูใ่นดัชนี SET100 ซึ�งประกอบด้วยหุน้ที�มมูีลค่าตามราคาตลาดและสภาพคล่องในการซื�อขายสงูสดุ
100 ลําดับแรก 
 ได้รบัการคัดเลือกใหเ้ป�นหนึ�งในรายชื�อหุน้ยั�งยนืกลุ่ม ESG Emerging และติดอันดับ 1 ใน 100 บรษัิท จากการ
ประเมนิโดยสถาบนัไทยพฒัน์ 
 ได้รบัการคัดเลือกใหอ้ยูใ่นรายชื�อหุน้ในดัชนี FTSE Micro Cap 
 ทั�งนี� เพื�อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจด้วยความโปรง่ใส ถกูต้อง และเป�นธรรม เพื�อป�องกันและลดผลกระทบจากการ
ทจุรติและคอรร์ปัชนั บรษัิทจงึได้รว่มลงนามในคําประกาศเจตนารมยแ์นวรว่มต่อต้านคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย
(Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) เมื�อวนัที� 1 มนีาคม 2564 และได้กําหนด
นโยบายและคู่มอืการบรหิารความเสี�ยงด้านการทจุรติและคอรร์ปัชนั และประกาศใชเ้ป�นแนวปฏิบติัใหแ้ก่ผู้บรหิารและ
พนักงานทั�วทั�งองค์กร โดยบรษัิทมุง่มั�นสง่เสรมิใหบ้รษัิทก้าวสูก่ารเป�นองค์กรปลอดการทจุรติและคอรร์ปัชนัในอนาคต
ไมพ่บการฝ�าฝ�นจรรยาบรรณธุรกิจ รวมไปถึงไมพ่บป�ญหาและการรอ้งเรยีนจากชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ หรอื
ลกูค้า หรอืคู่ค้า
ได้รบัการรบัรองการเป�นโรงงานผลิตอาหารแหง่แรกของประเทศไทยที�เป�น Carbon Neutral Organization จาก
องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) เป�นป�ที� 3 ติดต่อกัน 

    ในป�ที�ผ่านมาบรษัิทได้รบัผลคะแนนการประเมนิคณุภาพการจดัประชุมสามญัผู้ถือหุน้ ประจาํป� 2564 ( Annual
General Meeting)  ในระดับดีเลิศ 100 คะแนน (5 ดาว) จากสมาคมสง่เสรมิผู้ลงทนุไทย รวมถึงได้รบัรางวลั  Business
Excellence  สาขา  Deal of the Year : Capital Market Fund Raising Deal  จาก  SET Awards 2021 อีกด้วย
โดยในป� 2564 ที�ผ่านมาบรษัิทได้รบัคัดเลือกและจดัอันดับใหเ้ป�นหุน้ในกลุ่มและดัชนีต่าง ๆ ดังนี�  

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
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Qualifications and Competencies of Directors (Board Skill
Matrix) Total (Person)

1. Knowledge and Experience in the Company Business 8/8

2. Accounting and Finance 8/8

3. Marketing Strategy 4/8

4. Organizational and Human Resource Management 5/8

5. Legal 1/8

6. Food tech 2/8

7. Digital Technology 1/8

8. Investment and Business Development 5/8

9. Good Corporate Governance 5/8

10. Information Technology 1/8

11. Risk Management 5/8

12. Rules and Regulations of the SET SEC or other regulator 4/8

13. Other  

ขอ้มูลการวเิคราะหทั์กษะของคณะกรรมการบรษัิทชุดป�จจุบนั และทักษะที�จาํเป�นในการสรรหากรรมการ
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การบรหิารความเสี�ยงและภาวะวกิฤต

กําหนดนโยบายความเสี�ยงดา้นกลยุทธ ์(Strategic Risk) ความเสี�ยงดา้นการดําเนนิงาน (Operational Risk) ความ
เสี�ยงดา้นการเงิน (Financial Risk) และความเสี�ยงดา้นกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ (Compliance Risk) ฯลฯ รวมทั�ง
กําหนดโครงสรา้งการบรหิารความเสี�ยงโดยรวมของบรษัิทซึ�งครอบคลมุถึงความเสี�ยงประเภทต่างๆ ที�สาํคัญ เชน่ ความ
เสี�ยงดา้นการเงิน ความเสี�ยงดา้นการลงทนุ และความเสี�ยงที�มผีลกระทบต่อชื�อเสยีงของกิจการ เป�นต้น เพื�อนําเสนอคณะ
กรรมการบรษัิทใหค้วามเหน็ชอบโดยใหส้อดคล้องและเป�นไปตามแนวทางการบรหิารความเสี�ยงของ COSO Enterprise
Risk Management 2017 (COSO ERM 2017) 
กําหนดยุทธศาสตรแ์ละแนวทางในการบรหิารความเสี�ยงของบรษัิทฯ ใหส้อดคล้องกับนโยบายการบรหิารความเสี�ยง เพื�อ
ใหส้ามารถประเมนิติดตามและควบคมุความเสี�ยงแต่ละประเภทใหอ้ยูใ่นระดบัที�ยอมรบัไดโ้ดยใหห้นว่ยงานต่าง ๆ มสีว่นรว่ม
ในการบรหิารและควบคมุความเสี�ยง 
ดแูลและติดตามการปฏิบติัตามนโยบายการบรหิารความเสี�ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที�ไดร้บัอนมุติัจากคณะกรรมการ
บรษัิท 
กําหนดเกณฑ์วดัความเสี�ยงและเพดานความเสี�ยงที�บรษัิทจะยอมรบัได ้
กําหนดมาตรการที�จะใชใ้นการจดัการความเสี�ยงใหเ้หมาะสมต่อสภาวการณ ์
ประเมนิความเสี�ยงในระดบัองค์กรและกําหนดวธิกีารบรหิารความเสี�ยงนั�นใหอ้ยูใ่นระดบัที�ยอมรบัไดร้วมทั�งควบคมุดแูลใหม้ี
การบรหิารความเสี�ยงตามวธิกีารที�กําหนดไว ้
ทบทวนนโยบายการบรหิารความเสี�ยงและปรบัปรงุใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอยา่งเพยีงพอที�จะควบคมุความเสี�ยง 
มอํีานาจในการเรยีกบุคคลที�เกี�ยวขอ้งมาชี�แจงหรอืแต่งตั�งและกําหนดบทบาทหนา้ที�ใหผู้ป้ฏิบติังานทกุระดบัมหีนา้ที�บรหิาร
ความเสี�ยงตามความเหมาะสม และใหร้ายงานต่อคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง เพื�อใหก้ารบรหิารความเสี�ยงบรรลุ
วตัถปุระสงค์ 
รายงานผลเกี�ยวกับการบรหิาร การดําเนนิงาน และสถานะความเสี�ยงของบรษัิท และการเปลี�ยนแปลงต่าง ๆ รวมถึงสิ�งที�
ต้องดําเนนิการปรบัปรงุแก้ไข เพื�อใหส้อดคล้องกับนโยบายและกลยุทธที์�กําหนดต่อคณะกรรมการบรษัิทอยา่งสมํ�าเสมอ 
จดัทําคูม่อืการบรหิารความเสี�ยง 
ระบุความเสี�ยงดา้นต่าง ๆ พรอ้มทั�งวเิคราะหแ์ละประเมนิความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�นรวมทั�งแนวโนม้ซึ�งมผีลกระทบบรษัิทฯ 
จดัทําแผนงานเพื�อป�องกันหรอืลดความเสี�ยง 
ประเมนิผลและจดัทํารายงานการบรหิารความเสี�ยง 
จดัวางระบบบรหิารความเสี�ยงแบบบูรณาการโดยเชื�อมโยงระบบสารสนเทศ 
ปฏิบติังานอื�น ๆ ตามที�คณะกรรมการบรษัิทเหน็สมควร 

    บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคัญเกี�ยวกับการบรหิารจดัการความเสี�ยงที�อาจกระทบต่อการดําเนนิงาน จงึไดแ้ต่งตั�งคณะกรรมการ
บรหิารความเสี�ยง โดยมขีอบเขตอํานาจหนา้ที�และความรบัผดิชอบ ดงันี� 

RISK MANAGEMENT
COMMITTEE



1. ความเสี�ยงจากสภาวะการแขง่ขนัในตลาดรบัจา้ง
ผลิต 
    ป�จจยัที�สง่ผลกระทบต่อความสามารถในการแขง่ขนั
ของบรษัิทฯ ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร คือ ราคา
จาํหน่ายสนิค้า และราคาต้นทนุของวตัถดุิบที�มคีวาม
ผันผวนไปตามราคาตลาดซึ�งเป�นป�จจยัที�บรษัิทผู้ผลิตไม่
สามารถควบคมุได้ โดยลกูค้าสามารถเปลี�ยนผู้รบัจา้ง
ผลิตอาหารรายอื�นแทนบรษัิทฯ หากลกูค้าได้รบัการเสนอ
ราคาที�พอใจกวา่ ทําใหบ้รษัิทฯมคีวามเสี�ยงจากสภาวะการ
แขง่ขนัในตลาดรบัจา้งผลิตที�อาจสง่ผลกระทบต่อรายได้
และกําไรของบรษัิทฯ ในอนาคต 
    อยา่งไรก็ตาม การเปลี�ยนแปลงผู้ผลิตสาํหรบัลกูค้าที�
เป�นบรษัิทขนาดใหญ่อาจมต้ีนทนุที�สงูและใชเ้วลานานใน
การที�จะทําการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตของผู้ผลิต
รายใหม ่(high switching cost) นอกจากนี� บรษัิทฯ
เชื�อมั�นวา่ขอ้ได้เปรยีบทางการแขง่ขนัดังต่อไปนี�จะทําให้
บรษัิทฯ เป�นตัวเลือกรายแรก ๆ ในการผลิตสนิค้าใหกั้บ
บรษัิทชั�นนําระดับโลก 
    (1) การที�บรษัิทฯ มุง่เน้นการดําเนินกิจการอยา่งยั�งยนื 
    (2) การเตรยีมพรอ้มในการก้าวเขา้สูต่ลาดผลิตภัณฑ์
อาหารแหง่อนาคต ทั�งในด้านการผลิตและการเขา้ถึง
เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหมใ่นด้านอาหาร (Platform
for the Future of Food) 

    (3) การมสีตูรผสมอาหารและบรรจุภัณฑ์ที�หลากหลาย 
    (4) การมชีอ่งทางการจดัจาํหน่ายทั�วโลก 
    (5) การมสีายการผลิตที�มคีวามยดืหยุน่ สามารถ
รองรบัการผลิตขนาดเล็กได้ (Small batch and lean
production) 
    (6) คณุภาพผลิตภัณฑ์ที�ได้มาตรฐานสากลด้านความ
ปลอดภัยด้านอาหาร และเป�นที�ยอมรบัจากลกูค้าทั�วโลก 
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2. ความเสี�ยงจากความพอเพยีงของวตัถดิุบ 
    ความผันผวนของราคาวตัถดุิบหลัก และคณุภาพของ
วตัถดุิบที�อาจไมไ่ด้มาตรฐานตามที�บรษัิทฯกําหนด 
วตัถดุิบหลักที�ใชใ้นการผลิตสนิค้าของบรษัิทฯ ได้แก่
ผลิตผลทางการเกษตรได้แก่ ผลิตผลจากพชื ปศุสตัว์
และประมง ซึ�งปรมิาณของผลผลิตจะขึ�นอยูกั่บพื�นที�
การเกษตร จาํนวนเกษตรกร สภาพภมูอิากาศ การระบาด
ของโรค ภัยธรรมชาติและความต้องการตลาด เป�นต้น
ป�จจยัดังกล่าวอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทฯ ดัง
นั�น ในอนาคตการผันผวนของปรมิาณผลผลิตทางการ
เกษตรอาจทําใหบ้างชว่งเวลาของป� วตัถดุิบในตลาดอาจ
มปีรมิาณไมเ่พยีงพอกับการตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้าของบรษัิทฯ และยงัสง่ผลกระทบต่อราคา
ต้นทนุวตัถดุิบอีกด้วย โดยในชว่ง 3 ป�ที�ผ่านมา ราคา
เฉลี�ยต่อป�ของวตัถดุิบหลักที�บรษัิทฯ สามารถซื�อได้มแีนว
โน้มลดลง เนื�องจากบรษัิทฯ สามารถเปรยีบเทียบราคา
กับผู้จดัหาวตัถดุิบในรายชื�อผู้จดัจาํหน่าย ยกเวน้บาง
รายการ เชน่ ตระไคร ้ตามความต้องการของตลาดต่าง
ประเทศที�สงูขึ�น สาํหรบัวตัถดุิบประเภทบรรจุภัณฑ์ เชน่
ขวดแก้ว กระป�องเหล็กเคลือบดีบุก เป�นวตัถดุิบที�ราคาจะ
ไมผ่ันผวนไปตามสภาพอากาศหรอืฤดกูาลในแต่ละป� ทํา
ใหบ้รษัิทฯสามารถคาดการณ์การเปลี�ยนแปลงไปของ
ราคาตามกลไกตลาดได้ง่ายกวา่วตัถดุิบทางการเกษตร
นอกจากนี� คณุภาพของผลผลิตทางการเกษตรก็อาจได้
รบัผลกระทบจากป�จจยัของสภาพอากาศ ฤดกูาล และ
ความรูค้วามชาํนาญของเกษตรกร ทําใหป้รมิาณและ
คณุภาพของผลผลิตทางการเกษตรไมส่ามารถคาด
การณ์ล่วงหน้าได้ แมจ้ะมขีอ้มูลเป�ดเผยของภาครฐัเกี�ยว
กับการประมาณการพื�นที�และปรมิาณผลผลิตในแต่ละป�
อีกทั�งนโยบายของภาครฐัก็มสีว่นสาํคัญที�จะสง่ผลกระ
ทบต่อปรมิาณผลผลิตและราคาสนิค้า นอกจากนี� ความ
ต้องการของลกูค้าที�เปลี�ยนไปอาจทําใหบ้รษัิทไมส่ามารถ
จดัหาวตัถดุิบหรอืบรรจุภัณฑ์ที�มลัีกษณะ ราคาและ
คณุภาพตรงตามความต้องการของลกูค้าได้ ซึ�งจะทําให้
บรษัิทฯ มต้ีนทนุค่าเสยีโอกาสในการมรีายได้จากลกูค้า
รายนั�น ๆ (Opportunity cost) 
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    ถึงแมต้้นทนุการสั�งซื�อวตัถดุิบสดมสีดัสว่นเพยีง
ประมาณรอ้ยละ 34.3 ของต้นทนุสั�งซื�อวตัถดุิบทั�งหมด
ทั�งหมดของป� 2564 ความผันผวนของราคาวตัถดุิบอาจ
มผีลกระทบต่ออัตรากําไรขั�นต้นของบรษัิทฯ หากบรษัิท
ไมส่ามารถปรบัราคาสนิค้าใหส้ะท้อนต้นทนุวตัถดุิบที�เพิ�ม
สงูขึ�นนี�ได้ ไมว่า่ทั�งหมดหรอืบางสว่น ซึ�งอาจทําใหกํ้าไร
จากการดําเนินงานและผลการดําเนินงานของบรษัิทได้รบั
ผลกระทบ อยา่งไรก็ดี บรษัิทฯ มกีารวางกลยุทธใ์นการ
กําหนดสดัสว่นการขายที�เหมาะสมของผลิตภัณฑ์แต่ละ
ประเภทที�มอัีตรากําไรที�แตกต่างกัน (Product mix)
เพื�อใหบ้รษัิทฯ คงอัตรากําไรตามเป�าหมายไวไ้ด้ สาํหรบั
บรรจุภัณฑ์ บรษัิทฯ ป�องกันความเสี�ยงด้วยวธิกีารสั�งซื�อ
บรรจุภัณฑ์ที�ใชเ้ป�นประจาํ ในชว่งที�ราคาไมส่งูมากนัก เชน่
ขวดแก้ว เป�นต้น รวมถึงการรกัษาความสมัพนัธท์าง
ธุรกิจอันดีกับผู้ผลิตและจาํหน่ายบรรจุภัณฑ์เพื�อเป�นชอ่ง
ทางสาํหรบัการสั�งซื�อบรรจุภัณฑ์แบบเฉพาะเจาะจงตาม
ความต้องการของลกูค้า อีกทั�ง ลกูค้าอาจใหร้ายชื�อผู้จดั
จาหน่ายบรรจุภัณฑ์ใหบ้รษัิทฯ เป�นการอํานวยความ
สะดวกใหบ้รษัิทฯ 
    บรษัิทฯ มนีโยบายในการจดัหาวตัถดุิบทั�งที�เป�นสนิค้า
ประเภทเกษตรกรรมและบรรจุภัณฑ์จากผู้จาํหน่ายหลาย
รายเพื�อลดความเสี�ยงจากการพึ�งพงิการจดัหาวตัถดุิบ
จากรายใดรายหนึ�ง ดังนั�น ป�จจุบนับรษัิทฯ ไมม่กีารพึ�งพงิ
ผู้จาํหน่ายวตัถดุิบทั�งสนิค้าทางการเกษตรและบรรจุภัณฑ์
รายใดเกินกวา่รอ้ยละ 30 ของมูลค่าการสั�งซื�อวตัถดุิบ
ทั�งหมดของบรษัิทฯ โดยผู้จาํหน่ายวตัถดุิบสงูสดุ 5 ราย
แรกคิดเป�นสดัสว่นรอ้ยละ 28 ของมูลค่าการสั�งซื�อ
วตัถดุิบทั�งหมดของบรษัิทฯในป� 2564 นอกจากนี�
บรษัิทฯ มกีารวางแผนงานรว่มกับลกูค้ารายใหญ่เป�น
ประจาํทกุป� และกําหนดใหล้กูค้าสว่นใหญ่กําหนดปรมิาณ
สั�งซื�อล่วงหน้าเฉลี�ยประมาณ 3 เดือน ในแต่ละเดือน
บรษัิทฯ จะมกีารวางแผนปรมิาณวตัถดุิบที�ต้องใชเ้พื�อ
ตอบสนองคําสั�งซื�อจากลกูค้าก่อนจะสง่คําสั�งซื�อวตัถดุิบ
ใหกั้บผู้จาํหน่าย มกีารปรบัปรุงขอ้มูลปรมิาณวตัถดุิบคง
เหลือใหเ้ป�นป�จจุบนั และติดตามการประมาณการผลผลิต
ที�จะมใีนตลาด ทั�งจากการสอบถามกับผู้จาํหน่ายและ
ฟารม์ที�เป�นคู่ค้ากับบรษัิทฯ สาํหรบัวตัถดุิบภาชนะและ
บรรจุภัณฑ์ บรษัิทฯ มกีารกระจายผู้จดัหาวตัถดุิบโดยขึ�น
อยูกั่บคําสั�งซื�อและความต้องการของลกูค้าในรูปแบบ
ของบรรจุภัณฑ์ เพื�อทําใหม้ั �นใจวา่หากเกิดป�ญหาการ
จดัหาวตัถดุิบจากผู้จดัหารายหนึ�งจะไมส่ง่ผลกระทบต่อ

การผลิตตามคําสั�งซื�ออื�น ทั�งนี� ที�ผ่านมาบรษัิทฯ ยงัไม่
เคยประสบป�ญหาการจดัหาวตัถดุิบอยา่งมนีัยสาํคัญ
บรษัิทฯ เลือกผู้จดัหาวตัถดุิบที�มปีระสบการณ์และมี
มาตรฐานการดําเนินงานที�ไวใ้จ ซึ�งแมแ้ต่ละรายก็จะมี
ความเชี�ยวชาญในในกลุ่มวตัดุิบที�หลากหลายแตกต่างกัน
แต่ก็สามารถจดัหาวตัถดุิบอื�นทดแทนได้หากบรษัิทฯ มี
การรอ้งขอ 
   บรษัิทฯ ตระหนักถึงความสาํคัญเรื�องคณุภาพของ
วตัถดุิบที�จะใชใ้นการผลิตสนิค้าคณุภาพสงู บรษัิทฯ จงึ
มนีโยบายการสั�งซื�อกับผู้ผลิตและผู้จดัหาวตัถดุิบรายที�
สามารถจดัหาวตัถดุิบที�ได้คณุภาพตามมาตรฐานที�
บรษัิทฯกําหนดอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อเป�นการสรา้ง
พนัธมติรทางการค้าและมกีารวางแผนการจดัซื�อรว่มกัน
ระหวา่งผู้ผลิตและผู้จดัหาวตัถดุิบกับบรษัิทฯ เพื�อใหม้ั �นใจ
วา่ผู้ผลิตและผู้จดัหาวตัถดุิบจะสามารถดําเนินการสง่มอบ
วตัถดุิบได้ตรงตามต้องการ อยา่งไรก็ตาม หากผู้จาํหน่าย
วตัถดุิบสง่สนิค้าที�ไมไ่ด้มาตรฐานตามที�ตกลงกันไว ้ผู้
จาํหน่ายรายดังกล่าวต้องรบัคืนทั�งหมดแล้วสง่สนิค้าใหม่
ใหกั้บบรษัิทฯ ซึ�งถือเป�นนโยบายมาตรฐานด้านคณุภาพที�
สาํคัญของบรษัิทฯ 
    นอกจากนี� เพื�อพฒันาคณุภาพของวตัถดุิบใหม้คีวาม
ปลอดภัยต่อผู้บรโิภคมากยิ�งขึ�นและมปีรมิาณของ
วตัถดุิบเพยีงพอ บรษัิทฯและมหาวทิยาลัยมหดิลได้
ดําเนินการทําหนังสอืขอ้ตกลงรว่มกัน (Memorandum
of Understanding) โดยมเีจตนารมณ์ที�จะรว่มกันสง่
เสรมิเกษตรและอาหารปลอดภัยแก่ผู้บรโิภคทั�งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื�อใชเ้ป�นวตัถดุิบที�สาํคัญใน
การผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารสาํหรบับรโิภค
ภายในประเทศและต่อยอดพฒันาผลผลิตเพื�อการสง่
ออกในอนาคต 

 3. ความเสี�ยงจากการพึ�งพงิแรงงานหรอืบุคลากร
สาํคัญ 
    บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคัญเป�นอยา่งสงูต่อการคิดค้นเพื�อ
พฒันาผลิตภัณฑ์ใหต้อบสนองความต้องการลกูค้าสงูสดุ
บรษัิทฯ มทีีมงานฝ�ายวจิยัและพฒันาที�รบัผิดชอบในสว่น
งานดังกล่าวที�มปีระสบการณ์มากวา่ 20 ป� เพื�อคิดค้น
รสชาติใหม ่ๆ ใหส้ามารถตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้าที�มกีารเปลี�ยนแปลงไปตามผู้บรโิภคขั�นสดุท้าย
นอกจากนี� ในการนําเสนอและเสนอขายสนิค้าและ
ผลิตภัณฑ์ของบรษัิทฯ ใหกั้บลกูค้าทั�งในและต่างประเทศ 
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ต้องอาศัยทีมงานขายที�เชี�ยวชาญและมปีระสบการณ์  
 ดังนั�นเพื�อลดการพึ�งพงิความเชี�ยวชาญจากบุคลากรคน
ใดเป�นพเิศษ บรษัิทฯ มขีั�นตอนการเก็บขอ้มูลและองค์
ความรูซ้ึ�งเป�นทรพัยส์นิของบรษัิทฯ ไวที้�ระบบสว่นกลาง
และไมเ่น้นความสมัพนัธร์ะหวา่งพนักงานขายกับลกูค้า
โดยใหค้วามสาํคัญกับระบบคณุภาพ ชื�อเสยีงและความน่า
เชื�อถือของบรษัิทฯที�ลกูค้าใหค้วามไวว้างใจ ดังจะเหน็ได้วา่
ภายหลังจากการเปลี�ยนแปลงผู้บรหิารเมื�อป� 2560
บรษัิทฯสามารถรกัษาฐานลกูค้าเดิมไวไ้ด้จนถึงป�จจุบนั 

 4. ความเสี�ยงจากกระแสนิยมการบรโิภคผลิตภัณฑ์
ประเภทโปรตีนที�ทําจากพชื (Plant-Based Protein)
อาจมกีารเปลี�ยนแปลงไปซึ�งอาจทําให้บรษัิทฯ สญูเสีย
มูลค่าเงินลงทนุของบรษัิทฯ ในธุรกิจนี� 
    ป�จจุบนั ประชากรที�บรโิภคอาหารที�ทํามาจากพชื
(Plant-based Food) กระจายอยูใ่นหลายภมูภิาคทั�ว
โลกประมาณ 750 ล้านคน หรอืประมาณรอ้ยละ 10 ของ
ประชากรโลก ตลาดสหภาพยุโรปและภมูภิาค
อเมรกิาเหนือโดยเฉพาะสหรฐัอเมรกิาเป�นตลาดที�มี
ศักยภาพและเป�นผู้นําเทรนด์ ป�จจยัหลักที�สง่ผลต่อการ
บรโิภค คือ ผู้บรโิภคต้องการหลีกเลี�ยงการกินเนื�อสตัวที์�
มกัมกีารใชย้าปฏิชวีนะและฮอรโ์มนทําใหม้คีวามเสี�ยงของ
การสะสมของสารก่อมะเรง็ รวมถึงด้านสิ�งแวดล้อมและ
จรยิธรรม เนื�องจากผู้บรโิภคเชื�อวา่อุตสาหกรรมปศุสตัว์
เป�นต้นตอปรากฎการณ์ก๊าซเรอืนกระจกสงูในอันดับต้น
ๆ ของโลก ผู้บรโิภคเริ�มเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมการ
บรโิภคโดยเลือกทานผลิตภัณฑ์ทางเลือกทดแทนการ
บรโิภคเนื�อสตัวม์ากขึ�นเรื�อย ๆ ทําใหอุ้ตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทโปรตีนที�ทําจากพชืในต่าง
ประเทศได้รบัความนิยมเพิ�มขึ�นอยา่งต่อเนื�องไปยงั
ประเทศต่าง ๆ ทั�วโลก อยา่งไรก็ตามหากกระแสการ
บรโิภคดังกล่าวเป�นเพยีงกระแสชั�วคราวเท่านั�น บรษัิทฯ
อาจมคีวามเสี�ยงจากการสญูเสยีเงินลงทนุที�ลงทนุไปทั�ง
จาํนวนเพื�อการพฒันาความสามารถในการผลิตอาหาร
ประเภทโปรตีนที�ทําจากพชื ดังนี� 
    ในป� 2563 บรษัิทฯ ได้ลงนามในสญัญารว่มลงทนุกับ
เบรคสซ์ึ�งเป�นบรษัิทผลิตอาหารโปรตีนจากพชืในประเทศ
อังกฤษ โดยการลงทนุผ่านบรษัิทรว่มทนุขึ�นใหมที่�ชื�อวา่
Plant And Bean Ltd. โดยลงทนุไปแล้วทั�งสิ�น 5 ล้าน
ปอนด์ เพื�อก้าวเขา้สูต่ลาดผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกที�
กําลังเป�นที�นิยมอยา่งสงูในประเทศสหรฐัอเมรกิาและ

ประเทศในทวปียุโรป โดยจะเป�นสนิค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์
อาหารโปรตีนจากพชื บรษัิทฯ มคีวามตั�งใจที�จะขยาย
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื�อตอบสนองการเปลี�ยนแปลงใน
ความต้องการของผู้บรโิภคในตลาดโลก อีกทั�งบรษัิทฯ จะ
ได้โอกาสในการเรยีนรูแ้ละเพิ�ม ความชาํนาญในการผลิต
สนิค้าดังกล่าว เป�นการเป�ดโอกาสใหบ้รษัิทฯสามารถก้าว
ขึ�นมาเป�นหนึ�งในผู้รบัจา้งผลิตอาหารของไทยรายใหญ่
สาํหรบัผลิตภัณฑ์ประเภทนี�ได้ในอนาคต โดยโรงงานผลิต
ที�จะเกิดขึ�นภายใต้การรว่มทนุในครั�งนี�จะเป�นโรงงานผลิต
โรงงานแรกในเครอืของบรษัิทฯ ที�มทีี�ตั�งอยูต่่างประเทศ
อีกทั�ง บรษัิทฯ ไมม่อํีานาจควบคมุในการดําเนินงานแบบ
เบด็เสรจ็ ดังนั�น บรษัิทฯ จงึเผชญิความเสี�ยงจากการ
ขยายการลงทนุ ซึ�งอาจทําใหบ้รษัิทฯมคีวามเสี�ยงจากการ
สญูเสยีเงินลงทนุที�ลงทนุไปทั�งจาํนวน 
    ในป� 2562 บรษัิทฯ ลงทนุโดยการถือหุน้กู้แปลงสภาพ
(Loan Note Instrument) ซึ�งออกโดย Meatless
Farm (มทีเลสฟารม์) ซึ�งเป�นบรษัิทที�จดัตั�งขึ�นในประเทศ
อังกฤษ โดยหุน้กู้แปลงสภาพดังกล่าวได้แปลงสภาพเป�น
หุน้ที�ชาํระเต็มจาํนวนของ Meatless Farm ได้ภายใต้
เงื�อนไขที�กําหนดเรยีบรอ้ยแล้ว นอกจากนี� บรษัิทยงัได้รบั
ดอกเบี�ยจากการถือตราสารหนี�ดังกล่าว ซึ�งบรษัิทฯ ได้
ลงทนุไปแล้วทั�งสิ�น 500,000 ปอนด์ โดยตราสารหนี�ดัง
กล่าวได้แปลงสภาพเป�นหุน้สามญัแล้วเมื�อชว่งเดือน
กรกฎาคม 2563 และบรษัิทฯ ถือหุน้ประมาณรอ้ยละ 1  
    บรษัิทฯ เชื�อวา่เป�นการลงทนุเพื�อความสมัพนัธท์าง
ธุรกิจที�ดีซึ�งทําใหบ้รษัิทฯ อาจสามารถเป�นผู้ผลิตและจดั
จาํหน่ายได้อนาคต รวมถึงได้รบัขอ้มูลและองค์ความรู ้
ต่าง ๆ ในระดับผู้ถือหุน้ แมเ้ป�นการลงทนุถือหุน้สามญั
เพยีงรอ้ยละ 1 แต่หากมทีเลสฟารม์ประสบป�ญหาการ
ดําเนินธุรกิจ บรษัิทฯ อาจได้รบัผลกระทบจากความเสี�ยง
การลงทนุในต่างประเทศซึ�งอาจทําใหบ้รษัิทฯมคีวามเสี�ยง
จากการสญูเสยีเงินลงทนุที�ลงทนุไปทั�งจาํนวนเชน่กัน 
    บรษัิทฯ ลงนามสญัญาการลงทนุใน Big Idea
Venture ในฐานะหุน้สว่นทั�วไป (General Partner)
และบรษัิทฯ ได้เขา้รว่มลงทนุในนิวโปรตีนฟ�นด์ 1 ในฐานะ
หุน้สว่นจาํกัดความรบัผิด (Limited Partner) และในป�
2564 บรษัิทฯได้ลงทนุใน Unovis NCAP Fund II โดย
กองทนุเหล่านี�สนับสนุนธุรกิจที�สามารถปรบัปรุงหรอื
เปลี�ยนแปลงอุตสาหกรรมผลิตอาหารได้ด้วยความรู ้
เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม ่ซึ�งมุง่เน้นอาหารโปรตีนจาก
พชื แมว้า่บรษัิทฯ จะลงทนุในกองทนุที�มชีื�อเสยีงและมี
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ประสบการณ์การลงทนุ แต่จากสถานการณ์การแขง่ขนั
ของสตารท์อัพในป�จจุบนั มสีตารท์อัพเพยีงไมกี่�รายที�
สามารถขยายธุรกิจเป�นระดับใหญ่และประสบความสาํเรจ็
ทั�งทางด้านชื�อเสยีง ยอดขาย และผลกําไร แมว้า่บรษัิทฯ
จะลงทนุในกองทนุที�มชีื�อเสยีงและมปีระสบการณ์การ
ลงทนุ แต่บรษัิทฯ จงึยงัเผชญิความเสี�ยงการขยายการ
ลงทนุในต่างประเทศในครั�งนี�จากการที�สตารท์อัพไม่
สามารถเติบโตได้ตามที�คาดหวงั ซึ�งอาจทําใหบ้รษัิทฯ มี
ความเสี�ยงจากการสญูเสยีเงินลงทนุที�ลงทนุไปทั�งจาํนวน 
    บรษัิทฯ ได้ลงทนุใน Phuture Limited (“Phuture”)
เป�นสตารท์อัพที�มุง่เน้นการพฒันาหมูสบัเทียมที�ผลิตจาก
โปรตีนจากถั�วเหลืองเป�นหลัก ซึ�งถือได้วา่เป�นหนึ�งใน
สตารท์อัพด้าน Food Tech ในทวปีเอเชยีที�ได้รบัความ
สนใจจากบรษัิทฯ ลงทนุระดับโลก โดยบรษัิทฯ ลงทนุไป
ทั�งสิ�น 25,000 ดอลลารส์หรฐัในตราสารเพื�อการได้มาซึ�ง
สทิธใินการแปลงสภาพเป�นหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธิ
แล้วแต่กรณี ป�จจุบนั ผลิตภัณฑ์ของ Phuture ได้ถกูนํา
ไปใชใ้นการทาหลายเมนูอาหารในหลายรา้นอาหารใน
ประเทศสงิคโปร ์ทั�งนี� บรษัิทฯ ลงทนุเพื�อเสรมิสรา้งความ
สมัพนัธท์างธุรกิจและโอกาสในการเป�นผู้ผลิตสนิค้าใหกั้บ
Phuture ซึ�งหาก Phuture ไมส่ามารถเติบโตธุรกิจได้ใน
อนาคตอาจทําใหบ้รษัิทฯมคีวามเสี�ยงจากการสญูเสยีเงิน
ลงทนุที�ลงทนุไปทั�งจาํนวน 
    นอกจากนี� ยงัมคีวามเสี�ยงสญูเสยีเงินลงทนุสาหรบั
การสรา้งโรงงานเพื�อผลิตอาหารโปรตีนจากพชืใน
ประเทศไทยโดยรว่มลงทนุในบรษัิท นิวทรา รเีจนเนอเรที
ฟ โปรตีน จาํกัด ซึ�งได้วางแผนที�จะเริ�มก่อสรา้งภายในป�
2564 และเริ�มดําเนินงานภายในป� 2565 ด้วยงบประมาณ
ไมเ่กิน 200 ล้านบาท 
     บรษัิทฯ ตระหนักถึงความเสี�ยงที�เกิดขึ�นจากการขยาย
การลงทนุในธุรกิจโปรตีนจากพชื โดยอาจสง่กระทบต่อ
ผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของบรษัิทฯ
บรษัิทฯ ได้มกีารบรหิารความเสี�ยงดังกล่าวโดยติดตาม
สภาวะอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยา่งใกล้ชดิ
รวมถึงมกีารสง่พนักงานตัวแทนจากบรษัิทฯ เขา้ไปรว่ม
บรหิารงานในตําแหน่งสาํคัญของบรษัิทรว่มทนุที�จดัตั�ง
ขึ�นใหมด่้วย โดยมกีารระบุอยูใ่นสญัญารว่มทนุอยา่ง
ชดัเจน บรษัิทฯเล็งเหน็ถึงศักยภาพในการเติบโตของ
ตลาดผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพชืทั�งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ�งจะมาชว่ยเพิ�มความแขง็แกรง่ในเรื�อง
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และสรา้งการเติบโตของ
ผลการดําเนินงานของบรษัิทฯ ในระยะยาว

    นอกจากนี� บรษัิทฯ เชื�อวา่ประชากรทั�วโลกใหค้วาม
สาํคัญกับการบรโิภคเพื�อรกัษาสขุภาพมากขึ�นอยา่งต่อ
เนื�อง ซึ�งเหน็ได้จากสถิติยอดขายของสนิค้าเพื�อสขุภาพที�
เติบโตสงูขึ�นโดยเฉพาะในประเทศสหรฐัอเมรกิา ทวปี
ยุโรป และเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ นอกจากนี� จาํนวน
ประชากรโลกที�เพิ�มขึ�นเรื�อย ๆ สง่ผลโดยตรงต่อปรมิาณ
ความต้องการอาหารของประชากรทั�วโลกใหส้งูขึ�น ซึ�ง
สวนทางกับปรมิาณทรพัยากรอาหารที�มอียูอ่ยา่งจาํกัด
รวมถึง งานวจิยัมหาวทิยาลัยอ็อกซฟ์อรด์บง่ชี�วา่ การ
บรโิภคอาหารแบบวแีกน (Vegan) จะชว่ยลดการภาวะ
โลกรอ้นได้มากกวา่การใชร้ถยนต์ไฟฟ�า ด้วยสาเหตเุหล่านี�
จงึทําใหอุ้ตสาหกรรมอาหารมคีวามตื�นตัวเพิ�มมากขึ�น 
ในการผลิตอาหารทางเลือกใหม ่ๆ เชน่ ผลิตภัณฑ์
ประเภทโปรตีนที�ทําจากพชื เพื�อใหอ้าหารมคีวามเพยีงพอ
กับความต้องการบรโิภคของประชากรทั�วโลก และลดการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

5. ความเสี�ยงจากการขยายชอ่งทางออนไลน์ (NRF
E-commerce Platform) อาจไมป่ระสบความสาํเรจ็
    ป�จจุบนั การดําเนินธุรกิจของบรษัิทฯ เป�นแบบ
Business-to-Business เกือบทั�งหมด ประกอบกับ
สถานการณ์โควดิที�ทําใหผู้้บรโิภคเริ�มมคีวามคุ้นเคยกับ
การซื�อขายบน E-commerce ดังนั�น บรษัิทฯ จงึมเีป�า
หมายที�จะเพิ�มรายได้จากการขายโดย ผ่านออนไลน์แพลท
ฟอรม์ ในการนี� บรษัิทฯ จงึได้ใชเ้งินลงทนุทั�งสิ�นประมาณ
10 ล้านดอลลารส์หรฐัหรอื 300 ล้านบาท ลงทนุในหุน้
ของ Boosted Ecommerce Inc (“Boosted”)
(ประเทศสหรฐัอเมรกิา) และลงทนุในบรษัิทรว่มทนุกับ
Boosted โดยจะเป�นการลงทนุผ่านบรษัิท เอ็นอารเ์อฟ
คอนซูเมอร ์จาํกัด (“NRF Consumer”) ซึ�งเป�นบรษัิท
ยอ่ยของบรษัิทฯ โดยมวีตัถปุระสงค์ในการลงทนุในธุรกิจ
ที�มยีอดขายบน Amazon e-commerce platform
และภายหลังจากการลงทนุทีมผู้บรหิารของ Boosted จะ
พฒันาต่อยอดธุรกิจที�เขา้ลงทนุใหม้กีารเติบโตอยา่งต่อ
เนื�อง โดย Boosted มแีผนที�จะลงทนุในธุรกิจและ
แบรนด์ E-commerce ที�หลากหลาย (E-commerce
brand portfolio หรอื House of brands) 
    โดยบรษัิทฯ จะแบง่การลงทนุเป�น 2 สว่น โดยเป�นการ
ลงทนุผ่าน NRF Consumer ได้แก่ 1) เงินลงทนุ 100
ล้านบาท จะใชล้งทนุในหุน้ Boosted ซึ�งเป�นการรว่ม
ลงทนุกับกลุ่มนักลงทนุและนักบรหิารมอือาชพีที�มคีวาม
ชาํนาญในการลงทนุและบรหิารกิจการ โดยมเีป�าหมายใน
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มยีอดขายที�ดีในระบบ E-commerce ของ Amazon
และสรา้งกําไรได้อยา่งต่อเนื�อง อีกทั�ง ป�จจุบนั NRF
Consumer อยูร่ะหวา่งเขา้ลงนามสญัญารว่มทนุ ซึ�งยงั
คงอยูใ่นชว่งเจรจาในรายละเอียด ดังนั�น ณ วนัที�บรษัิทฯ
จดทะเบยีนเขา้ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย NRF
Consumer เพยีงเขา้ทําขอ้ตกลงแบบไมผู่กพนัทาง
กฎหมายแต่ระบุเงื�อนไขหลักของสญัญารว่มทนุ ทําให้
บรษัิทฯ และ NRF Consumer มคีวามเสี�ยงที�อาจจะเขา้
ลงทนุไมส่าํเรจ็หรอืเกิดความล่าชา้ในการลงทนุ นอกจาก
นี� ยงัมคีวามเสี�ยงในเรื�องความสามารถในการเขา้ซื�อ
ธุรกิจ Branded E-commerce ที�ตรงตามหลักเกณฑ์
เงื�อนไขในการลงทนุที�ได้กําหนดไว ้ซึ�งอาจทําใหบ้รษัิทฯ มี
ความเสี�ยงจากการสญูเสยีเงินลงทนุที�ลงทนุไปทั�งจาํนวน 
    บรษัิทฯ และ NRF Consumer ตระหนักถึงความ
เสี�ยงดังกล่าว จงึได้ระบุเงื�อนไขหลักของสญัญารว่มทนุ
ในขอ้ตกลงแบบไมผู่กพนัทางกฎหมายไวแ้ล้ว รวมถึงยงั
ได้กําหนดเกณฑ์ในการเลือกลงทนุที�ชดัเจนที�ตรงกับ
ความสามารถและจุดแขง็ของบรษัิทฯ ในราคาที�เหมาะสม
ไมเ่กินกวา่ 3.5 เท่า EV/EBITDA และมเีงื�อนไขการชาํระ
ราคาที�ใหเ้จา้ของธุรกิจเดิมโดยยงัคงมสีว่นรว่มในการ
บรหิารธุรกิจและได้รบัเงินชาํระค่าหุน้งวดสดุท้ายตามผล
การดําเนินงานของธุรกิจนั�น ๆ เพื�อใหบ้รษัิทฯ และ NRF
Consumer ได้ประโยชน์สงูสดุ นอกจากนี� บรษัิทฯ และ
NRF Consumer จะได้เป�นเจา้ของแบรนด์สนิค้าที�มยีอด
ขายและกําไรบน Amazon E-commerce platform
แล้ว บรษัิทฯ จะสามารถนําผลิตภัณฑ์ของบรษัิทฯ ไป
จาํหน่ายบน Amazon Market Place โดยมฐีานลกูค้าที�
สามารถนําเสนอสนิค้าได้ทันที (Upselling) ซึ�งจะชว่ยลด
ความเสี�ยงการลงทนุที�ก่อใหเ้กิดผลเสยีกับบรษัิทฯ 

6. ความเสี�ยงจากการพึ�งพงิลกูค้ารายใหญ่ 
    ผลิตภัณฑ์ของบรษัิทฯ เป�นผลิตภัณฑ์เกี�ยวกับอาหาร
ไทยและเครื�องปรุงรสอาหารท้องถิ�นในแถบภมูภิาคเอเชยี
ซึ�งได้รบัความนิยมเป�นอยา่งมากของผู้บรโิภคทั�วโลก
บรษัิทฯ มลีกูค้าปลายทางเป�นรา้นค้าปลีก
ซุปเปอรม์ารเ์ก็ตและหา้งสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ที�กระจาย
อยูใ่นหลายทวปีทั�วโลก เชน่ อเมรกิาเหนือ ยุโรป
ออสเตรเลีย เป�นต้น โดยถือได้วา่เป�นลกูค้าที�มศัีกยภาพ
และความต้องการในการวา่จา้งบรษัิทฯ ผลิตสนิค้าจาํนวน
มาก โดยหากบรษัิทฯ มยีอดขายผลิตภัณฑ์ใหกั้บลกูค้า
รายใดรายหนึ�งเป�นจาํนวนมาก และบรษัิทฯ ไมส่ามารถหา
ลกูค้ารายอื�นมารบัซื�อสนิค้าดังกล่าวด้วยเงื�อนไขทางการ

ค้าที�เหมาะสม หรอืไมส่ามารถหาได้เลย ก็อาจสง่ผลกระ
ทบในทางลบต่อการดําเนินงานของบรษัิทฯ อาจสง่ผลทํา
ใหบ้รษัิทฯได้รบัผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อผลดําเนินงาน
หากลกูค้ารายดังกล่าว ยกเลิกสญัญาคําสั�งซื�อหรอืสง่คืน
สนิค้าเป�นจาํนวนมาก อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ มกีารกระจา
ยกลุ่มของลกูค้าที�หลากหลาย ไมม่กีารพงิพึ�งลกูค้ารายใด
รายหนึ�ง ในป� 2560 ยอดขายลกูค้าแต่ละรายคิดเป�นสดั
สว่นต่ากวา่รอ้ยละ 10.00 ของรายได้จากการขายทั�งหมด
    ป� 2562 ลกูค้ารายใหญ่ของบรษัิทฯ 5 อันดับแรกและ
10 อันดับแรก คิดเป�นสดัสว่น 33.04 ต่อรายได้จากการ
ขายทั�งหมด และ 50.32 ต่อรายได้จากการขายทั�งหมด
ตามลําดับ ป� 2563 ลกูค้ารายใหญ่ของบรษัิทฯ 5 อันดับ
แรกและ 10 อันดับแรก คิดเป�นสดัสว่น 32.8 ต่อรายได้
จากการขายทั�งหมด และ 49.8 ต่อรายได้จากการขาย
ทั�งหมด และ ป� 2564 ลกูค้ารายใหญ่ของบรษัิทฯและ
บรษัิทยอ่ย 5 อันดับแรกและ 10 อันดับแรก คิดเป�น
สดัสว่น 37.8 ต่อรายได้จากการขายทั�งหมด และ 50.2
ต่อรายได้จากการขายทั�งหมดตามลําดับ ซึ�งไมร่วมรายได้
จากการขายของกลุ่ม E-Commerce นอกจากนี� ความ
ต้องการผลิตภัณฑ์และรสชาติที�ต้องการมคีวามแตกต่าง
กันในแต่ละประเทศเป�นผลดีต่อบรษัิทฯที�มคีวามหลาก
หลายของผลิตภัณฑ์ของบรษัิทฯมากกวา่ 2,000 SKU
ทําใหบ้รษัิทฯสามารถจบักลุ่มลกูค้าได้หลากหลายกลุ่ม
ลกูค้าและหลายประเทศทั�วโลก จงึเป�นอีกหนึ�งป�จจยั
สาํคัญที�จะชว่ยลดผลกระทบจากความเสี�ยงจากการพึ�ง
พงิลกูค้ารายใหญ่ 

7. ความเสี�ยงจากการยกเลิกสญัญาหรอืขอ้ตกลง  
 การไมป่ฏิบติัตามสญัญาหรอืไมไ่ด้รบัการต่อสญัญาและ
หรอืบนัทึกขอ้ตกลงที�อาจก่อใหเ้กิดรายได้กับลกูค้าราย
สาํคัญ 



8. ความเสี�ยงจากการที�กรมธรรมป์ระกันภัยของบรษัิท
อาจไมเ่พยีงพอสาํหรบัการคุ้มครองความเสียหาย
ทั�งหมดที�อาจเกิดขึ�นในการประกอบธุรกิจ หรอืในการ
ดําเนินการอื�นใด 
    การประกอบธุรกิจของบรษัิท มคีวามเสี�ยง โดยทั�วไป
เป�นความเสี�ยงที�เกี�ยวกับการผลิตสนิค้า รวมทั�งความ
เสี�ยงเกี�ยวกับการชาํรุดเสยีหาย การที�เครื�องจกัรและ
อุปกรณ์ทํางานล้มเหลว หรอืไมส่ามารถทํางานได้ตาม
มาตรฐานที�กําหนด การติดตั�งหรอืการใชอุ้ปกรณ์ไมถ่กู
ต้องเหมาะสม อุบติัเหต ุการก่อความไมส่งบ ความไม่
แน่นอนทางการเมอืง การก่อการรา้ย ป�ญหาเกี�ยวกับการ
ปฏิบติัการ การขนสง่ขดัขอ้ง และการที�แรงงานก่อความ
วุน่วาย ความเสี�ยงเหล่านี�อาจทําใหบุ้คคลได้รบับาดเจบ็
หรอืเสยีชวีติ และอาจทาใหท้รพัยส์นิ และอุปกรณ์เสยีหาย
หรอืถกูทําลาย และอาจทําใหก้ารประกอบธุรกิจของบรษัิท
ต้องหยุดชะงัก รวมทั�งยงัอาจทําใหบ้รษัิท มคีวามรบัผิดใน
ทางกฎหมาย ทั�งนี�หากบรษัิทได้รบัความสญูเสยีรา้ยแรง
ความคุ้มครองตามกรมธรรมป์ระกันภัยเพื�อชดเชยความ
สญูเสยีดังกล่าวอาจไมเ่พยีงพอ และหากความสญูเสยี
ของบรษัิท มมูีลค่าเกินกวา่วงเงินเอาประกันอยา่งมนีัย
สาํคัญ หรอืบรษัิท ไมส่ามารถได้รบัเงินชดเชยความสญู
เสยีดังกล่าวภายใต้วงเงินเอาประกัน อาจสง่ผลกระทบใน
ทางลบอยา่งมนีัยสาํคัญต่อธุรกิจของบรษัิท 

ความเสี�ยงด้านการเงิน
1. ความเสี�ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยน  
    เนื�องจากบรษัิทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่าย
ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื�องปรุงรส เครื�องประกอบอาหาร
เครื�องดื�ม และอาหารสาํเรจ็รูปและกึ�งสาํเรจ็รูปต่าง ๆ เพื�อ
สง่ออกไปยงัต่างประเทศ เป�นหลัก บรษัิทฯ มรีายได้จาก
การสง่ออกเป�นสกลุเงินตราต่างประเทศ ในป� 2562
เท่ากับ 25.32 ล้านเหรยีญสหรฐั และ 1.12 ล้านยูโร ในป�
2563 เท่ากับ 32.83 ล้านเหรยีญสหรฐั และ 0.38 ล้าน
ยูโร และในป� 2564 เท่ากับ 42.85 ล้านเหรยีญสหรฐั และ
0.89 ล้านยูโร หรอืคิดเทียบเท่าเป�นเงินบาทเท่ากับรอ้ยละ
73 รอ้ยละ 1 ของรายได้จากการขายทั�งหมดของบรษัิทฯ
ตามลําดับ
    บรษัิทฯ จดัหาวตัถดุิบและบรรจุภัณฑ์ในการผลิตสนิค้า
ของบรษัิทฯ สว่นใหญ่จากในประเทศไทย และจา่ยชาํระค่า
วตัถดุิบด้วยสกลุเงินบาทเป�นหลักและมกีารนําเขา้วตัถดุิบ
ป� 2563 มสีดัสว่นสงูกวา่งวดเดียวกันจากป�ก่อนหน้า
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     ในอดีต บรษัิทฯจะรบัจา้งผลิตสนิค้าใหกั้บลกูค้าตาม
คําสั�งซื�อเป�นรายครั�ง ต่อมาหลังจากที�มกีารเปลี�ยนแปลง
ทีมผู้บรหิารเมื�อป� 2560 บรษัิทฯ ดําเนินการเจรจาเพื�อทํา
สญัญาหรอืขอ้ตกลงรว่มกันกับลกูค้ารายใหญ่ ทําใหใ้น
ป�จจุบนัลกูค้าของบรษัิทฯ มทัี�งแบบมสีญัญาหรอืบนัทึก
ขอ้ตกลงและไมม่สีญัญา อาทิเชน่ สญัญารว่มดําเนินการ
ระหวา่งบรษัิทฯ กับ  FLUID ENERGY GROUP LTD.  
โดยลกูค้าอาจไมป่ฏิบติัตามสญัญาหรอืมสีทิธยิกเลิก
สญัญาหรอืขอ้ตกลงได้ ซึ�งอาจสง่ผลกระทบต่อรายได้ขอ
งบรษัิทฯและความสมัพนัธท์างธุรกิจกับลกูค้ารายดัง
กล่าว ดังนั�น บรษัิทจงึเผชญิความเสี�ยงจากการยกเลิก
หรอืไมไ่ด้รบัการต่อสญัญา หรอืไมส่ามารถปฏิบติัตาม
สญัญาได้  

    บรษัิทฯ ตระหนักถึงความเสี�ยงดังกล่าวจงึได้มกีารจดั
ทีมการตลาดและขายแบง่ตามภมูภิาคเพื�อดแูลลกูค้าราย
สาํคัญอยา่งชดัเจนและมกีารจดัหาลกูค้ารายใหม ่ๆ อยา่ง
ต่อเนื�อง โดยบรษัิทฯ มุง่มั�นพฒันาการวจิยัและพฒันา
และรกัษาคณุภาพของสนิค้า รวมถึงเพิ�มประสทิธภิาพใน
การผลิตเพื�อรกัษาฐานลกูค้า  
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    เนื�องจากบรษัิทฯ มยีอดขาย Alcohol Gel ในบรรจุ
ภัณฑ์ V-Shapes โดยบรษัิทฯ ได้วา่จา้งผู้ผลิตในประเทศ
อิตาลีดําเนินการผลิตและสง่สนิค้าใหล้กูค้า เพราะบรษัิทฯ
ยงัไมส่ามารถติดตั�งเครื�อง V-Shapes ได้ จากขอ้จาํกัด
การเดินทางเขา้ประเทศภายใต้สถานการณ์โควดิ ซึ�ง
การนําเขา้วตัถดุิบหรอืการวา่จา้งผู้ผลิตในต่างประเทศ
ผลิตสนิค้าใหน้ั �น บรษัิทฯ มกีารจา่ยชาํระเป�นเงินสกลุ
ดอลลารส์หรฐัเป�นหลัก 
    ดังนั�น บรษัิทฯ จงึมคีวามเสี�ยงจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี�ยนในระดับสงูซึ�งเกิดจากการขายสนิค้าเป�น
สกลุเงินต่างประเทศเกือบทั�งหมด แต่ต้นทนุของวตัถดุิบ
สว่นใหญ่เป�นสกลุเงินบาท โดยในกรณีที�อัตราแลกเปลี�ยน
ระหวา่งสกลุเงินบาทและสกลุเงินต่างประเทศมคีวาม
ผันผวนมาก จะสง่ผลกระทบอยา่งมนีัยสาํคัญต่อรายได้
อัตรากําไรและกระแสเงินสดของ บรษัิทฯ เมื�อคิดเป�นสกลุ
เงินบาทหากบรษัิทฯไมส่ามารถปรบัราคาขายสนิค้าได้ตาม
การเปลี�ยนแปลงของค่าเงินบาทเมื�อเทียบกับสกลุเงิน
ต่างประเทศ โดยอาจเกิดผลกําไรหรอืขาดทนุจากอัตรา
แลกเปลี�ยนในกรณีที�อัตราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�ทําการ
บนัทึกบญัชซีื�อ หรอืขายสนิค้า แตกต่างจากอัตราแลก
เปลี�ยนวนัที�บรษัิทฯมกีารรบัหรอืจา่ยชาํระเงิน เพื�อ
เป�นการลดความเสี�ยงจากความผันผวนของอัตราแลก
เปลี�ยนดังกล่าว บรษัิทฯ ได้มกีารติดตามการ
เปลี�ยนแปลงของอัตราแลกเปลี�ยนอยา่งใกล้ชดิเพื�อ
ประเมนิสถานการณ์และแนวโน้มของอัตราแลกเปลี�ยน
สกลุเงินดอลล่ารส์หรฐั เพื�อใชเ้ป�นขอ้มูลประกอบการ
กําหนดราคาขายสนิค้าใหส้ะท้อนกับอัตราแลกเปลี�ยนใน
แต่ละชว่งเวลา และการทําสญัญาซื�อขายล่วงหน้า เพื�อ
ป�องกันความผันผวนจากอัตราแลกเปลี�ยน โดยคิดเป�น
สดัสว่นมากกวา่รอ้ยละ 50 ขึ�นไปของมูลค่าลกูหนี�การค้า
ต่างประเทศคงเหลือ ทั�งนี�ยงัต้องพจิารณาป�จจยัเรื�อง
ความผันผวนของค่าเงินประกอบไปด้วย
    นอกจากนี� บรษัิทฯ มนีโยบายกําหนดราคาขายเป�น
สกลุเงินบาทสาํหรบัผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสนิค้าของ 
 บรษัิทฯ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ใหม ่ๆ หรอืลกูค้า                
รายใหมที่�บรษัิทฯมขีอ้ได้เปรยีบในการ                    
 แขง่ขนั ทั�งนี� บรษัิทฯ ไมม่นีโยบายในการ                  
 เก็งกําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน

2. ความเสี�ยงต้นทนุทางการเงิน
    ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทฯ มอัีตราสว่นหนี�สนิ
ต่อสนิทรพัยอ์ยูที่�รอ้ยละ 54.8 ดังนั�น การปรบัขึ�นของ
อัตราดอกเบี�ยจะสง่ผลกระทบต่ออัตราดอกเบี�ยเงินกู้
ต้นทนุทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบรษัิทฯ
และตามสญัญาเงินกู้กับสถาบนัการเงิน ในชว่งป� 2560
– 2562 บรษัิทฯต้องคงสถานะการเงินและการลงทนุขอ
งบรษัิทฯ ตามเงื�อนไขที�ระบุในสญัญาเงินกู้ อยา่งไรก็ตาม
ด้วยการแขง็ค่าของเงินบาทเมื�อเทียบกับสกลุเงิน
ดอลลารส์หรฐัและยูโร ทําใหอั้ตราแลกเปลี�ยนถัวเฉลี�ยมี
การปรบัเปลี�ยนจาก 33.94 บาทต่อเหรยีญสหรฐั ในป�
2560 เป�น 31.05 บาทต่อเหรยีญสหรฐัในป� 2562 หรอื
คิดเป�นอัตราการเปลี�ยนแปลงประมาณรอ้ยละ 8.5 และ
อัตราแลกเปลี�ยนมกีารปรบัเปลี�ยนคิดจาก 38.28 บาท
ต่อยูโร ในป� 2560 เป�น 34.75 บาทต่อยูโร หรอืคิดเป�น
อัตราการเปลี�ยนแปลงประมาณรอ้ยละ 9.2 รวมถึงการ
ขยายการลงทนุของบรษัิทฯ อยา่งต่อเนื�อง ทําใหบ้รษัิทฯ
ต้องขออนุมติัผ่อนผันการปฏิบติัตามเงื�อนไขตามสญัญา
เงินกู้ ซึ�งทางธนาคารก็ได้ใหก้ารผ่อนผันมาโดยตลอด
    สาํหรบัป� 2563 ก่อน IPO บรษัิทฯ ไมส่ามารถดํารง
อัตราสว่นทางการเงินตามที�ระบุในสญัญาเงินกู้ยมืได้
อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ ได้รบัหนังสอืผ่อนผันการปฏิบติั
ตามขอ้กําหนดต่าง ๆ จากธนาคารแล้ว และได้รบัหนังสอื
ผ่อนผันกําหนดการจา่ยชาํระคืนเงินต้นจากธนาคาร โดย
บรษัิทฯ ได้รบัยกเวน้การชาํระคืนเงินต้นเป�นระยะเวลา 1 ป�
ตั�งแต่เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมนีาคม 2564
อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ ได้ชาํระเงินกู้ยมืตามสญัญาเงินกู้
ทกุฉบบัเป�นที�เรยีบรอ้ยแล้วเมื�อ วนัที� 6 ตลุาคม 2564
ดังนั�น บรษัิทฯ จะไมม่คีวามเสี�ยงจากการไมส่ามารถดํารง
อัตราสว่นทางการเงินตามเงื�อนไขของสญัญาเงินกู้ที�
ชาํระเงินกู้ยมืเรยีบรอ้ยแล้ว
    สาํหรบัป� 2564 บรษัิทฯ ได้ออกหุน้กู้ประเภทไมด่้อย
สทิธ ิไมม่หีลักประกัน อัตราดอกเบี�ยรอ้ยละ 6.5 และได้ทํา
     สญัญากู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัทางการเงินเพื�อการ
          ลงทนุในโครงการต่าง ๆ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ 
             ไมม่คีวามเสี�ยงจากการไมส่ามารถดํารง 
              อัตราสว่นทางการเงินตามเงื�อนไขของสญัญา
              เงินกู้
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3. ความเสี�ยงจากสถานการณ์ COVID-19
    ตั�งแต่มกีารแพรร่ะบาดของโควดิในป�ที�ผ่านมา บรษัิทฯ มกีารบรหิาร
จดัการที�ดี และได้รบัผลกระทบเพยีงเล็กน้อย อยา่งไรก็ดี การแพรร่ะบาด
ของสายพนัธุเ์ดลต้าและโอมคิรอนซึ�งเป�นสายพนัธุที์�ระบาดได้ง่าย มคีวาม
รุนแรงกวา่ที�ทกุฝ�ายคาดไว ้ทําใหบ้รษัิทฯ ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์
ดังกล่าวทั�งในประเทศไทย และอังกฤษ สง่ผลให ้บรษัิทฯ ไมส่ามารถดําเนิน
การผลิตได้อยา่งเต็มที�ในชว่งระยะสั�นสาํหรบัการผลิตในโรงงานที�
ประเทศไทยและมคีวามล่าชา้ในขั�นตอนการตรวจประเมนิความปลอดภัย
ด้านอาหาร (Food safety audit) ในโรงงานที�ประเทศอังกฤษ ทั�งนี�
บรษัิทฯ ได้มกีารดแูล และจดัเตรยีมมาตรการป�องกันการแพรร่ะบาดอยา่ง
เขม้งวด และมองวา่สถานการณ์ในป�จจุบนัจะคลี�คลายลงและดีขึ�นอยา่งต่อ
เนื�อง
    สาํหรบัมาตราการรบัมอืต่อสถานการณ์ COVID-19 บรษัิทฯ ได้ดําเนิน
การออก “แผนปฏิบติัการเพื�อลดผลกระทบต่อธุรกิจจากโควดิ-19” ซึ�งมี
แนวทางการปฏิบติัต่อแต่ละภาคสว่นและผู้รบัผิดชอบในการดําเนินการ
อยา่งชดัเจน เพื�อเป�นการเตรยีมความพรอ้มในการรบัมอืกับสถานการณ์
แพรร่ะบาดที�อาจจะรุนแรงขึ�นในอนาคต โดยพนักงานของบรษัิทฯ ได้รบัการ
ฉีดวคัซนีครบทกุคน และบรษัิทฯ ยงัได้มกีารคัดกรองพนักงานตามกลุ่ม
ความเสี�ยงและตรวจหาเชื�อด้วยการทํา SWAP test เชงิรุกเป�นประจาํอยา่ง
สมํ�าเสมอ
    บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคัญสงูสดุในด้านสขุภาพและความปลอดภัยของ
พนักงาน คู่ค้า ผู้บรโิภคและชุมชนโดยรอบ และมกีารเพิ�มมาตรการคัดกรอง
ผู้ที�จะเขา้มาปฏิบติังานที�โรงงานที�เขม้งวดขึ�น ตลอดจนเพิ�มมาตรการในการ
รกัษาความสะอาดและฆา่เชื�ออยา่งเครง่ครดั ตลอดจนใหคํ้าแนะนํากับ
พนักงานใหส้ามารถป�องกันตนเองจากการแพรร่ะบาดของ Covid-19 ได้
อยา่งถกูต้องตามแนวทางของสาธารณสขุ นอกจากนี�ยงัได้มกีารกําหนด
มาตรการใหห้ลีกเลี�ยงการประชุมติดต่อระหวา่งกัน ซึ�งครอบคลมุทั�ง
พนักงานของบรษัิทฯและผู้ที�มาติดต่อ โดยจดัใหม้รีะบบการสื�อสารออนไลน์
มาใชท้ดแทน
    บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคัญสงูสดุในด้านสขุภาพและความปลอดภัยของ
พนักงาน คู่ค้า ผู้บรโิภคและชุมชนโดยรอบ และมกีารเพิ�มมาตรการ        
 คัดกรองผู้ที�จะเขา้มาปฏิบติังานที�โรงงานที�เขม้งวดขึ�น ตลอดจนเพิ�ม
มาตรการในการรกัษาความสะอาดและฆา่เชื�ออยา่งเครง่ครดั              
 ตลอดจนใหคํ้าแนะนํากับพนักงานใหส้ามารถป�องกันตนเอง                  
 จากการแพรร่ะบาดของ Covid-19 ได้อยา่งถกูต้องตาม                       
 แนวทางของสาธารณสขุ นอกจากนี�ยงัได้มกีารกําหนดมาตรการ             
 ใหห้ลีกเลี�ยงการประชุมติดต่อระหวา่งกัน ซึ�งครอบคลมุทั�งพนักงาน                
ของบรษัิทฯและผู้ที�มาติดต่อ โดยจดัใหม้รีะบบการสื�อสารออนไลน์           
 มาใชท้ดแทน 
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ความเสี�ยงด้านกฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง 
1. ความเสี�ยงจากมาตรการและอุปสรรคทางการค้าจากประเทศผู้นําเขา้ 
    เนื�องจากบรษัิทฯ ประกอบธุรกิจผลิตสนิค้าเพื�อการสง่ออกเป�นหลัก โดยกลุ่มลกูค้าหลักของบรษัิทฯได้แก่ กลุ่มประเทศ
สหรฐัอเมรกิาและทวปียุโรป ซึ�งเป�นกลุ่มประเทศที�มรีะเบยีบมาตรฐานที�สงูโดยเฉพาะอยา่งยิ�งผลิตภัณฑ์เพื�อการบรโิภคซึ�ง
ต้องเน้นเรื�องความปลอดภัยและความสะอาดปราศจากสารเคม ีสิ�งตกค้างและสารปนเป�� อน ดังนั�น บรษัิทฯ จงึมคีวาม
เสี�ยงจากมาตรการและอุปสรรคทางการค้าของประเทศผู้นําเขา้ดังกล่าวที�เกี�ยวขอ้งกับสขุอนามยัและความปลอดภัยของ
สนิค้า เชน่ กฎเกณฑ์เกี�ยวกับสารที�ก่อใหเ้กิดภมูแิพ ้ยาฆา่แมลง การปนเป�� อน และมาตรฐานฉลากสนิค้า เป�นต้น 
    ทั�งนี� บรษัิทฯ ตระหนักถึงความสาํคัญของมาตรการที�แตกต่างในแต่ละประเทศ บรษัิทฯ จงึได้มกีารศึกษาขอ้มูลและ
ติดตามการบงัคับใชก้ฎระเบยีบและมาตรการทางการค้าของประเทศต่าง ๆ ทั�งจากการติดตามขา่วสารและการติดต่อ
หน่วยงานราชการ รวมถึงการรวบรวมขอ้มูลที�ได้รบัจากผู้ประกอบการซึ�งเป�นคู่ค้าของบรษัิทฯในประเทศต่าง ๆ โดย
บรษัิทฯ ได้มกีารกําหนดผู้รบัผิดชอบในการรวบรวมขอ้มูลดังกล่าวไวอ้ยา่งชดัเจน เพื�อทําหน้าที�รวบรวมขอ้มูลและแจง้ต่อ
สว่นงานที�เกี�ยวขอ้งต่าง ๆ ในบรษัิทฯ สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มกีระบวนการติดตามขอ้มูลได้อยา่งต่อเนื�องและเพยีงพอต่อการ
พฒันาคณุภาพสนิค้าเพื�อใหส้อดคล้องต่อการปฏิบติัตามขอ้บงัคับ กฎระเบยีบหรอืมาตรการต่าง ๆ โดยป�จจุบนับรษัิทฯ
ได้รบัการรบัรองคณุภาพจาก HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), GMP (Good
Manufacturing Practice), IFS (International Food Standards), BRC (The British Retail Consortium)
และ HALAL Certificate ซึ�งเป�นการรบัรองถึงคณุภาพความปลอดภัยและมาตรฐานการผลิตสนิค้าของบรษัิทฯ ใน
ระดับสากล นอกจากนี� บรษัิทฯ ยงัได้กระจายความเสี�ยงโดยการสรา้งฐานลกูค้าในหลายประเทศ เพื�อเป�นการลดความ
เสี�ยงจากการบงัคับใชก้ฎระเบยีบหรอืมาตรการทางการค้าในประเทศใดประเทศหนึ�ง 

    นอกจากนี� การที�บรษัิทฯ มกีารขยายยอดขายผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพชืจะทําใหบ้รษัิทฯ สามารถลดความเสี�ยงที�เกี�ยวกับการ
ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ที�เกี�ยวกับผลิตภัณฑ์ที�มเีนื�อสตัว์

 2. ความเสี�ยงจากเทคโนโลยใีนกระบวนการผลิตอาหาร
     ทกุผลิตภัณฑ์ของบรษัิทฯ อาทิ ซอสปรุงรส เครื�องแกง อาหารสาํเรจ็รูป เป�นต้น มคีวามจาํเป�นที�จะต้องอาศัย
เทคโนโลยใีนขั�นตอนการผลิตและเครื�องจกัรที�ทันสมยัเพื�อใหไ้ด้ผลิตภัณฑ์ที�ได้มาตรฐานสากลประสทิธภิาพการผลิตที�สงู
และประหยดัต้นทนุการผลิต บรษัิทฯ อาจมคีวามเสี�ยงจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยสีาํหรบัการผลิต ซึ�งอาจสง่ผลต่อ
ความสามารถในการแขง่ขนัของบรษัิทฯ ต้นทนุในการผลิต การตอบสนองต่อความต้องการของผู้บรโิภค เป�นต้น
 บรษัิทฯ มกีารติดตามความเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยใีนกระบวนการผลิตอาหารอยา่งสมํ�าเสมอ โดยบรษัิทฯ ได้มกีาร
ลงทนุในธุรกิจใหมเ่พื�อใหบ้รษัิทฯ สามารถตอบสนองต่อความเปลี�ยนแปลงของผู้บรโิภคเชน่ การลงทนุในบรษัิท ซตีิ� ฟู�ด
จาํกัด ซึ�งมโีรงงานที�สามารถผลิตสนิค้าโดยใชเ้ครื�องจกัรเป�นหลัก เป�นต้น นอกจากนี� การลงทนุใน Big Idea Venture
ทําใหบ้รษัิทฯมโีอกาสเขา้ถึงเทคโนโลยใีหมแ่ละนวตักรรมใหม ่ๆ ที�สามารถนํามาประยุกต์ใชกั้บบรษัิทฯได้ในภายภาคหน้า
เพื�อการเพิ�มผลผลิตและประสทิธภิาพในการผลิตของบรษัิทฯ ใหด้ียิ�งขึ�น



ความเสี�ยง ผลกระทบต่อบรษัิท แนวทางบรหิารจดัการ

ความเสี�ยงด้าน
กลยุทธ์

เนื�องจากบรษัิทเป�นผูผ้ลิตอาหารที�มกีารใชน้ํ�าและ
วตัถดุิบหลักทางการเกษตร การเปลี�ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศที�เปลี�ยนแปลงสง่ผลกระทบต่อ
ธุรกิจโดยตรง ไมส่ามารถดําเนินธุรกิจได้ในรูป
แบบเดิม ซึ�งอาจกระทบต่อกลยุทธแ์ละทิศทางใน
การดําเนินธุรกิจ 

จดัทําแผนจดัการความเสี�ยงผลกระทบจาก
การเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศที�อาจเกิด
ผลกระทบโดยตรง ติดตามและวางแผน
รบัมอืรว่มกับผูม้สีว่นได้สว่นเสยีที�อาจได้รบั
ผลกระทบ

ความเสี�ยงด้าน
การปฏิบติังาน

ความรุนแรงของปรากฎการณ์ธรรมชาติ ภาวะ
ภัยแล้ง ป�ญหานํ�าท่วมที�สง่ผลกระทบต่อ
ทรพัยส์นิ กระบวนการขนสง่วตัถดุิบและ
ผลิตภัณฑ์ การเดินทางเพื�อติดต่อธุรกิจ หรอื
กระบวนการดําเนินธุรกิจของบรษัิท 

นําขอ้มูลทางสถิติภัยพบิติัเสน้ทางการ
ขนสง่วตัถดุิบ/สนิค้า เพื�อทําแผนบรหิาร
ความเสี�ยง รวมไปถึงใหก้ารติดตามสภาพ
ภมูอิากาศเป�นปฏิบติัการเฝ�าระวงัในชว่งที�มี
โอาสเกิดภัยพบิติั

ความเสี�ยงด้าน
การเงิน 

การเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศสง่ผลใหค้นทั�ว
โลกตระหนักและใหค้วามสาํคัญเกี�ยวกับการ
อนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม เกิดความตื�นตัวในการ
บรโิภคอาหารและใชผ้ลิตภัณฑ์ที�เป�นมติรต่อสิ�ง
แวดล้อม หนัมาใชช้อ่งทางออนไลน์ในการซื�อ
สนิค้า ลดการใชเ้ชื�อเพลิงในการเดินทางไปซื�อ
สนิค้า ซึ�งล้วนแล้วแต่สง่ผลกระทบในทางบวกต่อ
บรษัิท หากแต่อาจมกีารเปลี�ยนแปลงด้านกฎ
ระเบยีบบางประการที�เป�นค่าใชจ้า่ยในการปรบัตัว
จากการเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ�น 

ศึกษาและวางแผนปฏิบติัรว่มกันระหวา่ง
ฝ�ายบรหิารจดัการความยั�งยนืองค์กร การ
เงิน การตลาด และฝ�ายขาย เพื�อจดัทําแผน
เชงิรุกในการนําประเด็นด้านความยั�งยนืและ
การลดก๊าซเรอืนกระจกที�อาจมโีอกาส
ทางการตลาดและสรา้งยอดขายในอนาคต

ความเสี�ยงด้าน
กฎระเบยีบ 

การเปลี�ยนแปลงนโยบาย/กฎเกณฑ์ของภาครฐั
เพื�อตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูิ
อากาศ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการเรยีกเก็บภาษี
คารบ์อนตามปรมิาณการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด์ที�องค์กรเป�นผูร้บัผดิชอบ

ติดตามทิศทางการเปลี�ยนแปลงด้าน
นโยบายระดับสากลและระดับชาติ รวมไปถึง
กําหนดใหก้ารเปลี�ยนแปลงด้านนโยบายเป�น
โอกาสที�บรษัิทฯ จะสามารถจดัเตรยีม
โครงสรา้งบรษัิทเพื�อรองรบัการ
เปลี�ยนแปลงในอนาคต
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 ความเสี�ยงและการบรหิารจดัการความเสี�ยงด้านการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ 

    การเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศทวคีวามรุนแรงยิ�งขึ�นในป�จจุบนั สะท้อนได้จากปรากฎการณ์ภัยธรรมชาติที�รุนแรง
อุณหภมูขิองโลกที�เพิ�มสงูขึ�น ความหลากหลายทางชวีภาพที�ลดลง ตลอดจนการเปลี�ยนแปลงฤดกูาลในหลากหลายทวปีทั�ว
โลก ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ เป�นหนึ�งในความเสี�ยงสาํคัญต่อการเติบโตของธุรกิจ การที�ธุรกิจ
ตระหนักถึงความเสี�ยงจากสภาพภมูอิากาศนั�นเป�นสิ�งที�จาํเป�นและประเด็นที�สาํคัญที�ต้องคํานึงถึงคือผลกระทบของความเสี�ยง
และวธิกีารที�ธุรกิจจะสามารถปรบัตัวและเติบโตต่อไปได้ภายใต้ความเสี�ยงนี� 
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การบรหิารจดัการความสมัพนัธล์กูค้า
      ลกูค้า เป�นหนึ�งในผู้มสีว่นได้เสยีที�สาํคัญของบรษัิทฯ ซึ�งบรษัิทฯ มุง่ปรบัปรุงและพฒันาการดําเนินงานใหส้อดคล้อง
กับความต้องการที�แท้จรงิของลกูค้าอยูเ่สมอ เพื�อสรา้งผลลัพธแ์ละประโยชน์สงูสดุใหกั้บทั�งบรษัิทฯ และลกูค้า โดยมกีาร
กําหนดใหส้าํรวจความพงึพอใจของลกูค้า อยา่งน้อยป�ละ 1 ครั�ง มเีป�าหมายได้คะแนนไมตํ่�ากวา่รอ้ยละ 95 โดยแบง่ออก
เป�นการสาํรวจด้านความพงึพอใจ และการใหค้วามสาํคัญต่อประเด็นดังต่อไปนี� ราคา (Price) คณุภาพสนิค้า (Quality)
บรรจุภัณฑ์ (Packaging) การสื�อสาร (Communication) การขนสง่สนิค้า (Delivery) และบรกิาร (Service)
   ซึ�งในป� 2564 บรษัิท เอ็นอาร ์อินสแตนท์ โปรดิวซ ์จาํกัด (มหาชน) ได้ทําการสาํรวจความพงึพอใจของลกูค้ากลุ่มสาํคัญ
ไปทั�งสิ�น 50 บรษัิท พบวา่เมื�อเทียบกับสาํรวจป� 2563 หวัขอ้คณุภาพสนิค้า บรรจุภัณฑ์ และการบรกิาร ยงัคงได้คะแนน
อยู ่100% ขณะที�สว่นของหวัขอ้ราคา และการสื�อสาร เพิ�มขึ�น 1 และ 2 % ตามลําดับ 

      การจดัการกับผลสาํรวจความพงึพอใจของลกูค้า
      ผลจากการสาํรวจความพงึพอใจของลกูค้า รวมถึงจากรายงานการติดต่อลกูค้าจะถกูนํามาพจิารณาจดักลุ่ม เพื�อ
พจิารณาหาลําดับความสาํคัญในการจดัการ โดยพจิารณาจากองค์ประกอบของป�จจยัที�มอิีทธพิลต่อความพงึพอใจของ
ลกูค้าประกอบกับความสามารถในการปฏิบติังานของบรษัิทฯ เพื�อใหไ้ด้แนวทางของการปฏิบติังานในแต่ละกลุ่ม เชน่ การ
ใหค้วามสาํคัญกับการพฒันาในประเด็นที�มอิีทธพิลต่อความพงึพอใจของลกูค้ามาก หรอืการกําหนดกระบวนการในการ
รกัษาความสามารถในการแขง่ขนัหลักของบรษัิทฯ ในป�จจยัที�มอิีทธพิลต่อความพงึพอใจของลกูค้ามาก และบรษัิท
สามารถจดัการบรหิารความพงึพอใจเหล่านั�นได้อยา่งมปีระสทิธภิาพอยูแ่ล้ว เป�นต้น 

Quality
100%

Packaging
100%

Service
100%

Communication
98%

Price
97%

Delivery
97%



บรษัิท เอ็นอาร ์อินสแตนท์ โปรดวิซ ์จาํกัด (มหาชน)
NR Instant Produce Public Company Limited

54

ก้าวสูก่ารเป�นบรษัิทฯ ที�มรูีปแบบพรอ้มรองรบั
ผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต (Plant-Based
Platform)
    ผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพชืมกีารเติบโตอยา่งมาก
จากกระแสนิยมการรกัษาสขุภาพและต้องการเหน็โลกที�ดี
ขึ�น (อาหารโปรตีนจากพชืปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
น้อยกวา่อาหารโปรตีนจากเนื�อสตัว ์เนื�องจากการปศุสตัว์
มกีารปล่อยก๊าซมเีทนจาํนวนมาก) ผู้บรโิภคมองหา
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื�องดื�มที�ตอบโจทยเ์รื�องคณุ
ประโยชน์และดีต่อสขุภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งตลาดใน
สหรฐัอเมรกิา อังกฤษ และประเทศในทวปียุโรป โดยในป�
2568 คาดการณ์วา่ทวปียุโรปและทวปีอเมรกิาเหนือจะมี
ขนาดตลาดโปรตีนจากพชืทดแทนเนื�อสตัว ์(Plant-
based meat or Meat substitute) 2.4 พนัล้านยูโร
และ 1.8 พนัล้านยูโร ตามลําดับ คิดเป�นอัตราเติบโตรอ้ย
ละ 60 และ 80 จากป� 2561 ถึงป� 2568 ตามลําดับ (ที�มา
รายงาน Deloitte, Plant-based alternatives-
Driving industry M&A, 2019) ในระหวา่งป� 2560-
2562 มูลค่าตลาดของโปรตีนจากพชืทดแทนเนื�อสตัว์
เติบโตถึงรอ้ยละ 37.8 ในสหรฐัอเมรกิา (ป� 2561 รอ้ยละ
16 และป� 2562 รอ้ยละ 18)2 โดยเฉพาะอยา่งยิ�งใน
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 อาจเป�น
อีกหนึ�งป�จจยัที�ทําใหผู้้บรโิภคหนัมาทดลองบรโิภคโปรตีน
จากพชืมากขึ�น สว่นหนึ�งจากความเชื�อที�วา่โรคระบาดอาจ
มต้ีนกําเนิดมาจากสตัวแ์ละการบรโิภคอาหารโปรตีนจาก
พชืทําใหม้ภีมูคิุ้มกันแขง็แรงขึ�น ทําใหอั้ตราการเติบโต
ของยอดขายของสนิค้า Plant-Based Meat สงูกวา่
Animal-Based Meat อยา่งมากในประเทศ
สหรฐัอเมรกิา โดยเฉพาะในชว่งเดือนมนีาคม 2563 (ที�มา
SPINS, Plant Based Foods Association) 

    จากการที�บรษัิทฯ มคีวามสามารถในการผลิตอาหาร
โปรตีนจากพชือยูแ่ล้วในป�จจุบนั เชน่ อาหารสาํเรจ็รูป
พรอ้มปรุงจากขนุน บุกและมะเขอื เป�นต้น   ซึ�งบรษัิทฯ มี
ความสามารถในการผลิตได้หลากหลายรสชาติ และหลาก
หลายบรรจุภัณฑ์ บรษัิทฯ จงึมคีวามมุง่มั�นที�จะก้าวขึ�น
เป�นผู้นําของอุตสาหกรรมผลิตอาหารโปรตีนจากพชืใน
ประเทศไทยและเป�นผู้ผลิตของอุตสาหกรรมนี�ที�ได้รบัการ
ยอมรบัในระดับสากล บรษัิทฯ จงึได้มนีโยบายรว่มทนุกับ
บรษัิทฯ ชั�นนําระดับโลกเพื�อเป�นการเพิ�มพูนความรูแ้ละ
ความชาํนาญในการผลิตอาหารโปรตีนจากพชืในระดับ
มาตรฐานสากล ก้าวทันเทคโนโลยแีละผลิตภัณฑ์ใหม ่ๆ
โดยหลักเกณฑ์ในการรว่มลงทนุหรอืซื�อกิจการเพื�อสง่
เสรมิธุรกิจของบรษัิทฯ ทั�งด้านการเงินและการดําเนิน
งาน ได้แก่ 
    1) ยกระดับความรู ้ความเชี�ยวชาญและเทคโนโลยใีน
ธุรกิจที�เขา้ลงทนุ  
    2) เขา้ถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  ทําใหบ้รษัิทฯ มคีวามเป�น
ผู้นําทางการตลาด  
    3) สง่เสรมิชื�อเสยีงของบรษัิทฯใหเ้ป�นที�รูจ้กัมากยิ�งขึ�น  
    4) เพิ�มชอ่งทางการเขา้ถึงตลาดใหม ่ๆ 
   ด้วยวสิยัทัศน์ในการก้าวขึ�นเป�นผู้นําการผลิตอาหาร
โปรตีนจากพชืเพื�อตอบสนองความต้องการของตลาด
ผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพชืที�มมีากกวา่กําลังการผลิตใน
ป�จจุบนั (The Foxconn of Plant-based food)
บรษัิทฯ ได้เขา้ลงทนุในบรษัิทและสตารท์อัพที�มคีวาม
พรอ้มในการผลิตและจาํหน่ายอาหารโปรตีนจากพชื ดังนี� 

นวตักรรมทางธุรกิจเพื�อสงัคมและสิ�งแวดล้อม 
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โรงงานผลิตอาหารโปรตีนจากพชืโดยเฉพาะ
(Dedicated plant-based food factory) และ
ศูนยว์จิยัพฒันา 
    ตามรายงานของ FAIRR investor network ในป�
2020 มกีารลงทนุในธุรกิจโปรตีนจากพชืถึง 1.1 พนัล้าน
เหรยีญสหรฐัซึ�งเติบโตเป�น 2 เท่าของป� 2019 บรษัิท
อาหารรายใหญ่ทั�วโลก และสตารท์อัพต่าง ๆ มุง่เน้นการ
พฒันาเทคโนโลยเีพื�อวตัถดุิบ และผลิตภัณฑ์ใหม ่ๆ ที�มี
รสชาติและลักษณะใกล้เคียงกับเนื�อสตัวโ์ดยธรรมชาติ
ซึ�งโดยสว่นใหญ่บรษัิทอาหารระดับโลกเหล่านั�น โดยเฉ
พาะสตารท์อัพไมไ่ด้มโีรงงานผลิตเองเป�นการเฉพาะ จาก
ความสามารถในการผลิตอาหารโปรตีนจากพชืในป�จจุบนั
บรษัิทฯ มแีผนขยายกําลังการผลิตเพิ�มเติมเพื�อรองรบั
การเติบโตของความต้องการบรโิภคอาหารโปรตีนจากพชื
ในเกือบทกุภมูภิาคของโลกที�จะเติบโตจาก 12.1 พนัล้าน
เหรยีญสหรฐัในป� 2562 เป�นกวา่ 27.9 พนัล้านเหรยีญ
สหรฐัในป� 2568 โดยเฉพาะเพื�อผลิตใหกั้บบรษัิทต่าง ๆ ที�
บรษัิทฯ ลงทนุ รวมถึงสตารท์อัพที�บรษัิทลงทนุผ่าน
กองทนุ Big Idea Venture, และ New Protein
Fund I, และ Unovis NCAP II โดยการสรา้งโรงงาน
ผลิตอาหารโปรตีนจากพชืโดยเฉพาะในประเทศอังกฤษ
ผ่านการรว่มลงทนุกับบรษัิท THE BRECKS
COMPANY LIMITED (“Brecks” หรอื “เบรคส”์) และ
ในประเทศไทย ผ่านการรว่มลงทนุกับบรษัิท อินโนบกิ
(เอเซยี) จาํกัด (Innobic) ซึ�งเป�นบรษัิทในเครอืของ
บรษัิท ปตท. จาํกัด (มหาชน) 
    เมื�อวนัที� 13 พฤษภาคม 2563 บรษัิทฯ ได้เขา้รว่ม
ลงทนุกับ Brecks ซึ�งเป�นบรษัิทในประเทศอังกฤษที�
เชี�ยวชาญในการผลิตอาหารโปรตีนจากพชืมากวา่ 27 ป�
เชน่ ไสก้รอกจากพชืใหกั้บลกูค้าที�เป�นผู้นําในอุตสาหกรรม
โปรตีนจากพชืและจาํหน่ายสนิค้าไปทั�วโลก บรษัิทฯ รว่ม
ลงทนุกับ Brecks ในบรษัิทรว่มทนุที�จดัตั�งขึ�นใหมที่�ชื�อวา่
Plant And Bean Ltd. (P&B หรอื แพลนท์แอนด์บนี)
โดยบรษัิทฯ ได้จา่ยเงินซื�อหุน้เพิ�มทนุ รอ้ยละ 25 ใน P&B
ด้วยจาํนวนเงินประมาณ 5 ล้านปอนด์ หรอื 198 ล้านบาท
เพื�อนําไปซื�อโรงงานแหง่ใหมใ่นประเทศอังกฤษและ
เครื�องจกัรที�มขีนาดกําลังผลิตใหญ่ขึ�น นอกจากนี�
บรษัิทฯ มสีทิธทีิ�จะซื�อหุน้ของ P&B เพิ�มอีกรอ้ยละ 25
ภายในประมาณวนัที� 12 มถินุายน 2564 ในราคา 4 ล้าน
ปอนด์ โดยราคาจะสามารถปรบัลดลงหาก P&B ไม่
สามารถบรรลผุลกําไรที�กําหนดไวไ้ด้ ยกเวน้หาก P&B
สามารถเพิ�มทนุใหแ้ก่นักลงทนุใด ๆ ได้ในราคาที�เกินกวา่ที�
ระบุไวใ้นสญัญา ในการรว่มทนุ Brecks ได้โอนธุรกิจ
โปรตีนจากพชืทั�งหมด ฐานลกูค้า รวมถึงเทคโนโลยกีาร
ผลิตมาที� P&B ป�จจุบนัอยูร่ะหวา่งการพจิารณาคัดเลือก
โรงงานที�เหมาะสมสาํหรบัการขยายกําลังการผลิต 

จงึเชา่พื�นที�โรงงานเดิมของเบรคสส์าํหรบัการผลิต
(อัตราค่าเชา่ 60,000 ปอนด์ต่อป� ชาํระค่าเชา่ 4 ครั�งต่อ
ป� (สญัญาอายุ 2 ป� ต่ออายุได้คราวละ 2 ป� และผู้เชา่
สามารถยกเลิกสญัญาเมื�อใดก็ได้ โดยใหแ้จง้ยกเลิก
อยา่งน้อย 3 เดือนก่อนการยกเลิก) ไปจนกวา่จะหา
โรงงานแหง่ใหมที่�เหมาะสมได้ อยา่งไรก็ตาม เพื�อตอบ
สนองการความต้องการสั�งผลิตของลกูค้าที�เพิ�มขึ�น ใน
เดือนมถินุายน 2563 P&B ได้นําเงินเพิ�มทนุที�ได้รบัจากบ
รษัิทฯ จาํนวน 0.8 ล้านปอนด์ ไปซื�อเครื�องจกัรใหมเ่พื�อ
ขยายกําลังการผลิตประมาณรอ้ยละ 40 (เพิ�มเป�น
ประมาณ 4,700 ตัน) P&B ได้ซื�อโรงงานแหง่ใหมส่าํเรจ็
เมื�อเดือนมกราคม 2564 ซึ�งเป�นโรงงานผลิตไสก้รอก
55,000 ตัน และสามารถขยายกําลังการผลิตได้ถึง
70,000 ตัน ในป� 2564 ซึ�งได้เริ�มผลิตสนิค้า และขอรบั
ใบอนุญาตจาก British Retail Consortium (BRC)
แล้วแสดงใหเ้หน็ถึงศักยภาพและมาตรฐานในการผลิต
ของบรษัิท P&B เพื�อรองรบัลกูค้าระดับสากล อีกทั�ง
P&B มแีผนที�จะระดมทนุจากนักลงทนุเพิ�มเติมโดยจะนํา
เงินที�ได้ไปขยายฐานการผลิตในประเทศสหรฐัอเมรกิาอีก
ด้วย ในทวปีเอเชยี เมื�อเดือนธนัวาคม ป� 2564 บรษัิทฯ
ได้รว่มดึงพนัธมติรทางธุรกิจ จดัตั�งบรษัิท Plant &
Bean (Thailand) จากัด (P&B Thailand) ผ่านการ
รว่มทนุระหวา่งบรษัิท นิวทรา รเีจนเนอเรทีฟ โปรตีน
จาํกัด (NRPT) ซึ�งบรษัิทถือหุน้อยูร่อ้ยละ 50 รว่มกับ
บรษัิท Innobic จาํกัด โดย NRPT จะถือหุน้รอ้ยละ 51
และ P&B ถือหุน้ รอ้ยละ 49 ใน บรษัิท P&B Thailand
โดยคาดวา่จะเป�ดโรงงานผลิตอาหารโปรตีนจากพชืโดย
เฉพาะ โดยตั�งเป�ากําลังการผลิต 3,000 ตันต่อป� เริ�ม
ก่อสรา้ง 2565 บรษัิทคาดวา่ การรว่มทนุในครั�งนี�จะทําให้
บรษัิทได้รบัโอกาสในการเรยีนรูแ้ละเพิ�มความชาํนาญใน
การผลิตสนิค้าดังกล่าว เป�นการเป�ดโอกาสใหบ้รษัิท
สามารถก้าวขึ�นมาเป�นหนึ�งในผู้รบัจา้งผลิตอาหารของ
ไทยรายใหญ่สาหรบัผลิตภัณฑ์ประเภทนี�ในอนาคต 
    ความรว่มมอืดังกล่าว แสดงใหเ้หน็ถึงวสิยัทัศน์และ
การเพื�อการเติบโตอยา่งยั�งยนื อาทิเชน่ การมฐีานการ
ผลิตที�มสีามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที�มมีาตรฐานเดียวกัน
รองรบัลกูค้าที�มเีครอืขา่ยรา้นอาหารทั�วโลกรวมถึงเพื�อ
ประโยชน์ทางภาษี (เชน่ ลดภาระภาษีนําเขา้สนิค้า) เป�นต้น
การเพิ�มทนุของ P&B ในอนาคตดังกล่าวอาจทาให้
บรษัิทฯ ได้รบัผลกระทบในสดัสว่นการถือหุน้ที�ลดลง โดย
บรษัิทฯ มนีโยบายคงสดัสว่นการลงทนุของบรษัิทฯ ไมตํ่�า
กวา่รอ้ยละ 40 ของหุน้ทั�งหมดของ P&B ที�ผ่านมา
โรงงานของ Brecks ที�ประเทศอังกฤษ รบัจา้งผลิต
สนิค้าโปรตีนจากพชืใหกั้บตราสนิค้าต่าง ๆ เชน่ Quorn,
The Vegetarian Butcher และ Cauldron Foods 
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การเขา้รว่มลงทนุใน  Big Idea Venture LLC  และ  New Protein Fund I, Unovis NCAP II  กองทนุที�เน้น
การลงทนุในธุรกิจโปรตีนจากพชืและเซลล์  

    เพื�อเป�นผู้นําในการผลิตอาหารโปรตีนจากพชื การได้เขา้ถึงเทคโนโลยแีละลกูค้าใหม ่ๆ จากทั�วโลก เมื�อวนัที� 3 ตลุาคม
2562 บรษัิทเขา้ลงทนุในฐานะนักลงทนุที�ไมไ่ด้มสีว่นรว่มในการบรหิารใน  Big Idea Venture LLC (“Big Idea
Venture”  หรอื “ BIV”)  และ กองทนุนิวโปรตีน (“ New Protein Fund I”)  ขนาดกองทนุ 1 ,500 ล้านบาท ซึ�งคณุ
แดน ปฐมวาณิชย ์กรรมการและผู้บรหิารของบรษัิทเป�นผู้รว่มก่อตั�ง โดย Big Idea Venture  เป�นผู้บรหิารจดัการ
กองทนุ  New Protein Fund I  ซึ�งเป�นกองทนุแบบ  Accelerator  ที�ใหเ้งินทนุสนับสนุนธุรกิจสตารท์อัพเกี�ยวกับ
อาหารโปรตีนจากพชื พรอ้มทั�งคําปรกึษาในการดําเนินธุรกิจใหป้ระสบความสาํเรจ็ โดยตั�งเป�าหมายเขา้ลงทนุ 100 สตารท์
อัพ ซึ�งป�จจุบนัลงทนุแล้วมากกวา่ 30 สตารท์อัพ มากกวา่ครึ�งหนึ�งของสตารท์อัพเหล่านั�นมยีอดขายแล้ว3 อาทิเชน่ 
 Phuture Limited (“Phuture”) ( หมูเทียม) โดยจาํหน่ายใหร้า้นอาหารหลายแหง่ในสงิคโปร4์ ทั�งนี� ในฐานะนักลงทนุที�
ไมไ่ด้มสีว่นรว่มในการบรหิารใน  Big Idea Venture  ทําใหบ้รษัิทฯ ได้รบัสทิธใินการเขา้นําเสนอเป�นผู้ผลิตใหกั้บ  Start-
up  ที�กอง  New Protein Fund  ลงทนุ  (Preferred Co-Packer)  เมื�อ  Start-up  เหล่านั�นมคีวามต้องการผู้ผลิต
ทั�งในจาํนวนผลิตแบบทดลองตลาด และในจาํนวนผลิตเชงิพาณิชย ์( Commercial Scale)  การเขา้ลงทนุดังกล่าวทําให้
มโีอกาสเขา้ถึงเทคโนโลยใีหม ่ๆ ที�สามารถนํามาประยุกต์ใชกั้บบรษัิทได้ในภายภาคหน้าเพื�อการเพิ�มผลผลิตและ
ประสทิธภิาพในการผลิตของบรษัิทใหด้ียิ�งขึ�น ตัวอยา่ง บรษัิทที�อยูใ่น  New Protein Fund I  เชน่  Black Sheep
Food ( เนื�อแกะ)  Phuture Meat ( เนื�อหมู)  Eat Karana ( เนื�อววั)  Confetti fine Foods ( ขนมขบเคี�ยวจากพชื)  

    ในป� 2564 บรษัิทได้ลงทนุในกองทนุ  Unovis NCAP II  ในรูปแบบหุน้สว่นจาํกัดความรบัผิด ( Limited Partner)  ซึ�ง
ลงทนุในธุรกิจสตารท์อัพที�เกี�ยวกับเทคโนโลยพีฒันาอาหารโปรตีนทางเลือก ตั�งแต่การลงทนุเพื�อเริ�มธุรกิจไปจนถึงขั�นขยาย
กําลังการผลิตและสง่ขายสนิค้าไปทั�วโลก ด้วยประสบการณ์ของทีมงานและบุคคลากรของ  Unovis Asset Management
(“Unovis”)  โดยการลงทนุในกองทนุ  Unovis  จะเพิ�มโอกาสใหบ้รษัิทสามารถก้าวทันเทคโนโลยขีองอุตสาหกรรมอาหารใน
ระดับสากล เนื�องจากกองทนุของ  Unovis Asset Management  เป�นกองทนุชั�นนําของโลกทางด้านโปรตีนทางเลือก
และมเีทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการผลิตที�ทันสมยั ซึ�งพฒันาโดยบรษัิทในเครอืของกองทนุ ( Portfolio companies) 
 อีกทั�ง การลงทนุจะเป�นชอ่งทางในการขยายธุรกิจและเขา้ถึงนวตักรรมที�ทันสมยั และเป�ดโอกาสใหบ้รษัิทเป�นผู้ผลิตใหกั้บ
ธุรกิจที�มผีลิตภัณฑ์เหล่านี�ในระยะยาวได้ อีกทั�ง กองทนุยงัมทีีมที�ปรกึษาที�มากประสบการณ์ และมเีครอืขา่ยธุรกิจที�
สอดคล้องกับอุตสาหกรรม ตัวอยา่งที�บรษัิทที�กองทนุ  Unovis NCAP I  ซึ�งเป�นกองทนุแรกของ  Unovis  ได้เขา้รว่ม
ลงทนุ ได้แก่  Beyond Meat ( เนื�อจากโปรตีนพชื)  Memphis Meats ( เนื�อสงัเคราะห)์  Miyoko’s Creamery ( ชสี
จากโปรตีนพชื) เป�นต้นฯ  
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Wicked Foods, Inc. และ Konscious Foods, Inc. 
    ในเดือนพฤษภาคม 2564 บรษัิทฯ ได้ลงทนุในบรษัิท Wicked Foods, Inc. (Wicked) มูลค่า 1.5 ดอลลารส์หรฐั หรอื
ประมาณ 47.0 ล้านบาท โดย Wicked เป�นบรษัิทสตารท์อัพ ดําเนินธุรกิจขายอาหารและสนิค้าโปรตีนจากพชื (plant-
based) อยา่งครบวงจร ภายใต้แบรนด์สนิค้า Wicked Foods และ Wicked Kitchen โดยมสีนิค้าใหเ้ลือกหลากหลาย
อาทิ อาหาร plant-based สาํเรจ็รูป พซิซา่ ซอส อาหารแชแ่ขง็ ป�จจุบนั บรษัิท Wicked วางจาํหน่ายสนิค้าในรา้นค้า
Tesco ในสหราชอาณาจกัร และ มแีผนจะขยายธุรกิจไปประเทศสหรฐัอเมรกิา ยุโรป และ ประเทศอื�นๆในอนาคต และ
ลงทนุในบรษัิท Konscious Foods, Inc. (Konscious) ซึ�งเป�นสตารท์อัพที�มุง่เน้นสนิค้าประเภทอาหารทะเล (plant-
based seafood) ซึ�งเป�นการเพิ�มทางเลือกอื�นๆใหกั้บผู้บรโิภค และกลุ่มลกูค้า plant-based ซึ�งมกัจะมุง่เน้นไปเป�น
ผลิตภัณฑ์เนื�อววัที�ทํามาจากโปรตีนพชื เป�นต้น โดย บรษัิท Konscious จะมุง่เน้นการขายสนิค้า plant-based
seafood ในทวปีอเมรกิาเหนือ และ มแีผนที�จะเพิ�มหมวดสนิค้าไปยงัโปรตีนจากพชืประเภทอื�นๆ และ จะเพิ�มยอดขายในทวี
ปอื�นๆต่อไปในอนาคต

มุง่เน้นการวจิยัและพฒันา ( Research and Development)  การสรา้งและการต่อยอดความสมัพนัธท์างธุรกิจกับ
พนัธมติรทางธุรกิจ ( Partnership)  เพื�อเพิ�มความหลากหลายของธุรกิจด้วยการนําเสนอผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
หรอืบรกิารใหม ่ 
ทีมวจิยัและพฒันาของบรษัิทฯ มปีระสบการณ์มากกวา่ 20 ป� ในการพฒันาผลิตภัณฑ์ใหกั้บลกูค้า โดยบรษัิทฯ มุง่มั�นที�จะ
ศึกษาการเปลี�ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บรโิภคเพื�อพฒันาหรอืลงทนุในผลิตภัณฑ์หรอืเทคโนโลยทีี�เพิ�มโอกาสทาง
ธุรกิจที�จะสามารถขยายการเติบโตของบรษัิทฯ ได้ เชน่ การลงทนุในธุรกิจ Functional และ ธุรกิจ Plant-based เพื�อ
รองรบัการเพิ�มขึ�นของคนกลุ่ม Millennial หรอื Gen Me รวมถึงแนวโน้มการรกัษาสขุภาพและรกัษ์โลกมากขึ�นของผู้
บรโิภค จะเป�นแรงขบัเคลื�อนสาํคัญของการเติบโตของธุรกิจอาหารในอนาคต 
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ความปลอดภัยของขอ้มูลและระบบสารสนเทศ

นโยบายความเป�นสว่นตัว บรษัิท เอ็นอาร ์อินสแตนท์ โป
รดิวซ ์จาํกัด (มหาชน) (สาํหรบับุคคลภายนอก) 
นโยบายความเป�นสว่นตัว บรษัิท เอ็นอาร ์อินสแตนท์ โป
รดิวซ ์จาํกัด (มหาชน) (สาํหรบัพนักงาน) 

     บรษัิทจะเก็บรกัษาขอ้มูลสว่นบุคคลไวใ้นระยะเวลาเท่าที�
ขอ้มูลนั�นยงัมคีวามจาํเป�นตามวตัถปุระสงค์ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเท่านั�น ตามรายละเอียดที�ได้กําหนดไวใ้น
นโยบาย ประกาศหรอืตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ทั�งนี� เมื�อพน้
ระยะเวลาและขอ้มูลสว่นบุคคลสิ�นความจาํเป�นตาม
วตัถปุระสงค์ดังกล่าวแล้ว บรษัิทจะทําการลบ ทําลายขอ้มูล
สว่นบุคคล หรอืทําใหข้อ้มูลสว่นบุคคลไมส่ามารถระบุตัวตนได้
ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทําลายขอ้มูลสว่น
บุคคล อยา่งไรก็ดี ในกรณีที�มขีอ้พพิาท การใชส้ทิธหิรอืคดี
ความอันเกี�ยวขอ้งกับขอ้มูลสว่นบุคคลของท่าน บรษัิทขอ
สงวนสทิธใินการเก็บรกัษาขอ้มูลนั�นต่อไปจนกวา่ขอ้พพิาทนั�น
จะได้มคํีาสั�ง หรอื คําพพิากษาถึงที�สดุ บรษัิท ได้แต่งตั�งเจา้
หน้าที�คุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคลเพื�อทําหน้าที�ตรวจสอบ
กํากับและใหคํ้าแนะนําในการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเป�ดเผย
ขอ้มูลสว่นบุคคล รวมถึงการประสานงานและใหค้วามรว่มมอื
กับสาํนักงานคณะกรรมการคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล เพื�อให้
สอดคล้องตามพระราชบญัญัติคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล
พ.ศ. 2562 

นโยบายความเป�นสว่นตัว บรษัิท เอ็นอาร ์อินสแตนท์ โป
รดิวซ ์จาํกัด (มหาชน) 
 บรษัิท มุง่มั�นที�จะปกปองความเป�นสว่นตัวของผู้ใชบ้รกิาร คู่
ค้า พนัธมติรทางธุรกิจ ตลอดจน พนักงานของบรษัิท จงึได้
กําหนดนโยบายความเป�นสว่นตัว บรษัิท เอ็นอาร ์อินสแตนท์
โปรดิวซ ์จาํกัด (มหาชน) ขึ�น 2 ฉบบั ดังนี� 

1.

2.

 นโยบายฉบบันี� จดัทําขึ�นเพื�อปกป�องความเป�นสว่นตัวของผู้
ใชบ้รกิาร คู่ค้า และพนัธมติรทางธุรกิจ และพนักงาน ในการ
เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเป�ดเผยขอ้มูลสว่นบุคคล เพื�อให้
เป�นไปตามพระราชบญัญัติคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล พ.ศ.
2562 โดยขอ้มูลสว่นบุคคลที�บรษัิทฯ เก็บรวบรวม ได้แก่ 

ขอ้มูลสว่นตัวของเจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคล เชน่ ชื�อ-
นามสกลุ, วนัเดือนป�เกิด, สาํเนาบตัรประชาชน, ลายมอื
ชื�อ, เพศ, นํ�าหนัก, อายุ, สถานภาพสมรส, สญัชาติ,
ประวติัการทํางาน, ตําแหน่งหน้าที�ทางการงาน, ลายมอื
ชื�อ, รูปถ่าย, เลขใบขบัขี� เป�นต้น 
ขอ้มูลสาํหรบัติดต่อ เชน่ ที�อยู,่ หมายเลขโทรศัพท์,
อีเมล, นามบตัร 
ขอ้มูลทางการเงิน ได้แก่ ขอ้มูลบญัชธีนาคาร, สาํเนา
สมุดบญัช,ี เลขทะเบยีนผู้ถือหุน้, รายได้ 
ขอ้มูลตามกฎหมาย เชน่ หนังสอืรบัรองบรษัิท, ใบ ภพ
20, หมายเลขผู้เสยีภาษี 
ขอ้มูลที�ได้จากระบบอัตโนมติัหรอือุปกรณ์ต่างๆ เชน่
หมายเลข IP Address, รูปถ่าย 
ขอ้มูลทางการแพทย ์ตามสถานการณ์ต่างๆ เชน่ ผล
ตรวจ Covid 19 หรอืผลการฉีดวคัซนีป�องกันโรค
Covid 19 
ขอ้มูลที�ได้รบัจากระบบของบรษัิทหรอืจากการเป�น
พนักงาน เชน่ รหสัพนักงาน, ภาพจากกล้องวงจรป�ด 
โดยบรษัิทฯ จะดําเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคล
เมื�อได้รบัความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคล
ก่อนหรอืขณะทําการเก็บรวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคล
ยกเวน้ในกรณี ดังต่อไปนี� 
เพื�อปฏิบติัตามสญัญา กรณีการเก็บรวบรวม ใช ้หรอื
เป�ดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลเพื�อความจาํเป�นต่อการให้
บรกิารหรอืปฏิบติัตามสญัญาระหวา่งเจา้ของขอ้มูลและ
บรษัิทฯ 
เพื�อป�องกันหรอืระงับอันตรายต่อชวีติ รา่งกาย หรอื
สขุภาพ 
เพื�อปฏิบติัตามกฎหมาย 
เพื�อผลประโยชน์อันชอบโดยกฎหมายของบรษัิทฯ กรณี
มคีวามจาํเป�นเพื�อประโยชน์อันชอบธรรมในการดําเนิน
งานของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะพจิารณาถึงสทิธขิอง
เจา้ของขอ้มูลเป�นสาํคัญ เชน่ เพื�อป�องกันการฉ้อโกง
การรกัษาความปลอดภัยในระบบเครอืขา่ย การปกป�อง
สทิธเิสรภีาพ และประโยชน์ของเจา้ของขอ้มูล เป�นต้น 
เพื�อการศึกษาวจิยัหรอืสถิติ กรณีที�มกีารจดัทําเอกสาร
ประวติัศาสตรห์รอืจดหมายเหตเุพื�อประโยชน์สาธารณะ
หรอืที�เกี�ยวกับการศึกษาวจิยัหรอืสถิติซึ�งได้จดัใหม้ี
มาตรการปกป�องที�เหมาะสมเพื�อคุ้มครองสทิธ ิเสรภีาพ
ของเจา้ของขอ้มูล 
เพื�อปฏิบติัภารกิจของรฐั กรณีมคีวามจาํเป�นต่อการ
ปฏิบติัตามภารกิจเพื�อประโยชน์สาธารณะ หรอืการ
ปฏิบติัหน้าที�ตามอํานาจรฐัที� บรษัิทฯ ได้รบัมอบหมาย 

1.

2.

3.
4.

5.

6.
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ความปลอดภัยของขอ้มูลและระบบสารสนเทศ

เพื�อป�องกันหรอืระงับอันตรายต่อชวีติ รา่งกาย หรอื
สขุภาพของบุคคล 
เป�นการดําเนินกิจกรรมโดยชอบด้ยกฎหมายที�มกีาร
คุ้มครองที�เหมาะสมของมูลนิธ ิสมาคม หรอื องค์กรไม่
แสวงหากําไรที�มวีตัถปุระสงค์เกี�ยวกับการเมอืง ศาสนา
ปรชัญา หรอืสหภาพแรงงาน ใหแ้ก่สมาชกิ ผู้ซึ�งเคยเป�น
สมาชกิ หรอืผู้ซึ�งมกีารติดต่ออยา่งสมํ�าเสมอกับมูลนิธิ
สมาคม หรอื องค์กรที�ไมแ่สวงหากําไรตามวตัถปุระสงค์
ดังกล่าว โดยไมเ่ป�ดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลนั�นออกไป
ภายนอกมูลนิธ ิสมาคม หรอื องค์กรที�ไมแ่สวงหากําไร
นั�น 
เป�นขอ้มูลที�เป�ดเผยต่อสาธารณะด้วยความยนิยอมโดย
ชดัแจง้ของเจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคล 
เป�นการจาํเป�นเพื�อการก่อตั�งสทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย
การปฏิบติัตามหรอืการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย
หรอืการยกขึ�นต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย 
เป�นการจาํเป�นในการปฏิบติัตามกฎหมายเพื�อใหบ้รรลุ
วตัถปุระสงค์เกี�ยวกับ
เวชศาสตรป์�องกันหรอือาชวีเวชศาสตร ์การประเมนิ
ความสามารถในการทํางานของลกูจา้ง การวนิิจฉัยโรค
ทางการแพทย ์การใหบ้รกิารด้านสขุภาพหรอืสงัคม การ
รกัษาทางการแพทย ์การจดัการด้านสขุภาพ หรอืระบบ
การใหบ้รกิารด้านสงัคมสงเคราะห ์
ประโยชน์ด้านการสาธารณสขุ เชน่ การป�องกันด้าน
สขุภาพจากโรคติดต่ออันตรายหรอืโรคระบาด 
การคุ้มครองแรงงาน การประกันสงัคม หลักประกัน
สขุภาพแหง่ชาติ สวสัดิการเกี�ยวกับการรกัษาพยาบาล
ของผู้มสีทิธติามกฎหมาย การคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ หรอื การคุ้มครองทางสงัคม 
การศึกษาวจิยัทางวทิยาศาสตร ์ประวติัศาสตร ์หรอืสถิติ
หรอืประโยชน์สาธารณะอื�น 
ประโยชน์สาธารณะที�สาํคัญ 

ขอ้มูลสว่นบุคคลที�มคีวามอ่อนไหว 

 บรษัิทฯ อาจจาํเป�นต้องเก็บรวบรวมขอ้มูลที�มคีวามอ่อนไหว
เชน่ ศาสนา ขอ้มูลทางการแพทย ์โดยบรษัิทฯ จะทําการขอคํา
ยนิยอมจากผู้ใหข้อ้มูลทกุครั�งที�เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอื
เป�ดเผย เวน้แต่ 

1.

2.

3.

4.

5.

 ผู้ใหข้อ้มูลสามารถขอใชส้ทิธต่ิางๆ ตามที�กฎหมาย
กําหนด และตามที�ระบุไวด้ังต่อไปนี� 
สทิธใินการขอเขา้ถึงและขอรบัสาํเนาขอ้มูลสว่นบุคคล 
สทิธใินการขอแก้ไขขอ้มูลดังกล่าวใหเ้ป�นป�จจุบนัและถกู
ต้อง 
สทิธใินการขอรบัขอ้มูลสว่นบุคคล ในกรณีที�บรษัิทฯ ได้
ทําใหข้อ้มูลสว่นบุคคลนั�นอยูใ่นรูปแบบที�สามารถอ่าน
หรอืใชง้านโดยทั�วไปได้ด้วยเครื�องมอืหรอือุปกรณ์ที�
ทํางานได้โดยอัตโนมติัและสามารถใชห้รอืเป�ดเผยขอ้มูล
สว่นบุคคลได้ด้วยวธิกีารอัตโนมติั 
สทิธใินการขอลบหรอืทําลายหรอืทําใหข้อ้มูลสว่นบุคคล
เป�นขอ้มูลที�ไมส่ามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื�อขอ้มูลนั�น
หมดความจาํเป�นหรอืเมื�อเจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคลถอน
ความยนิยอม 
สทิธใินการขอระงับการใชข้อ้มูลสว่นบุคคล ในกรณีเมื�อ
เป�นขอ้มูลสว่นบุคคลที�ต้องลบหรอืเมื�อขอ้มูลดังกล่าว
หมดความจาํเป�น 
สทิธใินการถอนความยนิยอม ในการประมวลผลขอ้มูลที�
ผู้ใชบ้รกิารเคยใหไ้ว ้
สทิธใินการขอคัดค้าน เจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคลมสีทิธิ
คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเป�ดเผยขอ้มูล เมื�อใด
ก็ได้ 

    โดย บรษัิทฯ จะใชม้าตรการทางเทคนิค และการบรหิาร
จดัการที�เหมาะสมเพื�อป�องกันและรกัษาความปลอดภัยของ
ขอ้มูลสว่นบุคคลของท่าน โดยมกีารเขา้รหสัสาํหรบัการสง่
ขอ้มูลผ่านเครอืขา่ยอินเทอรเ์น็ตและควบคมุการเขา้ถึงขอ้มูล
สว่นบุคคลของท่านเฉพาะผู้เกี�ยวขอ้ง ทั�งในสว่นของขอ้มูลที�
จดัเก็บในรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส ์

สทิธขิองเจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคล 



การจดัหาวตัถดิุบอยา่งรบัผิดชอบ 

 คู่ค้ารายสาํคัญของกลุ่มวตัถดิุบสด คิดสดัสว่นรอ้ยละ 95 โดยประมาณของยอดสั�งซื�อวตัถดุิบสดทั�งหมด
 คู่ค้ารายสาํคัญของกลุ่มวตัถดิุบแห้ง คิดสดัสว่นรอ้ยละ 70 โดยประมาณของยอดสั�งซื�อวตัถดุิบแหง้ทั�งหมด
 คู่ค้ารายสาํคัญของกลุ่มบรรจุภัณฑ์ คิดสดัสว่นรอ้ยละ 77 โดยประมาณของยอดสั�งซื�อบรรจุภัณฑ์ทั�งหมด

      บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคัญกับการบรหิารจดัการอยา่งยั�งยนืตลอดหว่งโซค่ณุค่าขององค์กร โดยได้มกีารกําหนดจรรยา
บรรณสาํหรบัคู่ค้าธุรกิจ (Supplier Code of Conduct) ที�จะบงัคับใชใ้หคู้่ค้าทางธุรกิจในหว่งโซอุ่ปทานของของบรษัิทฯ
และบรษัิทในเครอื ตลอดจนพนักงาน และตัวแทนของบรษัิทต้องปฏิบติัตามอยา่งเครง่ครดั ตามมาตรฐานและขอ้กําหนด
ครอบคลมุทกุองค์ประกอบการบรหิารจดัการอยา่งยั�งยนื (ESG) ที�เคารพสทิธมินุษยชน โปรง่ใส เป�นธรรม และลดผลกระ
ทบเชงิลบต่อสิ�งแวดล้อม ซึ�งคู่ค้าจะได้รบัมอบสาํเนาเอกสารจรรยาบรรณฯ เพื�อลงนามรบัทราบ โดยเป�นเงื�อนไขก่อนปฏิบติั
งานกับบรษัิทฯ รวมไปถึงบรษัิทฯ ยงักําหนดนโยบายจดัซื�อ-จดัจา้ง เพื�อใหห้น่วยงานจดัซื�อของบรษัิทฯ และผู้ที�เกี�ยวขอ้งได้
ปฏิบติัตามขั�นตอนการจดัซื�อ-จดัจา้งอยา่งเครง่ครดั โดยกําหนดวธิกีารจดัซื�อ-จดัจา้งไว ้ได้แก่ การแขง่ขนั, การจดัซื�อจากผู้
ค้ารายเดียว, การจดัซื�อจา้งตัวแทนจาํหน่าย และการประกวดราคา ซึ�งหน่วยงานจดัซื�อของบรษัิทฯ จะต้องปฏิบติัตามกรอบ
จรรยาบรรณ สทิธ ิและความรบัผิดชอบอยา่งตรงไปตรงมา เพื�อนําไปสูก่ารตระหนักถึงความสาํคัญของกระบวนการจดัหา
สนิค้า/บรกิารอยา่งเป�นธรรม สจุรติ และโปรง่ใส สง่เสรมิใหเ้กิดการแขง่ขนัของผู้ค้าอยา่งยุติธรรม ได้ผู้ค้าที�เหมาะสมทั�ง
คณุภาพของสนิค้า/บรกิารที�ตรงตามมาตรฐาน รวมไปถึงมคีวามคุ้มค่าสงูสดุใหกั้บองค์กร โดยป� 2021 มกีารติดตามผล
การปฏิบติัตามจรรยาบรรณสาํหรบัคู่ค้าธุรกิจของคู่ค้าบรษัิทจาํนวนประมาณ 100 ราย

      บรษัิทฯ มหีลักเกณฑ์ในการใชจ้ดักลุ่มคู่ค้ารายสาํคัญของบรษัิทฯ อยา่งชดัเจน โดยมมูีลค่าการค้าที�มรีะหวา่งกันมากกวา่
หรอืเท่ากับ 3 ล้านบาทต่อป� โดยแยกประเภทสนิค้าที�ซื�อขายกันเป�น 4 กลุ่ม วตัถดุิบสด วตัถดุิบแหง้ บรรจุภัณฑ์ และอื�น ๆ
โดยรอ้ยละของคู่ค้ารายสาํคัญคิดออกมาได้ดังนี�

1.
2.
3.

      วตัถดิุบที�ใชใ้นการผลิต 
      วตัถดุิบที�ใชใ้นการผลิตประกอบไปด้วยวตัถดุิบของสด ของแหง้ และสารประกอบอาหาร โดยวตัถดุิบสว่นใหญ่ จะเป�น
ผลผลิตทางการเกษตรได้แก่ พรกิ ตะไครม้ะนาว กระเทียม วตัถดุิบหลักของบรษัิทฯ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ�ง
ปรมิาณผลผลิตมคีวามไมแ่น่นอน และมอีายุในการเก็บรกัษาตํ�า บรษัิทฯ จงึมกีารวางแผนการ ผลิตและจดัตารางการรบั
วตัถดุิบเหล่านี�อยา่งเขม้งวด เพื�อรกัษาคณุภาพของวตัถดุิบที�ใชใ้นการผลิต ซึ�งจะสง่ผลกระทบโดยตรงต่อมาตรฐานคณุภาพ
ของผลิตภัณฑ์ของบรษิทั ฯ โดยทั�วไปบรษัิท ฯ จะเก็บวตัถดุิบประมาณ 3 ถึง 7 วนั โดยราคาซื�อขายวตัถดุิบทางการเกษตร
บรษัิท ฯ จะใชร้าคาอ้างอิงจากราคากลางของตลาดศรเีมอืงและตลาดไทย ซึ�งเป�นตลาดกลางผัก และผลไมส้ดขนาดใหญ่ใน
พื�นที�จงัหวดัราชบุรแีละพื�นที�ในการรบัซื�อ ซึ�งวตัถดุิบทางการเกษตร บรษัิทฯ จะรบัซื�อจากตัวแทนจาํหน่ายเป�นสว่นใหญ่ โดย
บรษัิทฯ เป�นผู้กําหนดคณุภาพที�ต้องการ 

      บรรจุภัณฑ์
      บรษัิทฯ จะทําการสั�งซื�บรรจุภณภัฑท์ทกุขนาดและชนิด ตามคา สั�งซื�อของลกูค้า โดยสว่นใหญ่จะเป�นการสั�งซื�อจาก ผู้จดั
จาํหน่ายในประเทศ มบีางสว่นที�จาํเป�นจะตอ้งสั�งซื�อ จากผู้จดัจาํหน่ายในต่างประเทศ ซึ�งจะเกิดขึ�นก็ต่อเมื�อเป�น ขอ้กําหนด
เฉพาะของลกูค้า ซึ�งสว่นใหญ่เป�นการสั�งซื�อจากผู้ผลิตในประเทศ บรษิทั ฯ มกีารจดัหาวตัถดุิบทั�ง 2 กลุ่ม จากผู้ผลิตหรอื ผู้
จดัจาํหน่ายวตัถดุิบหลายราย เพื�อเป�นการลดความเสี�ยง จากการพึ�งพงิผู้ผลิตและผู้จดัหาวตัถดุิบรายใดรายหนึ�ง อีกทั�ง
บรษัิท ฯ มนีโยบายการสั�งซื�อที�สมา่ เสมอ และต่อเนื�องกับผู้ผลิตและผู้จดัหาวตัถดุิบรายเดิม เป�นการสรา้งความสมัพนัธที์�ดี
ระหวา่งกัน ทําใหที้�ผ่านมาบรษัิทฯ ไมเ่คยประสบป�ญหาการขาดแคลนวตัถดุิบในการผลิตจน สง่ผลกระทบอยา่งมนีัยสาํคัญ
ต่อการประกอบธุรกิจแต่อยา่งใด 

บรษัิท เอ็นอาร ์อินสแตนท์ โปรดวิซ ์จาํกัด (มหาชน)
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      การผลิตและการควบคมุการผลิต
      ป� 2564 อัตราการใชกํ้าลังการผลิตเฉลี�ยของบรษัิทฯ อยูใ่นอัตราประมาณรอ้ยละ 86 จากกําลังการผลิตทั�งหมด
ประมาณ 13,937 ตันต่อป� สาํหรบัโรงงานผลิตเสน้ และโรงงานผลิตซอสและเครื�องปรุง และ อัตราการใชก้าลังการผลิต
เฉลี�ยของบรษัิท ซตีิ�ฟู�ด จาํกัด อยูใ่นอัตราประมาณรอ้ยละ 8 จากกําลังการผลิตทั�งหมดประมาณ 5,120 ตันต่อป�สาํหรบัการ
ผลิตซอสและเครื�องปรุงที�นครปฐม

      ขั�นตอนการผลิต
      โดยทั�วไป บรษัิทฯ จะผลิตสนิค้าตามคําสั�งซื�อของลกูค้า (Made to order) เป�นหลัก และมเีพยีงบางสว่นที�บรษัิทฯ
ผลิตเพื�อสต๊อกผลิตภัณฑ์ไวเ้พื�อจาํหน่ายใหธุ้รกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และรา้นค้าปลีกทั�วไปทั�งในและต่างประเทศ โดยฝ�าย
ผลิตจะวางแผนการผลิตรว่มกับฝ�ายขายและฝ�ายจดัซื�อวตัถดุิบ ทั�งนี� เพื�อใหก้ารผลิตเป�นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ บรรลเุป�า
หมายการผลิต และสามารถสง่มอบผลิตภัณฑ์ภายในเวลาที�ตกลงไวกั้บลกูค้า บรษัิทฯ จงึมขีั �นตอนการผลิตม ีดังนี�
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ฝ�ายผลิตจะเริ�มวางแผนการผลิต เมื�อได้รบัคําสั�งซื�อ (SO) จากฝ�ายขาย

ฝ�ายผลิตพจิารณาขอ้มูลประกอบการวางแผนผลิต ได้แก่ สตูรการผลิต สต็อก วตัถดุิบและ
บรรจุภัณฑ์ ความสามารถของเครื�องจกัร และกําลังการผลิต

หากมกีารเปลี�ยนแปลงคําสั�งซื�อ ฝ�ายขายต้องรบีแก้ไข Proforma Invoice สง่ใหล้กูค้า
ยนืยนัเป�นลายลักษณ์อักษร และแจง้แก้ไข SO ใหฝ้�ายผลิตทันที

ฝ�ายผลิตออกใบสั�งผลิตตามแผนการผลิตประจาํวนัใหแ้ผนกผลิต
เพื�อดําเนินการผลิตตามแผน

ฝ�ายควบคมุคณุภาพเขา้ตรวจชมิรสชาติและวดัคณุภาพของผลิตภัณฑ์

นําผลิตภัณฑ์ที�ผลิตได้มาบรรจุตามความต้องการของลกูค้า

ฝ�ายขายจดัสง่เอกสารออกใหล้กูค้าอีเมล และฝ�ายคลังสนิค้าจดัเตรยีมสนิค้า 
เพื�อสง่มอบใหล้กูค้าต่อไป
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      บรษัิทฯ มฝี�ายการผลิตและควบคมุการผลิตเป�นหนึ�งใน
สว่นสาํคัญที�สดุของการดําเนินการของบรษัิทฯ ที�จะสง่ผล
โดยตรงต่อมาตรฐานคณุภาพของสนิค้าซึ�งเป�นสิ�งที�บรษัิทฯ
ใสใ่จเป�นอยา่งมาก บรษัิทฯ จงึใหค้วามสาํคัญต่อขั�นตอนการ
ผลิตและการควบคมุการผลิตเพื�อใหพ้นักงานทกุคนสามารถ
ทํางานได้อยา่งเต็มประสทิธภิาพที�สดุ โดยบรษัิทฯ ได้จดัแบง่
การเป�นหน่วยงานฝ�ายผลิตยอ่ยออกเป�น 5 ฝ�าย ดังนี�
      1) ฝ�ายผลิตสายสนิค้าชนิดผง สายผลิตนี�จะผลิตสนิค้า
ชนิดผงต่าง ๆ เชน่ ผงปรุงรส ผงเครื�องดื�มสาํเรจ็รูป เป�นต้น
โดยยงัรวมถึงขั�นตอนของการผสมสว่นประกอบชนิดผงต่าง
ๆ การบรรจุสนิค้าใสซ่องและกล่องด้วยเครื�องจกัรอัตโนมติั
และแรงงานคน
      2) ฝ�ายผลิตสายเสน้บะหมี� สายผลิตนี�จะผลิตสนิค้า
ประเภทเสน้บะหมี�ต่าง ๆ เชน่ เสน้บะหมี� เสน้ฮกเกี�ยน เป�นต้น
โดยในสายผลิตนี�จะมขีั �นตอนการผลิตเริ�มตั�งแต่ผสมแป�ง
รดีแผ่นแป�ง ปรุงรส และบรรจุลงบรรจุภัณฑ์เป�นสนิค้าสาํเรจ็
ที�สามารถสง่มอบใหล้กูค้าได้
      3) ฝ�ายผลิตสายเตรยีมวตัถดุิบและผลิตสนิค้าแชง่แขง็
สายผลิตนี�จะดําเนินการรบัวตัถดุิบที�รบัซื�อเขา้มาและนํามาเขา้
สูข่ั �นตอนการเตรยีมวตัถดุิบเพื�อใหส้ามารถนําเป�นผลิตในขั�น
ตอนต่อไปได้ โดยเริ�มตั�งแต่การล้างทําความสะอาด ตัดแต่ง
วตัถดุิบ ก่อนนําสง่ไปสูข่ั �นตอนการผลิตสนิค้าต่าง ๆ ในสาย
ผลิตอื�น นอกจากนี� สายผลิตนี�ยงัผลิตสนิค้าประเภทแชแ่ขง็
ด้วย
      4) ฝ�ายผลิตสายเครื�องแกงและซอสต่าง ๆ สายผลิตนี�จะ
ดําเนินการผลิตสนิค้าประเภทเครื�องแกงและซอสเป�นหลัก
โดยเริ�มตั�งการรบัวตัถดุิบที�ถกูเตรยีมแล้วจากฝ�ายผลิตสาย
เตรยีมวตัถดุิบ นํามาบด ปรุงรส บรรจุเป�นสนิค้าและฆา่เชื�อ
ก่อนจะสง่ต่อไปจดัเตรยีมเพื�อนําสง่มอบใหล้กูค้าต่อไป
      5) ฝ�ายผลิตสายติดฉลากและแพค็กิ�ง สายผลิตนี�จะ
ดําเนินการติดฉลากแพค็กิ�งผลิตภัณฑ์จากสายผลิตอื�นเพื�อ
ใหพ้รอ้มสง่มอบลกูค้า โดยจะรบัผลิตภัณฑ์จากสายผลิต
สนิค้าชนิดผงและสายเครื�องแกงและซอสต่าง ๆ

      ขั�นตอนการควบคมุการผลิต
      บรษัิทฯ มคีวามมุง่มั�นที�จะผลิตสนิค้าที�ได้มาตรฐาน
อาหารปลอดภัย (Safe Food) โดยผลิตภัณฑ์ของบรษัิทฯ มี
การสง่ออกไปยงักลุ่มประเทศยุโรปและสหรฐัอเมรกิาเป�น
หลัก ซึ�งเป�นกลุ่มประเทศที�มคีวามเขม้งวดในเรื�องของ
คณุภาพสนิค้าและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารที�ถกู
นําเขา้เป�นอยา่งมาก ดังนั�น บรษัิทฯ จงึมนีโยบายควบคมุ
คณุภาพในทกุขั�นตอนการผลิตเพื�อใหม้ั �นใจได้วา่ผลิตภัณฑ์
ทกุชิ�นที�ออกจากโรงงานไปถือลกูค้าจะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับสากล

      • คณุภาพของวตัถดุิบที�ใชใ้นการผลิต
         วตัถดุิบที�ใชใ้นการผลิตนั�นจะประกอบไปด้วยของสด
ของแหง้และสารประกอบอาหาร โดยบรษัิทฯ จะมกีาร
กําหนดคณุภาพของวตัถดุิบทกุชนิดเพื�อเป�นมาตรฐานใน
การคัดเลือกผู้จดัจาํหน่ายวตัถดุิบใหกั้บบรษัิทฯ นอกจากนี�
ฝ�ายควบคมุการผลิตใชว้ธิสีุม่ในการนําวตัถดุิบไปตรวจ
สอบในหอ้งปฏิบติัการเพื�อป�องกันไมใ่หม้กีารนําวตัถดุิบที�
ไมไ่ด้มาตรฐานตามกําหนดผ่านเขา้สูก่ระบวนการผลิตและ
เพื�อรกัษาคณุภาพวตัถดุิบจากผู้จดัจาํหน่าย ในกรณีที�ฝ�าย
ผลิตหรอืฝ�ายควบคมุการผลิตพบวา่วตัถดุิบที�ได้รบัจากผู้
จดัจาํหน่ายไมไ่ด้คณุภาพตามที�ตกลง บรษัิทฯ จะดําเนิน
การสง่คืนวตัถดุิบที�ไมไ่ด้มาตรฐานทั�งหมด และใหผู้้จดั
จาํหน่ายรบีดําเนินการสง่วตัถดุิบชดเชยโดยเรว็ที�สดุ หากผู้
จดัจาํหน่ายรายนั�นไมส่ามารถนําสง่วตัถดุิบชดเชยใหไ้ด้
ตามกําหนดระยะเวลา บรษัิทจะดําเนินการสั�งวตัถดุิบเพิ�ม
เติมจากผู้จดัจาํหน่ายรายอื�นจากรายชื�อผู้จาํหน่ายวตัถดุิบ
ที�ผ่านการประเมนิคณุสมบติั
      • คณุภาพของผลิตภัณฑ์
         ฝ�ายควบคมุการผลิตจะทําการตรวจสอบคณุภาพ
ของสนิค้าระหวา่งอยูใ่นสายการผลิตต่าง ๆ โดยใชว้ธิกีาร
สุม่ตัวอยา่งเพื�อทําการตรวจสอบทั�งทางกายภาพ ได้แก่ สี
ขนาด อุณหภมู ิความชื�น และสิ�งปลอมปน และทางเคมี
ได้แก่ รสชาติ ความชื�น ความเป�นกรด-ด่าง และการตรวจ
สอบเชื�อจุลินทรยี ์รวมไปถึงการตรวจสอบขอ้มูลบนฉลาก
ติดผลิตภัณฑ์เพื�อใหค้รบถ้วนและถกูต้อง
คลังสนิค้าและการขนสง่
         เนื�องจากผลิตภัณฑ์ของบรษัิทฯ เป�นอาหารและ
เครื�องปรุงรสจงึไมม่นีโยบายการกักเก็บวตัถดุิบสดและ
สนิค้าที�ผลิตเสรจ็แล้ว โดยสว่นใหญ่การจดัเก็บวตัถดุิบขอ
งบรษัิทฯ จะเป�นวตัถดุิบแหง้ เครื�องปรุงรส และบรรจุ
ภัณฑ์ โดยบรษัิทฯ จะมกีารติดต่อกับคู่ค้าเป�นรายวนัเพื�อ
ระบุวตัถดุิบที�ต้องการใหจ้ดัสง่มาที�โรงงานตามแผนการ
ผลิต สาหรบัสนิค้าที�ผลิตและบรรจุภัณฑ์เสรจ็สมบูรณ์แล้ว
บรษัิทฯจะดําเนินการติดต่อบรษัิทขนสง่สนิค้าเพื�อจดัสง่ไป
ยงัท่าเรอืทันที
        บรษัิท ใชเ้งื�อนไขการสง่สนิค้าแบบ FOB (Free on
Board) ซึ�งบรษัิทฯ ในฐานะผู้ขายมหีน้าที�ดําเนินการสง่
สนิค้าไปยงัท่าเรอืต้นทาง หลังจากนั�นความรบัผิดชอบจะ
เป�นของผู้ซื�อในการขนสง่สนิค้าจากท่าเรอืต้นทางจน
กระทั�งถึงปลายทางที�ลกูค้ากําหนด โดยการขนสง่สนิค้าไป
ยงัท่าเรอืต้นทาง บรษัิทฯ จะวา่จา้งบรษัิทขนสง่เป�นผู้
ดําเนินการ ซึ�งสนิค้าสว่นใหญ่ของบรษัิทฯจะจดัสง่ไปที�
ท่าเรอืแหลมฉบงั



      • คณุภาพของวตัถดุิบที�ใชใ้นการผลิต
         วตัถดุิบที�ใชใ้นการผลิตนั�นจะประกอบไปด้วยของสด
ของแหง้และสารประกอบอาหาร โดยบรษัิทฯ จะมกีารกําหนด
คณุภาพของวตัถดุิบทกุชนิดเพื�อเป�นมาตรฐานในการคัด
เลือกผู้จดัจาํหน่ายวตัถดุิบใหกั้บบรษัิทฯ นอกจากนี� ฝ�าย
ควบคมุการผลิตใชว้ธิสีุม่ในการนําวตัถดุิบไปตรวจสอบใน
หอ้งปฏิบติัการเพื�อป�องกันไมใ่หม้กีารนําวตัถดุิบที�ไมไ่ด้
มาตรฐานตามกําหนดผ่านเขา้สูก่ระบวนการผลิตและเพื�อ
รกัษาคณุภาพวตัถดุิบจากผู้จดัจาํหน่าย ในกรณีที�ฝ�ายผลิต
หรอืฝ�ายควบคมุการผลิตพบวา่วตัถดุิบที�ได้รบัจากผู้จดั
จาํหน่ายไมไ่ด้คณุภาพตามที�ตกลง บรษัิทฯ จะดําเนินการสง่
คืนวตัถดุิบที�ไมไ่ด้มาตรฐานทั�งหมด และใหผู้้จดัจาํหน่ายรบี
ดําเนินการสง่วตัถดุิบชดเชยโดยเรว็ที�สดุ หากผู้จดัจาํหน่าย
รายนั�นไมส่ามารถนําสง่วตัถดุิบชดเชยใหไ้ด้ตามกําหนดระยะ
เวลา บรษัิทจะดําเนินการสั�งวตัถดุิบเพิ�มเติมจากผู้จดั
จาํหน่ายรายอื�นจากรายชื�อผู้จาํหน่ายวตัถดุิบที�ผ่านการ
ประเมนิคณุสมบติั

      • คณุภาพของผลิตภัณฑ์
         ฝ�ายควบคมุการผลิตจะทําการตรวจสอบคณุภาพของ
สนิค้าระหวา่งอยูใ่นสายการผลิตต่าง ๆ โดยใชว้ธิกีารสุม่
ตัวอยา่งเพื�อทําการตรวจสอบทั�งทางกายภาพ ได้แก่ ส ีขนาด
อุณหภมู ิความชื�น และสิ�งปลอมปน และทางเคม ีได้แก่
รสชาติ ความชื�น ความเป�นกรด-ด่าง และการตรวจสอบเชื�อ
จุลินทรยี ์รวมไปถึงการตรวจสอบขอ้มูลบนฉลากติด
ผลิตภัณฑ์เพื�อใหค้รบถ้วนและถกูต้อง
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 คลังสนิค้าและการขนสง่
         เนื�องจากผลิตภัณฑ์ของบรษัิทฯ เป�นอาหารและเครื�อง
ปรุงรสจงึไมม่นีโยบายการกักเก็บวตัถดุิบสดและสนิค้าที�ผลิต
เสรจ็แล้ว โดยสว่นใหญ่การจดัเก็บวตัถดุิบของบรษัิทฯ จะ
เป�นวตัถดุิบแหง้ เครื�องปรุงรส และบรรจุภัณฑ์ โดยบรษัิทฯ
จะมกีารติดต่อกับคู่ค้าเป�นรายวนัเพื�อระบุวตัถดุิบที�ต้องการ
ใหจ้ดัสง่มาที�โรงงานตามแผนการผลิต สาหรบัสนิค้าที�ผลิต
และบรรจุภัณฑ์เสรจ็สมบูรณ์แล้ว บรษัิทฯจะดําเนินการติดต่อ
บรษัิทขนสง่สนิค้าเพื�อจดัสง่ไปยงัท่าเรอืทันที

         บรษัิท ใชเ้งื�อนไขการสง่สนิค้าแบบ FOB (Free on
Board) ซึ�งบรษัิทฯ ในฐานะผู้ขายมหีน้าที�ดําเนินการสง่สนิค้า
ไปยงัท่าเรอืต้นทาง หลังจากนั�นความรบัผิดชอบจะเป�นของผู้
ซื�อในการขนสง่สนิค้าจากท่าเรอืต้นทางจนกระทั�งถึงปลาย
ทางที�ลกูค้ากําหนด โดยการขนสง่สนิค้าไปยงัท่าเรอืต้นทาง
บรษัิทฯ จะวา่จา้งบรษัิทขนสง่เป�นผู้ดําเนินการ ซึ�งสนิค้าสว่น
ใหญ่ของบรษัิทฯจะจดัสง่ไปที�ท่าเรอืแหลมฉบงั



บรษัิท เอ็นอาร ์อินสแตนท์ โปรดวิซ ์จาํกัด (มหาชน)
NR Instant Produce Public Company Limited

64

สิ�งแวดล้อมยั�งยนื 

การดําเนินธุรกิจที�เป�นมติรกับสิ�งแวดล้อม  

มุง่มั�นดําเนินธุรกิจที�เป�นมติรต่อสิ�งแวดล้อมและความยั�งยนื 
บรหิารจดัการองค์กรใหใ้ชท้รพัยากรที�มอียา่งคุ้มค่าและมปีระสทิธภิาพ เพื�อลดผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมและชุมชนรอบ
ขา้ง  
ปฏิบติังานอยา่งใสใ่จถึงความปลอดภัยของพนักงาน ชุมชนโดยรอบ และผู้บรโิภค 

 ด้วยผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ มลพษิทางสิ�งแวดล้อม ป�ญหาขยะและการสญูเสยีความหลากหลาย
ทางชวีภาพที�มคีวามรุนแรงมากขึ�นในทกุๆวนั ประกอบกับทรพัยากรที�มอียูอ่ยา่งจาํกัดและกําลังจะหมดไป สง่ผลกระทบทั�ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อคณุภาพชวีติของคนในสงัคม ความมั�นคงทางอาหารและความต่อเนื�องในการดําเนินธุรกิจต่าง ๆ
มากมาย ด้วยเหตนุี� ในป�2564 บรษัิทฯ จงึมุง่มั�นที�จะรกัษาสิ�งแวดล้อมของโลกใหค้งอยูต่่อไป ด้วยการเปลี�ยนแปลงแนวคิด
ในการดําเนินกิจการเพื�อใหส้ง่ต่อผลิตภัณฑ์ และบรกิารที�เป�นมติรต่อผู้บรโิภคและสิ�งแวดล้อมอยา่งยั�งยนื โดยบรษัิทฯ มนี
โยบายสาํคัญเพื�อเป�นแนวทางในการปฏิบติัของผู้บรหิาร กรรมการ และพนักงาน ดังนี� 

 
 บรษัิทฯ วางเป�าหมายระยะสั�นในการกําหนดเป�าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจกที�สอดคล้องกับเป�าหมายของขอ้ตกลงปารสี
บนพื�นฐานทาง Climate Science ซึ�งมเีป�าหมายในการจาํกัดอุณหภมูเิฉลี�ยโลกไวใ้หไ้มเ่กิน 2 องศาเซลเซยีส และมุง่สูก่าร
จาํกัดอุณหภมูฯิ ไวใ้หไ้มเ่กิน 1.5 องศาเซลเซยีส ตามมาตรฐาน Science Based- Target Initiative (SBTi) ภายในป�
2565 รวมไปถึงการวางแผนการลดก๊าซเรอืนกระจกตลอดหว่งโซอุ่ปทาน 
 นอกจากนี� บรษัิทฯ ยงัวางเป�าหมายที�จะเป�นองค์กรที�มกีารปล่อยคารบ์อนสทุธเิท่ากับศูนย ์หรอื Net Zero Carbon
Emission Company ในป� พ.ศ. 2593 หรอื บรษัิทฯผลิตอาหารที�มกีารปล่อยคารบ์อนเป�นลบ หรอื Carbon Negative
Emission Company โดยยดึภารกิจ คือ การลดการปล่อยคารบ์อนในระบบอาหาร บรษัิทฯ มุง่มั�นในการใชเ้ทคโนโลยี
สะอาดในการผลิตสนิค้าและบรกิาร โดยวางแผนการดําเนินงานใหห้ว่งโซอุ่ปทานชว่ยเรื�องสิ�งแวดล้อมและสง่เสรมิความ
หลากหลายทางชวีภาพ ใชเ้ทคโนโลยขีั�นสงูเพื�อลดการปลดปล่อยคารบ์อน เดินหน้าขยายกําลังการผลิต Plant-based ที�มี
การปล่อยคารบ์อนตํ�ากวา่การผลิตอาหารจากสตัว ์นอกจากนี� ยงัมกีารศึกษาการใชเ้ทคโนโลย ีblockchain ในการทําบรรจุ
ภัณฑ์และการตลาด การขยายชอ่งทางการขายผ่าน E-Commerce ใหกั้บลกูค้า ซึ�งจะชว่ยลดคารบ์อนในขั�นตอนการ
ขนสง่และกระจายสนิค้า 

12 Gt CO  e

อาหารปล่อยก๊าซ 1/3 การปฏิบติัตามการปล่อยก๊าซคารบ์อนจาํเป�นต้องมกีารปฏิรูปครั�งใหญ่

อาหารเพิ�ม
56%

เพื�ออนุรกัษ์
พื�นป�าใกล้

เคียงเป�นให้ได้
2 เท่าของ
อินเดีย 

ด้วยเทคโนโลยทัีนสมยั

ยงัขาดอยูอี่ก 11 กิกะตันยงัขาดแคลนอาหาร 56% ยงัขาดที�ดิน 593 เฮกเตอร์

2010 2050 2010 2050

2

4 Gt CO  e2

เลี�ยงคน 10 พนัล้านคนในป� 2050 โดยไมต้่องใชที้�ดินเพิ�มขึ�น พรอ้มกับลดการปล่อยก๊าซ



UN Leader Summit 

  สมาคมเครอืขา่ยโกลบอลคอมแพก็แหง่ประเทศไทย ( Global
Compact Network Thailand: GCNT)  เครอืขา่ยท้องถิ�น (
Local Network)  ของโครงการสาํคัญระดับโลกขององค์การ
สหประชาชาติ จดังาน “ Virtual Leaders Summit 2021”
เพื�อระดมทัพสดุยอดผู้นําจากทั�วโลก รบัมอืกับความท้าทายของ
วกิฤตโควดิ-19 และความเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศที�รวดเรว็
ทั�งผู้กําหนดนโยบาย ภาครฐั ภาคธุรกิจ ภาควชิาการและภาค
ประชาสงัคม โดยคณุแดน ปฐมวาณิชย ์ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร
ได้รบัเชญิเป�นวทิยากรแลกเปลี�ยนประสบการณ์ในหวัขอ้ “A
New Era of Action, Accelerate Climate Action:
Raising Business Pathway to Decarbonization”  แลก
เปลี�ยนประสบการณ์เพื�อต่อสูกั้บการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูิ
อากาศและเพิ�มทางออกทางธุรกิจเพื�อลดการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจก บรษัิทฯมเีป�าหมายเพื�อทําใหโ้ลกปลอดคารบ์อนผ่านการ
เปลี�ยนแปลงในระบบอาหาร บรษัิทฯ มุง่มั�นที�จะเป�นผู้ผลิต
โปรตีนและอาหารจากพชืรายใหญ่ของโลก บรษัิทฯกําลังจะสรา้ง
เครอืขา่ยการผลิตที�ใหญ่ที�สดุในโลก จากแบรนด์ต่างประเทศ
เครอืขา่ยเชื�อมต่อกับสตารท์อัพ ซูเปอรม์ารเ์ก็ต การเปลี�ยนผ่าน
สูก่ารผลิตอาหารคารบ์อนตํ�าอยา่งยั�งยนื ลําดับความสาํคัญขอ
งบรษัิทฯ คือ   การจดัการหว่งโซอุ่ปทานโดยการถ่ายทอด
นโยบายที�ชดัเจนตั�งแต่  CEO  ไปจนถึงผู้บรหิารระดับกลาง และ
พนักงานทกุระดับ ซึ�งจะชว่ยใหม้ั �นใจได้วา่คณุภาพของผลิตภัณฑ์
เป�นไปตามมาตรฐานของบรษัิทฯ นอกจากนี� ยงัชี�ใหเ้หน็ถึงความ
ท้าทายหลักในธุรกิจอาหาร คือ การเปลี�ยนจากการผลิตทางการ
เกษตรโดยใชส้ารเคมเีป�นผลิตภัณฑ์ที�ไมใ่ชส่ารเคมแีละการทํา
ฟารม์ชวีภาพ การทําเชน่นี�จะชว่ยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ในตัวเอง โดยโรคระบาดโควดิ-19 ได้เปลี�ยนหว่งโซอุ่ปทาน ทกุ
คนต้องการมสีขุภาพที�ดี ทกุคนต้องการอาหารสะอาดและ
ต้องการ "ตอนนี�" เพื�อตอบสนองความต้องการของประชาชน
จะผลักดันภาคสว่นในการยกเครื�องแผนธุรกิจของบรษัิทฯไปสู่
ความยั�งยนื  

Business Leaders to Share Vision and
Experiences on Net-zero Transformation,
Thai Pavilion 
Thailand Carbon Neutral Network: Climate
Action Partnership towards Carbon
Neutrality, Thai Pavilion 
Toward Strengthening Transparency
activities by the private sectors from the
experience of the Partnership to Strengthen
Transparency for co-Innovation (PaSTI) in
Asia, Japanese Pavilion  

การประชุมรฐัภาคีอนุสญัญาสหประชาชาติวา่ด้วยการปลี�
ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ สมยัที� 26 หรอื Conference
of the Parties (COP) 

 
การประชุมรฐัภาคีอนุสญัญาสหประชาชาติวา่ด้วยการปลี�ยน
แปลงสภาพภมูอิากาศ สมยัที� 26 หรอื Conference of
the Parties (COP) คือ งานประชุมด้านการเปลี�ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศระดับโลกประจาํป� ที�ผู้นําจากหลากหลาย
ประเทศทั�วทกุมุมโลกจะมาประชุมกันเพื�อหาแนวทางตอบ
สนองต่อภาวะฉกุเฉินทางภมูอิากาศ ภายใต้อนุสญัญา
สหประชาชาติวา่ด้วยการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ
(United Nations Framework Convention on
Climate Change; UNFCCC) ซึ�งจดัตั�งขึ�นเมื�อป� 1992
ทกุประเทศได้เขา้รว่มและผูกพนัตามสนธสิญัญา เพื�อ
ป�องกันอันตรายจากการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ และ
หาหนทางในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในวถีิทางที�มี
ความเท่าเทียมกัน โดยในป� 2564 ที�ผ่านมา คณุแดน ปฐม
วาณิชย ์ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร ได้รบัเชญิเขา้รว่มงาน
COP26 และเป�นวทิยากร 3 เวที ได้แก่ 

1.

2.

3.
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กลยุทธด้์านการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ 

    บรษัิท ได้ดําเนินการบรหิารจดัการความเสี�ยงด้านการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ โดยการกํากับดแูลผ่านคณะกรรมการกํากับ
ดแูลกิจการที�ดีและกิจการสงัคมเพื�อการพฒันาอยา่งยั�งยนื ซึ�งประกอบด้วย กรรมการบรษัิทและผู้บรหิารระดับสงู พรอ้มทั�ง
กรรมการบรษัิทที�เป�นกรรมการอิสระ โดยมหีน้าที�กําหนดนโยบายด้านความยั�งยนื ซึ�งครอบคลมุประเด็นด้านการเปลี�ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ รวมถึงวางกลยุทธ ์เพื�อรบัมอืกับผลกระทบที�อาจจะเกิดขึ�นกับองค์กรที�เกี�ยวขอ้งกับ การเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ
เพื�อหาแนวทางการดําเนินการ เพื�อลดผลกระทบที�เกิดขึ�นได้ 

     บรษัิทได้มกีารวางกลยุทธแ์ละเป�าหมายในการจดัการสภาพภมูอิากาศ โดยมุง่เป�นบรษัิทที�มกีารปล่อยคารบ์อนติดลบ หรอื
Carbon Negative Emission Company โดยมกีารตั�งเป�าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจก ผ่านการเขา้รว่มมาตรฐานด้านการ
เปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศระดับชาติและนานาชาติ ได้แก่ Sciences Based Target Initiative, Race to Zero, คารบ์อนฟุต
พริ�นท์ขององค์กร ตามขอ้กําหนดขององค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ�งสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO
14064, ชมรม Renewable Energy 100 นอกจากนี� ยงัมกีารสรา้งความรว่มมอืกับพนัธมติรในการพฒันาและดําเนินโครงการ
ลดก๊าซเรอืนกระจก และสง่เสรมิการดําเนินงานที�ลดผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมใหแ้ก่ผู้มสีว่นได้สว่นเสยีตลอดหว่งโซอุ่ปทาน เพื�อก้าว
สูส่งัคมที�มคีวามเป�นกลางทางคารบ์อน (Carbon Neutrality Community) 

2023

2017

2021กองทนุอาหาร
เพื�ออนาคต

เปลี�ยนสูด่ิจทัิล
เพื�อการเติบโต

ลดการปล่อยคารบ์อน
เพื�อการเป�นผู้นํา

ตั�งโรงงานกําจดัคารบ์อนใน
ประเทศไทยและสหรฐัอเมรกิา

GOALS

ชอ่งทางการผลิต
อาหารจากพืชระดับ
สากลเจ้าเดียว

ใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชน
กระตุ้นการเติบโตและ
กําไร

ปฏิรูปสู่บริษัท
Clean food tech
company
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    บรษัิทฯ ได้เล็งเหน็ถึงความสาํคัญของการพฒันาและ ปรงัปรุงเครื�องมอืต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต ในอันที�จะชว่ยใหโ้รงงาน สามารถ
ใชพ้ลังงานที�มอียูอ่ยา่งจาํกัด ได้อยา่งคุ้มค่าและมปีระสทิธภิาพ และลดผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมและชุมชนรอบขา้ง เชน่ มาตรการ
ประหยดัพลังงาน หรอืการตรวจติดตามประสทิธภิาพและบาํรุงรกัษาอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงาน เชน่ เครื�องสบัละเอียด ระบบหมอ้ต้มและ
การดักจบัไอนํ�า และระบบทําความเยน็ รวมไปถึงการดําเนินการติดตั�งแผงโซลารเ์ซลล์บนหลังคาของโรงงาน เป�นต้น บรษัิทฯ มคีวามมุง่
มั�นในการลดการใชพ้ลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม ชุมชมบรเิวณรอบโรงงาน และพฒันาการดําเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพอยา่ง
ยั�งยนื ทั�งยงัตั�งเป�าหมายในการสรา้งความตระหนักด้านสิ�งแวดล้อม พลังงาน และการรบัมอืต่อสภาพ อากาศที�เปลี�ยนแปลงไปใหแ้ก่
พนักงานในองค์กร และใหพ้นักงานทกุคนมสีว่นรว่มในการรบัมอืและลดผลกระทบที�เกิดขึ�นทั�งทางตรงและทางอ้อม เพื�อมุง่มั�นสูโ่รงงานที�
การปล่อยคารบ์อนสทุธเิป�นศูนย ์ในป� 2564 บรษัิทฯ ดําเนินการเกี�ยวกับการจดัการสิ�งแวดล้อมด้านทรพัยากรและพลังงานที�ใชไ้ป ดังนี� 

    ในป� 2564 บรษัิทฯ มุง่เน้นใหพ้นักงานและบุคลากรในองค์กรตระหนักในเรื�องของการประหยดัพลังงาน โดยมกีารปรบัปรุง
เครื�องจกัรที�ชว่ยลดอัตราการใชไ้ฟฟ�า และมกีารรณรงค์การป�ดไฟเมื�อไมใ่ช ้สง่เสรมิใหพ้นักงานป�ดไฟและเครื�องปรบัอากาศใน
ระหวา่งพกักลางวนัเป�นเวลา 1 ชั�วโมงของทกุวนัทําการ เป�นต้น โดยอัตราการใชไ้ฟฟ�าขององค์กร (Electricity consumption
rate) เฉลี�ย ในป� 2564 คือ 249.8 กิโลวตัต์ต่อชั�วโมงที�ใชต่้อสนิค้า 1 ตัน (Kw-H / Ton product) เพิ�มขึ�นจากเป�าหมายที�ตั�งไว้
เท่ากับ 227.47 Kw-H / Ton product หรอื รอ้ยละ 6.52 เนื�องจากมาตรการในการควบคมุและเฝ�าระวงัสถานการณ์โรคระบาด
โควดิ-19 ของภาครฐัที�ขอใหส้ถานประกอบการรว่มมอื เชน่ การกําหนดเคอรฟ์�ว มาตรการเวน้ระยะหา่ง (Social Distancing) สง่
ผลต่อปรมิาณการใชไ้ฟฟ�าที�ต้องการเพิ�มขึ�นสาํหรบัการเดินเครื�องจกัร 
 
    นอกจากนี� ในป�2564 บรษัิทฯ ได้มกีารใชพ้ลังงานไฟฟ�าจากระบบโซลารเ์ซลล์บนหลังคาของโรงงานอยา่งเต็มรูปแบบ พบวา่
ระบบโซลารเ์ซลล์ของบรษัิทฯ มปีระสทิธภิาพรบัรองในการผลิตกระแสไฟฟ�า อยูที่� 900,133.96 กิโลวตัต์ต่อชั�วโมงที�ใชง้านต่อป�
โดย พบวา่ โรงงานสามารถดําเนินกิจการโดยการใชแ้หล่งพลังงานสะอาดจากแผงโซลารเ์ซลล์ของตัวเอง ได้ถึงรอ้ยละ 27.44
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1. การใชไ้ฟฟ�า

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. การใชน้ํ�ามนัเชื�อเพลิง 

 บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคัญในการบาํรุงรกัษาเครื�องจกัร
เพื�อรกัษาประสทิธภิาพของระบบการเผาไหมน้ํ�ามนั
เชื�อเพลิงของเครื�องจกัรในกระบวนการผลิต โดย
หวงัวา่จะสามารถใชพ้ลังงานจากนํ�ามนัเตาได้อยา่งมี
ประสทิธภิาพและคุ้มค่า โดยในป� 2564 บรษัิท ฯ มี
อัตราการใชน้ํ�ามนัเตา ( Crude oil usage rate)
เฉลี�ยเท่ากับ 61.6 ลิตรต่อการผลิตสนิค้า 1 ตัน ซึ�งลด
ลงจาก ป�ฐาน (2562) รอ้ยละ 1.79 
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3. การจดัการนํ�า

ปรมิาณนํ�าและคณุภาพนํ�าที�ใชใ้นการผลิต 

ความขดัแยง้กับชุมชนโดยรอบสถานประกอบการจากการใชน้ํ�า 

การบรหิารจดัการความเสี�ยงด้านนํ�า 
 บรษัิท เล็งเหน็ถึงความสาํคัญของทรพัยากรนํ�าที�มอียูอ่ยา่งจาํกัด บรษัิทได้
ปฏิบติัตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งอยา่งเครง่ครดั และมกีารประเมนิความเสี�ยง
ด้านการบรหิารจดัการนํ�าเพื�อสง่เสรมิการใชท้รพัยากรใหเ้กิดประสทิธภิาพ
สงูสดุ ผลการประเมนิความเสี�ยงด้านนํ�าที�สาํคัญระดับองค์กร ครอบคลมุ
ประเด็นสาํคัญ ดังนี� 

 บรษัิท ตระหนักถึงการควบคมุคณุภาพนํ�าและประสทิธภิาพการใชน้ํ�า
เนื�องจากเป�นทรพัยากรที�มอียูอ่ยา่งจาํกัด ซึ�งเป�นความเสี�ยงโดยตรงที�อาจ
เกิดผลกระทบต่อการดําเนินงานของบรษัิท เนื�องจากนํ�านับเป�นหนึ�งใน
ทรพัยากรหลักที�ใชใ้นการผลิตสนิค้าและบรกิาร บรษัิท เล็งเหน็ถึงความเสี�ยง
ดังกล่าว จงึมกีารตรวจสอบประสทิธภิาพการใชง้านของเครื�องจกัรและ
อุปกรณ์ ตลอดจน การรณรงค์ สง่เสรมิ และสรา้งความตระหนักเกี�ยวกับการ
ใชท้รพัยากรนํ�าอยา่งคุ้มค่าใหแ้ก่พนักงาน 

จากการดําเนินงานที�ผ่านมา พบวา่ บรษัิท ไมเ่คยมคีวามขดัแขง้กับชุมชนโดย
รอบจากการใชน้ํ�า 
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ผลการดําเนินงาน 
    นํ�าดิบของโรงงานทั�งหมดมแีหล่งที�มาจากนํ�าประปาทั�งหมด โดยนํามาใชใ้นทกุสว่นของโรงงาน ได้แก่ อาคารสาํนักงานและอาคาร
ผลิต โดยมกีารดแูลและตรวจเชค็อุปกรณ์อยา่งสมํ�าเสมอเพื�อใหก้ารใชน้ํ�าเป�นไปอยา่งคุ้มค่าและมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี� บรษัิทฯ ยงั
ได้ดําเนินการปรบัปรุงระบบการใหน้ํ�าในโรงงาน เชน่ การรณรงค์ใหพ้นักงานของโรงงานใชนํ�าอยา่งประหยดัมกีารติดตั�งเซน็เซอรจ์า่ย
นํ�า อัจฉรยิะที�อ่างล้างมอืเพื�อลดป�ญหาการเป�ดนํ�าทิ�ง มกีารเพิ�มประสทิธภิาพการควบคมุคณุภาพนํ�า เพื�อลดปรมิาณนํ�าอ่อนจากการ
ล้างสารกรอง ในป� 2564 บรษัิทฯ มอัีตราการใชน้ํ�า (Water consumption rate) เฉลี�ยอยูที่� 12.6 คิวต่อการผลิตสนิค้า 1 ตัน ซึ�งสงู
กวา่ในป�เป�าหมาย 2562 รอ้ยละ 8.62 เนื�องจากมาตรการในการควบคมุและเฝ�าระวงัสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ของภาครฐั
นอกจากนี� บรษัิทฯ ยงัมกีารปรบัปรุงระบบการตกตะกอนของระบบบาํบดันํ�าเสยี เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพในการตกตะกอนสง่ผลใหค่้านํ�า
ทิ�งก่อนปล่อยออกนอกโรงงาน ตํ�ากวา่ที�มาตรฐานกําหนด บรษัิทฯ มอัีตราการไหลของนํ�าเสยีเขา้สูร่ะบบบาํบดั (Wastewater
influent) เฉลี�ยเท่ากับ 162.7 คิวต่อวนั โดยบรษัิทฯ มุง่มั�นที�จะลดนํ�าเสยีจากโรงงานใหเ้หลือไมเ่กิน 160 คิวต่อวนั 
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4. การจดัการขยะ 

Waste Management

Waste Utilization

Landfill

4%

96%

    บรษัิทฯ ยดึมั�นในการดแูลสภาพแวดล้อมของโรงงานใหส้ะอาด ถกูสขุลักษณะและสขุอนามยั เอื�อใหก้ารปฏิบติัหนา้ที�ของพนกังาน
เป�นไปอยา่งปกติ โดยมกีารจดัการและควบคมุปรมิาณขยะและของเสยีภายในบรษัิทฯ ใหม้ปีระสทิธภิาพสอดคล้องตามมาตรฐานที�
บรษัิทฯ ไดร้บัการรบัรอง ไดแ้ก่ BRC Global Standard และ International Food Standard รวมถึงกฎหมายและขอ้บงัคับอื�น ๆ
ที� เกี�ยวขอ้งโดยสามารถตรวจสอบ ปรบัปรงุและแก้ไขเพื�อจดัการป�ญหาและสาเหตทีุ�เกิดขึ�นไดโ้ดยบรษัิทฯ ไดม้กีารจดัจา้งผูร้บัเหมาชว่ง
(Sub-contractor) ในการนําขยะทั�งหมดของโรงงานไปกําจดัและคัดแยกโดยมกีารแบง่การคัดแยกขยะออกเป�น 5 กลุม่ คือ ขยะ
วตัถดุบิ ขยะบรรจุภัณฑ์ ขยะวศิวกรรม ขยะอันตรายและขยะทั�วไป และวางไวใ้นพื�นที�ที�กําหนดอยา่งชดัเจน และมกีารทําความสะอาด
พื�นที�อยา่งนอ้ย สปัดาหล์ะ1 คร้ัง 
   บรษัิทฯ ตั�งเป�าหมายในการลดปรมิาณขยะที�เกิดขึ�นในองคก์รโดยวางแผนใหม้กีารใชท้รพัยากรอยา่งคุม้ค่าที�สดุ เชน่ การจดัซื�อ
วตัถดุบิในปรมิาณที�พอดกัีบสดัสว่นที�ต้องใชใ้นการผลิต ทําใหโ้รงงานมเีศษวตัถดุบิทางการเกษตรเหลือทิ�งนอ้ยที�สดุ บรษัิทฯ ยงัเล็ง
เหน็วา่ การนําของเสยีที�เกิดในโรงงานไปใชป้ระโยชนจ์ะเป�นหนึ�งในวธิทีี�จะลดก๊าซเรอืนกระจกจากการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางอ้อม
จากของเสยีจากกิจกรรมในองค์กร (waste generation in operations) โดยเฉพาะอยา่งยิ�งจากการฝ�งกลบ (landfill) จงึดําเนนิ
โครงการต่างๆ เพื�อนําของเสยีจากกระบวนการผลิตและสาํนกังานไปใชป้ระโยชนใ์หไ้ดม้ากที�สดุตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวยีน หรอื
Circular Economy ไดแ้ก่ นําไปทําเป�นอาหารสตัว ์หมกัทําปุ�ยหรอืเป�นสารปรบัปรงุคณุภาพดนิ และ ทําเชื�อเพลิงผสม เป�นต้นโดยใน
ป� 2564 บรษัิทฯ มปีรมิาณของเสยี เท่ากับ 17.85 ตัน จากการดําเนนิโครงการนําของเสยีไปใชป้ระโยชน ์พบวา่ สามารถนําของเสยีไปใช้
ประโยชน ์ลดการสง่ของเสยีไปกําจดัดว้ยวธิฝี�งกลบไดม้ากถึง 17.06 ตัน คิดเป�นรอ้ยละ 96 ของของเสยีทั�งหมด 
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4.2  การใชป้ระโยชน์จากของเสีย

    ป�ญหาขยะเป�นป�ญหาที�ทวคีวามรนุแรงมากยิ�งขึ�นในป�จจุบนั
บรษัิทฯ เล็งเหน็ถึงความสาํคัญของป�ญหาดงักล่าว จงึคิดหา
แนวทางที�จะแก้ป�ญหาอยา่งเป�นรปูธรรม คือ การลดปรมิาณของ
เสยีที�จะเขา้สูร่ะบบกําจดั โดยเนน้การลด (Reduce) ใชซ้ํ�า
(reuse) และ รไีซเคิล (recycle) ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวยีน หรอื Circular Economy ในป� 2564 บรษัิทฯ มี
การนําของเสยีจากกระบวนการผลิตและสาํนกังานไปใชป้ระโยชน์
มากถึง 17.06 ตัน ซึ�งชว่ยลดก๊าซเรอืนกระจกจากการกําจดัของ
เสยีดว้ยวธิฝี�งกลบไปถึง 39.63 ตันคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบ
เท่า/ป� หรอืเทียบเท่ากับการปลกูต้นไมย้นืต้น 3,855 ต้น (ไม้
ยนืต้น 1 ต้น สามารถดดูซบัคารบ์อนไดออกไซดไ์ด ้จาํนวน 9.5
กิโลกรมัคารบ์อนไดออกไซด/์ต้น/ป�) 

4.1 โครงการ Earth Day

    บรษัิทฯ เล็งเหน็วา่การคัดแยกขยะ
จะชว่ยลดการใชพ้ลังงานในการทําลาย
ขยะ รวมไปถึงขยะที�สามารถรไีซเคิลได้
ก็เป�นอีกทางหนึ�งที�เราไดช้ว่ยลด
ปรมิาณขยะ และลดคารบ์อนต่อโลกได้
บรษัิทฯ   จงึจดัโครงการวนั  Earth
Day  เพื�อเชญิชวนพนกังาน รว่มกัน
ทําความสะอาดและเก็บขยะบรเิวณโดย
รอบโรงงานเพื�อนํามาคัดแยกและสง่
กําจดัอยา่งถกูวธิ ี  

    บรษัิทฯ มุง่มั�นที�จะรกัษาสิ�งแวดล้อมของโลกใหค้งอยูต่่อไป โดยการเปลี�ยนแปลงแนวคิดในการดําเนนิกิจการเพื�อใหส้รา้งสรรค์สนิค้า
ที�เป�นมติรต่อสิ�งแวดล้อม รกัษาไวซ้ึ�งระบบนเิวศ และเป�นมติรต่อผูบ้รโิภคอยา่งยั�งยนื รวมถึงการบรหิารจดัการสถานที�ประกอบทั�ง
ภายนอกและภายในใหเ้ป�นมติรต่อสิ�งแวดล้อม โดยมกีารจดักิจกรรมที�ใหพ้นกังานมสีว่นรว่มในการจดัการสิ�งแวดล้อมภายนอกองค์กร
ดงันี�  



    ในป�  2564  บรษัิทฯ ไดเ้ป�ดเผยปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางตรง  2,966  ตันคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า และมปีรมิาณ
การปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางอ้อมจากการใชพ้ลังงาน เท่ากับ  1,190  ตันคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า รวมเป�นการปลดปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกของโรงงาน ทั�งสิ�น 4,156  ตันคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า และไดด้ําเนนิการชดเชยปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทั�งหมด
ที�สรา้งขึ�นทั�งหมด ( Carbon Offset)  สง่ผลใหบ้รษัิทฯ ไดร้บัประกาศนยีบตัรจากองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การ
มหาชน) เพื�อรบัรอง   ใหเ้ป�นองค์กรที�ปราศจากคารบ์อน (Carbon Neutral)  เป�นป�ที� 3 ต่อเนื�อง โดยไดร้บัการรบัรองผล ประกาศ
การขึ�นทะเบยีนฉลากคารบ์อนจากการประชุมอนกุรรมการฯ คร้ังที� 3 /2565 วนัที� 22  มนีาคม  2565 และเผยแพรบ่นเวบ็ไซต์  เมื�อ
วนัที�  23  มนีาคม  2565  
    ผลการประเมนิคารบ์อนฟุตพริ�นท์ขององค์กร พบวา่ ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขององค์กรลดลง เนื�องจากในป� 2564 บรษัิทฯ
มกีารใชพ้ลังงานไฟฟ�าจากโซลารเ์ซลล์อยา่งเต็มรปูแบบ ทําใหล้ดค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใชไ้ฟฟ�าไดถึ้ง  450  ตัน
คารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า   
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    บรษัิทฯ วางเป�าหมายที�จะเป�นบรษัิทที�มี
การปล่อยคารบ์อนสทุธเิท่ากับศูนยใ์นป�
2593 เราจงึดําเนนิการประเมนิคารบ์อน
ฟุตพริ�นท์ขององค์กรมาอยา่งต่อเนื�อง
เป�นป�ที� 3 ตามแนวทางการประเมนิ
คารบ์อนฟุตพริ�นท์ขององค์กร โดย
องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก
(องค์การมหาชน) โดยมเีป�าหมายเพื�อการ
จดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพและลด
ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของ
องค์กรอยา่งต่อเนื�อง นอกจากนี� ใน
ป�2564 บรษัิทฯ ยงัไดข้ยายขอบเขตการ
ประเมนิคารบ์อนฟุตพริ�นท์ขององค์กรไป
ยงับรษัิทในเครอื ไดแ้ก่ บรษัิท ซตีิ� ฟู�ด
จาํกัด (โรงงานนครปฐม) อีกดว้ย 

5.1 คารบ์อนฟุตพริ�นท์ขององค์กร บรษัิท เอ็น อาร ์อินสแตนท์ โปรดิวซ์
จาํกัด (มหาชน) 

การจัดการเพื�อลดป�ญหาก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emission: GHG)



ขอบเขต แหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

ประเภทที� 1

การเผาไหมน้ํ�ามนัเตาเกรดC/ การเผาไหมน้ํ�ามนัดีเซล (Fire pump/ Generator)/ การเผาไหมน้ํ�ามนัgasoline
การซอ้มดับเพลิงและเครื�องตัดหญ้า/ การเผาไหมน้ํ�ามนัดีเซลรถforklift/ การเผาไหมน้ํ�ามนัดีเซลและแก๊สโซลีนรถ
ยนต์องค์กร/ การรั�วไหลของสารดับเพลิง CO2/ การรั�วไหลของสารทําความเยน็ R-410A, R-32 และ R-134A/
การรั�วไหลของมเีทนจาก Septic tank และระบบบาํบดันํ�าเสยี

ประเภทที� 2 การใชไ้ฟฟ�า

ประเภทที� 3 การได้มาของวตัถดุิบ/ การใชน้ํ�าประปา/ การใชก้ระดาษ/ การได้มาของเชื�อเพลิง/ การจดัการของเสยีด้วยวธิฝี�ง
กลบ 

อื�นๆ การรั�วไหลของสารทําความเยน็ R22

ขอบเขต การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ขององค์กร

สดัสว่นเมื�อเทียบขอบเขต 1
และ 2 

สดัสว่นเมื�อเทียบขอบเขต 1,
2 และ 3 

ประเภทที� 1 2,966.00 71.37 32.06

ประเภทที� 2 1,190.00 28.63 12.86

ประเภทที� 3 5,094.00  55.07

อื�นๆ 19.00   

รวม Scope 1&2 4,156 100.00  

รวม Scope 1&2&3 9,250  100.00

Carbon intensity (Scope 1+2) 0.298 tonCO2e/ton product

Carbon intensity (Scope 1+2) 0.664 tonCO2e/ton product
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     นอกจากนี� ผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ยงัไดร้บัประกาศนยีบตัรในระดบับุคคลจาํนวน  3  ท่าน ไดแ้ก่คณุแดน ปฐมวาณชิย ์ประธานเจา้
หนา้ที�บรหิาร คณุธรีะพงษ์ ลอรชัว ีกรรมการผูอํ้านวยการฝ�ายปฏิบติัการ และคณุชุตินธร อนนัป�ยภา ผูจ้ดัการทั�วไปฝ�าย 
 Sustainability & Public Relations  และฝ�าย  Farm Service   
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5.2 คารบ์อนฟุตพริ�นท์ขององค์กรบรษัิท ซตีิ�ฟู�ด จาํกัด (โรงงานนครปฐม) 

    ในป�  2564  บรษัิท ซตีิ�   ฟู�ด จาํกัด เริ�มดําเนนิการประเมนิแหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจก คํานวณ รบัการทวนสอบ และขอขึ�น
ทะเบยีนคารบ์อนฟุตพริ�นท์ขององค์กรในขอบเขตการประเมนิ บรษัิท ซตีิ�   ฟู�ด จาํกัด (โรงงานนครปฐม) จากผลการคํานวณพบวา่
ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางตรง 775   ตันคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า และมปีรมิาณการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทาง
อ้อมจากการใชพ้ลังงาน เท่ากับ 416   ตันคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า รวมเป�นการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของโรงงาน   ทั�งสิ�น
1,191   ตันคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า และไดด้ําเนนิการชดเชยปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทั�งหมดที�สรา้งขึ�นทั�งหมด ( Carbon
Offset)  สง่ผลใหบ้รษัิทฯ ไดร้บัประกาศนยีบตัรจากองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) เพื�อรบัรอง   ใหเ้ป�น
องค์กรที�ปราศจากคารบ์อน ( Carbon Neutral)  โดยไดร้บัการรบัรองผล ประกาศการขึ�นทะเบยีนฉลากคารบ์อนจากการประชุม
อนกุรรมการฯ คร้ังที�3 /2565 วนัที� 22  มนีาคม  2565 และเผยแพรบ่นเวบ็ไซต์  เมื�อวนัที�  23  มนีาคม  2565 แล้ว   

2,966

1,190

5,094

19



ขอบเขต แหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

ประเภทที� 1

การเผาไหมน้ํ�ามนัเตาเกรดC/ การเผาไหมน้ํ�ามนัแก๊สโซลีน Fire pumpการเผาไหมน้ํ�ามนัgasoline การ
ซอ้มดับเพลิงและเครื�องตัดหญ้า/ การเผาไหมL้PGรถforklift/ การเผาไหมน้ํ�ามนัดีเซลและแก๊สโซลีนรถ
ยนต์องค์กร/ การรั�วไหลของสารดับเพลิง CO2/ การเกิดCO2 จากการเผาไหมแ้อลกอฮอล์/ การเผาไหม้
LPG-นํ�ามนัแก๊สโซลีน และการใชถั้งดับเพลิงCO2 ในการซอ้มดับเพลิง การรั�วไหลของสารทําความเยน็ R-
410A, R-32 และ R-134A/ การรั�วไหลของมเีทนจาก Septic tank และ ระบบบาํบดันํ�าเสยี 

ประเภทที� 2 การใชไ้ฟฟ�า

ประเภทที� 3 การได้มาของวตัถดุิบ/ การใชน้ํ�าประปา/ การใชก้ระดาษ/ การได้มาของเชื�อเพลิงที�ใชใ้นโรงงาน 

อื�นๆ การรั�วไหลของสารทําความเยน็ R22

ขอบเขต การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ขององค์กร

สดัสว่นเมื�อเทียบขอบเขต
1 และ 2 

สดัสว่นเมื�อเทียบขอบเขต
1, 2 และ 3 

ประเภทที� 1 775.00 65.07 13.15

ประเภทที� 2 416.00 34.93 7.06

ประเภทที� 3 4,704.00  79.80

อื�นๆ 19.00   

รวม Scope 1&2 1,191 100.00  

รวม Scope 1&2&3 5,895  100.00

Carbon intensity (Scope 1+2) 0.256 tonCO2e/ton product

Carbon intensity (Scope 1+2) 1.267 tonCO2e/ton product
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รายการ หน่วย   

ปรมิาณการใชไ้ฟฟ�า Kw-H/ton product 243.4 234.5 249.8

การใชไ้ฟฟ�าจากsolar roof kWh N/A N/A 68.55

การใชไ้ฟฟ�าจากPEA kWh 243.4 234.5 181.25

ปรมิาณการใชน้ํ�ามนัเตา Litre/ton product 62.7 64 61.6

ปรมิาณการใชน้ํ�า Q/ton product 11.6 12.7 12.6

ปรมิาณการเกิดขยะ Ton 7.5 1.6 17.85

นํากลับไปใชใ้หม่ Ton N/A 0.23 17.08

ฝ�งกลบ Ton N/A 1.37 0.77

คารบ์อนฟุตพริ�นท์ขององค์กร
(Scope1+2) TonCO2e 4,502 4,808 1,191

คารบ์อนฟุตพริ�นท์ขององค์กร
(Scope1+2+3) TonCO2e 4,550 4,862 5,895
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ป�

2562 2563 2564

ตารางสรุปผลการดําเนินการด้านสิ�งแวดล้อม



กํากับดแูลกิจการอยา่งเป�นธรรม เพื�อใหพ้นักงานมคีวามสขุและพรอ้มปฏิบติัหน้าที�อยา่งเต็มประสทิธภิาพ 
เคารพสทิธมินุษยชนของผู้มสีว่นได้สว่นเสยีที�เกี�ยวขอ้งทกุภาคสว่น 
ปฏิบติัและดแูลใหเ้จา้หน้าที�ที�เกี�ยวขอ้งกับการดําเนินธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามจรยิธรรมธุรกิจ (Code of conduct) 
เป�ดโอกาสและสง่เสรมิใหพ้นักงานแสดงความสามารถและพฒันาศักยภาพของตนเองได้อยา่งเต็มที� 
เพื�อใหม้ั �นใจวา่พนักงานทกุคนได้รบ้การความปลอดภัยสงูสดุในระหวา่งปฏิบติังาน 
สง่เสรมิดแูลผู้ผลิตและเกษตรกรใหม้รีายได้และชวีติความเป�นอยูที่�ดีขึ�นอยา่งยั�งยนื 
สนับสนุนกิจกรรมที�พฒันาชุมชนใหม้คีวามรูใ้หม่ๆ  เพื�อต่อยอด และสรา้งแรงขบัเคลื�อนที�ดีในการดํารงชวีติ 

    นโยบายและแนวปฏิบติัที�สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคับด้านสงัคมซึ�งเกี�ยวขอ้งกับการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ รวมถึง
การเคารพสทิธมินุษยชน บรษัิทฯ เน้นยํ�าถึงความสาํคัญของการดําเนินกิจการด้วยความมุง่มั�นแก่ผู้มสีว่นได้สว่นเสยีทั�งภายในองค์กร
ในการเป�นศูนยก์ลางของการสง่เสรมิการพฒันาศักยภาพในการปฏิบติัหน้าที� รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมใหม ่ๆ ที�ชว่ยพฒันาชุมชนโดย
รอบองค์กรเพื�อสรา้งคณุภาพชวีติที�ดีอยา่งยั�งยนื ในป�บรษัิทฯ จงึได้สรุปสาระสาํคัญในการดําเนินกิจการ ดังนี� 
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 ใหค้วามเคารพต่อสทิธมินุษยชน ปฏิบติัต่อกันด้วยความเคารพ ใหเ้กียรติซึ�งกันและกัน และปฏิบติัต่อกันอยา่งเท่าเทียม
โดยไมแ่บง่แยกความแตกต่างในทางกาย เชื�อชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สผีิว การศึกษา สถานะทางสงัคม 
ใชค้วามระมดัระวงัในการปฏิบติัหน้าที�เพื�อป�องกันความเสี�ยงที�จะเกิดการละเมดิสทิธชิน

    บรษัิทฯ มุง่มั�นที�จดัทํามาตรฐานแรงงานไทยและความรบัผิดชอบทางสงัคมของธุรกิจไทย โดยบรษัิทฯ มนีโยบายด้าน
เคารพต่อสทิธมินุษยชนโดยมกีารสง่เสรมิและคุ้มครองสทิธเิสรภีาพตลอดจนปฏิบติัต่อกันด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทั�งภายในและภายนอกองค์กร ไมเ่ลือกปฏิบติัไมแ่บง่แยกเชื�อชาติ เพศ อายุ สผีิว ศาสนา สภาพรา่งกาย บรษัิทฯ ไมก่ระทํา
การใด ๆ ที�เป�นการละเมดิสทิธเิสรภีาพทั�งทางตรงและทางอ้อม และไมเ่ขา้ไปมสีว่นเกี�ยวขอ้งกับการล่วงละเมดิ สทิธมินุษยชน
เชน่ ไมส่นับสนุนการบงัคับใชแ้รงงาน (Forced Labour) และต่อต้านการใชแ้รงงานเด็ก (Child Labour) เป�นต้น บรษัิทฯ
ตระหนักอยูเ่สมอวา่พนักงานทกุคนเป�นทรพัยากรที�ทรงคณุค่าที�สดุของบรษัิทฯ เป�นป�จจยัแหง่ความสาํเรจ็ของการบรรลเุป�า
หมายของบรษัิทฯ จงึได้กําหนดนโยบายใหม้กีารปฏิบติัที�เป�นธรรมทั�งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั�งโยกยา้ย ตลอด
จนการพฒันาศักยภาพ โดยมนีโยบายดังต่อไปนี�

1.

2.
   3. สนับสนุน สง่เสรมิการดําเนินการเพื�อคุ้มครองสทิธมินุษยชน 
   4. สอดสอ่งดแูลเรื�องการเคารพสทิธมินุษยชน ไมล่ะเลยหรอืเพกิเฉยเมื�อพบเหน็การกระทําที�เขา้ขา่ยละเมดิสทิธมินุษยชนที�
       เกี�ยวขอ้งกับบรษัิทฯ โดยรายงานใหผู้้บงัคับบญัชารบัทราบ และใหค้วามรว่มมอืในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิต่าง ๆ  
   5. สื�อสาร ใหค้วามรู ้ทําความเขา้ใจ แก่เพื�อนรว่มงานในองค์กรในเรื�องสทิธมินุษยชน
   6. บรษัิทฯ จะใหค้วามเป�นธรรมและคุ้มครองแก่บุคคลที�แจง้เรื�องการละเมดิสทิธมินุษยชนที�เกี�ยวขอ้งกับบรษัิทฯ
   7. ผู้กระทําการละเมดิสทิธมินุษยชน ถือเป�นการกระทําผิดตามระเบยีบขอ้บงัคับเกี�ยวกับการทํางานของบรษัิทฯ ซึ�งจะต้อง
ได้รบัการพจิารณาโทษขั�นสงูสดุ
 

การเคารพสทิธมินุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป�นธรรม

     การยกระดับคุณภาพสังคม 



มาตรการเยี�ยวยาผู้ที�อาจจะได้รบัผลกระทบด้านสทิธมินุษยชน  

การสื�อสารต่อพนักงาน 

การแจง้เบาะแสและรอ้งเรยีนการกระทําทจุรติและคกุคามสทิธมินุษยชน

   บรษัิทฯ ตระหนักถึงความสาํคัญของการรบัผิดชอบต่อสงัคม การมสีว่นรว่มในการพฒันาชุมชนและสงัคม โดยสนับสนุน
กิจกรรมชว่ยเหลือสงัคม พฒันาคณุภาพชวีติของคนในชุมชน สง่เสรมิการดําเนินงานด้านจติอาสาที�เกี�ยวขอ้งกับการพฒันา
ชุมชนและสงัคมอยา่งต่อเนื�องและปลกูจติสาํนึกด้านความรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิ�งแวดล้อมใหกั้บพนักงานทกุระดับ
ผู้บรหิารในองค์กรจะต้องรบัผิดชอบดแูล และถือเป�นเรื�องสาํคัญที�จะดําเนินการใหพ้นักงานภายใต้สายบงัคับบญัชาของตน
ทราบ และปฏิบติัตามคู่มอืจรรยาบรรณของบรษัิทฯ อยา่งจรงิจงั หากกรรมการผู้บรหิาร และพนักงานผู้ใดกระทําผิดหลักการ
กํากับดแูลกิจการ ตามที�กําหนดไวจ้ะได้รบัโทษทั�งทางวนิัย กฎระเบยีบและหรอืขอ้บงัคับของบรษัิทฯ และหากมกีารกระทําที�เชื�อ
ได้วา่ทําผิดกฎหมาย บรษัิทฯ ก็จะดําเนินการสอบสวนและสง่เรื�องใหเ้จา้หน้าที�ดําเนินการโดยไมเ่พกิเฉย หากพนักงานพบเหน็
การกระทําผิดกฎหมาย สามารถแจง้ขอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้กล่าวหา ไปยงัประธานกรรมการบรษัิทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร หรอืกรรมการบรหิาร ของบรษัิทฯ ได้ทันที ทั�งนี�บรษัิฯ จะดําเนินการตรวจสอบโดยไมเ่ป�ดเผยชื�อผู้
แจง้เบาะแส เพื�อคุ้มครองผลกระทบที�อาจจะเกิดขึ�นกับผู้แจง้ขอ้รอ้งเรยีนดังกล่าว 

    ในป�  2564  บรษัิทฯ มชีอ่งทางการสื�อสารภายในองค์กรเพื�อใหพ้นักงานทกุคนรบัทราบขา่วสาร หรอืขอ้มูลที�เป�นสาระ
สาํคัญต่าง ๆ ไมว่า่จะเป�นเรื�องกฎระเบยีบขอ้บงัคับในการทํางาน หรอืขา่วสารที�เป�นประโยชน์ต่อพนักงานรวมไปถึงนโยบาย
ต่าง ๆ ที�ทางบรษัิทฯ ได้   ประกาศใหพ้นักงานรบัทราบโดยทั�วกัน โดยการจดับอรด์ประชาสมัพนัธก์ารดําเนินการพบปะตาม
สว่นงานต่าง ๆ นอกจากนี� บรษัิทฯ ยงัมนีโยบายและระเบยีบการรบัเรื�องรอ้งเรยีนและเบาะแสการกระทําผิดและการทจุรติ และ
แนวทางการรกัษาความลับอีกด้วย การประชุมชี�แจงการสื�อสารผ่านจดหมายอิเล็คทรอนิกส ์รวมไปถึงการจดัทําแผ่นพบัเพื�อ
ใหเ้ขา้ถึงพนักงานทกุคน

บรษัิทได้เป�ดชอ่งทางใหผู้้มสีว่นได้สว่นเสยีสามารถแจง้เบาะแสและรอ้งเรยีนผ่านชอ่งทางที�บรษัิทจดัไวไ้ด้แก่
        Website: https://www.nrinstant.com/corporate-governance/anti-corruption/whistleblowing
หรอื  E-mail: nrf.comsec@nrinstant.com
โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบซึ�งมคีวามเป�นอิสระจากฝ�ายจดัการเป�นผู้พจิารณาและมฝี�ายทรพัยากรมนุษยทํ์าหน้าที�
กลั�นกรองเบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนดังกล่าว ทั�งนี�ผู้แจง้ขอ้มูล หรอืเบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีน และผู้ใหค้วามรว่มมอืในการตรวจ
สอบ หรอืสอบสวนจะได้รบัความคุ้มครองโดยจะไมเ่ป�ดเผยตัว ชื�อสกลุ ที�อยูภ่าพ หรอืขอ้มูลอื�นใดที�สามารถระบุตัวบุคคลนั�น
ได้รวมทั�งการเก็บรกัษาขอ้มูลเป�นความลับ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และความเสยีหายของผู้แจง้ขอ้มูล หรอืเบาะแส หรอืผู้
รอ้งเรยีน หรอืผู้ที�ใหค้วามรว่มมอืในการตรวจสอบ สอบสวนขอ้เท็จจรงิ 
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การจา้งงาน 

     ในป�  2564  บรษัิทฯ ปฏิบติัตามหลักสทิธมินุษยชนอยา่งเครง่ครดัตั�งแต่การจา้งงานจนถึงการดแูลพนักงานและ
บุคลากรของ   บรษัิทฯ อยา่งทั�วถึง เพื�อใหพ้นักงานและบุคลากรทกุคน เกิดความผูกพนัต่อองค์กรและพรอ้มเดินเคียงขา้ง
องค์กรไปสูเ่ป�าหมายอยา่งยั�งยนื   นอกจากนั�น บรษัิทฯ ได้ใหค้วามสาํคัญต่อความเท่าเทียมกันของมนุษยแ์ละดําเนินกิจการ
อยา่งเป�นธรรมโดยไมเ่ลือกปฏิบติัพรอ้มทั�งใหโ้อกาสแก่พนักงานได้พฒันาศักยภาพโดยไมจ่าํกัดเพศ ชว่งอายุโดยระบุราย
ละเอียดการการจา้งงานอยา่งเป�ดเผย ดังนี�  



รวม 210 491 226 541 248 618

        

1 ฝ�ายบรหิาร 5 - 8 - 9 -

2 ฝ�ายผลิต 71 433 75 454 79 516

3 ฝ�ายวศิวกรรม 11 2 12 2 13 3

4 ฝ�ายคลังสนิค้า 10 39 7 50 8 54

5

ฝ�ายวจิยัพฒันา 
ฝ�ายควบคมุคณุภาพ 
ฝ�ายประกันคณุภาพ 
ฝ�ายวางแผนและพฒันาสว่นกลาง 

37 11 40 17 38 22

6 ฝ�ายบญัชแีละการเงิน 18 - 14 - 14 -

7
ฝ�ายทรพัยากรบุคคล 
ฝ�ายสาํนักงาน 
ฝ�ายพฒันาประสทิธภิาพ 

16 6 16 16 23 19

8 ฝ�ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 11 - 14 - 16 -

9

ฝ�ายขายและการตลาด 
ฝ�ายออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ฝ�ายควบคมุเอกสาร 
ฝ�ายการตลาดออนไลน ์
ฝ�ายการลงทนุ 

25 - 26 2 32 4

10 ฝ�ายตรวจสอบ 
ฝ�ายควบคมุโครงการ (ทั�วไป) 6 - 8 - 8 -

11 ฝ�ายพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม ่
ฝ�ายควบคมุโครงการ (โปรตีนทางเลือก) - - 2 - 2 -

12 ฝ�ายความยั�งยนื - - 4 - 6 -
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ตารางแสดงจาํนวนพนักงานของบรษัิทฯ

สายงาน
ประจาํ ชั�วคราว ประจาํ ชั�วคราว ประจาํ ชั�วคราว

ณ วนัที� 31 ธ.ค. 2562 ณ วนัที� 31 ธ.ค. 2563 ณ วนัที� 31 ธ.ค. 2564



ลําดับ เชื�อชาติ    

1 ไทย 294 333 332

2 เมยีนมาร์ 470 567 541

3 ฟ�ลิปป�นส์ 2 2 1

4 อิตาลี 1 1 1

  767 903 875
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    บรษัิทฯ ยงัได้คํานึงถึงความหลากหลายและความเท่าเทียมกันของกลุ่มคนที�เขา้มามบีทบาทในการขบัเคลื�อนองค์กร มใิช่
แค่เพศสภาพ ความทพุพลภาพ และชว่งอายุ โดยในป� 2564 มกีารจา้งงานผู้ทพุพลภาพทางรา่งกายทั�งสิ�น 8 คน และยงัให้
เกียรติและสนับสนุนกลุ่มคนที�มคีวามหลากหลาย โดยการใหโ้อกาสกลุ่มคนเหล่านี�ได้แสดง ศักยภาพอยา่งเต็มที�และเท่าเทียม 
    บรษัิทฯ ได้เขา้มามบีทบาทที�สาํคัญในการปรบัปรุงและพฒันาการดําเนินงานภายใต้ความหลากหลายของแรงงานภาค
ธุรกิจ เพื�อสรา้งบรรทัดฐานและความเท่าเทียมของคนในสงัคม และการไมเ่ลือกปฏิบติัต่อแรงงานในป�  2564  บรษัิทฯ จงึได้
แสดงรายการจา้งงานตามสญัชาติ ดังนี�  

จาํนวน (คน)

2562 2563 2564

รวม



รายการ    

ระดับพนักงานรายวนัขึ�นไป 
*เป�าหมายการอบรมไมน่้อยกวา่ 6 ชั�วโมง/คน/ป� 391 2,526 6.46

ระดับหวัหน้างานขึ�นไป 
*เป�าหมายการอบรมไมน่้อยกวา่ 12 ชั�วโมง/คน/ป� 88 642 7.30

รวม 479 3,168 6.61
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การฝ�กอบรมพนักงาน

    บรษัิทฯ ยงัได้คํานึงถึงความหลากหลายและความเท่าเทียมกันของกลุ่มคนที�เขา้มามบีทบาทในการขบัเคลื�อนองค์กร มใิช่
แค่เพศ   สภาพ และชว่งอายุแต่ยงัใหเ้กียรติและสนับสนุนกลุ่มคนที�มคีวามหลากหลายทางเชื�อชาติโดยการใหโ้อกาสกลุ่มคน
เหล่านี�ได้แสดง   ศักยภาพอยา่งเต็มที�และเท่าเทียม โดยบรษัิทฯ ได้เขา้มามบีทบาทที�สาํคัญในการปรบัปรุงและพฒันาการ
ดําเนินงานภายใต้ความหลากหลายของแรงงานภาคธุรกิจ เพื�อสรา้งบรรทัดฐานและความเท่าเทียมของคนในสงัคม และการ
ไมเ่ลือกปฏิบติัต่อแรงงานในป�  2564  บรษัิทฯ จงึ   ได้แสดงรายการจา้งงานตามสญัชาติ ดังนี�

ตารางแสดงจาํนวนชั�วโมงในการอบรมของพนักงาน 

การอบรมของพนักงาน

จาํนวนผู้เขา้รบั
การอบรม (คน) 

จาํนวนการอบรม
ทั�งหมด (ชั�วโมง/ป�) 

การอบรมเฉลี�ยของ
พนักงาน (ชั�วโมง/คน/ป�) 

ความผูกพนัของพนักงาน  

   บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคัญต่อพนักงานและบุคลากรในองค์กรอยา่งเต็มที� โดยมุง่เน้นใหพ้นักงานสามารถแสดงศักยภาพของ
ตนเองได้อยา่งมคีณุภาพ และภมูใิจในการปฏิบติัหน้าที�และมคีวามเป�นนํ�า หนี�งใจเดียวกัน นอกจากนั�น บรษัิทฯ ตอบแทน
พนักงานที�ปฏิบติังาน อยา่งสดุความสามารถด้วยการมอบรางวลัต่าง ๆ ใหแ้ก่พนักงานอยา่งต่อเนื�องเป�นประจาํ การขึ�นเงิน
เดือน การจดัเลี�ยงขอบคณุ การปรบัปรุงสิ�งแวดล้อมและบรรยากาศในการทํางานใหพ้นักงานมพีื�นที�ใชส้อยที�มคีณุภาพและ
น่าอยู ่โดยบรษัิทฯ ตั�งเป�าหมายในการสรา้งความผูกพนัของพนักงาน และรบัฟ�งความต้องการของพนักงาน เพื�อใหส้ามารถ
ดําเนินการสรา้งความผูกพนัของพนักงานได้อยา่งตรงจุด ด้วยการจดัทําแบบประเมนิความพงึพอใจของพนักงาน ทั�งนี�
บรษัิทฯ ได้รวบรวมอัตราการลาออกของพนักงาน ในป� 2564 พรอ้มทั�งเก็บขอ้มูลสถิติและมกีารตั�งเป�าเพื�อควบคมุอัตราการ
ลาออกแบบต่อเนื�อง โดยจาํแนกอัตราการลาออกไว ้ดังนี� 

รายการ จาํนวน (คน) รอ้ยละ

พนักงานรายเดือน 
*เป�าหมายไมเ่กิน รอ้ยละ 2/ป� 76 4.4

พนักงานรายวนั 
*เป�าหมายไมเ่กิน รอ้ยละ 8/ป� 463 5.6

รวม 539 5.0



รายการ หน่วย ป� 2564

จาํนวนพนักงานที�ได้รบับาดเจบ็จากกการปฏิบติังาน คน 5

อัตราการบาดเจบ็จากการทํางานถึงขั�นหยุดงาน
กรณีต่อการทํางาน
1,000,000 ชั�วโมง

0.58

การเสยีชวีติจากการปฏิบติังาน คน 0
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ความปลอดภัยในการทํางานเป�นหน้าที�อันดับแรกของพนักงานทกุคน 
พนักงานทกุคนต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื�อนรว่มงาน ตลอดจนทรพัยส์นิของบรษัิทฯ เป�นสาํคัญ
ตลอดเวลาการปฏิบติังาน  
พนักงานทกุคนต้องคํานึงถึงความสะอาดและความเป�นระเบยีบเรยีบรอ้ยในพื�นที�ทํางาน  
บรษัิทฯ จะสนับสนุนและสง่เสรมิกิจกรรมความปลอดภัยในการทํางาน เพื�อใหเ้กิดผลในทางปฏิบติักับทกุฝ�ายอยา่งสงูสดุ  
บรษัิทฯ จะตระหนักถึงความสาํคัญของมาตรการในการป�องกันอุบติัเหตอัุนเกิดจากการทํางานที�มต่ีอพนักงาน  
บรษัิทฯ จะสนับสนุนและสง่เสรมิใหม้กีารปรบัปรุงสภาพแวดล้อม และวธิปีฏิบติังานอยา่งปลอดภัยรวมถึงการมสีขุภาพ
อนามยัที�ดีของพนักงานทกุคน 

สขุภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทํางาน

    บรษัิทฯ ใหต้ระหนักถึงความสาํคัญด้านความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานอยา่งมาก ที�อาจสง่
ผลกระทบต่อพนักงานทกุคน จงึกําหนดนโยบายเพื�อเป�นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ ดังนี�  

 
    จากการดําเนินงานด้านอาชวีอนามยั ความปลอดภัยในการปฏิบติังานของบรษัิทฯ จงึได้มกีารเก็บรวมรวมขอ้มูลการบาด
เจบ็ของพนักงานที�มสีาเหตจุากการปฏิบติัหน้าที�ในเวลางาน และได้ระบุตัวชี�วดัอัตราการบาดเจบ็ของพนักงานจนถึงขั�นหยุด
งาน (Injury Frequency Rate; I.F.R.) รวมถึงการ เสยีชวีติจากการปฏิบติัหน้าที�ในป� 2564 ดังนี� 

    นอกจากนี� บรษัิทได้ใหค้วามสาํคัญกับผู้มสีว่นได้สว่นเสยีที�เกี�ยวขอ้งทกุฝ�ายที�เขา้มาปฏิบติังานในพื�นที�บรษัิท จงึได้มกีาร
เก็บรวมรวมขอ้มูลการบาดเจบ็ของผู้รบัเหมา/คู่ค้าที�มสีาเหตจุากการปฏิบติัหน้าที�ในเวลางาน และได้ระบุตัวชี�วดัอัตราการ
บาดเจบ็ของพนักงานจนถึงขั�นหยุดงาน (Injury Frequency Rate; I.F.R.) รวมถึงการ เสยีชวีติจากการปฏิบติัหน้าที�ในป�
2564 ซึ�งในป� 2564 ที�ผ่านมา ไมม่ ีจาํนวนผู้รบัเหมา/คู่ค้าที�ได้รบับาดเจบ็จากการทํางานหรอืเสยีชวีติจากการปฏิบติังาน 
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แนวทางในการจดัการและรบัมอืการระบาดของเชื�อโคโรนาไวรสั (COVID -19) ต่อพนักงานในองค์กรและสงัคมสว่นรวม

บรษัิทฯ มนีโยบายใหพ้นักงานทกุคนฉีดวคัซนี 100% เพื�อลดความเสี�ยงในการติดเชื�อและป�องกันอาการรุนแรง หาก
พนักงานที�ไมส่ามารถฉีดได้ต้องมใีบรบัรองแพทยย์นิยนัวา่มผีลกระทบต่อสขุภาพ 
ปรบัเปลี�ยนวธิกีารติดต่อสื�องานกันระหวา่งแผนก โดยเน้นใหใ้ชว้ธิสีื�อสารผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกสแ์ทนการประสานงาน
ด้วยตนเอง หากจาํเป�นต้องประสานงานด้วยตนเอง ใหแ้จง้ผู้บงัคับบญัชาเพื�อขออนุญาตก่อนทกุครั�ง 
จดัทําฐานขอ้มูลพนักงานและผู้มสีว่นเกี�ยวขอ้งในการบรหิารการเฝ�าระวงัป�องกันการแพรร่ะบาด และแนวทางการ
ป�องกันและดําเนินงานหากเกิดความเสี�ยงต่อการแพรร่ะบาด 
กําชบัใหพ้นักงานป�องกันตนเองจากเชื�อโควดิ-19 ขั�นสงูสดุ (Universal Prevention) จดัใหม้มีาตรการคัดกรองก่อน
การเขา้พื�นที�ด้วยการวดัอุณหภมู ิสเปรยม์อืด้วยแอลกอฮอล์ และการจดัอุโมงค์ฆา่เชื�อก่อนเขา้ไปในพื�นที�ของบรษัิทฯ 
ทําความสะอาดอาคารสถานที�และอุปกรณ์ด้วยนํ�ายาฆา่เชื�อเป�นประจาํ 
จดัทําและบงัคับใชม้าตรการการคัดกรองพนักงานที�เกี�ยวขอ้งกับกระบวนการผลิตอยา่งเขม้งวด 
ปรบัเปลี�ยนชว่งเวลาพกักลางวนัของพนักงาน เพื�อลดความหนาแน่นของจาํนวนผู้ใชห้อ้งอาหาร 

    บรษัิทฯ มกีารประเมนิความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�นและสรา้งความเสยีหายต่อการดําเนินธุรกิจ และระบุแนวทางในการรบัมอืต่อ
ผลกระทบดังกล่าว โดยมมีาตรการควบคมุและป�องกัน เชื�อโคโรนาไวรสัอยา่งเป�นระบบ และเป�นไปตามมาตรการที�ทางภาค
รฐัได้   ประกาศเอาไวอ้ยา่งเครง่ครดั บรษัิทฯ ได้กําหนดไวเ้ป�นมาตรการเฝ�าระวงัป�องกันโรคไวรสัโคโรนา 2019  (COVID-
19)  อยา่งเครง่ครดั โดยในทกุๆวนัจะมทีีมสื�อสารสรา้งความตระหนักรูใ้หแ้ก่บุคลากรทกุคน พรอ้มแนะแนวทางการปฏิบติั
ตนและการดแูลรกัษาตัวเอง นอกจากนี� บรษัิทฯ ได้รว่มมอืกับกระทรวงสาธารณสขุในการตรวจคัดกรองเชงิรุกแบบสุม่   ให้
แก่พนักงานในองค์กรเพื�อสรา้งความเชื�อมั�นต่อบุคลากรในองค์กรและสงัคมโดยรอบ ในการดําเนินกิจการของบรษัิทฯ
บรษัิทฯ ประกาศมาตรการและแนวทางการปฏิบติัตนเพื�อสื�อสารใหบุ้คลากรและผู้ที�เกี�ยวขอ้งปฏิบติิ ดังนี�

จัดสรรการฉีดวัคซีนให้พนักงานในบริษัท



    บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคัญกับความรบัผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสงัคม โดยการสง่เสรมิการลดผลกระทบด้าน   
สิ�งแวดล้อมและหลีกเลี�ยงการดําเนินงานที�สรา้งผลกระทบเชงิลบต่อคณุภาพชุมชนทั�งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการ
ฟ�� นฟูระบบนิเวศ และวถีิเกษตรกรรมที�ยั�งยนื และเนื�องจากเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ มลพษิทางสิ�งแวดล้อม ป�ญหาขยะ
และการสญูเสยีความ หลากหลายทางชวีภาพที�มคีวามรุนแรงมากขึ�นในทกุๆ วนัประกอบกับทรพัยากรที�มอียูอ่ยา่งจาํกัดและ
กําลังจะหมดไป รวมถึงสถานการณ์ระบาดของเชื�อโคโรนาไวรสั ( COVID -19) ที�สง่ผลกระทบทั�งทางตรงและทางอ้อมต่อ
คณุภาพชวีติของคนในสงัคม ความมั�นคงทางอาหารด้วยเหตนุี� ในป� 2564  บรษัิทฯ สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ
เพื�อเกื�อกลูสงัคมในวาระและโอกาสที�เหมาะสม ตามโครงการชว่ยเหลือสงัคมที�บรษัิทฯ ได้ดําเนินการมาตลอด และบรษัิทฯ จะ
ไมเ่กี�ยวขอ้งกับการละเมดิสทิธมินุษยชน และไมล่่วงละเมดิทรพัยส์นิทางป�ญญา รวมถึงการวางนโยบายที�สนับสนุนกิจกรรม
ต่าง ๆ ที�สรา้งเสรมิคณุภาพ อาชวีอนามยัและสิ�งแวดล้อม ตลอดจนรกัษาสภาพแวดล้อมในการทํางานใหม้คีวามปลอดภัยต่อ
ชวีติและทรพัยส์นิของพนักงานอยูเ่สมอ โดยตลอดระยะเวลาในป� 2564 บรษัิทฯได้จดักิจกรรมต่าง ๆ ดังนี�  

Decarbonization Project for farmer better living 
    
    แผนก Decarbonization จดัตั�งมาจากการคํานึงถึงป�ญหาทางสขุภาพของผู้คนในพื�นที�ภาคเหนือ อันเกิดจากการเผา
วสัดกุากเหลือจากการเกษตร อันมผีลมาจากป�จจยัทางเศรษฐกิจ-สงัคม ทั�งจากความเหลื�อมลํ�า ตลอดจนทางเลือกที�จาํกัด
ในการดําเนินชวีติของเกษตรกร ซึ�งบรษัิทได้เล็งเหน็ถึงโอกาสในการยกระดับความเป�นอยูข่องพี�น้องเกษตรกรในแง่ของค่า
ใชจ้า่ยด้านปุ�ย ตลอดจนป�ญหาสขุภาพจากฝุ�นควนัอันเกิดจากการเผา โดยเป�าประสงค์ของธุรกิจการกักเก็บคารบ์อนจากชวี
มวลคือการสรา้งรายได้ใหเ้กษตรกรจากการขายกากเหลือจากการเกษตร อาทิเชน่ ต้นขา้วโพด อีกทั�งยงัป�องกันไมใ่หเ้ผาใน
พื�นที�โล่ง โดยบรษัิทยงัหวงัเป�นอยา่งยิ�งในการพฒันาคณุภาพชวีติเกษตรกรไมใ่หติ้ดกับดักความยากจน โดยจะได้มกีารหนั
มาใชปุ้�ยชวีภาพ เพื�อปรบัปรุงหน้าดิน ลดค่าใชจ้า่ยในใชปุ้�ยเคมทีี�สง่ผลเสยีระยะยาวใหกั้บดิน 
 โดยบรษัิทหวงัวา่เป�าหมายระยะแรกของ pilot จะแสดงใหเ้หน็ถึงชอ่งทางรายได้ที�สามารถเกิดขึ�นได้หากตลาดมเีทคโนโลยี
การแปรรูปสนิค้าเกษตรรองรบั เพื�อใหเ้กษตรกรไมต้่องเผาเศษเหลือกลางแจง้ โดยเปลี�ยนขยะเป�นรายได้ ทั�งนี�บรษัิทมแีผน
ในการสรา้งความรว่มมอืจากชาวบา้น เทศบาลท้องถิ�น และรฐัวสิาหกิจชุมชน ในการสรา้งความเขา้ใจถึงเป�าประสงค์ของ
โครงการ pilot เพื�อใหเ้กิดการยอมรบัจากชุมชน จากประโยชน์ต่างๆของโครงการ ไมว่า่จะเป�นรายได้ของเกษตรกร สภาพ
ดินเพาะปลกูที�ดีขึ�น และอากาศที�ปลอดมลพษิ 
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    บรษัิทฯใหค้วามสาํคัญกับผู้มสีว่นได้สว่นเสยีทกุฝ�ายเป�น
อยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ�งพนักงานของเรา เราเชื�อวา่
หากพนักงานมคีวามสขุ จะสามารถทํางานได้อยา่งมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล และจะสามารถสง่ต่อความสุ
ขน้ันไปในผลิตภัณฑ์ที�มคีณุภาพใหแ้ก่ผู้บรโิภคโดยเรา  
 บรษัิทฯ ได้ชว่ยเหลือเกษตรกรจากจงัหวดัเชยีงราย ที�ได้
รบัผลกระทบจากป�ญหาเศษฐกิจในการสง่ออกสบัปะรด
โดยการรบัสบัปะรดจาํนวน  1,000  ลกู จากเกษตกรนํามา
แจกใหพ้นักงานภายในบรษัิทฯ ได้รบัประทาน ได้รบัการ
ตอบรบัจากพนักงานทกุคนเป�นอยา่งดีมาก

Happy Employee Project  
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Happy Employee Project

การบรจิาคสาํหรบัสถานการณ์ระบาดของเชื�อโคโรนาไวรสั
(COVID -19) (SDG 3) 

การบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด- 19สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด- 19

 เนื�องจากป�จจุบนั ยงัคงมกีารระบาดของเชื�อโคโรนา
ไวรสั ( COVID -19) ซึ�งสง่ผลกระทบต่อสขุภาพและ
จติใจของคนไทยเป�นอยา่งมาก บรษัิทฯ  จงึใหค้วาม
สาํคัญในเรื�องนี�กับทกุฝ�าย ทั�งพนักงาน คู่ค้า และผู้
บรโิภค จงึได้มกีารจดักิจกรรมมากมาย เพื�อสง่ต่อ
สขุภาพที�ดีไปยงัคนในชุมชนต่างๆและบุคลากรทางการ
แพทย ์รว่มเป�นสว่นหนึ�งในการสง่กําลังใจแก่บุคลากร
ทางการแพทยที์�ปฏิบติังานอยา่งทุ่มเทในการควบคมุและ
ป�องกันการแพรร่ะบาดของเชื�อโคโรนาไวรสัด้วยการมอบ
อุปกรณ์ทางการแพทย ์อาทิ แอลกอฮอล์  SDB,  ชุด 
 PPE,  หมวกคลมุผม ,  หน้ากาก  N95,  ถงุใสศ่พ ,  ตู้
แชว่คัซนี ,  เครื�องวดัความดัน ,  เครื�องผลิตออกซเิจน
ฯลฯ และอาหาร ได้แก่ ขา้วและซอสแกงกะหรี� จาํนวน 10
,500  ชุด ใหกั้บโรงพยาบาลในจงัหวดัสมุทรสาคร และ
หน่วยงานภาครฐั เชน่ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ,  โรง
พยาบาลสมุทรสาคร ,  โรงพยาบาลบา้นแพว้ ,  ตําบล
ดอนไก่ดี ,  อําเภอบา้นแพว้ และ อําเภอเมอืงสมุทรสาคร
มูลนิธกิระจกเงา นอกจากนี� บรษัิทฯ ได้สง่มอบที�นอน
จาํนวน 50 หลัง และมุง้ จาํนวน 50 หลัง บรจิาคใหแ้ก่
โรงพยาบาลสนาม เทศบาลตําบลแคราย จงัหวดั
สมุทรสาคร เพื�อสนับสนุนการทําเตียงสนาม จาํนวน 100
เตียงอีกด้วย จากการดําเนินกิจกรรมตลอดป� 2564
บรษัิทฯคาดวา่จะสามารถชว่ยเหลือบุคคลากรทางการ
แพทยแ์ละคนในชุมชนใกล้เคียงได้มากกวา่  50,000 
 ราย และแบง่ป�นอาหารได้กวา่ 10 ,500  มื�อ  
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    ความมั�นคงด้านอาหารทั�วโลกตอนนี�กําลังตกอยูภ่ายใต้แรงกดดันที�เพิ�มขึ�น เนื�องจากป�จจยัหลายประการ ยกตัวอยา่ง เชน่
จาํนวนประชากรที�เพิ�มขึ�นอยา่งรวดเรว็และมจีาํนวนที�เพิ�มขึ�นเรื�อย ๆ พฤติกรรมการบรโิภคอาหารที�เปลี�ยนไป สถานการณ์โรค
ระบาดโควดิ-19 รวมถึงการเปลี�ยนแปลงของสภาพภมูกิาศ ซึ�งทั�งหมดที�กล่าวมานั�น เป�นป�ญหาสาํคัญที�ต้องได้รบ้การแก้ไข
บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคัญด้านอาหารเป�นอยา่งมากจงึจดัทําโครงการ “Food For Future Generation” โครงการที�มเีจตนา
รมยใ์นการชว่ยเหลือทําใหผู้้คนนั�น อิ�ม อรอ่ยและมคีวามสขุ คํานึงถึงความต้องการของชุมชนเป�นที�ตั�ง และยงันํากระบวนการ
ทางธุรกิจในรูปแบบ Circular Economy มาใชก้ารขบัเคลื�อนโครงการมาอยา่งต่อเนื�อง

Food For Future Generation

ป�ญหาและความต้องการของชุมชน

ชุมชนไมไ่ด้รบัการสนับสนุน
อาหารที�มคีณุภาพและครบตาม
หลักโภชนาการจากหน่วยงานรฐั
ชุมชนขาดการประสานงานอยา่ง
ต่อเนื�องกับหน่วยงานที�มคีวาม
ประสงค์มอบอาหารให้

ผลที�คาดวา่ชุมชนจะได้รบัจากโครงการ

ชุมชนจะได้รบัอาหารที�มี
คณุภาพ และครบตามหลัก
โภชนาการ
ชุมชนสามารถหลดุพน้ชว่ง
วกิฤตและเปลี�ยนสถานะไม่
เป�นกลุ่มผู้เปราะบาง
ชุมชนสามารถประสานความ
ต้องการการสนับสนุนที�จาํเป�น
จากเครอืขา่ยองค์กรที�เขม้แขง็

แผนการดําเนินงานของบรษัิท

จดัตั�งทีมงานยอ่ยที�สาํหรบัการ
ตรวจสอบสต็อกสนิค้าอาหาร
ของบรษัิท และคัดแยกสนิค้าที�
ไมส่ามารถจาํหน่ายได้ แต่ยงัมี
คณุภาพดี โดยมทีีมงานผุ้
ประสานกับองค์กรภายนอกและ
ชุมชนผู้เปราะบางในการสง่ต่อ
อาหารใหกั้บชุมชน และติดตาม
ผล
ใชเ้ครอืขา่ยองค์กรของบรษัิท
และกระบวนการดําเนินงานทาง
ธุรกิจ ประสานความมอือยา่ง
เขม้แขง็

Output
ชว่ยเหลือผู้คนกลุ่มเปราะบางได้
5,000 ราย
สง่มอบอาหารที�มคีณุภาพครบ 5
หมูม่ากกวา่ 11,000 มื�อ

Outcome

ลดค่าใชจ้า่ยใหผู้้คนกลุ่มเปราะ
บางและค่าใชจ้า่ยของหน่วย
งานภาครฐัในการสนับสนุนได้
มากกวา่ 725,547 บาท
ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสู่
ชั �นบรรยากาศจากการทิ�งลง
หลมุฝ�งกลบเฉลี�ย 8 tCO2e/
เดือน

Benefit for us

ลดค่าใชจ้า่ยในการกําจดัของ
เสยีที�หมดอายุ 3,200 บาทต่อ
เดือน
ลดค่าบรหิารจดัการสต็อก
สนิค้า 10,000 บาทต่อเดือน

Monitoring results

ชุมชนมคีวามเขม้แขง็ สามารถ
หลดุพน้จากภาวะกลุ่มเปราะ
บางได้
ชุมชนมเีครอืขา่ยการสนับสนุน
ที�เขม้แขง็ พรอ้มต่อยอดไปยงั
พื�นที�อื�น ๆ 
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BizFocus

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ�าท่วมในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ จาํนวน 500 มื� อ ร่วมกับสาํนักข่าว
BizFocus

สถานสงเคราะห์
คนชราบา้นนครปฐม

ร่วมกับมูลนิธิดวงประธีป มอบอาหาร จาํนวน
10,230 มื� อ ให้แก่ สถานสงเคราะห์คนชราบ้าน
นครปฐม ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 
เนื� องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

บา้นเด็กและครอบครวั
จงัหวดัสมุทรสาคร

บริจาคบะหมี�กึ�งสาํเร็จ ขนม และไข่ไก่
สาํหรับผู้ที�ขาดแคลนอาหารจาํนวน 600 มื� อ

เรื�องเล่าเชา้นี�
ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 รายการเรื�องเล่าแบ่งป�น มอบข้าวสวย
และนํ�าเต้าหู้ชินโป จาํนวน 42,000 มื� อ ชุมชนแออัดและผู้เปราะบางจาก
สถานการณ์โควิด-19 ในพื� นที�กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 

Thai SOS
ร่วมมือกับมูลนิธิ สโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (Thai SOS) มอบนํ�าเต้าหู้
ชินโป และข้าวพร้อมซอสแกงกะหรี�รวมกว่า 32,643 มื� อ ให้กับผุ้ยากไร้

Grow home
สนับสนุนข้าวสาร จาํนวน 40 กิโลกรัมต่อเดือน ให้กับมูลนิธิพันธกิจ
พระคุณไท สากล บ้านเด็กเติบโต (Grow home) จังหวัดเชียงราย
ต่อเนื� อง เพื� อสร้างความยั�งยืนทางอาหารในระยะยาวได้ 23,040 มื� อ 

เหล่ากาชาด
จงัหวดัสมุทรสาคร
มอบข้าวและซอสแกงกะหรี�ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร สาํหรับ
บุคลากรทางการแพทย์ และผุ้คนในชุมชนใกล้เคียง จาํนวน 10,500 มื� อ
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    บรษัิท โนฟ ฟู�ดส ์จาํกัด บรษัิทในเครอื บรษัิท เอ็นอาร ์อินสแตนท์ โปรดิวซ ์จาํกัด (มหาชน) รว่มกับ มูลนิธแิบงค็อก คอม
มูนิตี� เฮลป� และ ผู้จดัประกวดเวที “มสิ  &  มสิเตอร ์ซูปราเนชั�นแนล ประเทศไทย มอบชุดติ�มซาํโปรตีนจากพชื  (plant-
based)  ได้แก่ ซาลาเปา ขนมจบี และเกี�ยวซา่ 15 ,000 ลกู ผ่าน “โครงการ FROM THE GROUND UP”  เพื�อมุง่หวงัใหค้น
เหล่านี�ได้เขา้ถึงอาหารมปีระโยชน์อุดมไปด้วยใยอาหารจากพชื สง่ต่อความสขุผ่านอาหารจากพชืที�ดีต่อสขุภาพใหช้าวบา้นใน
ชุมชนคลองเตย และ ศูนยเ์ด็กปฐมวยั บา้นเมอรซ์ี� ชว่ยใหชุ้มชนอิ�มท้องผ่านอาหารสขุภาพแหง่อนาคต ซึ�งเป�นอีกหนึ�งชอ่ง
ทางที�จะชว่ยสง่เสรมิใหส้งัคมไทยดําเนินไปสู ่ Healthy Society  ใหไ้ด้  

Supranational Thailand x Nove Foods x Bangkok Community Help Foundation (SDG 1, 2, 11, 12) 

    การเปลี�ยนแปลงทางโครงสรา้งประชากรโลก ทําใหส้ดัสว่นของประชากรกลุ่มผู้สงูอายุเพิ�มมากขึ�น การพฒันาคณุภาพชวีติ
ประชาชน เป�นเป�าหมายที�สาํคัญในการพฒันาประเทศ ซึ�งคณุภาพชวีติที�ดียอ่มหมายถึงบุคคลนั�นมสีขุภาพและความเป�นอยูที่�ดี
มศัีกยภาพในการชว่ยเหลือตนเองและครอบครวั ใหด้ํารงอยูอ่ยา่งปกติสขุตามศักยภาพแหง่ตน บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคัญกับ
คนในชุมชนทกุชว่งวยั โดยเฉพาะอยา่งยิ�งผู้สงูอายุ ผู้สงูอายุมกัเป�นกลุ่มที�มคีวามเสี�ยงต่อการเกิดโรคต่างๆสงู โดยเฉพาะโรค
เรื�อรงั ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหติสงู โรคกระดกูพรุน ขอ้เขา่เสื�อม โรคหวัใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคความจาํ
เสื�อม ฯลฯ โดยสว่นใหญ่มกัพบวา่ผู้สงูอายุมโีรคประจาํตัวเรื�อรงัมากกวา่ 1 โรคขึ�นไป ดังนั�นผู้สงูอายุจงึจาํเป�นต้องได้รบัการ
ดแูลเป�นพเิศษ บรษัิทฯ จงึได้บรจิาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่จาํนวน 320 ชิ�น ใหแ้ก่ ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการผู้สงูอายุบา้นบางแค
จ.กรุงเทพฯ  

Happy Elderly ผู้สงูอายุสขุใจ (SDG 1, 2, 11, 12) 



ได้รบัผลประเมนิการกํากับดแูลกิจการ (Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies :
CGR) ประจาํป� 2564 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย (IOD) ใหร้ะดับดีมาก (4 ดาว) 
ผูผ้ลิตอาหารรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยได้รบั
การรบัรองเป�นโรงงาน Carbon Neutral 3 ป�ซอ้น 
บรษัิทแรกที�มุง่มั�นในการกําหนดเป�าหมายตาม
วทิยาศาสตร ์(Science based target initiative:
STBi) 
บรษัิทแรกเขา้รว่มแคมเปญ Race to Zero 

บรษัิทที�ขบัเคลื�อนองค์กรและแบรนด์ด้วยเป�าหมายที�ชดัเจนแหง่
แรกที�จดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย ์
ได้รบัการคัดเลือกเป�นหนึ�งในรายชื�อหุน้ยั�งยนื (Thailand
Sustainability Investment: THSI) ประจาํป� 2564 เป�นป�
แรก โดยตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ได้รบัรางวลั Business Excellence สาขา Deal of the Year
: Capital Market Fund Raising Deal จาก SET Awards
2021 
ได้รบัเลือกใหอ้ยูใ่นดัชน ีSET100 ซึ�งประกอบด้วยหุน้ที�มมูีลค่า
ตามราคาตลาดและสภาพคล่องในการซื�อขายสงูสดุ 100 ลําดับ
แรก 

ได้รบัการคัดเลือกใหเ้ป�นหนึ�งในรายชื�อหุน้ยั�งยนืกลุ่ม ESG
Emerging และติดอันดับ 1 ใน 100 บรษัิท จากการประเมนิโดย
สถาบนัไทยพฒัน ์
ได้รบัการคัดเลือกใหอ้ยูใ่นรายชื�อหุน้ในดัชน ีFTSE Micro Cap 
ได้รบัผลประเมนิการกํากับดแูลกิจการ (Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies : CGR)
ประจาํป� 2564 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย
(IOD) ใหร้ะดับดีมาก (4 ดาว) 

บรษัิทและผูบ้รหิาร ได้รบัการยอมรบัในฐานะ Climate Actor ในระดับ
ประเทศและระดับสากล 
บรษัิทดําเนินกลยุทธค์วามยั�งยนื “3P” ที�สอดคล้องกับ “เป�าหมายการ
พฒันาที�ยั �งยนื (SDGs)” 
รว่มลงนามในคําประกาศเจตนารมยแ์นวรว่มต่อต้านคอรร์ปัชนัของ
ภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Against
Corruption : CAC) 
ลงนามพนัธสญัญาเขา้รว่มโครงการ Climate Neutral NOW 
บรษัิทเขา้รว่มเป�นสมาชกิเครอืขา่ยคารบ์อนนิวทรลัประเทศไทย และ
ประธานเจา้หน้าที�บรหิารได้รบัคัดเลือกเป�นคณะกรรมการสภาและคณะ
อนุกรรมการเครอืขา่ย 

เขา้รว่มชมรม Renewable Energy 100 
นวตักรรมอาหารและการพฒันาผลิตภัณฑ์ใหมเ่พื�อตอบสนอง
ความพงึพอใจของลกูค้าและนําหน้าบรษัิทอื�นหนึ�งก้าว 
การลงทนุสเีขยีวเพื�อเพิ�มพูนความรู ้ความเชี�ยวชาญ และ
เทคโนโลยขีองเราในด้านอาหารในอนาคต 
การวจิยัและพฒันาอาหารแหง่อนาคต 
สรา้งความตระหนักด้านสิ�งแวดล้อมใหกั้บพนักงาน คู่ค้า และ
สงัคม 
สรา้งชุมชน Plant-based ผา่นบรษัิท Root the Future 
รางวลัอาหารจาก Plant-based เป�นรางวลัแรกใน
ประเทศไทยและเทศกาลจากพชืและความยั�งยนืที�ใหญ่ที�สดุใน
เอเชยี 

บรษัิท เอ็นอาร ์อินสแตนท์ โปรดวิซ ์จาํกัด (มหาชน)
NR Instant Produce Public Company Limited
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