สารบัญ
สารจากประธานกรรมการบริ ษทั
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

14

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

19

ปั จจัยความเสี่ ยง

61

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

64

ข้อพิพาททางกฎหมาย

67

ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสาคัญอื่น
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

68

ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้

72

โครงสร้างการจัดการ

75

การกากับดูแลกิจการ

89

ความรับผิดชอบต่อสังคม

124

การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ ยง

139

รายการระหว่างกัน

142

ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ

143

การวิเคราะห์และอธิบายของฝ่ ายจัดการ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
รายงานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
รายงานคณะกรรมการ ESG
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 23/2560
งบการเงิน

150
152
153
154
155
156
157
167

สารจากประธานกรรมการบริษทั
เรี ยน ท่านผุถ้ ือหุ น้
ภาวะเศรษฐกิ จ ของไทยในรอบปี 2560 มี ก าร
เติ บ โตในระดับ ร้ อยละ 3.8 ซึ่ ง เป็ นผลจากการส่ ง ออกของ
สิ นค้าเกษตรและอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 เป็ นมูลค่า
รวม 236,000 ล้านเหรี ยญสหรัฐ เพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2559 ที่การ
ส่ งออกเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.5 เป็ นการเพิ่มสู งสุ ดในรอบ 4 ปี
และในทุ กตลาดสาคัญ เช่ น จี น ญี่ปุ่น อาเซี ยน สหรั ฐฯ และ
สหภาพยุ โ รป อย่ า งไรก็ ต าม การส่ ง ออกของกลุ่ ม สิ น ค้า
อุ ต สาหกรรม ที่ อ ยู่ ใ นธุ ร กิ จ ของบริ ษัท ฯ หมวดรถยนต์
อุปกรณ์ และส่ วนประกอบ เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ส่ วนหมวด
เครื่ องปรับอากาศ การส่ งออกลดลง ส่ งผลให้การผลิตรถยนต์ของไทยในปี 2560 มีจานวน 1.9 ล้านคัน เท่ากับปี
2559 และการผลิตเครื่ องปรับอากาศมีจานวน 20 ล้านเครื่ อง ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มียอดการผลิตรวม 21.8
ล้านเครื่ อง
ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในปี 2560 สามารถสร้างยอดขายรวม 7,527 ล้านบาทและมีกาไรสุ ทธิ
401 ล้า นบาท ซึ่ งใกล้เ คี ย งกับ ผลประกอบการของปี 2559 นอกจากนั้น ผลจากการย้า ยโรงงานประกอบ
เครื่ องปรับอากาศจากแหลมฉบังไปอยูท่ ี่กลุ่มโรงงานของ SNC ที่ระยอง มีผลทาให้ประสิ ทธิ ภาพการดาเนินงาน
โดยรวมมีแนวโน้มดี ข้ ึน และยังสามารถหาประโยชน์จากอาคารและที่ดินของโรงงานที่แหลมฉบัง รวมทั้งการ
ลงทุนผลิตกระแสไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Roof) ของบริ ษทั ในเครื อที่ระยอง ก็แล้วเสร็ จ และสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้ าได้มากในอนาคต
ผมขอเรี ยนว่า คณะกรรมการฯ และผูบ้ ริ หาร ตระหนักและให้ความสาคัญในการปรั บตัวเพื่อพร้อม
รับกับการเปลี่ ยนแปลงของธุ รกิ จ รวมทั้งการลงทุนในธุ รกิ จใหม่ ที่มีแนวโน้มที่ดี เช่ น การลงทุนในธุ รกิ จผลิต
กระแสไฟฟ้ าจากขยะชุ มชนที่จงั หวัดยะลา ที่ได้มีการเตรี ยมการในปี 2560 และคาดว่าจะมีความชัดเจนในการ
ดาเนินงานในปี 2561 และหากทุกอย่างเป็ นไปตามแผน ก็จะสามารถขยายการลงทุนไปในพื้นที่อื่นๆ ซึ่ งจะเป็ น
อีกหนึ่งธุ รกิจที่จะสร้างความยัง่ ยืนให้กบั บริ ษทั ในระยะยาว

สาธิต ชาญเชาวน์กุล

วิสัยทัศน์ / VISION
(SNC : SUPERSTORE)
เอส เอ็น ซี ศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์ และบริ การแบบครบวงจรในอุตสาหกรรมรถยนต์, เครื่ องทาความเย็น, เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิคส์ An ultimate ONE STOP SHOP & SERVICE CENTER of variety products and comprehensive services in
Automotive, HVAC systems (Heating Ventilation & Air Conditioning), Electrical Appliances and Electronics industries.
พันธกิจ / MISSION
1. คานึงถึงคุณภาพของสิ นค้าเป็ นอันดับแรก
Regard of the quality of products first.

Quality First

2. สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และบริ การเพื่อตอบสนองความต้องการทุกรู ปแบบของ
ลูกค้า
Create a wide variety of products and services to meet all kinds of customers.

Differentiation

3. สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่ลูกค้าสามารถซื้อไปแข่งขันได้
Create quality products at a price that customer can buy to compete.

Cost Effectiveness

4. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ ว
Meet customer needs with speed.

Quick Response

5. ปรับระบบการผลิตให้ยดื หยุน่ ทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
Adjust production systems to take away flexibility to rapidly changing environment.

Flexible
Manufacturing
System

6. ให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม
Focus on products that are environmentally friendly and stakeholders, both direct and indirect.

Focus on Products
and Stakeholders

7. มีจิตวิญญาณและความตั้งใจในเรื่ องการบริ การ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
A mental switch and signal intentions on the service to customers satisfaction.

Service Mind

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด มหาชน

ที่ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั

แถวหน้า จากซ้ายมือ 1) นางชนิสา ชุติภทั ร์ 2) นายสาธิต ชาญเชาวน์กลุ 3) นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ 4) นายวิศาล วุฒิศกั ดิ์ศิลป์
แถวหลัง จากซ้ายมือ 1) นายสมบุญ เกิดหลิน 2) นายสามิตต์ ผลิตกรรม 3) ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล
4) พล. ต. ต นพ. นพศักดิ์ ภูวฒั นเศรษฐ 5) นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด มหาชน 1

SNC
นายสาธิต ชาญเชาวน์ กลุ (อายุ 70 ปี )
ประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการอิสระ
วันที่ได้รับตาแหน่ง 30 เมษายน 2552
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตอิ บรม
 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 Master of Science, Textile Technology,
University of Leeds, U.K
 ปริ ญญาตรี วศิ วกรรมศาสตร์ (อุตสาหการโรงงาน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิ ชย์
(TEPCOT) รุ่ นที่ 1
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่ นที่ 83
 หลักสูตรวิทยาการตลาดทุนรุ่ นที่ 5

ประสบการณ์ การทางาน
2552 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)
2556 - ปั จจุบนั กรรมการ
บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
2547 - ปั จจุบนั กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เอเซียพลัส กรุ๊ ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
2558 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ
บริ ษทั หลักทรัพย์เอเซียพลัส จากัด
2552 - ปั จจุบนั กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ฝาจีบ จากัด (มหาชน)
2552 - ปั จจุบนั กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ลลิล พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด (มหาชน)
2556 - ปั จจุบนั กรรมการ
บริ ษทั วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จากัด
2534 - ปั จจุบนั กรรมการ
บริ ษทั เอสพีซี โฮมไอเดีย จากัด

 International Advanced Management Program, MIT,
USA
 หลักสูตรการป้ องกันประเทศภาครัฐร่ วม เอกชน
วปรอ.4414
 ทุน Hubert Humphrey Fellowship ด้าน Planning &
Resource Management, MIT. USA.
จานวนหุ้นและสัดส่ วนการถือหุ้น : ไม่ มกี ารถือหุ้น
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
: ไม่ มี
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการปี 2560 : 7/7 ครั้ง
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บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด มหำชน | รายงานประจาปี 2560

ที่ 1
ประธานกรรมการบริ หารและกรรมการ

 หลักสูตร Director Certification Program Update
(DPCU)

วันที่ได้รับตาแหน่ง 19 เมษายน 2547

 Leadership Development Program (LDP 3)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตอิ บรม

 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program
(AACP) รุ่ นที่ 25

 ปริ ญญาเอก คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จานวนหุ้นและสัดส่ วนการถือหุ้น (%) : 12,060,522 หุน้
คิดเป็ น 4.19 %

 ปริ ญญาบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล (อายุ 61 ปี )

คณะบริ หารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน

ผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการปี 2560 : 7/7 ครั้ง

 ปริ ญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน(รุ่ นที่ 3)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
 ปริ ญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประสบการณ์ การทางาน
2547 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ หาร
กลุ่มบริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)

 Certificate in Management , University of
California, Berkeley, CA, USA

2557 - ปั จจุบนั กรรมการ

 Capital Market Academy Leader Program Class
#10 Capital Market Academy

2557 - ปั จจุบนั ผูท้ รงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

 The Senior Executive Program (SEP) Class#19
Sasin Graduate Institute of Business
Administration of Chulalongkorn University
 Advanced Security Management Program ASMP #5
The Association National Defence College of
Thailand under the Royal Patronage of His Majesty
the King
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่ นที่ 31
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2557 - ปั จจุบนั อนุกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2557 - 2559 กรรมการ สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
2559 - ปั จจุบนั ประธานอนุกรรมการ
กองทุนคุม้ ครองผูล้ งทุนในหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2559 - ปั จจุบนั อนุกรรมการ กองทุนคุม้ ครองผูล้ งทุน
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริ ษทั ตลาดสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

รุ่ นที่ 55
บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด มหาชน 3

SNC
นายชัยศักดิ์ อังค์ สุวรรณ (อายุ 69 ปี )

ประสบการณ์ การทางาน

กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ

2557 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ประธานคณะกรรมการสรรหา

วันที่ได้รับตาแหน่ง 3 เมษายน 2557

และกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตอิ บรม
 นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2559 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ริ ชสปอร์ต จากัด (มหาชน)

 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
ภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

2556 - ปั จจุบนั รองประธานกรรมการ
บริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จากัด (มหาชน)

 วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4414)

2552 - 2554 รองประธานกรรมการ
บริ ษทั ขนส่ง จากัด
2552 - 2554 กรรมการ
บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
2548 - 2554 ประธานกรรมการ
บริ ษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด

 หลักสูตร การกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน”
รุ่ นที่ 2 สถาบันพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูง
ภาครัฐ (Public Director Institute- PDI)
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่ นที่ 51/2006
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่
129/2010
 หลักสูตร ผูบ้ ริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 10 สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน

2548 - 2551 กรรมการ
บริ ษทั ท่าอากาศไทย จากัด (มหาชน)
2547 - 2553 กรรมการ
บริ ษทั อุตสาหกรรมการบิน จากัด
2547 - 2550 กรรมการ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ท.ท.ท.)

จานวนหุ้นและสัดส่ วนการถือหุ้น (%) :ไม่ มกี ารถือหุ้น
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
: ไม่ มี
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการปี 2560 : 7/7 ครั้ง
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ที่ 1
นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป์ (อายุ 68ปี )

จานวนหุ้นและสัดส่ วนการถือหุ้น (%) :ไม่ มกี ารถือหุ้น

กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับตาแหน่ง 27 กรกฎาคม 2555

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
: ไม่ มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตอิ บรม

การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการปี 2560 : 7/7

 ปริ ญญาโท การจัดการภาครัฐ และเอกชน สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)

ประสบการณ์ การทางาน

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

 ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 หลักสูตร Director Certification Program
(DCP125/2009)
 หลักสูตร Financial Statements for Directors
(FSD6/2009)


หลักสูตร Role of the Compensation Committee
(RCC 12/2012)



หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน
(ปรอ.) รุ่ นที่ 15



หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยสาหรับนักบริ หารระดับสูงรุ่ นที่ 8
สถาบันพระปกเกล้า



หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรให้เป็ นนักบริ หารมือ
อาชีพโดยสถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง
ร่ วมกับ The Kellogg School of Management และ
The Maxwell School of Citizenship and Public
Affairs



หลักสูตรผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
(บ.ย.ส.) รุ่ นที่ 12

2555 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)
2554 – ปั จจุบนั ที่ปรึ กษา สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
2555 - 2556

กรรมการอิสระ
บริ ษทั ไทยออยล์ จากัด(มหาชน)

2552 – 2554

ที่ปรึ กษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทาง
ศุลกากรกรมศุลกากร

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด มหาชน 5

SNC
นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี (อายุ 59 ปี )
กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับตาแหน่ง 25 ธันวาคม 2557

2557 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
บริ ษทั ดาร์ค ฮอร์ส ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
2557 - ปั จจุบนั กรรมการ
บริ ษทั แลม วอเตอร์ โซลูชนั่ จากัด

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตอิ บรม
 ปริ ญญาโท Wharton School, University of
Pennsylvania, USA.
 ปริ ญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) เศรษฐศาสตร์ สาขา
ปริ มาณวิเคราะห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
 หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
 หลักสูตร Leadership Development Program (LDP)
จานวนหุ้นและสัดส่ วนการถือหุ้น (%) : 517,000 หุ้น คิด
เป็ น 0.18%
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
: ไม่ มี

2555 - ปั จจุบนั อนุกรรมการพิจารณาหลักทรัพย์
ประเภทตราสารทุนและการบริ หารกิจการของ
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
2545 - 2557

บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จากัด (มหาชน)
2554 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการ มูลนิธิ อีดีพี
2548 - ปั จจุบนั กรรมการ
บริ ษทั สตีลเลอร์ สตีล เวิร์คส์ จากัด
2548 - ปั จจุบนั กรรมการ
บริ ษทั สตีล พลัส แฟบบริ เคชัน่ จากัด
2546 - ปั จจุบนั กรรมการ
บริ ษทั สวนส้มเชียงดาว จากัด
2544 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
บริ ษทั แพรคติคมั เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
2543 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการ

การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการปี 2560 : 7/7 ครั้ง
ประสบการณ์ การทางาน
2557 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ

บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ไนท คลับ
แคปปิ ตอล จากัด
2541 - ปั จจุบนั กรรมการ
บริ ษทั เอ แอล เอ็ม (ประเทศไทย) จากัด

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)
2557 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
บริ ษทั สาลี่ พริ้ นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)
6
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ที่ 1
นางชนิสา ชุตภิ ัทร์ (อายุ 57 ปี )

ประสบการณ์ การทางาน

กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ

2557 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)

วันที่ได้รับตาแหน่ง 25 ธันวาคม 2557

2558 - ปั จจุบนั กรรมการ มูลนิธิสมั มาชีพ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตอิ บรม


ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่ นที่ 71
 หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(หลักสูตร วตท.) รุ่ นที่ 1

2560 - ปั จจุบนั กรรมการและเหรัญญิก
มูลนิธิหอชมเมืองกรุ งเทพ
2557 - 2560 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริ ษทั สยามพิวรรธน์ จากัด
2556 - 2557

รองผูจ้ ดั การสายงานปฏิบตั ิการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2552 - 2555 ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
สายงานการเงินและงานบริ หาร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 หลักสูตร Leading at The Speed of Trust PacRim
Group
จานวนหุ้นและสัดส่ วนการถือหุ้น (%) : ไม่ มกี ารถือหุ้น
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
: ไม่ มี
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการปี 2560 : 7/7 ครั้ง

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด มหาชน 7

SNC
พล.ต.ต นพ.นพศักดิ์ ภูวฒ
ั นเศรษฐ (อายุ 59 ปี )

ประสบการณ์ การทางาน

กรรมการอิสระ

2557 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)

วันที่ได้รับตาแหน่ง 25 ธันวาคม 2557
2560 คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตอิ บรม
 ปริ ญญาวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยมหิ ดล
 ปริ ญญาแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยมหิ ดล
 คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล
 อนุมตั ิบตั รผูเ้ ชี่ยวชาญโรคผิวหนัง (ตจวิทยา) แพทย์
สภา
 หลักสูตรผูบ้ ริ หารงานตารวจชั้นสูง รุ่ น 27 (บตส 27)
จานวนหุ้นและสัดส่ วนการถือหุ้น (%) : ไม่ มกี ารถือหุ้น
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
: ไม่ มี

ปั จจุบนั รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ 7)
โรงพยาบาลตารวจ (เทียบเท่ารองผูบ้ ญั ชาการ)

2556 - 2560 นพ.(สบ 6) โรงพยาบาลตารวจ
(เทียบเท่าผูบ้ งั คับการ)
2553 - 2556 นายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลตารวจ
2551 - 2553 รองผูบ้ งั คับการสถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตารวจ
2548 - 2551 นายแพทย์ (สบ 5) โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า
โรงพยาบาลตารวจ
2538- 2548 นายแพทย์เอกงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลตารวจ
2531 - 2538 นายแพทย์โทงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลตารวจ

การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการปี 2560 : 6/7 ครั้ง
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ที่ 1
นายสมบุญ เกิดหลิน (อายุ 59 ปี )

นายสามิตต์ ผลิตกรรม (อายุ 51 ปี )

รองประธานกรรมการบริ หาร

รองประธานกรรมการบริ หาร

กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั ย่อย

ประธานคณะกรรมการ ESG

ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

กรรมการ

กรรมการ ESG

วันที่ได้รับตาแหน่ง 19 เมษายน 2547

วันที่ได้รับตาแหน่ง 19 เมษายน 2547
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตอิ บรม
 ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
 ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตอิ บรม



ปริ ญญาโทเศรษฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์(NIDA)



ปริ ญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่ นที่ 32



 หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
รุ่ นที่ 15

จานวนหุ้นและสัดส่ วนการถือหุ้น (%)

จานวนหุ้นและสัดส่ วนการถือหุ้น (%) : 7,949 หุ้น คิดเป็ น
0.002%

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
: ผู้บริหาร

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่ นที่ 33

433,690 หุน้ คิดเป็ น 0.15%

ผูบ้ ริ หาร
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการปี 2560 : 7/7 ครั้ง

การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการปี 2560 : 7/7 ครั้ง
ประสบการณ์ การทางาน
ประสบการณ์ การทางาน
2554 - ปั จจุบนั รองประธานกรรมการบริ หาร
กลุ่มบริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)
2558 - ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการ CG & CSR
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)

2554 - ปั จจุบนั รองประธานกรรมการบริ หาร
กลุ่มบริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)
2558 - ปั จจุบนั ประธานคณะกรรมการ CG & CSR
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด มหาชน 9

SNC
นายเคนจิ โคดามะ (อายุ 71 ปี )

ประสบการณ์ การทางาน

รองประธานกรรมการบริ หาร

2558 – ปั จจุบนั

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตอิ บรม
Osaka Technical College

ผูป้ ระธานกรรมการบริ หาร

กลุ่มบริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)
2547 – 2557

จานวนหุ้นและสัดส่ วนการถือหุ้น (%)

กรรมการ

บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)

1,768,511 หุ้น คิดเป็ น 0.61%
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
: ผู้บริหาร
ประสบการณ์ การทางาน
2557 - ปั จจุบนั รองประธานกรรมการบริ หาร
กลุ่มบริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)

นายรัฐภูมิ นันทปถวี (อายุ 46 ปี )
กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตอิ บรม



ปริ ญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)



ประกาศนียบัตรการสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคาแหง



ปริ ญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง

 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่ นที่ 20



หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
รุ่ นที่ 14

 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่ นที่ 55



หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่ นที่ 118

นายสุ รพล แย้ มเกษม (อายุ 60 ปี )
ผูช้ ่วยประธานกรรมการบริ หาร
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตอิ บรม

จานวนหุ้นและสัดส่ วนการถือหุ้น (%) : 179,210 หุ้น
คิดเป็ น 0.06%
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
: ผู้บริหาร
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการปี 2560 : 7/7 ครั้ง

10

จานวนหุ้นและสัดส่ วนการถือหุ้น (%)
24,422 หุ้น คิดเป็ น 0.01%
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
: ผู้บริหาร
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการปี 2560 : 7/7 ครั้ง
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ที่ 1
ประสบการณ์ การทางาน
2558 - ปั จจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
กลุ่มบริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)
2550 - 2557 รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
กลุ่มบริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)
2547 - 2550 ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีการเงิน
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)
2540 - 2546 ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบ
บริ ษทั ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จากัด

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด มหาชน 11

SNC

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผูต้ รวจสอบภายใน
นายพรชัย ศิริกจิ พาณิชย์กูล (อายุ 41 ปี )
ผูจ้ ดั การแผนกตรวจสอบภายใน
( Internal Audit Manager )
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยบูรพา
 ผูต้ รวจสอบบัญชีภาษีอากร ( Tax Auditor )
 คณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านกิจกรรม สภา
นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
 ประธานนิสิต ภาควิชาบริ หารธุรกิจ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยบูรพา
 อบรมโครงการหลักสูตร Anti-Corruption : The
Practical Guide ( ACPG ) สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย ( IOD )
 อบรมหลักสูตร การเตรี ยมตัวผูต้ รวจสอบบัญชี และ
ผูต้ รวจสอบภายใน "Working Paper for Better
Corruption Prevention " สภาวิชาชีพบัญชี ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
 อบรมหลักสูตร Data Analytics for Internal Auditor
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 อบรมหลักสูตรมาตรฐานบัญชีธุรกิจ SMEs กับ
กฎหมายภาษีปี 2560 สมาคมผูต้ รวจสอบบัญชีภาษี
อากรแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ การทางาน
2554 – ปั จจุบนั ผูจ้ ดั การแผนกตรวจสอบภายใน
กลุ่มบริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)
2548 – ปั จจุบนั ผูต้ รวจสอบบัญชีภาษีอากร ( Tax Auditor )
2552 - 2554 อาจารย์พิเศษ ภาควิชาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา
2549 – 2554 ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบบัญชี บริ ษทั เอฟเอ
เอสบี สอบบัญชีและที่ปรึ กษา จากัด
2542 - 2548 ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ บริ ษทั บัญชีไทย จากัด จังหวัด
ชลบุรี
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในของ
บริ ษทั
2. สอบทานความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชี รายงาน
ทางการเงิน วิธีการบันทึกบัญชีและมาตรฐานการบัญชี
3.การดูแลรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริ ษทั
4.สอบทานการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
5. การให้คาปรึ กษา แนะนาหรื อข้อคิดเห็นให้มีการปฏิบตั ิ
ตามระบบการปฏิบตั ิงานที่บริ ษทั กาหนดไว้
6. บันทึกรายงานการประชุม รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบตั ิ
ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
7.สอบทานการประเมินความเสี่ ยง และติดตามการบริ หาร
ความเสี่ ยง

12

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด มหำชน | รายงานประจาปี 2560

ที่ 1

รายละเอียดหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั (Compliance)
น.ส. รัตนาภรณ์ ลีนะวัต (อายุ 37 ปี )

หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ

เลขานุการบริ ษทั หัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของ
บริ ษทั (Compliance) และผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

1. ให้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบตั ิ รวมทั้งดูแลกิจกรรม
ต่าง ๆ ของคณะกรรมการเพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 ปริ ญญาตรี การบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant)
 ผูต้ รวจสอบบัญชีภาษีอากร ( Tax Auditor )
 อบรมหลักสูตร Corporate Secretary Development
Program สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 อบรมหลักสูตรหลักสูตร Strategic CFO in Capital
Markets ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 อบรมหลักสูตร IR ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ การทางาน
2553-ปั จจุบนั

เลขานุการบริ ษทั

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)
2550-2553

2. ดูแลให้ กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน
ปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ
3. ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศใน
ส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกาหนดของ ตลท. และ
กลต.
4. จัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ และประชุมคณะกรรมการให้
เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริ ษทั และข้อพึงปฏิบตั ิ
5. บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งติดตามให้มี
การปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
6. จัดทาและเก็บเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสื อ
นัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
รายงานประจาปี หนังสื อนัดประชุม และรายงานการประชุม
ผูถ้ ือหุน้
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการ
หรื อผูบ้ ริ หาร
8. ติดต่อและสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ ทัว่ ไปให้ได้รับทราบสิ ทธิ
ต่าง ๆ ของผูถ้ ือหุน้ และข่าวสารของบริ ษทั

เลขานุการบริ ษทั

หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)
บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด มหาชน 13

SNC
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหำชน) มีบริ ษทั ในกลุม่ ทั้งสิ้น 13 บริ ษทั ประกอบด้วยบริ ษทั ย่อยที่
SNC ถือหุน้ โดยตรงจำนวน 9 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่ SNC ถือหุน้ ผ่ำนบริ ษทั ย่อย จำนวน 3 บริ ษทั บริ ษทั ร่ วม
จำนวน 1 บริ ษทั โดยในปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั มีกำรประกอบธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่มดังนี้
AUTO
PART
OEM
OTHER

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยำนพำหนะ
ชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำ
ผลิตและประกอบเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำ
กำรดำเนินงำนอื่นๆ เช่น แม่พิมพ์ อลูมิเนียมคอนเดนเซอร์
ประเภทธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั
AUTO PART OEM
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหำชน) (SNC)


1.1 สำขำ 2 (Branch 2)
1.2 สำขำ 4 (Branch 4)
บริ ษทั ย่อยทำงตรง

บริ ษทั เอส เอ็น ซี ไพยองซำน อีโวลูชนั่ จำกัด (SPEC)

บริ ษทั เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลำย จำกัด (COOL)

บริ ษทั อิมมอทัล พำร์ท จำกัด (IMP)


บริ ษทั พำรำไดซ์ พลำสติก จำกัด (PRD)

บริ ษทั เอส เอ็น ซี ครี เอติวติ ้ ี แอนโทโลจี จำกัด (SCAN)

บริ ษทั เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮีต ปั มพ์ จำกัด (SAHP)
บริ ษทั เมอิโซะ เอสเอ็นซี พริ ซิชนั่ จำกัด (MSPC)


บริ ษทั เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชัน่ จำกัด (SSMA)
บริ ษทั โอดิน พำวเวอร์ จำกัด (ODIN)
บริ ษทั ย่อยทำงอ้อม


บริ ษทั อัลทิเมท พำร์ท จำกัด (UMP)


บริ ษทั อินฟิ นิต้ ี พำร์ท จำกัด (IPC)
บริ ษทั ยะลำฟ้ ำสะอำด จำกัด (YALA)
บริ ษทั โอดิน เมียนมำร์ จำกัด (ODINMM)
บริ ษทั ร่ วม

บริ ษทั เอส เอ็น ซี แอตแลนติก วอเตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย
จำกัด (SAWHA)
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OTHER










ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1.1

วิสัยทัศน์ และพันธกิจวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และกลยุทธ์

วิสัยทัศน์ (Vision) : SNC Superstore เอส เอ็น ซี ศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์ และบริ กำรแบบครบวงจรใน
อุตสำหกรรมยำนยนต์ เครื่ องทำควำมเย็น เครื่ องใช้ไฟฟ้ ำและอิเลคทรอนิคส์
พันธกิจ (Mission)
1) คำนึงถึงคุณภำพของสิ นค้ำเป็ นอันดับแรก (Quality First)
2) สร้ำงควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์ และบริ กำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรทุกรู ปแบบของลูกค้ำ
(Differentiation)
3) สร้ำงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพในรำคำที่ลูกค้ำสำมำรถซื้อไปแข่งขันได้ (Cost Effectiveness)
4) ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำด้วยควำมรวดเร็ ว (Quick Response)
5) ปรับระบบกำรผลิตให้ยดื หยุน่ ทันต่อสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ ว (Flexible
Manufacturing System)
6) ให้ควำมสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งทำงตรงและทำงอ้อม (Focus
on Products and Stakeholders)
7) มีจิตวิญญำณและควำมตั้งใจในเรื่ องบริ กำร เพื่อให้ลูกค้ำได้รับควำมพึงพอใจสูงสุด (Service Mind)
วัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย (Objective and Goal)
บริ ษทั จัดทำแผนธุรกิจ ซึ่งมีเป้ ำหมำยทำงกำรเงินและเป้ ำหมำยกำรเติบโตของรำยได้ที่อตั รำเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 10
ต่อปี ตั้งแต่ปี 2560-2563 และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรทำกำไรสูงสุด บริ ษทั ฯ มีควำมมุ่งมัน่ ที่จะบรรลุเป้ ำหมำย
ดังกล่ำวโดยใช้กลยุทธ์ดงั ต่อไปนี้
กลยุทธ์ดำ้ นสิ นค้ำและผลิตภัณฑ์ (Product)
บริ ษทั ฯ มีเป้ ำหมำยที่จะตอบสนองควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของลูกค้ำโดยมุ่งเน้นในกลุ่มลูกค้ำหลักๆ 2 กลุ่มคือ
1)

กลุ่มผูผ้ ลิตเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำภำยในบ้ำนประกอบด้วย กลุ่มผูผ้ ลิตเครื่ องปรับอำกำศ ตูเ้ ย็น เครื่ องซักผ้ำ ที่เป็ น
แบรนด์ช้ นั นำจำกประเทศญี่ปุ่น เกำหลี สหรัฐอเมริ กำ เป็ นต้น ซึ่ งผูผ้ ลิตเหล่ำนี้ มีฐำนกำรผลิตสิ นค้ำหลักอยู่
ในประเทศไทย โดยบริ ษทั ฯ มีสินค้ำที่ให้บริ กำรกับกลุ่มลูกค้ำเหล่ำนี้ ได้แก่ ท่อทองแดง ชิ้นส่วนโลหะแผ่น
ชิ้นส่วนพลำสติก และอุปกรณ์แลกเปลี่ยนควำมร้อน นอกเหนื อจำกสิ นค้ำที่เป็ นชิ้นส่ วนของเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำ
แล้ว บริ ษทั ฯยังมีกำรรับจ้ำงประกอบผลิตภัณฑ์ (OEM) ให้กบั ลูกค้ำหลักบำงรำยอีกด้วย

2)

กลุ่มผูผ้ ลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งลูกค้ำในกลุ่มนี้จะเป็ นผูผ้ ลิตที่เป็ นผูผ้ ลิตชั้นนำจำกต่ำงประเทศ โดยบริ ษทั ฯมี
สิ นค้ำที่ให้บริ กำรแก่ลูกค้ำในกลุม่ นี้ ได้แก่ ชิ้นส่วนท่ออลูมิเนียม ชิ้นส่วนท่อยำงต่ำงๆ ชิ้นส่วนพลำสติก
และชิ้นส่วนโลหะแผ่นขึ้นรู ป
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กลยุทธ์ดำ้ นคุณภำพของสิ นค้ำ (Quality)
ในกำรที่ จะสร้ ำงควำมเชื่ อมัน่ และควำมพึงพอใจสู งสุ ดให้กับลูกค้ำนั้น บริ ษทั ฯ จำเป็ นที่ จะต้องผลิ ตสิ นค้ำที่ มี
คุณภำพสู งสุ ด เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ ซึ่ งบริ ษทั ได้มีกำรจัดทำระบบบริ หำรงำนคุ ณภำพที่ เป็ น
มำตรฐำนสำกลเพื่อให้กำรดำเนินงำนตำมภำรกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรเกิดกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่ อง มี
ประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผล โดยยึดหลัก Plan-Do-Check-Action (PDCA) และระบบ ISO ซึ่ งนอกจำกจะทำให้
ลูกค้ำได้รับสิ นค้ำและบริ กำรที่มีคุณภำพตรงตำมควำมต้องกำรแล้ว ยังทำให้ลูกค้ำเกิดควำมเชื่อมัน่ ในตัวบริ ษทั ด้วย
โดยบริ ษทั จะจัดสรรทรัพยำกรทั้งคน เครื่ องมือ เครื่ องจักร ที่ ทนั สมัยและเหมำะสมกับธุรกิ จนั้นๆเพื่อให้กำรผลิต
สิ นค้ำที่ มีคุณภำพ นอกเหนื อจำกนี้ ยงั กำหนดนโยบำยคุณภำพที่ ชดั เจน เพื่อให้พนักงำนทุกคนนำไปปฏิ บตั ิ มีกำร
ตรวจติดตำมผลอยู่ตลอดเวลำ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำคุณภำพของสิ นค้ำจะต้องเป็ นไปตำมข้อกำหนดของลูกค้ำในทุกๆ
ขั้นตอน
กลยุทธ์ในด้ำนกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงรวดเร็ ว (Quick Respond)
ในโลกธุรกิจที่เต็มไปด้วยกำรแข่งขันที่นบั วันจะทวีควำมเข้มข้นขึ้น บริ ษทั ฯ ตระหนักดีวำ่ ลูกค้ำของบริ ษทั มีควำม
ต้องกำรที่หลำกหลำยและเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงรวดเร็ ว ซึ่งเรำจำเป็ นจะต้องตอบสนองสิ่ งต่ำงๆ เหล่ำนี้ให้ได้ ในกำร
นี้ บริ ษทั จะมุ่งเน้นในหัวข้อต่ำงๆ ดังนี้
1) ต้นทุนที่เหมำะสมและเป็ นธรรมสำหรับลูกค้ำและบริ ษทั (Cost)
2) ตำแหน่งที่ต้ งั ของโรงงำนต่ำงๆ จะต้องอยูใ่ นระยะทำงที่ไม่ไกลจำกบริ ษทั ของลูกค้ำมำกนักเพื่อให้กำรส่งสิ นค้ำ
และกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็ นไปโดยสะดวก (Location)
3) ควำมยืดหยุน่ ในกระบวนกำรผลิตที่จะทำให้เรำสำมำรถผลิตสิ นค้ำที่หลำกหลำยในเวลำอันรวดเร็ ว และ
สำมำรถปรับเปลี่ยนกระบวนกำรผลิตให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรสิ นค้ำที่เปลี่ยนไปของลูกค้ำได้อย่ำง
สะดวก (Flexibility)
กลยุทธ์ดำ้ นกำรบริ กำร (Service)
ถึงแม้วำ่ บริ ษทั ฯ จะเป็ นบริ ษทั ที่ผลิตสิ นค้ำแต่เรำตระหนักถึงควำมสำคัญของงำนบริ กำรที่จะช่วยให้ลูกค้ำเกิดควำม
พึงพอใจสูงสุด เรำจึงได้กำหนดคติพจน์ประจำบริ ษทั ไว้วำ่ “We are the Marketing Team” ซึ่งพนักงำนทุกคนใน
บริ ษทั ถือว่ำเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ในกำรให้บริ กำรแก่ลูกค้ำ
นอกจำกนี้ เพื่อให้กำรทำงำนมีควำมคล่องตัว บริ ษทั จึงได้จดั ให้มีกำรบริ หำรงำนที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพำะตัวของ
บริ ษทั เอง ซึ่งเรำเรี ยกกำรบริ หำรงำนแบบนี้วำ่ “ระบบ MINI MD” ซึ่งระบบ MINI MD นี้จะช่วยให้กำรตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำในแต่ละด้ำน ไม่วำ่ จะเป็ นด้ำนกำรผลิต ด้ำนคุณภำพ ด้ำนกำรส่งมอบ หรื อด้ำนรำคำของ
สิ นค้ำ เป็ นไปอย่ำงรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภำพ
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อีกประกำรหนึ่งที่บริ ษทั ได้กำหนดขึ้น เพื่อให้กำรบริ กำรลูกค้ำเป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิภำพสู งสุดก็คือกำรกำหนดให้
ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ทั้งระดับกลำงและระดับสูง มีหน้ำที่ที่จะต้องออกไปเยีย่ มเยียนลูกค้ำของตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ
เพื่อให้มนั่ ใจว่ำ เรำจะรับทรำบและเข้ำใจถึง “เสี ยงของลูกค้ำ” (Customer Voice) อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ ว
กลยุทธ์ดำ้ นสิ่ งแวดล้อม (Environment)
บริ ษทั จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่ งแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกบริ ษทั โดยมีกลยุทธ์
ที่สำคัญดังนี้
1) ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมภำยนอก เนื่องจำกธุรกิจหลักของบริ ษทั จะเกี่ยวข้องกับเครื่ องปรับอำกำศซึ่งใช้สำรทำ
ควำมเย็นที่อำจจะส่งผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะอำกำศของโลก เรำจึงได้มีกำรพัฒนำสิ นค้ำของเรำ คือ
สิ นค้ำเครื่ องปรับอำกำศที่ใช้กบั สำรทำควำมเย็นชนิดใหม่ (R32) ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อกำรทำลำยชั้นโอโซน
(Ozone Depletion) และผลกระทบต่อสภำวะโลกร้อน (Global Warming)
2) ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมภำยใน เพื่อให้สภำวะแวดล้อมภำยในบริ ษทั มีควำมน่ำอยู่ และมีประสิ ทธิภำพในกำร
ทำงำน บริ ษทั จึงได้ให้ควำมสำคัญกับระบบ 5 ส.ภำยใน มีกำรรณรงค์ให้พนักงำนทุกระดับให้ควำมสำคัญกับเรื่ อง
นี้ และในกำรดำเนินงำนภำยในบริ ษทั เรำยึดหลักกำรทำงำนที่เรี ยกว่ำ “หลัก 3 R” ซึ่งประกอบด้วย Reduce, Reuse, และ Recycle เพื่อให้มนั่ ใจว่ำเรำทุกคนในองค์กรจะมีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู ้คุณค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด
1.2

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ

ในช่วงหลำยปี ที่ผำ่ นมำ บริ ษทั มีกำรลงทุนค่อนข้ำงมำกเพื่อขยำยธุรกิจ ทั้งชิ้นส่วนพลำสติกฉี ดขึ้นรู ป
ชิ้นส่วนโลหะแผ่น (SSMA) อลูมิเนียมคอนเดนเซอร์ (SCAN) เครื่ องทำน้ ำร้อนและชิ้นส่วน (SAWHA และ SAHP)
ฉนวน (SFHI) และ แม่พิมพ์และชิ้นส่วนพลำสติก (MSPC) ระบบผลิตน้ ำประปำ ระบบผลิตพลังงำนไฟฟ้ ำจำก
แสดงอำทิตย์ ทำให้บริ ษทั มีสินค้ำครบวงจรมำกขึ้น ในปี 2559 บริ ษทั ย้ำยสำยกำรผลิตกำรประกอบ
เครื่ องปรับอำกำศ จำก จ.ชลบุรี มำที่ จ.ระยอง เพื่อให้เป็ นศูนย์กำรผลิตที่ครบวงจร ในปี 2560 บริ ษทั ได้ปรับ
โครงสร้ำงองค์กรภำยใน ควบคุมงบประมำณรำยจ่ำย ควบคุมงบประมำณลงทุน ใช้ทรัพย์สินและทรัพยำกรต่ำงๆให้
คุม้ ค่ำมำกที่สุด และยกเลิกบริ ษทั ย่อย 2 แห่ง ทำให้ปี 2560 บริ ษทั มีรำยได้ 7,527 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 2% ผลกำไรสุทธิ
401 ล้ำนบำท (2559:402 ล้ำนบำท)

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด มหาชน 17

SNC
1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
โครงสร้ำงกำรประกอบธุรกิจและกำรถือหุน้ ของกลุ่มบริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหำชน) สรุ ปตำมแผนภำพ ได้ดงั นี้
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ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั มีการประกอบธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็ น 4 สายผลิตภัณฑ์หลักดังนี้
2.1 ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับยานพาหนะ
2.2 ชิ้นส่วนอุปกรณ์สาหรับเครื่ องใช้ไฟฟ้า
2.2.1 ชิ้นส่วนท่อทองแดง
2.2.2 ชิ้นส่วนโลหะแผ่นขึ้นรู ป
2.2.3 ชิ้นส่วนพลาสติก
2.2.4 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
2.2.5 ผลิตท่อฉนวนกันความร้อน
2.3 รับจ้างผลิตและประกอบเครื่ องใช้ไฟฟ้า
2.4 การดาเนินงานอื่นๆ
โดยในปี 2560 บริ ษทั มีรายได้จากธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับยานพาหนะ ร้อยละ 19 ธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์
สาหรับเครื่ องใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 39 ธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบเครื่ องใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 41 และการดาเนินงานอื่นๆ ร้อยละ
1 (อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 23 ส่วนงานดาเนินงาน)
2.1

ชิ้นส่ วนอุปกรณ์ ทใี่ ช้ สาหรับยานพาหนะ

1)

ลักษณะผลิตภัณฑ์
เป็ นชิ้นส่ วนสาหรับเครื่ องปรับอากาศภายในรถยนต์ โดยมีส่วนประกอบของท่อที่ทามาจากอลูมิเนียม นามาขึ้นรู ป

และประกอบเข้ากับชิ้นส่ วนโลหะต่างๆ และประกอบเป็ นชุดจาหน่ายให้กบั ผูป้ ระกอบเครื่ องปรับอากาศรถยนต์ ซึ่ งจะส่ ง
มอบและจาหน่ายให้แก่โรงงานผูผ้ ลิตรถยนต์ต่อไป ตัวอย่างของสิ นค้า เช่น Inlet/Outlet Pipe Assembly, Header, Suction
Pipe, Flange Inlet/Outlet, Pipe and Hose Assembly, Liquid Pipe, Pipe Assembly with Flange, Discharge Pipe, Insulator
Pipe Assembly, Hose-Heather Assembly, Compressor Part
ชิ้นส่ วนสาหรับรถมอเตอร์ ไซค์ โดยเป็ นส่ วนประกอบของชิ้นส่ วน Plastic, Sheet Metal และส่ งให้กบั ผูผ้ ลิ ตรถ
มอเตอร์ไซค์โดยตรง
ชิ้นส่ วนโครงสร้างรถยนต์ ที่ผลิตจากวัตถุดิบประเภทโลหะและนามาขึ้นรู ปด้วยกระบวนการ Stamping และนามา
เชื่อมประกอบเป็ นส่วนประกอบตัวถังของรถยนต์
1.

Machine Part
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SNC
ผลิตภัณฑ์ Machine Part เป็ นการขึ้นรู ปจากวัตถุดิบประเภทอลูมิเนียม, Extradition, Dai - Casting, ท่อแสตนเลส,
เหล็ก, ทองเหลือง โดยใช้เป็ นส่วนประกอบสาหรับระบบปรับอากาศภายในรถยนต์, ปั๊ มน้ ามันดีเซล คอมเพรสเซอร์และ
ชิ้นส่วนยานยนต์ โดยผลิตภัณฑ์ Machine Part จะผลิตเพื่อประกอบภายใน และส่งให้กบั กลุ่มลูกค้า เช่น Keihin, Denso,
Hanon, Calsonic เป็ นต้น
Product

Connector

Yoke

Customer

Car

Keihin

Honda

Denso

Toyota

Hanon

Ford, Mazda

Calsonic

Nissan, Isuzu

NSK

Isuzu, GM

2. Aluminum Pipes

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Aluminum Pipes เป็ นการประกอบท่ออลูมิเนียมกับ Connector อลูมิเนียมโดยเป็ นส่วนประกอบ
ของระบบปรับอากาศภายในรถยนต์ ซึ่งส่งให้กบั ลูกค้า Keihin, Denso, Hanon, Calsonic, Valeo
Product

Customer

Car

Keihin

Honda

Keihin USA

Ford

Pipe Suction

Denso

Toyota, Hino

Pipe Discharge

Hanon

Ford, Mazda

Calsonic

Isuzu

Pipe Ass’y

Pipe Inlet
Pipe Outlet
20
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ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
Product
Pipe Liquid

Customer

Car

Valeo

Mitsubishi

3. Steel Pipes

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Steel Pipes เป็ นการประกอบท่อเหล็กกับ Bracket เหล็ก และมีการชุบผิว MF-Zn+3 และ EDP
โดยเป็ นส่วนประกอบของระบบระบายความร้อน กลุ่มลูกค้าหลักคือ Denso, Calsonic, Hanon
Product

Water Pipe

Customer

Car

Denso

Toyota

Calsonic

Isuzu

Hanon

Ford

4. Hose Assembly
เป็ นการประกอบท่ออลูมิเนียมกับสาย
Hose ใช้ในระบบปรับอากาศภายใน
รถยนต์ ผลิตในกลุ่มลูกค้า Valeo ซึ่งใช้ใน
รถยนต์ Mitsubishi Triton และ Pajero
Sport และ Keihin ให้กบั รถยนต์รุ่น New
Civic 2016
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Product
Hose Discharge

Customer

Car

Valeo

Mitsubishi, Nissan

Keihin

New Civic 2016

Hose Suction
Hose Liquid

5. Plastic
Honda (Zoomer - X )

SUZUKI (Eco - car )

ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นกลุ่ ม Plastic เป็ น
ชิ้นส่ วนรถยนต์ของกลุ่ม Honda,
Suzuki และรถมอเตอร์ ไซค์กลุ่ม
Honda, Yamaha, Kawasaki

6. Stamping & Forging
Metal Stamping
-

เป็ นส่ วนประกอบของ Pipe Water และ Bracket ในระบบปรับอากาศรถยนต์ โดยมีการขยายผลิตภัณฑ์
ไปในชิ้นส่วนอื่นๆ (แกนที่ปัดน้ าฝนในรถยนต์) เป็ นต้น เช่น ชุด Stay Wiper

Pipe Water และ Bracket
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Product

-

Customer

Car

Stay Wiper

Denso

Toyota

Bracket

Denso

Toyota

เป็ นส่ ว นประกอบของโครงสร้ า งรถยนต์ จากการน าโลหะมาผ่ า นกระบวนการ Stamping และเชื่ อ มเป็ น
ส่วนประกอบตัวถังรถยนต์

Aluminum Stamping เป็ นการขยายผลิ ต ภัณ ฑ์ข อง Stamping Process จาก Metal เป็ น Aluminum โดยน าไปใช้
ประกอบกับ Evaporator และ Condenser ของระบบปรับอากาศรถยนต์
Side Plate EVA

Product

Side Plate Ass’y

Customer

Car

Side Plate EVA

Keihin

Honda / Mitsubishi

Side Plate Ass’y

Keihin

Honda
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Aluminum Forging เป็ นการนา Aluminum Profile มา Cold Forging ขึ้นรู ปเป็ นชิ้นส่วนในระบบปรับอากาศรถยนต์
Header End

Flange

Forging
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ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
กลุ่มชิ้นส่ วนเครื่ องปรับอากาศภายในรถยนต์
ลูกค้ า

ค่ ายรถ

ชื่ อรุ่น

ชิ้นส่ วนประกอบ

Keihin (TTH)

Honda, Mitsubishi Civic, Accord, CRV, New Triton, City, Jazz

ชิ้นส่วนเครื่ องปรับอากาศรถยนต์

Keihin USA (TUS)

Honda, VW, Ford

Civic, Accord, Passat, Cross blue, Focus, Ranger

ชิ้นส่วนเครื่ องปรับอากาศรถยนต์

Keihin China (TCH)

Honda

City, Jazz

ชิ้นส่วนเครื่ องปรับอากาศรถยนต์

Denso Thailand

Toyota

Revo, Fortuner, Camry, Yaris

ชิ้นส่วนเครื่ องปรับอากาศรถยนต์
และหม้อน้ า

Hanon system

Ford, Mazda, GM

New Ranger, Focus, Fiesta, Everest, Ecosport

ชิ้นส่วนเครื่ องปรับอากาศรถยนต์

Hanon India

Mahindra

Mazda 2, Captiva

ชิ้นส่วนเครื่ องปรับอากาศรถยนต์

Calsonic

Isuzu

New D-Max

ชิ้นส่วนเครื่ องปรับอากาศรถยนต์

Mitsubishi

New Triton, Pajero sport

ชิ้นส่วนเครื่ องปรับอากาศรถยนต์

Nissan

Navara, Teana, Sunny

ชิ้นส่วนเครื่ องปรับอากาศรถยนต

Mitsubishi

Lancer, Triton, Pajero Sport

Delphi

Isuzu

D-Max

ชิ้นส่วนปั๊มน้ ามันดีเซล

Siam NSK

Isuzu

D-Max

ชิ้นส่วนแกนพวงมาลัย

GM

Colorado

Sanden

Nissan

March

ชิ้นส่วนเครื่ องปรับอากาศรถยนต์

Suzuki

Suzuki

Celerio, Ciaz

ชิ้นส่วนประตูรถยนต์

H-one

Mitsubishi

Mirage, Attrage, Triton, Pajero Sport

ชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์

ISUZU

MU X

Honda

Civic, CR-V

Valeo Group

Topre

ชิ้นส่วนเครื่ องปรับอากาศรถยนต์

ชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์
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2)

การตลาดและการแข่ งขัน
ปริ มาณการผลิตและจาหน่ายรถยนต์ในประเทศ ในช่วงปี 2547 – 2560
ปริ มาณ การผลิต

3.0

1.0

1.19

1.13
0.7

1.30

0.68

0.63

1.63

1.39
1.00
0.61

0.55

1.46
0.79

1.44

2.02

1.94

1.91

1.88

2.0
1.5

2.46

2.45

2.5

1.33
0.88

0.8

0.80

0.77

0.85

0.5
0.0
2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

ที่มา : สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ก.

การตลาดของผลิตภัณฑ์
สิ่ งที่บริ ษทั มุ่งเน้นในการทาตลาด คือ การให้ความสาคัญกับคุณภาพสิ นค้า และความพอใจของลูกค้าเป็ นอันดับแรก

จึงได้ดาเนินกลยุทธ์ดา้ นการตลาดมาอย่างต่อเนื่อง คือ
กลยุทธ์ดา้ นลูกค้าภายนอก
1.
Quality First คานึ งถึงคุณภาพของสิ นค้าเป็ นลาดับแรก โดยใช้กระบวนการตรวจสอบภายในที่เรี ยกว่า
“Process Reject” เป็ นการตรวจสอบคุณภาพสิ นค้าหรื อวัตถุดิบในแต่ละขั้นตอนการผลิต ซึ่งพนักงานแต่ละขั้นตอนการผลิต
จะทาการตรวจสอบคุณภาพสิ นค้าหรื อวัตถุดิบก่อนรับเข้าและจ่ายออกในกระบวนการผลิตของตนเอง โดยยึดหลักการ “ไม่
รับ ไม่ทา ไม่ส่งของเสี ย” และนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการผลิตให้มากขึ้น เพื่อช่วยในเรื่ องความแม่นยาในการผลิต
2.
Differentiation สร้ างความหลากหลายของผลิ ต ภัณฑ์แ ละบริ การ เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการทุ ก
รู ปแบบของสิ นค้า
3.
Cost Effectiveness สร้ างผลิ ตภัณฑ์ที่มีคุณภาพโดยปรั บปรุ งกระบวนการผลิ ตให้มีตน้ ทุ นต่ า โดยนา
Robot และ Automation เข้ามาใช้
4.
Quick Response ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ ว โดยมี หน่ วยงานที่ มีความสามารถ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
5.
Flexible Manufacturing system ปรับระบบการผลิตให้ทนั ต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
6.
Focus on Products and Stakeholders ให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อม
7.
Service Mind มีจิตวิญญาณและความตั้งใจในเรื่ องการบริ การ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
26
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ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
8.
การสร้ างความเชื่ อ มัน่ ให้กับ ลูกค้า ด้วยระบบบริ หารการผลิ ต ทั้งในด้านคุ ณภาพและ Capacity ที่
สามารถรองรับ Order ของลูกค้าได้
9.
มุ่งเน้นเป้ าหมายที่จะได้รับ Award ทั้งในด้าน Quality และ Delivery จากลูกค้า
กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจภายในองค์กร
1. การสร้างแรงจูงใจ โดยมุ่งเน้นให้ผลตอบแทน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กบั พนักงานที่มีประวัติ และผลการทางานที่
ดี โดยนาผลการประเมินผลทุกวันมาใช้ในการประเมินผลตอบแทนกลับสู่พนักงาน
2. สร้างแรงจูงใจ ให้กบั ผูบ้ ริ หารระดับกลาง MINI MD โดยมีผลตอบแทนตามผลงาน และการวัดผลตาม KPI ของ
องค์กร สาหรับการประเมินผลพนักงานในระดับ Operator และ Supervisor
3. การดาเนิ นการปรับปรุ งพัฒนาองค์กร ผ่านกิ จกรรม 5ส และ Zero Claim เพื่อปลูกจิ ตสานึ กให้กบั พนักงานใน
ด้าน 5ส, Safety และการปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง โดยมุ่งเน้นให้เกิดการแข่งขันในด้าน 5ส, การคานึ งถึง Safety และ
ด้านคุณภาพภายในองค์กร
4. การประเมินผลด้วย Radar Chart เพื่อประเมินความรู ้ตามหลักสู ตรขององค์กรและ สมรรถนะ Competency คือ
ความรู ้ ทักษะ และพฤตินิสัยที่จาเป็ นต่อการทางานของบุคคล ให้ประสบผลสาเร็ จสู งกว่ามาตรฐานทัว่ ไปแบ่งออกเป็ น 2
หมวดการประเมินผล
4.1. ความรู ้ (Knowledge) 9 Basic Needs
4.2. สมรรถนะ (Competency) ในการปฏิบตั ิงาน

5. กาหนดให้พนักงานจัดทา Job Description ตามมาตรฐาน ISO 9000 หรื อ TS16949 และกาหนดเป้ าหมายรายได้
ต่อหัวในแต่ละวัน (Income per Head) ซึ่งกาหนดให้มีการวัดผลการทางานและสรุ ป Income per Head ในแต่ละวัน และการ
ตั้งเป้ าหมาย Income per Head ต่อพนักงาน
6. การจัดกิจกรรม “SNC Team Building” ปรับปรุ งคุณภาพชีวติ ในการทางานเป็ นทีม
โดยมีเป้ าหมายในการจัดกิจกรรม
6.1. เพื่อให้พนักงานเข้าใจตระหนักในค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร พร้อมนาไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง
6.2. สร้างการทางานให้เป็ น Teamwork มากยิง่ ขึ้น
6.3. เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการสื่ อสาร การพูดคุยประสานงาน
6.4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันกับพนักงานทุกระดับ
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SNC
สาหรับแผนการพัฒนาบุคลากรในปี 2561 โดยมุ่งเน้นการสร้างบุคลากรและการพัฒนาทักษะในการปฏิบตั ิงานที่
ตนเองรับผิดชอบ โดยนอกจากมีการจัดกลุ่มพนักงาน ให้พนักงานมีความชานาญในหน้าที่งานแล้ว ยังมีการเพิ่มการฝึ กอบรม
ในพื้ น ฐานการควบคุ ม ระบบ Automation เพื่ อ รองรั บ การท างานในอนาคตที่ พ นัก งานจะต้อ งท างานร่ ว มกับ ระบบ
Automation
ข.

สัดส่ วนการจัดจาหน่ าย

โดยภาพรวมการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยช่วงปี 2560 ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 4% ซึ่ งเป็ นผลมาจาก
โครงการรถคันแรกเริ่ มหมดอายุโครงการ ในส่วนกลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนยานพาหนะของ SNC มีการปรับเปลี่ยนดังนี้
1. Aluminum Pipe ประมาณการยอดผลิตในปี 2560 (44%) ลดลงจากปี 2559 (46%) ประมาณ 2%
2. Machine Part ประมาณการยอดผลิตในปี 2560 (20%) ลดลงจากปี 2559 (29%) ประมาณ 9%
3. Water Pipe ประมาณการยอดผลิตในปี 2560 (16%) เพิ่มขึ้นจากปี 2559 (11%) ประมาณ 5%
4. Stamping & Forging ประมาณการยอดผลิตในปี 2560 (14%) เพิ่มขึ้นจากปี 2559 (6%) ประมาณ 8%
5. Hose Assembly ประมาณการยอดผลิตในปี 2560 (6%) ลดลงจากปี 2559 (8%) ประมาณ 2%
จากสัดส่วนดังกล่าวจะเห็นได้วา่ ธุรกิจชิ้นส่วนยานพาหนะของ SNC จะเติบโตในกลุ่ม KEIHIN USA ในผลิตภัณฑ์
Stamping & Forging
ในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย ยังคงมุ่นเน้นไปที่เป้ าหมายรถไฟฟ้า ดังนั้นทาง SNC จึงต้องมี
การพัฒนาในกลุม่ ธุรกิจยานพาหนะ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนไปสู่เทคโนโลยีสาหรับรถไฟฟ้าในอนาคต
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ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
3)

การจัดหาผลิตภัณฑ์
- Machine Part

PROCESS
CUTTING
LATHE

- Aluminum Pipes

MACHINE
CUTTING M/C

MACHINE

PROCESS
CUTTING

CUTTING M/C

SINGLE LATHE M/C

DEBURRING

DEBURRING M/C

DRILLING

MILLING M/C

FORMING HU

FORMING M/C

FINISHING

FINISHING MANUAL

BENDING

CNC BENDING M/C

WASHING

WASHING ULTRASONIC M/C

WASHING

WASHING ULTRASONIC M/C

PACK

PACKING MANUAL

TEST

LEAK TEST M/C

PACK

-
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SNC
- Steel Pipe

-HoseAssembly

PROCESS
CUTTING

WASHING,
DEBURRING

FORMING
O- RING 1

MACHINE
CUTTING M/C

DEBURRING M/C

FORMING M/C

PROCESS

MACHINE

CUTTING PIPE

CUTTING M/C

DEBURRING PIPE

DEBURRING M/C

WASHING
PIPE 1

WASHING ULTRASONIC M/C
OUT SOURCE
TURNING NIPPLE

FORMING M/C

WASHING
PIPE 2

BENDING CNC

BENDING M/C

BENDING PIPE

BENDING M/C

DRILLING &
FINISHING

CNC LTHE M/C

WASHING

WASHING ULTRASONIC M/C

BRAZING

-

OUT SOURCE

PLATING

WASHING ULTRASONIC M/C

WASHING
PIPE 3

BRAZING UNION

TEST JIG

-

BRAZING
FLANGE

PACKING

-

WASHING
PIPE 4

WASHING ULTRASONIC M/C

CUTTING
INSULATOR

HOSE
ASSEMBLY

-

LEAK TEST

PRESSURRE DROP

BRAZING M/C, CUTTING M/C

BRAZING M/C
CUTTING HOSE

CUTTING M/C
WASHING ULTRASONIC M/C

CRIMPING HOSE

CRIMPING M/C

ASS'Y ORING &
VALVE

-

AIR TEST

LEAK TEST
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CNC LATHE M/C

FORMING
O- RING 2

AIR TEST M/C

LEAK TEST M/C

HEATING

OVEN M/C

FINAL &
PACKING

-
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ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
กาลังการผลิตปี 2560

หมายเหตุ :
1.

8 ชัว่ โมง /กะ : 2 กะ/ วัน : 25 วัน/ เดือน

2.

กาลังการผลิตปั จจุบนั อยูท่ ี่ 60-65%
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SNC
2.2

ชิ้นส่ วนอุปกรณ์ สาหรับเครื่ องทาความเย็น

2.2.1 ชิ้นส่ วนท่ อทองแดง
ในปัจจุบนั ชิ้นส่วนอุปกรณ์สาหรับเครื่ องทาความเย็นที่ทาด้วยทองแดง ยังไม่มีวตั ถุดิบชนิดใดที่มีคุณสมบัติในการ
ใช้งานที่จะนามาทดแทนทองแดงได้ 100 % ดังนั้นชิ้นส่วนอุปกรณ์สาหรับเครื่ องทาความเย็น จึงยังคงใช้ท่อทองแดงเป็ น
ชิ้นส่วนหลัก แต่ปัจจุบนั ก็มีบริ ษทั (ลูกค้า)ได้พยายามพัฒนาเรื่ องโลหะที่จะนามาทดแทนทองแดงอยู่
1)

ลักษณะผลิตภัณฑ์
ชิ้นส่วนที่ใช้ในเครื่ องปรับอากาศ ที่ทาด้วยท่อทองแดง (Copper Pipe) ที่บริ ษทั ผลิตประกอบด้วย
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1)

Inlet pipe ,Outlet pipe ,Header pipe
สาหรับเชื่อมต่อ Condenser

2)

3)

Accumulator ใช้สาหรับเป็ นท่อพักแรงดัน 4)

Suction pipe , Discharge pipe สาหรับ
เชื่อมต่อ Compressor และ Condenser
เข้าด้วยกัน

Strainer ใช้สาหรับกรองเศษผงในระบบ
เพื่อป้ องกันการอุดตันภายในระบบ
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ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
5)

U-Bend สาหรับเชื่อมต่อ Condenser หรื อ
คอยล์ร้อน

6)

Capillary Tube Ass’y. ใช้เป็ นท่อลด
แรงดันในระบบ

7)

Pipe Connector ( Pipe Kit) ใช้สาหรับการติดตั้ง เพื่อเชื่อมระบบ Indoor และ Outdoor

นอกจากนี้บริ ษทั ยังผลิตชิ้นส่วนที่ทาจากทองแดงที่นามาประกอบเป็ นคอมเพรสเซอร์ เช่น Suction Pipe, Muffler
Pipes, Oil Pipe, Discharge Pipe , Discharge Tube , Outer Pipe , Dis Pipe , Suc Pipe , Pro Pipe, etc.
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ปั จจุบนั บริ ษทั มีการพัฒนาชิ้นส่วนทองแดงเพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบร่ วมกับลูกค้า โดยใช้เหล็กชุบทองแดง หรื อ
อลูมิเนียมเชื่อมต่อทองแดงมาผลิตเป็ นชิ้นส่วน Compressor เช่น Inlet Tube , Outer Pipe , Dis Joint Pipe , Inlet Pipe Ass’y
เป็ นต้น

เหล็กชุบทองแดง

อลูมิเนียมเชื่อมต่อทองแดง

นอกจากนี้ ทางบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการพัฒนากระบวนการชุบทองแดง ให้สามารถชุบเฉพาะตาแหน่ง (พื้นที่) ที่
ต้องการ เพื่อลดขั้นตอนในการเจียรผิว ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลาในการผลิตมาก ซึ่งผลจากการพัฒนากระบวนการนี้ จะ
สามารถทาให้ลดต้นทุนการผลิตลงได้ และปั จจุบนั มีลูกค้าอีกหลายๆบริ ษทั ให้ความสนใจ
2)

การตลาดและการแข่ งขัน
กลุ่มลูกค้าชิ้นส่วนเครื่ องปรับอากาศ ประกอบด้วย
1) กลุ่มลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่น เช่ น Daikin, Mitsubishi, Fujitsu, Sharp, Panasonic, MACO, MACOT, Hitachi,
Toshiba Carrier, Fujitsu General, Sanyo
2) กลุ่มลูกค้าจากประเทศเกาหลี LG, Samsung
3) กลุ่มลูกค้าจากประเทศจีน เช่น Haier
4) กลุ่มลูกค้าที่บริ ษทั ส่งออกไปต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริ กา
ทั้งนี้ช่องทางการจัดจาหน่ายของบริ ษทั มีท้ งั ผลิตชิ้นส่วนส่งไปยังโรงงานผูผ้ ลิตเครื่ องปรับอากาศโดยตรง

เพื่อให้

ลูกค้านาไปประกอบกับชิ้นส่วนภายในโรงงานของลูกค้าผลิตเป็ นสิ นค้าของลูกค้าเอง ผลิตและใช้ประกอบในสายการผลิต
OEM แล้วส่งต่อไปยังลูกค้า ตลอดจนผลิตและส่งออกโดยตรงไปยังต่างประเทศ
กลุ่มลูกค้าชิ้นส่วนคอมเพรสเซอร์ส่วนใหญ่จะเป็ นลูกค้าที่ผลิตคอมเพรสเซอร์

เพื่อส่งมอบให้กบั โรงงานผูผ้ ลิต

เครื่ องปรับอากาศ เครื่ องทาความเย็น ที่มีการจาหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาจกล่าวได้วา่ ผูผ้ ลิตคอมเพรสเซอร์
หลักในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็ นลูกค้าของบริ ษทั ฯ เกือบทั้งสิ้น ประกอบด้วย Siam Compressor , Hitachi Compressor ,
Kulthorn Kirby, Emerson , TCFG , Kulthorn Premier , Daikin , LG นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังได้เตรี ยมการสาหรับการผลิต
ให้กบั ตลาดต่างประเทศเพิ่มเติมด้วย
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ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
อัตราการขยายตัวและการเจริ ญเติบโตของธุรกิจชิ้นส่วนเครื่ องปรับอากาศมีอตั ราการขยายตัวเติบโตควบคู่ไปกับการ
เติบโตของลูกค้าและเศรษฐกิจ และ บริ ษทั ฯได้มีการลงทุนในส่ วนของโรงงานและเครื่ องจักรเพิ่มขึ้น โดยมีการปรับปรุ ง
สายการผลิตใหม่แตกออกเป็ นธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) เพื่อรับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี รวมทั้งมีการย้ายฐานการผลิตใหม่
ให้ เ หมาะสม และสามารถรองรั บ การเจริ ญเติ บ โตในการเข้า สู่ AEC ในขณะเดี ย วกัน ในส่ ว นของอุ ต สาหกรรม
คอมเพรสเซอร์ มีการเจริ ญเติบโตควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมเครื่ องทาความเย็น ทั้งในส่ วนของเครื่ องปรับอากาศ ตูเ้ ย็น ตูแ้ ช่
อาหาร
3)

การจัดหาผลิตภัณฑ์

ก

กรรมวิธีการผลิต

-

ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่ องปรับอากาศ
วัตถุดิบ

ทองแดง

ขบวนการแปรรู ป

สิ นค้า

ลูกค้า

Inlet

Daikin

ตัด

Out Let

Mitsubishi

ดัด

Suction

Fujitsu

ขึ้นรู ป

Dis.charge

Sharp

เชื่อม

Accumulater

Panasonic

บรรจุ

U-ben

MACO, MACOT

ect.

LG, Samsung
Haier
ect.
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-

ชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมเพรสเซอร์
วัตถุดิบ

ขบวนการแปรรู ป

สิ นค้า

ลูกค้า

ตัด

Suction Pipe

Siam Compressor

ดัด

Muffler Pipe

Hitachi Compressor,

ทองแดง

ขึ้นรู ป

Oil Pipe

Kulthorn kirby, Fujitsu,

เหล็ก

เชื่อม

Discharge Pipe

Copeland , Daikin ,

ตรวจสอบ

Inlet Tube

LG ,Kulthorn Pemier

บรรจุ

Dis Joint Pipe

etc.

บริ ษทั มีการสั่งซื้ อวัตถุดิบที่ เป็ นทองแดงทั้งในประเทศ และต่างประเทศจากผูผ้ ลิตโดยตรงเข้ามาที่ โรงงาน แล้ว
นาไปเข้าสู่ กระบวนการผลิตตามขั้นตอนของแต่ละชิ้นส่ วนตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ ซึ่ งเป็ นไปตามระบบคุณภาพ ISO
เพื่อให้ได้สินค้ามีมาตรฐานตรงตามข้อกาหนดของลูกค้า แล้วจึงส่ งมอบให้ลูกค้าต่อไป (ตามผังการผลิต)ปั จจุบนั บริ ษทั มี
โรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนอยูท่ ี่จงั หวัดสมุทรปราการ และจังหวัดระยอง ส่งผลให้มีกาลังการผลิตหลายล้านชิ้นต่อปี ซึ่งโรงงาน
ส่ วนใหญ่สามารถผลิตชิ้นส่ วนทดแทนกันได้ ทั้งยังสามารถเพิ่มกาลังการผลิตโดยการปรับชัว่ โมงการทางานตามความ
ต้องการของลูกค้า
ข

ด้ านวัตถุดบิ
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตส่ วนใหญ่จะเป็ นมาตรฐานที่ลูกค้าเป็ นผูก้ าหนด และโรงงานผูผ้ ลิตวัตถุดิบเป็ นโรงงานที่ ได้

มาตรฐานผ่านการรับรองจากลูกค้าทั้งสิ้น ซึ่งระยะเวลาในการส่งมอบหลังจากรับคาสั่งซื้ อประมาณ 2 สัปดาห์ บริ ษทั มีการ
สั่งซื้ อทองแดงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ (ประเทศจีน) ทั้งนี้ เป็ นไปตามที่ ตกลงไว้กบั ลูกค้า เพื่อให้ได้วตั ถุดิบที่ดีมี
คุณภาพในระดับต้นทุนที่เหมาะสม โดยราคาที่ทาการซื้อขายเป็ นไปตามที่บริ ษทั ได้กาหนดกับลูกค้าไว้แล้ว
ค

ด้ านเครื่ องจักร และอุปกรณ์ การผลิต
เครื่ อ งจัก รหลัก ที่ ใ ช้ใ นสายการผลิ ต ได้แ ก่ เครื่ อ งตัด CNC, เครื่ อ งเจาะ, เครื่ อ งดัด CNC, เครื่ อ งปั๊ ม ขึ้ น รู ป CNC,

เครื่ องกลึงCNC,เครื่ องเชื่อมอัตโนมัติ,โต๊ะเชื่อมประกอบซึ่ งบริ ษทั มีแผนจะนาระบบอัตโนมัติมาใช้มากขึ้น ในอนาคตโดย
เครื่ องจักรในแต่ละขั้นตอนการผลิตเป็ นเครื่ องจักรที่ทนั สมัย นับตั้งแต่กระบวนการตัด ดัดขึ้นรู ป และเชื่อม ซึ่ งส่ วนใหญ่
บริ ษทั สั่งโดยตรงจากผูผ้ ลิตและมีตวั แทนจาหน่ายในประเทศไทย เพื่อป้ องกันเรื่ องระบบการดูแล บารุ งรักษา และบริ การ
ทั้งนี้ ยงั มี เครื่ องจักรบางส่ วนที่ บริ ษทั จัดสร้ างขึ้นเอง รวมถึ งบริ ษทั มี ระบบการดู แล บารุ งรั กษาเชิ งป้ องกัน เพื่อป้ องกัน
36
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ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
เครื่ องจักรชารุ ดในขณะผลิตสิ นค้า นอกจากนี้เครื่ องจักรในกลุ่ม SNC เป็ นเครื่ องจักรจากผูผ้ ลิตรายเดียวกัน สามารถใช้งาน
ทดแทนกันได้ เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการผลิต สาหรับอุปกรณ์การผลิตอื่นๆ เช่น แม่พิมพ์ Jig Fixture บริ ษทั มีแผนก
จัดทาอุปกรณ์การผลิตไว้คอยสนับสนุนกันเองในแต่ละโรงงาน
2.2.2 ชิ้นส่ วนโลหะแผ่นขึน้ รู ป
1)

ลักษณะผลิตภัณฑ์
บริ ษทั มีการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมขึ้นรู ปโลหะ

โดยโรงงานสามารถผลิตได้ท้ งั ที่จงั หวัดสมุทรปราการและ

จังหวัดระยอง ลูกค้าหลักของบริ ษทั ในส่วนของชิ้นส่วนโลหะแผ่นขึ้นรู ปในเครื่ องปรับอากาศ เช่น Daikin, Mitsubishi,
LG, Siam Compressor, Other

2)

การตลาดและการแข่ งขัน
ด้วยการรักษามาตรฐานทั้งด้านคุณภาพ การส่งมอบ และการบริ การที่ดี ทาให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งราย

เก่าและรายใหม่ ในการมอบหมายงานผลิตให้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้บริ ษทั มองว่าคู่แข่งของบริ ษทั ก็คือลูกค้า บริ ษทั จึงต้องผลิต
ให้ดีกว่า ถูกกว่า และเร็ วกว่าสิ่ งที่ลูกค้าทาอยู่ และด้วยความเป็ น SNC Super Store มีการผลิตที่ครบวงจร มีระบบ MINI MD
บริ การลูกค้าตลอดเวลา จึงสามารถช่วยแบ่งเบาภาระด้านการจัดซื้อให้กบั ลูกค้าได้ ส่งผลให้บริ ษทั มีการเจริ ญเติบโตควบคู่
ไปกับลูกค้ามาโดยตลอด
3)

การจัดหาผลิตภัณฑ์

ก

กระบวนการผลิต
วัตถุดิบ
(Sheet)

Turrent Punch
Stamping Press

Bending

Ass'y

Painting

Packing

Customer
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ข

ด้ านวัตถุดบิ
วัตถุดิบที่บริ ษทั นามาใช้ในการผลิตทั้งหมดจะเป็ นไปตามตามที่ลูกค้ากาหนด ทั้งด้านคุณภาพ ราคา และแหล่งผลิต

ส่ วนใหญ่วตั ถุดิบจะเป็ นแบบมาตรฐานที่ใช้อยูใ่ นอุตสาหกรรมทัว่ ไป สาหรับแหล่งผลิตส่ วนใหญ่จะนาเข้าจากต่างประเทศ
ทั้งญี่ปุ่น จีน และเกาหลี ซึ่งเป็ นไปตามที่ลูกค้ากาหนดไว้ เรื่ องราคาของวัตถุดิบที่นามาใช้ผลิตก็ได้มีการตกลงกันไว้แล้วกับ
ลูกค้า ทั้งนี้เพื่อป้ องกันการขาดทุนจากราคาวัตถุดิบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
ค

ด้ านเครื่ องจักร
เนื่ องจากบริ ษทั มีนโยบายเป็ น Super Store เพราะฉะนั้นบริ ษทั จึงมีเครื่ องจักรที่ได้มาตรฐาน มีความทันสมัย ตลอด

ทั้งวิธีการผลิตที่มีประสิ ทธิ ภาพ เครื่ องจักรที่บริ ษทั ใช้ผลิตอยูไ่ ม่วา่ จะเป็ นเครื่ องกลึง เครื่ องดัด เครื่ องปั๊ ม ล้วนเป็ นเครื่ องที่
ควบคุมด้วยระบบ CNC ทั้งสิ้ น และเครื่ องแต่ละขบวนการผลิตก็ยงั สามารถใช้ทดแทนกันได้อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ผลิตสิ นค้า
ที่มีคุณภาพในต้นทุนที่ต่า นอกจากนี้บริ ษทั ยังมีการจัดทา Spare Part

และแผนซ่อมบารุ งประจาปี ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันเครื่ องจักรเสี ย และให้สามารถใช้งานได้ยาวนานที่สุด เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า
ง

ด้ านบุคลากร
เนื่ อ งจากบริ ษทั มี น โยบายเป็ น Super Store และการบริ หารงานแบบระบบ Mini MD เพราะฉะนั้น บริ ษทั จึ ง มี

แนวทางในการพัฒนาคนด้วยการให้ความรู ้ ท้ งั ทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บตั ิ เพื่อให้สามารถทางานทดแทนกันได้โดย
มุ่ ง เน้น ความรู ้ ทางด้า น 9 Basic needs.เป็ นหลักและมี การตรวจประเมิ นเพื่ อ วัดความรู ้ ความสามารถทุ กๆเดื อนเพื่อให้
พนักงานเกิดความกระตือรื อล้นเพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้มีรายได้ที่ดี
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ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
2.2.3 ชิ้นส่ วนพลาสติก (Plastic)
1)

ลักษณะผลิตภัณฑ์
เป็ นชิ้ น ส่ ว นพลาสติ ก ซึ่ งผลิ ต โดยระบบ INJECTION MOULDING เพื่ อ น าไปใช้ ใ นการประกอบเป็ น

เครื่ องใช้ไฟฟ้า เช่น ตูเ้ ย็น พัดลม เครื่ องปรับอากาศ เป็ นต้น
2)

การตลาดและการแข่ งขัน
ลูกค้าหลักของบริ ษทั เช่น Sharp, Mitsubishi, Toshiba, Daikin ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตชั้นนาในธุรกิจเครื่ องใช้ไฟฟ้า แม้วา่

ธุรกิจในกลุ่มนี้จะมีการแข่งขันสูง แต่บริ ษทั สามารถเพิ่มคาสัง่ ซื้อชิ้นงานใหม่ๆ จากลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง จากการที่บริ ษทั
รักษาระดับคุณภาพของสิ นค้า ต้นทุน และการส่งมอบที่ตรงเวลา (QCD : Quality Cost Delivery) นอกจากนี้บริ ษทั ได้ลงทุน
ใน Software Mold flow ที่ช่วยในการปรับปรุ งและวิเคราะห์ปัญหาของแม่พิมพ์ที่ใช้ในขบวนการผลิต ซึ่งตอบโจทย์ให้กบั
ลูกค้า ในการมีส่วนร่ วมพัฒนาสิ นค้า และการลดต้นทุน
บริ ษทั มีนโยบายในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าโดยใช้หลักการ SNC ONE STOP SERVICE โรงงานผลิต
ชิ้นส่วนพลาสติกจึงเข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งในการผลักดันนโยบายดังกล่าว โดยสร้างความพึงพอใจในความความสะดวกและ
ประหยัดเวลา ให้กบั ลูกค้า เมื่อมาติดต่อซื้อชิ้นส่วนกับ SNC แล้วจะได้ชิ้นส่วนเพื่อประกอบเป็ นผลิตภัณฑ์ ทั้งชิ้นส่วนโลหะ
และพลาสติกในคราวเดียวกัน
3)

การจัดหาผลิตภัณฑ์

ก

ด้ านวัตถุดบิ
วัตถุดิบที่ ใช้ คือ เม็ดพลาสติกชนิ ดต่างๆ เช่น ABS, PP, PSGP, PSHI, PE, AS เป็ นต้น โดยลูกค้าจะเป็ นผูก้ าหนด

ชนิดและเกรดต่างๆ ของวัตถุดิบตามลักษณะของงาน เพื่อรักษาคุณภาพและราคา วัตถุดิบที่ใช้ ส่วนใหญ่สามารถผลิตได้ใน
ประเทศ มีเพียงวัตถุดิบชนิ ดพิเศษบางชนิ ดที่ตอ้ งสั่งจากต่างประเทศ โดยราคาของวัตถุดิบจะขึ้น-ลง ตามราคาตลาด แต่
ลูกค้าจะนาจานวนการใช้ไปตกลงกับผูผ้ ลิตและยืนยันราคาเป็ นไตรมาส ซึ่ งถ้ามีการปรับเปลี่ยนจะแจ้งล่วงหน้าเพื่อปรับ
ราคาของชิ้นงานตามราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้บริ ษทั ไม่ตอ้ งรับภาระความเสี่ ยงทางด้านราคาของวัตถุดิบ
ข

ด้ านเครื่ องจักร
เครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิตพลาสติกเป็ นเครื่ องจักรใหม่จากต่างประเทศซึ่งที่มีเทคโนยีการผลิตสูง การทางานรวดเร็ ว

และประหยัดพลังงาน ดังนั้น บริ ษทั จึงมีความเชื่อมัน่ ในประสิ ทธิภาพการทางานของเครื่ องจักรเป็ นอย่างมากตลอดจน
วิธีการบริ หารจัดการในการบารุ งรักษา ทาให้เครื่ องจักรสามารถใช้งานได้ดีและมีประสิ ทธิภาพ
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2.2.4

อุปกรณ์ แลกเปลีย่ นความร้ อน (Heat Exchanger)

2.2.4.1 อุปกรณ์ แลกเปลีย่ นความร้ อน (Heat Exchanger ทีท่ าจากทองแดง)
1)

ลักษณะผลิตภัณฑ์
ภายในเครื่ องทาความเย็นภายในบ้านหรื อภายในตัวอาคาร จะมีชิ้นส่วนหลักในการถ่ายเทความร้อนหรื อ “คอยล์”

(Heat Exchanger) ซึ่งมีท้ งั คอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ทาหน้าที่ส่งผ่านและแลกเปลี่ยนความเย็นหรื อความร้อนภายในตัว
เครื่ องปรับอากาศ โดยทัว่ ไปโครงสร้างของคอยล์จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนด้วยกันคือ
ก) แผ่นอลูมิเนียมขึ้นรู ป (Aluminum Fin) ทาหน้าที่เป็ นแผ่นครี บแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างอากาศภายนอกกับน้ ายา
ทาความเย็นที่ไหลอยูใ่ นท่อทองแดง
ข) ท่อทองแดงดัด (Hairpin) ทาหน้าที่เป็ นเส้นทางการไหลของน้ ายาทาความเย็นเพื่อให้เกิดกลไกการแลกเปลี่ยนความ
ร้อนกับอากาศภายนอก
ค) แผ่นประกบข้าง (Side Plate) ทาหน้าที่ประกบแผ่นอลูมิเนียมและท่อทองแดงเข้าด้วยกัน และใช้เป็ นตัวกลางในการ
จับยึดตัวคอยล์เข้ากับโครงสร้างอื่นๆ ของเครื่ องปรับอากาศ
ซึ่งบริ ษทั มีการผลิตชิ้นส่วนหลักทั้ง

3

ส่วน

และนามาประกอบขึ้นเป็ นคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนเพื่อใช้ใน

กระบวนการผลิตเครื่ องปรับอากาศต่อไป
2)

การตลาดและการแข่ งขัน
เนื่องจากลูกค้ามีการผลิตคอยล์ใช้เองส่วนหนึ่งและซื้อมาจากผูผ้ ลิตคอยล์อีกส่วนหนึ่ง ทาให้บริ ษทั ต้องแข่งขันกับ

ลูกค้าและผูผ้ ลิตคอยล์รายอื่น อย่างไรก็ดีบริ ษทั ยังคงมีขอ้ ได้เปรี ยบด้านต้นทุนที่ถูกกว่า คู่แข่งอยูพ่ อสมควร เนื่องจากงาน
คอยล์เป็ นงานที่บอบบางจึงมีตน้ ทุนการขนส่งสิ นค้าค่อนข้างสูง ซึ่ง บริ ษทั เน้นผลิตคอยล์เพื่อใช้ประกอบเครื่ องปรับอากาศ
เอง โดยการผลิตกว่า 90% เป็ นการผลิตเพื่อใช้ใน เครื่ องปรับอากาศแบบติดหน้าต่าง (Window Type Air-Conditioner) ของ
ลูกค้า Fujitsu General ที่บริ ษทั ประกอบ OEM ให้ ที่เหลือจะเป็ นการผลิตเพื่อใช้ประกอบเป็ นเครื่ องปรับอากาศที่บริ ษทั
ประกอบและจาหน่ายออกไปยังลูกค้าต่างประเทศโดยตรง (ลูกค้ากลุ่ม ODM) และเป็ นการผลิตเพื่อจาหน่ายในรู ปแบบ ของ
อุปกรณ์แลกเปลี่ยน ความร้อนไปยังผูผ้ ลิตเครื่ องปรับอากาศที่อยูภ่ ายในประเทศ
เนื่องจากอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนของบริ ษทั

เกือบทั้งหมดเป็ นการผลิตเพื่อใช้ในเครื่ องปรับอากาศที่บริ ษทั

ประกอบเองเป็ นหลัก ดังนั้นสภาวะการแข่งขันจะเป็ นไปในลักษณะของการแข่งขันกับลูกค้า กล่าวคือ ถ้าบริ ษทั สามารถ
ควบคุมต้นทุนการผลิตให้ต่ากว่าที่ลูกค้าผลิตเองได้

ลูกค้าก็จะยังคงให้ความไว้วางใจ

ให้บริ ษทั ผลิตเพื่อใช้ใน

เครื่ องปรับอากาศของลูกค้าต่อไป ซึ่งบริ ษทั ได้มีกิจกรรมและแผนงานในการควบคุมและปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการผลิต
อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันเอาไว้
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ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
3)

การจัดหาผลิตภัณฑ์

ก

กรรมวิธีการผลิตและกาลังการผลิต
อะลูมิเนียมแผ่นทั้งแบบไม่เคลือบสี (Bare Fin), เคลือบสารสี ฟ้า (Blue Fin) หรื อสี ต่าง ๆ ตามที่ลูกค้า ต้องการและ

นามาขึ้นรู ปด้วยเครื่ องปั๊ มขึ้นรู ปอะลูมิเนียม (Fin Press) ตาม pattern ที่ลูกค้ากาหนด
ท่อทองแดง ประเภทท่อม้วน โดยนามาผ่านขั้นตอนการตัดและดัดตามความยาวที่ตอ้ งการ ด้วยเครื่ อง ตัดและดัดท่อ
(Hairpin Bender) นาอะลูมิเนียมที่ผา่ นการขึ้นรู ปเรี ยบร้อยด้วยเครื่ องปั๊ มอะลูมิเนียม (Fin Press)

มาร้อยด้วยท่อทองแดง

(Hairpin Tube) ที่ตดั ไว้แล้วด้วยเครื่ องตัดและดัดท่อ (Hairpin Bender) ขนาดของตัวคอยล์จะถูกตั้งไว้ดว้ ยโต๊ะร้อยคอยล์ดว้ ย
กระบวนการร้อยท่อ (Insert Hairpin) นาคอยล์ที่ ได้ดงั กล่าวไปเข้าเครื่ องอัดแน่น (Expander Machine) เพื่ออัดคอลย์ให้แน่น
และได้ขนาดตรงตามข้อกาหนด หลังจากนั้นนาคอยล์ไปผ่านตูอ้ บร้อน (Dry oven) เพื่อขจัดน้ ามันที่มาจากกระบวนการก่อน
หน้าด้วยอุณหภูมิประมาณ 160 oC เป็ นเวลา 5 นาที และต่อด้วยกระบวนการประกอบคอยล์ (Coil Assembly) ด้วยการเชื่อม
U-pipe และท่อเฮดเดอร์ (Header) ด้วยเครื่ องเชื่อมอัตโนมัติหรื อเชื่อมด้วยมือ (Auto/ Manual Brazing) โดยทุกกระบวนการ
ผลิตคอยล์ต้ งั แต่เริ่ มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการจะต้องผ่าน ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพที่มีมาตรฐานและตรงตาม Spec ของ
ลูกค้า

ข

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อทองแดง

กาลังการผลิตต่อเดือน (ชิ้น)

7.00 mm

20,000

7.94 mm

40,000

9.53 mm

60,000

รวม

120,000

การจัดหาวัตถุดบิ
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่จะเป็ นมาตรฐานตามข้อกาหนด

ของโรงงานผูผ้ ลิตวัตถุดิบเป็ นหลักและยังต้อง

ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดต่างๆที่ทางโรงงานผูผ้ ลิตได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากล โดยระยะเวลาในการผลิตพร้อมส่งมอบจะ
ใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ และ 4-5 สัปดาห์สาหรับอะลูมิเนียมขึ้นอยูก่ บั ความยากง่ายของการผลิตวัตถุดิบ สาหรับท่อ
ทองแดงบริ ษทั เลือกซื้อจากผูผ้ ลิตท่อทองแดงรายใหญ่ในประเทศเป็ นหลัก ส่วนอลูมิเนียมนาเข้ามาจากประทศจีน ซึ่งทาง
บริ ษทั จะเป็ นผูค้ วบคุมวัน เวลา จานวน ที่ตอ้ งการให้กบั ผูผ้ ลิตวัตถุดิบเพื่อให้ผผู ้ ลิตส่งมอบตามกาหนด สถานการณ์ในอดีต
จนถึงปั จจุบนั ราคาวัตถุดิบมีการผันผวนเป็ นอย่างมากและเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ ว อีกทั้งแผนการผลิตของลูกค้าก็ยงั คงมี
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SNC
การปรับเปลี่ยนอยูต่ ลอดเวลา เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ทางบริ ษทั ได้ทาการตกลงกับลูกค้าและผูผ้ ลิตวัตถุดิบใน
ระบบการซื้อและขาย เช่น ทางบริ ษทั ได้ทาการตกลงกับบริ ษทั ลูกค้าในเรื่ องการขายสิ นค้า จะใช้ราคาขายที่เป็ นค่าเฉลี่ยของ
ราคาซื้อทองแดง 2 เดือนย้อนหลังมาขายในเดือนปัจจุบนั ซึ่งในลักษณะเดียวกันทางบริ ษทั ก็จะทาการตกลงกับทางผูผ้ ลิต
ทองแดงว่าเราจะทาการซื้อทองแดงในราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 2 เดือนเช่นกับเพื่อลดอัตราความเสี่ ยงทางด้านราคาการซื้อขายได้
มากขึ้น
ค

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
วัตถุดิบที่ใช้ประกอบเป็ นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน โดยส่วนใหญ่จะประกอบด้วย เหล็ก ทองแดง และอลูมิเนียม

ซึ่งวัตถุดิบที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิตจะถูกจาหน่ายออกไปยังผูร้ ับซื้อเศษวัสดุเพื่อนากลับไปยังโรงงานผูผ้ ลิตวัตถุดิบ
เหล่านั้นทาการ Recycle ดังนั้นผลกระทบโดยตรงต่อสิ่ งแวดล้อม จึงมีอยูน่ อ้ ยมาก ในขณะเดียวกันโรงงานที่แหลมฉบัง ซึ่ง
ตั้งอยูใ่ นเขตนิคมอุตสาหกรรม จะต้องทาการตรวจวัดน้ าทิ้ง การปล่อยก๊าซ ต่างๆ ออกจากบริ ษทั และรายงานให้ทางการนิคม
อุตสาหกรรมทราบทุกเดือน ซึ่งบริ ษทั ก็สามารถควบคุมค่าต่างๆทางสิ่ งแวดล้อมได้เป็ นอย่างดี
2.2.4.2 อุปกรณ์ แลกเปลีย่ นความร้ อน (Heat Exchanger ทีท่ าจากอลูมเิ นียม) (คุณวิชาญ)
1)

ลักษณะผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเครื่ องปรับอากาศสาหรับที่อยูอ่ าศัย เป็ นอุตสาหกรรมที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ในประเทศไทย และ

บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน) ก็ผลิตและจาหน่ายชิ้นส่วนต่างๆ ที่ใช้ในเครื่ องปรับอากาศสาหรับที่อยูอ่ าศัย
เป็ นหลัก หนึ่งในอุปกรณ์สาคัญในเครื่ องปรับอากาศก็คือ เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat

Exchanger)

ซึ่งใน

เครื่ องปรับอากาศ 1 ชุด จะประกอบด้วย เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อน 2 ตัว ด้วยกัน คือ คอยล์เย็น (Evaporator) และ
คอยล์ร้อน (Condenser)
ในปัจจุบนั คอยล์ร้อน (Condenser ) ที่ใช้กนั อยูใ่ นระบบเครื่ องปรับอากาศสาหรับที่อยูอ่ าศัยจะเป็ นแบบท่อทองแดง
ติดด้วยแผ่นครี บระบายความร้อนอลูมิเนียม (Aluminum Fin-Copper Tube Type, F&T Type) (ดูรูปประกอบ) เป็ นส่วน
ใหญ่ ในขณะที่ Aluminum Condenser ซึ่งใช้กนั อย่างแพร่ หลายในระบบ

เครื่ องปรับอากาศสาหรับรถยนต์ ยังไม่ได้ถูก

นามาใช้ในระบบเครื่ องปรับอากาศสาหรับที่อยูอ่ าศัยมากนัก
คอนเดนเซอร์ แบบปัจจุบัน (Fin & Tube)

ท่อทองแดง
(Copper Tube)

อลูมเิ นียมคอนเดนเซอร์ (Aluminum Condenser)
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ครี บอลูมิเนียม
(Aluminum Fin)

ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ท่ออลูมิเนี ยม (ภาพตัด)

จากปั ญหาราคาทองแดงในตลาดโลกที่ผนั ผวนค่อนข้างมากในช่วง 5 - 6 ปี ที่ผา่ นมา ประกอบกับความต้องการ
เครื่ องปรับอากาศที่มีประสิ ทธิภาพในการประหยัดพลังงานที่สูงขึ้น

ทาให้แนวโน้มที่ผผู ้ ลิตเครื่ องปรับอากาศสาหรับที่อยู่

อาศัยจะหันมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนโดยใช้ Aluminum Condenser แทน F&T Condenser จึงมีมากขึ้นเป็ นลาดับ
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มของตลาดดังกล่าว จึงได้ลงทุนก่อตั้งบริ ษทั เอส
เอ็น ซี ครี เอติวติ ้ ี แอนโทโลจี จากัด (SCAN) ขึ้น ที่พ้นื ที่ของบริ ษทั ฯ ที่จงั หวัดระยอง เพื่อผลิตและจาหน่าย Aluminum
Condenser โดยใช้เทคโนโลยีจากบริ ษทั Keihin Thermal Corporation ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริ ษทั Keihin เป็ นผูผ้ ลิตอุปกรณ์
และระบบปรับอากาศที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ช้ นั นา โดยมีลูกค้าหลักคือรถยนต์ Honda
ลักษณะเด่นของ Aluminum Condenser เมื่อเปรี ยบเทียบกับ F&T Condenser คือ ใช้อลูมิเนียมเป็ นวัตถุดิบหลัก
ซึ่งอลูมิเนียมมีน้ าหนักที่เบากว่าทองแดง

และมีราคาที่ถูกกว่า

มีความผันผวนของราคาน้อยกว่าทองแดงค่อนข้างมาก

ประกอบกับลักษณะการออกแบบทางเดินของน้ ายาทาความเย็นที่แตกต่างกัน ทาให้ Aluminum Condenser มีพ้นื ที่ผิวที่
สัมผัสกับน้ ายาทาความเย็นมากกว่า ส่งผลให้ประสิ ทธิภาพในการ ถ่ายเทความร้อนทาได้ดีกว่า

ดังนั้น เมื่อนาเอา

Aluminum Condenser ไปใช้แทน F&T Condenser ในระบบปรับอากาศสาหรับที่อยูอ่ าศัยจะทาให้ระบบมีประสิ ทธิภาพ
เชิงพลังงานที่สูงขึ้น และใช้ปริ มาณน้ ายาทาความเย็นน้อยลงและมีน้ าหนักโดยรวมลดลง ซึ่งความแตกต่างนี้จะยิง่ เห็นได้ชดั
มากขึ้นใน

เครื่ องปรับอากาศที่มีขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ 12,000 BTU/hour ขึ้นไป)

อย่างไรก็ตาม อุปสรรคที่ทาให้ยงั ไม่มีการใช้ Aluminum Condenser กันอย่างแพร่ หลายในระบบเครื่ องปรับอากาศ
สาหรับที่อยูอ่ าศัยก็คือ ปั ญหาการผุกร่ อน รั่วซึมของอลูมิเนียม

เมื่อถูกใช้งานไปสักระยะหนึ่งซึ่งผูผ้ ลิตแต่ละรายก็จะมี

เทคโนโลยีในการเลือกใช้วสั ดุ การออกแบบและการผลิตที่แตกต่างกันในรายละเอียด สาหรับ SCAN เองนั้น ก็ได้เล็งเห็น
ถึงอุปสรรคข้อนี้ จึงเป็ นเหตุผลหลักที่ทางบริ ษทั ฯ เลือกที่จะใช้เทคโนโลยีจากบริ ษทั Keihin ของประเทศญี่ปุ่น เพราะทาง
Keihin มีความรู ้และประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 30 ปี ในการผลิตผลิตภัณฑ์น้ ีใช้ในรถยนต์ Honda และอื่นๆ มาอย่าง
ยาวนาน นอกจากนี้ ทาง SCAN ยังได้ลงทุนจัดตั้งหน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Development Center) ขึ้นภายในบริ ษทั ฯ
โดยใช้เงินลงทุนในขั้นต้นสาหรับอาคาร, เครื่ องจักรและอุปกรณ์กว่า 80 ล้านบาท เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าทั้งในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

สร้างความเชื่อมัน่ ของตัวสิ นค้า

และปรับปรุ งต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสามารถในเชิงการแข่งขันกับผูผ้ ลิตรายอื่น
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2)

การตลาดและการแข่ งขัน
ในด้านการตลาด กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของ SCAN ก็คือ ผูผ้ ลิตเครื่ องปรับอากาศสาหรับที่อยูอ่ าศัยชั้นนาในประเทศ

โดยเฉพาะผูผ้ ลิตจากประเทศญี่ปนุ่ ซึ่งในปี 2560 ทาง SCAN ได้ผลิตสิ นค้าและส่งมอบให้กบั ลูกค้าซึ่งเป็ นผูผ้ ลิต
เครื่ องปรับอากาศสาหรับที่อยูอ่ าศัยสัญชาติญี่ปุ่นแล้ว 2 ราย ในขณะเดียวกัน เราได้ทาการพัฒนาสิ นค้าร่ วมกับลูกค้ารายอื่น
เพิ่มเติมอีก
ในด้านการแข่งขัน ปั จจุบนั มีผผู ้ ลิต Aluminum Condenser สาหรับเครื่ องปรับอากาศที่ใช้ในที่อยูอ่ าศัยเพียง 4 – 5 ราย
เท่านั้นในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็ นผูผ้ ลิตสัญชาติเกาหลี และญี่ปุ่น เนื่องจากผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ยงั เป็ นตลาดที่ค่อนข้าง
ใหม่ ลูกค้าที่เป็ นผูผ้ ลิตเครื่ องปรับอากาศยังคงใช้งานกันไม่มากนัก แต่ทุกรายกาลังอยูใ่ นระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ตน โดยใช้ Aluminum Condenser ดังนั้นในอนาคตอีก 1 – 2 ปี ข้างหน้านี้ ตลาดของ Aluminum Condenser สาหรับ
เครื่ องปรับอากาศมีโอกาสที่จะเติบโตอย่างมาก
3)

การจัดหาผลิตภัณฑ์
SCAN ได้ทาการก่อสร้างโรงงานขนาด 5,000 ตารางเมตร และได้ทาการติดตั้งเครื่ องจักรที่จาเป็ นสาหรับการผลิต

แล้วเสร็ จในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 โดยมีกาลังการผลิตในขั้นต้นอยูท่ ี่ 100,000 เครื่ องต่อปี และเพิม่ เติมเครื่ องจักร
บางส่วนอีกในปี 2557 เพื่อให้มีกาลังการผลิตรวมอยูท่ ี่ 500,000 เครื่ องต่อปี
กระบวนการผลิต Aluminum Condenser ของ SCAN จะเป็ นไปดังนี้
การปั้มขึ้ นรู ป
ชิน้ ส่วน

การประกอบ
ชิน้ ส่วนเข้าด้วยกัน

การเชือ่ มประสาน
ชิน้ ส่วนเข้าด้วยกัน

การตรวจสอบ
คุณภาพ

โดยที่ชิ้นส่วนทั้งหมดจะทาจากอลูมิเนียมเป็ นหลัก มีเพียงเฉพาะส่วนที่เป็ นท่อน้ ายาที่ทางเข้า – ออก เท่านั้น ที่จะใช้
ท่อทองแดง ซึ่งวัตถุดิบทั้งหมดจะซื้อจากตัวแทนจาหน่ายในประเทศเป็ นหลัก
2.2.5
1.

ผลิตท่ อฉนวนกันความร้ อน
ลักษณะธุรกิจและผลิตภัณฑ์

ประกอบธุรกิจผลิตฉี ดท่อฉนวนกันความร้อนและใส่ท่อทองแดงสาหรับเครื่ องปรับอากาศ (Insulated copper tube for air
conditioner : Pipe kit for Air Conditioners) มีคุณสมบัติเด่นคือไม่ลามไฟง่าย ไม่เป็ นเชื้อเพลิงและปริ มาณควันน้อยเมื่อเผา
ไหม้ มีสารกันลามไฟ (FR Flame retardant) มีคุณสมบัติไฟดับได้เอง (Self Extinguish) ไม่ก่อให้เกิดหยดไฟและการลามไฟ
(Flame spread) โดยเน้นการผลิตเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ
2.

การตลาดและการแข่ งขัน

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่ องปรับอากาศในประเทศไทยและต่างประเทศ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ วตามสภาพอากาศที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่สูง เน้นความปลอดภัยกับผูใ้ ช้และเป็ นมิตรกับ
44
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ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
สิ่ งแวดล้อม ขณะเดียว กันก็มีคู่แข็งขันในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่ องปรับอากาศเป็ นจานวนมาก ในการที่จะก้าวขึ้นมาเป็ น
ผูผ้ ลิตชั้นนาให้ได้น้ นั จาเป็ นที่จะต้องมีลกั ษณะเฉพาะที่จะใช้เป็ นจุดขายสาหรับลูกค้า บริ ษทั ฯ จึงได้สร้างสายการผลิต
มุ่งเน้นคุณภาพ (Quality) ในมาตรฐานระดับโลกและผลิตภัณฑ์ (Productivity) ที่ทนั ต่อความต้องการใช้งานของลูกค้าและ
รู ปแบบที่หลากหลาย เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้าว่า ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ จะเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้สูงกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งรายอื่นๆ
3.

การจัดหาผลิตภัณฑ์

3.1 ด้านวัตถุดิบ
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่จะเป็ นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้าเป็ นผูก้ าหนดซึ่งอ้างอิงกับมาตรฐานระดับโลกเช่น JIS ,
UL standard ซึ่งมีวตั ถุดิบที่นาเข้าจากต่างประเทศและจัดหาในประเทศจากบริ ษทั ที่มีมาตรฐานระดับโลก โดยวัตถุดิบหลัก
จะมีอยู่ 3 ประเภท เช่น ท่อทองแดง (Copper tube) , แผ่นโฟม (Embossing foam sheet) , เม็ดพลาสติก (Master batch) โดย
เป็ นไปตามที่ตกลงไว้กบั ลูกค้า เพือ่ ให้ได้วตั ถุดิบที่ดีมีคุณภาพในระดับต้นทุนที่เหมาะสม โดยราคาที่ทาการซื้อขายเป็ นไป
ตามที่บริ ษทั ได้กาหนดกับลูกค้าไว้แล้ว
3.2 ด้านเครื่ องจักร
เครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิตจะนาเข้าจากต่างประเทศโดยบริ ษทั สัง่ เครื่ องจักรโดยตรงจากผูผ้ ลิตและให้พนักงานได้รับ
การฝึ กอบรมจากผูผ้ ลิตในการใช้เครื่ องจักร เพื่อใช้งานได้ถูกต้องและได้รับการดูแล บารุ งรักษาอย่างถูกวิธี เครื่ องจักรหลักที่
ใช้ในสายการผลิต ได้แก่ เครื่ องฉี ด Extruder, เครื่ องตัด Slitter ,เครื่ องเชื่อมท่อ Tubing และเครื่ องใส่ท่อทองแดงและม้วนท่อ
Copper insert and Winding ซึ่ งบริ ษ ัท มี แ ผนจะน าระบบอัต โนมัติ ม าใช้ม ากขึ้ น ในอนาคต เพื่ อ ลดต้น ทุ น ในการผลิ ต
นอกจากนี้ เครื่ องจักรในกลุ่ม SNC สามารถใช้งานทดแทนกันได้ เพื่อให้มีความยืดหยุน่ ในการผลิต สาหรับอุปกรณ์การ
ผลิตอื่นๆ เช่น แม่พิมพ์ Jig Fixture บริ ษทั มีแผนกจัดทาอุปกรณ์การผลิตไว้คอยสนับสนุนกันเองในแต่ละโรงงาน
3.3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็ นสิ่ งสาคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั โดยบริ ษทั มีโยบายในการ
พัฒนาที่สาคัญในเรื่ อง คุณสมบัติและความสามารถที่สอดคล้องกับงานที่ทา (Competency) โดยใช้การจัดทา Radar Chart
ในการประเมินและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน รวมถึงมีการให้ทุนการศึกษากับพนักงานในการศึกษาต่อเพื่อยกระดับ
ความรู ้ความสามารถของพนักงานเป็ นการรองรับการเติบโตของบริ ษทั ในอนาคตและการแข็งขันที่สูงขึ้น สาหรับแนวใน
การบริ หารงาน การดาเนินนโยบายตามแผนการสร้างเถ้าแก่นอ้ ยหรื อ Mini MD ยังคงดาเนินการต่อเนื่อง
3.4 ด้านการผลิต
การผลิตจะแบ่งออกเป็ น 5 ขั้นตอนหลักๆ คือการฉี ดท่อฉนวนหุม้ ท่อทองแดง (Inner tube) หลังจากนั้นนาเอาท่อฉนวนมา
หุม้ กับแผ่น Embossed foam sheet ที่ตดั ไว้แล้ว ทาการเชื่อมเข้าด้วยกันโดยใช้ความร้อนจากหัว Heater เป็ นตัวทาให้ท่อกับ
แผ่น Embossed sheet หุม้ ติดกัน และนาเอาท่อไป print ขนาดรุ่ น ความยาวท่อ Logo ของลูกค้า ตามที่ลูกค้าต้องการลงบนผิว
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ท่อ แล้วทาการใส่ท่อทองแดง copper ที่ตดั ตามความยาวที่กาหนด เข้าไปในท่อหุม้ ฉนวนแล้ว ทาการม้วนท่อ ตรวจสอบ
ความเรี ยบร้อยและนาไปบรรจุหีบห่อเพื่อจัดจาหน่ายต่อไป

ฉี ดท่อ INNER
(Extrusion)

เชื่อมท่อหุม้
ฉนวน

ใส่ท่อทองแดง

ม้วนท่อ

การบรรจุหีบห่อ

(Copper Insert)

(Winding)

(Packing)

(Tubing)

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ : ท่อฉนวนกันความร้อนและใส่ท่อทองแดงสาหรับเครื่ องปรับอากาศ (Insulated copper tube for
air conditioner :Pipe kit for Air
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Conditioners)
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ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
2.3

การรับจ้ างผลิตและประกอบเครื่ องทาความเย็น (OEM และ ODM)

2.3.1 รับจ้ างผลิตและประกอบเครื่ องปรับอากาศ
1)

ลักษณะผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจมีลกั ษณะที่หลากหลายขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ แต่ผลิตภัณฑ์โดยหลักแล้ว

จะเป็ นเครื่ องปรับอากาศทั้งแบบติดหน้าต่าง (Window Type), แบบแขวนผนัง (Wall Type) แบบฝังใต้ฝ้า (Ducted Type)
ตลอดจนถึงชุดปรับอากาศขนาดใหญ่ต้ งั แต่ 100,000 – 300,000 บีทียู ต่อชัว่ โมง นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้ร่วมมือกับลูกค้าใน
การพัฒนาและผลิตสิ นค้าที่ไม่ใช่เครื่ องปรับอากาศ อาทิเช่นเครื่ องทาน้ าร้อน (Heat Pump Water Heater) ซึ่งจุดเด่นของบริ ษทั
ในด้านนี้คือการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากตามที่ตอ้ งการ กล่าวคือ บริ ษทั สามารถปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง หรื อ
แม้กระทัง่ ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้เป็ นอย่างดี
2)

การตลาดและการแข่ งขัน
บริ ษทั ไม่มีนโยบายที่จะออกผลิตภัณฑ์ที่เป็ นตราสิ นค้าของบริ ษทั เอง บริ ษทั มุ่งเน้นในธุรกิจ OEM (Original

Equipment Manufacturer) และ ODM (Original Design Manufacturer) โดยทาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งในปั จจุบนั บริ ษทั ได้ติดต่อกับลูกค้าในต่างประเทศหลายรายด้วยกัน อาทิ เช่น สาธารณรัฐ
อาหรับเอมิเรสต์ ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริ กา และ ญี่ปุ่น เป็ นต้น
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
1. กลุม่ OEM ลูกค้าในกลุม่ นี้ของบริ ษทั ประกอบด้วย
- บริ ษทั ฟูจิตสึ เจนเนอรัล (ประเทศไทย) จากัด โดยผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทั ฯรับจ้าง ประกอบให้เป็ น เครื่ องปรับอากาศ
แบบติดหน้าต่าง (Window Type) ขนาดตั้งแต่ 8,000 – 27,000 บีทียตู ่อชัว่ โมง
- บริ ษทั ชาร์ปแอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จากัด โดยผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทั ฯรับจ้างประกอบให้เป็ นชุดคอนเดนซิ่งยู
นิต (Condensing Unit) สาหรับเครื่ องปรับอากาศแบบติดกาแพงขนาดตั้งแต่ 5,000 – 9,000 บีทียตู ่อชัว่ โมง
2. กลุม่ ODM ลูกค้าในกลุม่ นี้ของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย
- ผูผ้ ลิตและผูจ้ าหน่าย เครื่ องปรับอากาศที่มีชื่อเสี ยง ซึ่งในปัจจุบนั บริ ษทั ได้ ทาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่ วมกับลูกค้า
ได้แก่ MITSUBISHI ELECTRIC, Goodman (USA), TRANE (Canada) เป็ นต้น
- ผูอ้ อกแบบ จาหน่ายติดตั้ง และให้บริ การระบบปรับอากาศ สาหรับโครงการต่างๆ ในต่างประเทศ ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้
จะมีโครงการต่างๆ ที่รับผิดชอบอยู่ หลากหลายและมีความต้องการ ระบบปรับ อากาศที่มีลกั ษณะเฉพาะสาหรับโครงการ
นั้นๆ ซึ่งในกลุ่มนี้บริ ษทั มีลูกค้ารายสาคัญคือ Westair Industries Inc., Sakura Air Conditioner
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- ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่ไม่ใช่เครื่ องปรับอากาศ ซึ่งในปี นี้บริ ษทั ได้เริ่ มทาการผลิตสิ นค้ากลุ่มเครื่ องทาน้ าร้อน (Air-toWater Heat Pump) ร่ วมกับลูกค้า Atlantic จากประเทศฝรั่งเศสแล้ว และกาลังพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าในกลุ่มนี้ร่วมกับลูกค้า
เพิ่มเติมอีกหลายรายการ
สาหรับกลุ่มลูกค้า OEM ทั้ง 2 รายนี้ซ่ ึงมีสดั ส่วนรวมกันมากกว่า 90% ของธุรกิจประกอบเครื่ องปรับอากาศ บริ ษทั จะ
จาหน่ายสิ นค้าไปยังบริ ษทั ลูกค้าที่อยูใ่ นประเทศโดยตรง แต่ในส่วนของกลุ่มลูกค้า ODM ซึ่งส่วนใหญ่จะอยูท่ ี่ต่างประเทศ
อาทิ เช่น สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริ กา และ ญี่ปุ่นเป็ นต้น บริ ษทั จะทาการส่งออกสิ นค้าไป
ให้ลูกค้าโดยตรง
ภาวะการแข่งขัน
จากการที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจผลิตเครื่ องปรับอากาศในประเทศไทยที่มีขนาดใหญ่และมีศกั ยภาพเท่าบริ ษทั มีจานวนไม่
มากนักส่วนใหญ่จะเป็ นโรงงานขนาดเล็กและมีกาลังการผลิตไม่มาก ดังนั้นคู่แข่งขันภายใน ประเทศที่แท้จริ งของบริ ษทั จึง
เป็ นตัวลูกค้าของบริ ษทั เอง บริ ษทั จึงต้องผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพที่สูงกว่าด้วยต้นทุนที่ต่า จึงจะสามารถจูงใจ
ให้ลูกค้ามอบความไว้วางใจให้บริ ษทั เป็ นศูนย์ กลางการผลิตเครื่ องปรับอากาศได้ตลอดไป
สาหรับคู่แข่งขันภายนอกประเทศ ส่วนใหญ่เป็ นบริ ษทั จากประเทศจีน ซึ่ งมีตน้ ทุนด้านวัตถุดิบที่ต่ากว่า อย่างไร
เครื่ องปรับอากาศจากประเทศจีนก็ยงั คงมีภาพลักษณ์ ของสิ นค้าราคาถูก คุณภาพยังไม่สูด้ ีนกั ในสายตาของผูบ้ ริ โภค เมื่อ
เทียบกันแล้วเครื่ องปรับอากาศจากไทยดูจะมีภาพลักษณ์ที่ดีกว่า

นอกจากนี้กฎหมายสวัสดิการแรงงานของประเทศจีนที่

บังคับใช้กบั นายจ้างอย่างเข้มงวดมากขึ้น ประกอบกับค่าแรงขั้นต่าของประเทศจีนที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับปั ญหาเรื่ อง
กาแพงภาษีที่เครื่ องปรับอากาศจากจีนต้องเผชิญเมื่อนาเข้าไปยังประเทศต่างๆ

ก็ช่วยให้ความได้เปรี ยบของสิ นค้าจากจีน

ลดลง โดยเฉพาะกับประเทศต่างๆที่ไทยมีขอ้ ตกลงเรื่ องสิ ทธิประโยชน์ทางภาษี
แม้วา่ บริ ษทั จะมีคู่แข่งเป็ นจานวนมากในประเทศจีนและบริ ษทั ยังมีขนาดที่เล็กกว่า แต่บริ ษทั มีประสบการณ์ และ
ความชานาญในอุตสาหกรรมชิ้นส่วน เครื่ องปรับอากาศมากกว่า 30 ปี มีบุคลากรที่มีความรู ้ในการออกแบบและพัฒนา
เครื่ องปรับอากาศ

ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้

ตลอดจนถึงภาพลักษณ์

ของ

เครื่ องปรับอากาศไทยทาให้บริ ษทั สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้งหลายในต่างประเทศได้ ในขณะที่ผผู ้ ลิตที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก
ทั้ง ญี่ปุ่น เกาหลี หรื อ อเมริ กา ถึงแม้วา่ จะมีเทคโนโลยีที่สูงกว่าบริ ษทั แต่ในขณะเดียวกัน ต้นทุนการผลิตของบริ ษทั เหล่านี้ก็
สูงด้วยเช่นกัน
สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ในส่วนของกลุ่ม OEM การแข่งขันกับผูผ้ ลิต OEM รายอื่นๆในประเทศยังไม่มี ทั้งนี้เนื่องจากผูผ้ ลิต OEM ในประเทศ
ส่วนใหญ่ยงั ไม่มีกาลังการผลิตที่มากเพียงพอที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าได้ ที่สาคัญ การที่บริ ษทั มีธุรกิจชิ้นส่วนของ
เครื่ องปรับอากาศเป็ นฐานอยูแ่ ล้ว ทาให้สามารถควบคุมปั จจัยในการผลิตทั้งในด้านคุณภาพ ราคา และการส่งมอบได้ ส่งผล
ให้บริ ษทั ฯมีขอ้ ได้เปรี ยบเชิงการแข่งขันมากกว่าผูผ้ ลิต OEM ในประเทศอยูพ่ อสมควร
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ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
การแข่งขันกับผูป้ ระกอบการภายในประเทศลักษณะของธุรกิจเครื่ องปรับอากาศที่ผลิตเพื่อการส่งออกในลักษณะ
ODM มีผปู ้ ระกอบการอยูห่ ลายรายในประเทศไทย อาทิเช่น บริ ษทั ยูนิแฟ๊ บ บริ ษทั Bitwise เป็ นต้น โดยเกือบทั้งหมดจะเป็ น
บริ ษทั ของไทย ในขณะที่ผผู ้ ลิตเครื่ องปรับอากาศข้ามชาติที่มีชื่อเสียง ( เช่น มิตซูบิซิ ไดกิ้น, แอลจี ฯลฯ ) จะไม่เน้นในตลาด
ส่วนนี้มากนัก
บริ ษทั มีคู่แข่งหลายรายซึ่งส่วนใหญ่จะกระจายอยูต่ ามเมืองต่างๆ ในประเทศจีน ซึ่งจะเน้นกลยุทธ์ ด้านราคาถูกเป็ น
หลัก ในขณะที่บริ ษทั จะไม่พยายามแข่งขันในด้านราคา แต่จะเน้นไปที่การการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าแต่ละ
รายเป็ นหลัก
นอกเหนือจากนี้ บริ ษทั กาลังพยายามที่จะขยายธุรกิจในส่วนของ ODM ให้มีขนาดใหญ่ข้ ึนโดยเราจะเน้นเรื่ องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทั ผลิต และเป็ นการช่วยให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น
3)

การจัดหาผลิตภัณฑ์
การผลิต ในปัจจุบนั บริ ษทั ฯ มีโรงงานที่ใช้ผลิตเครื่ องปรับอากาศสาหรับการส่งออกโดยตรงอยู่ 1 แห่งคือโรงงานที่

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยวัตถุดิบส่วนใหญ่จะซื้อมาจากผูผ้ ลิตภายในประเทศเป็ นส่วนใหญ่ โดยแบ่งได้ดงั นี้
-

คอมเพรสเซอร์ ซื้อมาจากผูผ้ ลิตในประเทศ เช่น Copeland และ Siam compressor และมีบางส่วนที่อาจนาเข้า
จากต่างประเทศโดยตรงเช่น SANYO
- MOTOR
ซื้อจากผูผ้ ลิตในประเทศเป็ นหลัก
- อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนผลิตขึ้นมาจากกระบวนการผลิตภายในบริ ษทั
- ชิ้นส่วนเหล็กผลิตขึ้นมาจากกระบวนการผลิตภายในบริ ษทั
- ชิ้นส่วนพลาสติก มีท้ งั ชิ้นส่วนที่ซ้ือจากภายนอกบริ ษทั (ในประเทศไทย) และ
ชิ้นส่วนที่ผลิตจากบริ ษทั
ในกลุ่ม
- ซึ่งกล่าวโดยรวมแล้วบริ ษทั ซื้อวัตถุดิบจากผูจ้ ดั จาหน่ายในประเทศกว่า 80% ของมูลค่าทั้งหมด
นอกจากการรับจ้างผลิตและประกอบเครื่ องปรับอากาศแล้ว บริ ษทั ยังประกอบเครื่ องทาความเย็นกลุ่มอุตสาหกรรม
อาหาร เช่น Freezer ซึ่งลูกค้าของบริ ษทั ในกลุ่มนี้ได้แก่ BIG, Air products
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2.3.2 รับจ้ างผลิตและประกอบเครื่ องทานา้ อุ่น
บริ ษทั เอส เอ็น ซี – แอตแลนติก ฮีตปั มพ์ จากัด (SAHP) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 โดยการร่ วมทุนระหว่าง
ไทยกับฝรั่งเศส ด้วยทุนจดทะเบียน 45,000,000 บาท ตั้งอยูท่ ี่ 88/18 หมู่ที่ 2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
ประกอบธุรกิจผลิตชุดปั มพ์ความร้อน (HEAT PUMP UNIT)ที่ใช้สาหรับเครื่ องทาน้ าอุ่นขนาดใหญ่ (100-300 ลิตร) โดยมี
สัดส่วนการถือหุน้ ดังนี้
ที่

ผูร้ ่ วมทุน

สัดส่วนการ

ทุนจดทะเบียน(บาท)

ถือหุน้
1

บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)

74%

33,300,000

2

บริ ษท SA ATLANTIC SFDT JSC

26%

11,700,000

100%

45,000,000

รวม
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ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1.

ลักษณะธุรกิจและผลิตภัณฑ์
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายชุด Heat Pump สาหรับเครื่ องทาน้ าร้อนของ SAHP มีลกั ษณะเฉพาะดังนี้

1. เป็ นธุรกิจที่ SNC ร่ วมทุนกับลูกค้าที่ซ้ือผลิตภัณฑ์ (ATLANTIC) โดยทาการพัฒนาสิ นค้าที่ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า
2. สิ นค้าทั้งหมดจะถูกส่งออกไปยังประเทศฝรั่งเศสเพื่อให้ลูกค้านาไปประกอบกับถังน้ าและชิ้นส่วนอื่นๆเป็ น
เครื่ องทาน้ าอุ่น
2.

การตลาดและการแข่ งขัน
ชุด Heat Pump ที่ผลิตโดยบริ ษทั SAHP เป็ นสิ นค้าที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยความร่ วมมือของบริ ษทั SNC

Former (มหาชน) และบริ ษทั ATLANTIC เพื่อใช้ประกอบขึ้นมาเป็ นเครื่ องทาน้ าอุ่นของ ATLANTIC โดยเฉพาะ อีกทั้ง
ลูกค้าของบริ ษทั (ATLANTIC) ก็มีฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในตัวบริ ษทั นี้ดว้ ย ดังนั้นในเรื่ องของการทาตลาดจึงไม่มีความจาเป็ น
อย่างไรก็ตาม การแข่งขันกับผูผ้ ลิตรายอื่นก็มีอยูบ่ า้ งแม้วา่ จะน้อยก็ตาม กล่าวคือ บริ ษทั ต้องพยายามควบคุมต้นทุน
การผลิต ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม ต้องร่ วมมือกับลูกค้าในการลดต้นทุนวัตถุดิบ และรักษาระดับคุณภาพของสิ นค้า ซึ่งจะ
ช่วยให้ลูกค้าของบริ ษทั สามารถแข่งขันกับผูผ้ ลิตเครื่ องทาน้ าอุ่นรายอื่นๆในตลาดได้
3.

การจัดหาผลิตภัณฑ์
การผลิตจะแบ่งออกเป็ น 5 ขั้นตอนหลักๆ คือการประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกันโดยเริ่ มจากการนาฐานเครื่ อง

คอมเพรสเซอร์ ชุดท่อทองแดงและอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันด้วยกระบวนการเชื่อมด้วยความ
ร้อน (Brazing) จากนั้น เราจะทาการดึงอากาศออกจากระบบด้วยปั มพ์สุญญากาศ (Vacuuming) เสร็ จแล้วจะทาการ
ตรวจสอบรอยรั่วด้วยกาซฮีเลียม แล้วจึงนาไปทดสอบการทางาน(Running Test) ก่อนที่จะนาไปบรรจุหีบห่อเพื่อรอการจัด
จาหน่ายต่อไป
การประกอบ

การทาสุญญากาศ

การทดสอบ

การทดสอบ

การบรรจุหีบ

ชิ้นส่วนต่างๆ

(Vacuuming)

รอยรั่ว

การทางาน

ห่อ

Running
Test
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2.4

กลุ่มการดาเนินงานอื่นๆ

2.4.1 ผลิตแม่ พมิ พ์ ฉีดพลาสติกสาหรับชิ้นส่ วนทีม่ คี วามละเอียดสู ง
MEISOU SNC PRECISION CO.,LTD (MSPC) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557โดยการร่ วมทุนระหว่าง
ไทยกับญี่ปุ่น ด้วยทุนจดทะเบียน 55,000,000 บาท ตั้งอยูท่ ี่ 56/2 หมู่ที่ 3 ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ประกอบธุรกิจผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสาหรับชิ้นส่วนที่มีความละเอียดสูงที่ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ โดยมี
สัดส่วนการถือหุน้ ดังนี้
ที่
1
2

1.

ผู้ร่วมทุน

สัดส่ วนการถือหุ้น

บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เมอิโซะ จากัด
รวม

95%
25%
100%

ทุนจดทะเบียน
(บาท)
51,999,900
3,000,100
55,000,000

ลักษณะธุรกิจและผลิตภัณฑ์
ธุรกิจแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกของ MSPC มีลกั ษณะเด่นคือเป็ นแม่พิมพ์พลาสติกสาหรับชิ้นส่วนขนาดเล็กที่มีความ

ละเอียดสูง โดยมากเป็ นชิ้นส่วนสาหรับ SMART PHONE,TABLET,DIGITAL CAMERA และ ECO-HOME
APPLIANCE
2.

การตลาดและการแข่ งขัน
อุตสาหกรรมการผลิต SMART PHONE, TABLET, DIGITAL CAMERA และ ECO-HOME APPLIANCEเป็ น

อุตสาหกรรมที่มีการเจริ ญเติบโตสูงมากทั้งในประเทศ และประเทศในกลุ่ม CLMV ในการที่ MSPC จะประสบความสาเร็ จ
ในการดาเนินธุรกิจ ก็จะต้องสามารถผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ที่มีคุณภาพและราคาที่ลูกค้าพึง
พอใจ รวมทั้งการส่งมอบที่ตรงเวลา นอกจากคุณภาพ,ราคาและส่งมอบแล้ว กุญแจแห่งความสาเร็ จของ MSPC ก็คือ
เทคโนโลยีการผลิตจาก MEISOU JAPAN (PARTNER ของ MSPC) ที่สามารถผลิตชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ที่มีความละเอียด
สูงระดับ 0.001 มิลลิเมตรและ 0.003 มิลลิเมตรได้

3.

การจัดหาผลิตภัณฑ์
การผลิต เริ่ มต้นจากการออกแบบโดย 3D CAD แล้วก็มีการผลิตชิ้นส่วนของแม่พิมพ์โดยใช้เครื่ องจักร CNC

MACWINING CENTER ในการกัดขึ้นรู ปชิ้นส่วน,เครื่ องจักร ELECTRIC DISCHARGE MACHINE,WIRE CUT
ELECTRIC DISCHARGE MACHINE และ CNC GRINDING MACHINE ในการขึ้นรู ปละเอียด หลังจากนั้นก็นาชิ้นส่วน
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ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
ต่างๆที่ผลิตและสัง่ ซื้อเข้ามาประกอบเป็ นแม่พิมพ์สาเร็ จรู ป ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพและทดสอบฉี ดชิ้นงานให้กบั
ลูกค้า
2.4.3 บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้ เมชั่น จากัด (SSMA)
บริ ษทั เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชัน่ จากัด (SSMA) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 โดยการร่ วมทุนระหว่างไทยกับ
ญี่ปุ่น ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท ตั้งอยูท่ ี่ 88/19 หมูท่ ี่ 2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 ประกอบ
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะและเครื่ องใช้ไฟฟ้าประเภทขึ้นรู ปโลหะแผ่น ในปี 2560 SSMA ได้มีการเพิ่มทุนจดเบียนขึ้น
อีก เพื่อปรับปรุ งโครงสร้างทางการเงินเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต ทาให้ทุนจดทะเบียนในปั จจุบนั ของ SSMA จะ
เป็ น316,000,000 บาทโดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ดังนี้
ที่

ผู้ร่วมทุน

1
2
3
3

บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)
SUGIMOTO METAL MANUFACTURING CO., LTD
MR. MASAHIRO SUGIMOTO
MR. TADASHI SASAKI
รวม

สัดส่ วนการ ทุนจดทะเบียน(บาท)
ถือหุ้น
74%
235,000,000
24%
76,000,000
1%
3,000,000
1%
2,000,000
100%
316,000,000
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1.

ลักษณะธุรกิจและผลิตภัณฑ์
ธุรกิจโลหะแผ่นขึ้นรู ปของ SSMA มีลกั ษณะเด่นที่แตกต่างจากผูผ้ ลิตทัว่ ๆ ไปในประเทศ คือ เป็ นสายการ ผลิตที่ใช้

หุ่นยนต์ (Robot Line) และสายการผลิตแบบต่อเนื่องอัตโนมัติ (Transfer Line และ ProgressiveLine) เป็ นหลักโดยมุ่งเน้น
ที่จะผลิตชิ้นส่วนสาหรับอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้า โดยมีรายละเอียด ของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์
หลัก ๆ ดังนี้
1.1

ชิ้นส่วนรถยนต์
ปั จจุบนั SSMA ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ให้กบั บริ ษทั Suzuki Motors (Thailand), บริ ษทั H-One Parts (Thailand)

(ชิ้นส่วนสาหรับรถยนต์ Honda และ Mitsubishi), บริ ษทั Kyokuyo Industrial (Thailand) (ชิ้นส่วนสาหรับรถยนต์ Nissan)
และบริ ษทั BESTEX (Thailand) (ชิ้นส่วนสาหรับรถยนต์ Honda)
1.2

ชิ้นส่วนเครื่ องใช้ไฟฟ้า
ลูกค้าหลักของบริ ษทั ในกลุ่มนี้ได้แก่ บริ ษทั Mitsubishi Electric Consumer Product , บริ ษทั Sharp Appliances

(Thailand) , บริ ษทั Electrolux และบริ ษทั SNC Former เป็ นต้น
2.

การตลาดและการแข่ งขัน
อุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย เป็ นอุตสาหกรรมที่มีการเจริ ญเติบโตสูงมาก ในขณะเดียวกัน การแข่งขันใน

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนโลหะแผ่นขึ้นรู ปสาหรับรถยนต์ก็มีสูงมากเช่นกัน ในการที่จะก้าวขึ้นมาเป็ นผูผ้ ลิตชั้นนาให้ได้น้ นั
จาเป็ นที่จะต้องมีลกั ษณะเฉพาะที่จะใช้เป็ นจุดขายสาหรับลูกค้า บริ ษทั SSMA จึงได้สร้างสายการผลิตที่มุ่งเน้น “คุณภาพ”
(Quality) และ ”ผลิตภาพ” (Productivity) โดยลงทุนใน Robot Line, Transfer Line และ Progressive Line เพื่อสร้างความ
เชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้าว่า ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั SSMA จะเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ “ถูกกว่า” “ดีกว่า” และ “เร็ วกว่า” ผลิตภัณฑ์
ของคู่แข่งรายอื่นๆ
ปี 2559 ทางบริ ษทั SSMA ได้มีการลงทุนในเครื่ องจักรเพิ่มเติมอีก 1 ชุดคือ Blanking Line ขนาด 600 ตันซึ่งจะเป็ น
การสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั งานในกลุ่มชิ้นส่วนรถยนต์ที่เราผลิตอยูใ่ นปั จจุบนั ให้สูงขึ้น อีกทั้งยังเป็ นการเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันเพราะช่วยให้ลูกค้ามีความสะดวกและมีตน้ ทุนโดยรวมที่ลดลง จากเดิมที่จะต้องทาการ blank แผ่นเหล็กที่อื่น
ก่อนที่จะส่งมาทาการขึ้นรู ปที่ SSMA (one stop service) นอกจากนี้ ทางบริ ษทั SSMA ก็มีแผนที่จะใช้ Blanking Line นี้ทา
การขึ้นรู ปงานใหม่อื่นๆให้กบั ลูกค้าในกลุ่มเครื่ องใช้ไฟฟ้าด้วย เป็ นการเพิ่มศักยภาพในการผลิตของบริ ษทั ในอีกด้านหนึ่ง
บริ ษทั SSMA มีเป้ าหมายที่จะเป็ น Tier 1 Supplier สาหรับชิ้นส่วนรถยนต์ภายในปี 2557 และเราก็ได้ดาเนินการจน
บรรลุเป้ าหมายดังกล่าวกับบริ ษทั Suzuki Motors (Thailand) และเรายังได้ผลิตชิ้นส่วนให้กบั รถยนต์รุ่นใหม่ของ SUZUKI
ในฐานะ Tier 1 Supplier เพิ่มเติมขึ้นอีก 1 รุ่ น ในขณะเดียวกันก็ผลิตชิ้นส่วนส่งให้กบั ลูกค้าทางด้านอุตสาหกรรม
เครื่ องใช้ไฟฟ้า อาทิเช่น บริ ษทั Mitsubishi Electric Consumer Product (เครื่ องปรับอากาศ), บริ ษทั Electrolux (ตูเ้ ย็น) เป็ น
ต้น
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ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
4.

การจัดหาผลิตภัณฑ์
การผลิตจะแบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอนหลักๆ คือการตัด การปั๊ มขึ้นรู ป และการประกอบ โดยเริ่ มจากการนาโลหะแผ่น

มาตัดขึ้นรู ป จากนั้นนาเหล็กแผ่นดังกล่าวมาปั๊ มขึ้นรู ปเป็ นชิ้นส่วนต่างๆ และนาชิ้นส่วนต่างๆ มา เชื่อมเข้ากับชิ้นส่วนอื่นๆ
ทาการตรวจสอบคุณภาพ และนาไปบรรจุเพื่อส่งมอบให้กบั ลูกค้าต่อไป อย่างไรก็
ตามงานบางประเภทจะทาเพียง
การปั๊ มขึ้นรู ปเท่านั้น (ไม่มีการเชื่อมประกอบ)
ปั จจุบนั SSMA มีสายการผลิตทั้งสิ้น 4 สายการผลิต ดังนี้
1) Robot Transfer Press Line ประกอบด้วยเครื่ องเครื่ อง Press ขนาด 800 ตัน และ 500 ตัน รวมทั้งสิ้น 4 เครื่ อง และ
หุ่นยนต์ 5 ตัว

Robot Transfer Press Line
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2)

Transfer Press Line ประกอบด้วยเครื่ อง Press ขนาด 500 ตัน และชุด Transfer

Robot Transfer Press Line
3) Progressive Press Line

ประกอบด้วยเครื่ อง Press ขนาด 600/300/250 ตัน และ 80 ตัน พร้อมทั้งชุด feeder

Progressive Press Line
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ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
4) Tandem Line ประกอบด้วยเครื่ อง Press ขนาด 300 ตัน 6 เครื่ อง ขนาด 160 ตัน 1 เครื่ อง
และขนาด 80 ตัน 2 เครื่ อง

Tandem Press Line
5) Blanking Line ประกอบด้วยเครื่ อง Press ขนาด 600 ตัน และชุด Coil Feeder 1 ชุด

Blanking/Progressive Press Line
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2.4.4 บริษัท เอส เอ็น ซี – แอตแลนติก วอเตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย จากัด (SAWHA)
บริ ษทั เอส เอ็น ซี – แอตแลนติก วอเตอร์ฮีตเตอร์ เอเชีย จากัด (SAWHA) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 โดย
การร่ วมทุนระหว่างไทยกับฝรั่เศส ด้วยทุนจดทะเบียน 45,000,000 บาท ตั้งอยูท่ ี่ 88/9, 88/18 หมูท่ ี่ 2 ต.มะขามคู่ อ.
นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 ประกอบธุรกิจผลิตเครื่ องทาน้ าอุ่น (STORAGE TYPE WATER HEATER) ในปี 2560
SAWHA ได้มีการเพิ่มทุนจดเบียนขึ้นอีก 60,000,000 บาท เพื่อรองรับการขยายกาลังการผลิตในส่วนของ Tank น้ า
เคลือบ Enamel เพื่อทดแทนการนาเข้าจากต่างประเทศ ทาให้ทุนจดทะเบียนในปั จจุบนั ของ SAWHA จะเป็ น
105,000,000 บาทโดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ดังนี้
โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ดังนี้
ที่
1
2
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ผูร้ ่ วมทุน
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษท SA ATLANTIC SFDT JSC
รวม

สัดส่วนการ
ถือหุน้
49%
51%
100%
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ทุนจดทะเบียน
(บาท)
51,450,000
53,550,000
105,000,000

ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1.

ลักษณะธุรกิจและผลิตภัณฑ์
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายเครื่ องทาน้ าอุ่นของ SAWHA มีลกั ษณะเฉพาะกล่าวคือ เป็ นธุรกิจที่ SNC ร่ วมทุนกับลูกค้าที่

ซื้อผลิตภัณฑ์ (ATLANTIC) ทาการผลิตสิ นค้าตามแบบของลูกค้า และทาการจาหน่ายให้กบั บริ ษทั ATLANTIC
INTERNATIONAL ซึ่งเป็ นตัวแทนจาหน่ายสิ นค้าของบริ ษทั ATLANTIC โดยสิ นค้าทั้งหมดจะถูกส่งออกไปยังประเทศคูค่ า้
ต่างๆโดยตรงจาก SAWHA
2.

การตลาดและการแข่ งขัน
เครื่ องทาน้ าอุ่นที่ผลิตโดยบริ ษทั SAWHA เป็ นสิ นค้าที่ได้รับการออกแบบ พัฒนาและทาการจัดจาหน่ายไปยัง

ประเทศต่างๆโดยบริ ษทั ATLANTIC โดยมีบริ ษทั SAWHA เป็ นฐานในการผลิตสิ นค้า ผลิตภัณฑ์น้ ีเป็ นที่นิยมใช้กนั อย่าง
แพร่ หลายในหลายๆประเทศ ซึ่งตลาดเป้ าหมายหลักของเราคือ ประเทศในแถบเอเชีย (อินเดีย, อินโดนีเซีย, เวียดนาม,
สิ งคโปร์ ฯลฯ) และประเทศในแถบยุโรป
ในตลาดเครื่ องทาน้ าอุ่นแบบ STORAGE TYPE นี้ มีผผู ้ ลิตสิ นค้าอยูห่ ลายราย ทั้งจากยุโรปและจากประเทศจีน ซึ่งกล
ยุทธ์ที่เราใช้ในการแข่งขันคือการออกแบบสิ นค้าที่มีรูปทรงที่ทนั สมัย

และคุณภาพในการประกอบสิ นค้าที่แลดูปราณี ต

สวยงาม กล่าวคือ บริ ษทั ต้องพยายามควบคุมคุณภาพของชิ้นส่วนต่างๆโดยเฉพาะชิ้นส่วนพลาสติก เพื่อที่จะทาให้คุณภาพ
งานประกอบอยูใ่ นระดับที่สูง ต้องร่ วมมือกับลูกค้าในการลดต้นทุนวัตถุดิบ และมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้ตรงกับ
รสนิยมของลูกค้าในแต่ละตลาด ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าของบริ ษทั สามารถแข่งขันกับผูผ้ ลิตเครื่ องทาน้ าอุ่นรายอื่นๆในตลาดได้
3.

การจัดหาผลิตภัณฑ์
การผลิตจะแบ่งออกเป็ น 5 ขั้นตอนหลักๆ คือการประกอบ Tank น้ าเคลือบ Enamel เข้าด้วยกันกับขดลวดทาความ

ร้อน (Heater) จากนั้น เราจะทาการทดสอบชุด Tank น้ านี้วา่ มีรอยรัว่ หรื อไม่ เสร็ จแล้วจะทาการประกอบชุด Tank น้ านี้เข้าไป
ในเปลือกพลาสติก แล้วจึงนาไปฉี ดฉนวนกันความร้อน (PU Foam) ซึ่งจะทาหน้าที่กกั เก็บความร้อนภายใน Tank แล้วจึง
นาไปทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า ก่อนที่จะนาไปบรรจุหีบห่อเพื่อรอการจัดจาหน่ายต่อไป
การประกอบ

การประกอบชุด

การฉี ด PU

การทดสอบ

การบรรจุหีบ

Tank น้ ากับชุด

Tankน้ าเข้ากับ

Foam

การทางไฟฟ้า

ห่อ

Heater

เปลือกพลาสติก
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ตัวชี้วดั ผลการดาเนินงานของบริ ษทั
บริ ษทั ใช้เครื่ องมือ Balanced Scorecard (BSC)ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานขององค์กร
1)
2)
3)
4)
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มุมมองทางด้านการเงิน เช่น รายได้ ผลกาไร ROA ROE
มุมมองทางด้านลูกค้า เช่น การส่ งมอบ คุณภาพของสิ นค้าที่ส่งมอบให้ลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้า
มุมมองด้านกระบวนการภายใน เช่น การใช้คน การใช้พ้นื ที่ จานวนอุบตั ิเหตุ
การเรี ยนรู ้และพัฒนา เช่น จานวนการฝึ กอบรมของพนักงาน อัตราการเข้าออกของพนักงาน
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ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
3. ปัจจัยความเสี่ยง
ปั จจัยความเสี่ ยงในการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั ที่ อาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุ นของผู ้
ลงทุนอย่างมีนยั สาคัญสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
3.1

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
3.1.1 ความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
วัตถุดิบที่สาคัญในการผลิตของบริ ษทั คือ ทองแดง อลูมิเนี ยม ทองเหลือง เหล็กแผ่น และเม็ดพลาสติก โดย

ทองแดงเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิต ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นสิ นค้าประเภท Commodity กลุ่มโลหะ ที่ประเทศไทยต้อง
นาเข้าจากต่างประเทศ มาผลิตเป็ นชิ้นงาน ราคาซื้ อขายเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดโลก ( LME : London Metal
Exchange ) ความผันผวนของราคาทองแดงอาจส่งผลให้ตน้ ทุนในการผลิตของบริ ษทั เปลี่ยนแปลง สูง/ต่า อย่างไรก็
ตาม ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้วางแนวทางในการปฏิ บัติเพื่อลดความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาทองแดงใน
อนาคตโดย
1. กาหนดราคาขายทองแดงให้กบั ลูกค้าโดยประชุมร่ วมกับลูกค้า มีการตกลงใช้ราคาหมุนเวียนถัวเฉลี่ย
ของไตรมาสก่อน มากาหนดราคาขายในไตรมาสปั จจุบนั หมุนเวียนกันไปในแต่ละไตรมาส ( Rolling price ) หรื อ
ใช้ราคาทองแดงในเดื อนก่อนหน้ามากาหนดราคาขายให้กบั ลูกค้าในเดื อนปั จจุบนั เป็ นต้น โดยปั จจุบนั บริ ษทั
สามารถเลือกซื้อทองแดง ได้จากซัพพลายเออร์รายใหญ่ 2 รายจากต่างประเทศ นอกจากนั้น ทางบริ ษทั ฯ ยังมีการ
หาซัพพลายเออร์สารองในประเทศ 2-3 รายเพื่อลดความเสี่ ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ
2. การสั่งซื้ อทองแดงในแต่ละครั้งจะดาเนิ นการตามแผนการผลิตจากลูกค้า โดยกาหนดให้มีการประชุม
ร่ วมกับลูกค้าอย่างชัดเจนตามแผนการผลิตที่ได้รับจากลูกค้า เพื่อใช้ขอ้ มูลสาหรับจานวนการสัง่ ซื้ อและขายในแต่
ละเดือน
3. ควบคุมการสัง่ ซื้อและการบริ หารสิ นค้าคงคลังให้มีปริ มาณสิ นค้าคงเหลือในมือน้อยที่สุด
4. ในกรณี ที่ลูกค้าสัง่ จองทองแดงกับซัพพลายเออร์ และให้บริ ษทั เป็ นผูส้ งั่ ซื้อ บริ ษทั จะสั่งซื้ อทองแดงตาม
ราคาที่ลูกค้าสัง่ จองและใช้ในการกาหนดราคาขายกับลูกค้า เพื่อลดความเสี่ ยงด้านราคา
3.1.2 ความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
บริ ษทั มีลูกค้ารายใหญ่ 4 ราย มียอดรายได้รวมคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 52 หากลูกค้าเหล่านี้ ยกเลิก หรื อลด
ปริ ม าณการว่า จ้า งลงอย่า งมี นัย ส าคัญ จะส่ ง ผลกระทบต่ อ ผลประกอบการของบริ ษ ัท อย่า งไรก็ ดี บริ ษ ัท มี
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ารายดังกล่าว บริ ษทั สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี ทั้งในด้าน
คุณภาพ ราคา การส่งมอบตรงตามกาหนดเวลา ตลอดจนการบริ การทั้งก่อนและหลังการขายที่มีประสิ ทธิ ภาพทาให้
ลูกค้ามีความเชื่อมัน่ ต่อบริ ษทั และมีแนวโน้มของการทาธุรกิจร่ วมกันมากขึ้นในอนาคตโดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
(R&D) และแผนการผลิตร่ วมกับลูกค้าตั้งแต่เริ่ มต้นซึ่ งส่ งผลให้บริ ษทั และลูกค้ามีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันอย่าง
แน่นแฟ้ น และเพื่อเป็ นการกระจายสัดส่วนการขาย บริ ษทั ได้มีการจัดหาลูกค้าใหม่เพิ่มเติม โดยการเพิ่มฐานลูกค้าใน
บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด มหาชน 61

SNC
กลุ่ม ODM และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้านอกจากนี้ บริ ษทั ยัง ได้มีการเพิ่มฐานลูกค้าในกลุ่มงานส่ วน
อื่นๆ ส่งผลให้จานวนลูกค้ารายย่อยของบริ ษทั มีจานวนเพิ่มมากขึ้นจากปี ก่อน และมีนโยบายจากผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ในการหาลูกค้าใหม่ต่อลูกค้าเดิมและรักษาสัดส่วนในอัตราร้อยละ 30 : 70 รวมถึงพิจารณาผลกระทบสัดส่ วนของ
ลูกค้ารายใหญ่แต่ละรายหากมีการย้ายฐานต้องไม่มีผลกระทบต่อกาไรของบริ ษทั เกิน 50 %
3.1.3 ความเสี่ ยงที่ลูกค้าจะย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่น
กลุ่มลูกค้าหลักของบริ ษทั คือ ผูผ้ ลิตและจาหน่ายเครื่ องปรับอากาศในอาคารและเครื่ องปรับอากาศในรถยนต์
ต่างชาติที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย ดังนั้นหากลูกค้าย้ายฐานการผลิตเครื่ องปรับอากาศไปยังประเทศอื่นที่มี
ต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่าประเทศไทยในอนาคต เช่น ประเทศจีน และประเทศเวียดนาม อาจส่งผลกระทบต่อผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้
อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังมี ศักยภาพในการเป็ นผูผ้ ลิตเครื่ องปรั บอากาศเหนื อคู่แข่งในภูมิภาคเดี ยวกัน
เนื่องจากประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางวัตถุดิบและชิ้นส่ วนการผลิตของเครื่ องปรับอากาศทั้งหมด ซึ่ งการย้ายฐานการ
ผลิตไปที่ประเทศอื่นนั้น อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสิ นค้า เช่น ท่อทองแดง เกิดสนิ มจากสภาวะอากาศที่ช้ืน
หรื อหักงอเนื่ องจากบรรจุภณ
ั ฑ์และกระบวนการขนส่ ง รวมถึงต้นทุนของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นจากค่าขนส่ งและค่า
ประกันภัยสิ นค้า
นอกจากนี้ปัจจัยสาคัญในการตัดสิ นใจของลูกค้าที่คงฐานการผลิตอยูใ่ นประเทศไทย โดยไม่ยา้ ยไปประเทศ
จีนและเวียดนาม ได้แก่ ปั ญหาเรื่ องลิขสิ ทธิ์ และทรัพย์สินทางปั ญญาที่รัฐบาลจีนยังไม่สามารถหามาตรการป้ องกัน
ได้ ปั ญ หาความขัด แย้ง ทางด้า นเชื้ อ ชาติ ซ่ ึ งส่ ง ผลให้ ก ารบริ หารงานเกิ ด ความไม่ ค ล่ อ งตัว รวมถึ ง ยัง ไม่ มี
สาธารณู ป โภคที่ ค รบครั น และเทคโนโลยีที่ ทัน สมัย ที่ ส ามารถรองรั บ อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ต่ าง ๆ ได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพเทียบเท่าประเทศไทย
3.1.4 ความเสี่ ยงจากคู่แข่งขัน จากต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย
จากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน ทาให้มีนักลงทุนจากต่างประเทศ เช่น นักลงทุนจากจี น ,เกาหลี
และอื่น ๆ มาตั้งโรงงานผลิตสิ นค้าในประเทศไทยเพื่อใช้สิทธิ ประโยชน์ทางด้านภาษี ทาให้เกิดการแข่งขันเพิ่มขึ้น
ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั อย่างไรก็ตามผูบ้ ริ หารของกิจการได้วางแนวทางเพื่อลดความเสี่ ยง
ดังนี้
1. ด้านคุณภาพ – มุ่งรักษา และ ควบคุมคุณภาพในการผลิตสิ นค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
2. ด้านการส่งมอบ – ส่งมอบงานตรงเวลา
3. ด้านราคา - พิจารณากาลังการผลิตที่ ยงั เหลืออยู่ เพื่อใช้เครื่ องจักรให้เต็มประสิ ทธิ ภาพหมุนเวียนได้
ตลอด 24 ชัว่ โมง ใช้นโยบายเสนอต้นทุนที่ต่าให้กบั ลูกค้า เพื่อจูงใจให้ลูกค้าเพิ่มยอดการสัง่ ซื้อ , เพิ่มโอกาสในการ
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ได้รับงานใหม่ ๆ ส่ งผลให้ปริ มาณการผลิตและยอดรายได้เพิ่มขึ้น กาไรส่ วนเกินที่เพิ่มขึ้นนาไปชดเชยต้นทุนคงที่
ทาให้อตั ราส่ วนการดาเนิ นงานดี ข้ ึน และ ลูกค้าได้สินค้าในราคาที่ เหมาะสม มีตน้ ทุนที่ สามารถนาไปแข่งขันใน
ตลาดได้ ได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งบริ ษทั ฯและลูกค้า
4. ด้านบริ การ – ตอบสนองข้อมูลและความต้องการของลูกค้าได้ทนั ทีท้ งั ก่อนและหลังการขาย สร้างความ
ประทับใจให้ลูกค้า พร้อมที่จะช่วยเหลือและให้ความร่ วมมือตามความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั
ดี และสร้างความรู ้สึกให้ลูกค้ารับรู ้วา่ ลูกค้าคือคนสาคัญเปรี ยบเสมือนเป็ นหุน้ ส่วนของบริ ษทั ฯ
3.1.5 ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ
ในภาวะปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่อานวยความสะดวก ในการใช้ชีวติ ประจาวัน
และมีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย จึงทาให้ผผู ้ ลิตต้องมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการผลิตสิ นค้าโดยมีการออกแบบ พัฒนา
รู ปแบบการผลิตสิ นค้า ให้มีความทันสมัยตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค จึงทาให้เกิดภาวการณ์แข่งขันที่
สูงขึ้น โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพ การตอบสนองที่รวดเร็ ว ราคาที่สามารถแข่งขันได้ ทาให้รูปแบบการผลิตสิ นค้าจะมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง หากบริ ษทั ไม่ศึกษาหาเทคโนโลยี วิธีการใหม่ ๆ เพื่อรองรับการผลิตงานให้มีความ
หลากหลาย อาจทาให้เสียโอกาสทางธุรกิจ
ดังนั้น ทางบริ ษทั จึงมีการจัดตั้งหน่วยงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อศึกษาและจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ
เพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ของกลุ่มบริ ษทั ในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า
3.2

ความเสี่ยงด้ านการเงิน
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริ ษทั มีการนาเข้าวัตถุดิบและการจาหน่ายสิ นค้าไปยังต่างประเทศ โดยมีCredit term ประมาณ 30 - 60 วัน
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงอาจกระทบต่อผลการดาเนินงานทั้งนี้บริ ษทั ได้พจิ ารณาใช้เครื่ องมือทาง
การเงินในการบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าวทั้งจานวน โดยบริ ษทั มีการซื้อวัตถุดิบที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ 15% ของ
ยอดซื้อวัตถุดิบทั้งสิ้น และยอดขายที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ 8%ของยอดขายรวม
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4.ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1

ทรัพย์ สินถาวรหลักทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 ทรั พ ย์สิน ถาวรหลักที่ บ ริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้ในการประกอบธุ รกิ จมี รายละเอี ยด
ดังต่อไปนี้
มูลค่าสุ ทธิ
(ลบ.)

ภาระผูกผัน

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

187.17
30.61

ปลอดภาระ
ปลอดภาระ

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เช่า

66.14
272.57
207.64
164.40

ปลอดภาระ
ปลอดภาระ
ปลอดภาระ
ปลอดภาระ

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

1,084.97
186.38
18.59
7.51
233.09

ปลอดภาระ
ปลอดภาระ
ปลอดภาระ
ปลอดภาระ
ปลอดภาระ

รายละเอียด
ทรัพย์สินที่ใช้ ดาเนินธุรกิจหลัก
- ที่ดนิ และส่ วนปรับปรุงที่ดนิ
ระยอง จานวน 4 แปลง รวม 164.49 ไร่
สมุทรปราการจานวน 2 แปลง รวม 6 ไร่
- อาคารและ โรงงาน
สานักงานใหญ่
SPEC
SCAN
โรงงานแห่งอื่นๆ
- เครื่ องจักร อุปกรณ์
เครื่ องจักร
เครื่ องมือเครื่ องใช้และอุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์สานักงานและเครื่ องตกแต่ง
ยานพาหนะ
สิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
รวมทรัพย์สินที่ใช้ ดาเนินธุรกิจหลัก
ทรัพย์สินที่ใช้ ประโยชน์ อื่น
- ที่ดนิ ระยองเพื่อใช้ ในการขยายธุรกิจในอนาคต 92.5 ไร่
- โรงงานและที่ดนิ ระยอง ให้ บริษทั ร่ วมเช่ า 1.31 ไร่
- โรงงานแหลมฉบัง
รวมทรัพย์สินที่ใช้ ประโยชน์ อื่น
รวมทั้งสิ้น

64

2,449.06
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

74.39
21.71
77.51
173.61
2,622.67
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ปลอดภาระ
ปลอดภาระ
ปลอดภาระ

ที่ 1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
สรุปสัญญาทีส่ าคัญของบริษัทและบริษัทย่ อย
ผู้เช่ า
1) เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง
ซัพพลาย

2) อิมมอทัล พาร์ท

ผู้ให้ เช่ า
บจก. เคอาร์ซี
ดิเวลลอป
เม้นท์
บจก. ฟ้าชัย
ร่ วมพัฒนา

สัญญา
เช่ า
อาคาร
โรงงาน
อาคาร
โรงงาน

บจก. โกดัง
จงศิริ

อาคาร
โรงงาน

บจก. โกดัง
จงศิริ

อาคาร
โรงงาน

บจก. บาง
เพรี ยงพัฒนา

อาคาร
โรงงาน

บจก. บาง
เพรี ยงพัฒนา

อาคาร
โรงงาน

บจก. บาง
เพรี ยงพัฒนา

อาคาร
โรงงาน

บจก. บาง
เพรี ยงพัฒนา

อาคาร
โรงงาน

4) บจก. เอสเอ็นซี ฟูกูอิ
โฮลี อินซูเลชัน่

บจก. ฟ้าชัย
ร่ วมพัฒนา

อาคาร
โรงงาน

5) เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
สาขา 4

การนิคม
อุตสาหกรรม
แหลมฉบัง

ที่ดิน
โรงงาน

6) พาราไดซ์ พลาสติก

บจก.เคอาร์ซี
ดิเวลลอป
เม้นท์
บจก.เคอาร์ซี
ดิเวลลอป
เม้นท์

อาคาร
โรงงาน

3) เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
สาขา 2

6) พาราไดซ์ พลาสติก
(ต่อ)

อาคาร
โรงงาน

อายุสัญญา

สถานที่ต้งั

เนื้อที่

3 ปี
(1มี.ค. 581 ธ.ค. 60)
3 ปี
(1มี.ค. 5828 ก.พ. 61)
3 ปี
(1 มิ.ย. 5831พ.ค. 61)
3 ปี
(1 มิ.ย. 5831พ.ค.61)
2ปี
(1 ก.ย.58 31ธ.ค.60)
2 ปี
(1 ต.ค.58–31
ธ.ค.60)

เลขที่ 333/6 ม. 6
ต.บางเพรี ยง อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ
เลขที่ 122/24 ม. 6
ต.บางเพรี ยง อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ
เลขที่ 333/2 ม.6
ต.บางเพรี ยง อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ
เลขที่ 333/4 ม.6
ต.บางเพรี ยง อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ
เลขที่ 128/888 ม. 1
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ
เลขที่ 128/888 ม. 1
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ

8,000 ตร.ม.

อัตราค่าเช่ า
บาท/เดือน
840,000

2,000 ตร.ม.

263,158

4,000 ตร.ม.

484,211

9,000 ตร.ม.

994,737

6,600 ตร.ม.

571,579

1,000 ตร.ม.

73,684

2ปี
(1 ก.ย.5831 ธ.ค.60)
1 ปี 7 เดือน
(1 มิ.ย.5931ธ.ค.61)
1 ปี
(1 พ.ย.60 –
31 ต.ค.61)
10 ปี
(1 ต.ค.60 30 ก.ย. 70)

เลขที่ 129/892 ม. 1
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ
เลขที่ 129/893 ม. 1
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ
เลขที่ 122/25 ม.6
ต.บางเพรี ยง อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ
เลขที่ 49/40 ม. 5
นิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง ต.ทุ่งสุ ขลา
อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี
333/5 ม.6 ต.บางเพรี ยง
อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ
333/5 ม.6 ต.บางเพรี ยง
อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ

1,944 ตร.ม.
(ไม่รวมที่จอด
รถ)
3,200 ตร.ม.

154,737

303,158

6,000 ตร.ม.

435,789

48 ไร่ 42.51
ตร.ว.

880,405

2,400 ตร.ม.

276,000

3,600 ตร.ม.

414,000

3 ปี
(1 ก.ย.5831 ธ.ค.61)
3 ปี
(1 ก.ค.5931 ธ.ค.61)
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ผู้เช่ า

ผู้ให้ เช่ า

7) บจก. เมอิโซะ เอสเอ็น
ซี พรี ซิชนั่

บจก.ท็อปเทค
ไดมอนด์ทูลส์

สัญญา
เช่ า
อาคาร
โรงงาน

อายุสัญญา

สถานที่ต้งั

เนื้อที่

9 เดือน
(1 ต.ค.6030 มิ.ย.61)

56/2 ม.3 ต.บางปลา
อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ

750 ตร.ม.

อัตราค่าเช่ า
บาท/เดือน
102,750

สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนประเภท software และ ค่าสิ ทธิในการ
ใช้ใบอนุญาตและประโยชน์อื่นๆจานวน 37.53 ล้านบาท ทั้งนี้สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงตามราคาทุนหักค่าตัด
จาหน่ายสะสม ค่าตัดจาหน่ายของสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนคานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน(รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินหัวข้อ 15)
4.2

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั มี นโยบายลงทุ น ในบริ ษทั ย่อยและบริ ษ ทั ร่ วม ที่ ดาเนิ นธุ รกิ จในกลุ่มงานชิ้ นส่ วนยานยนต์ กลุ่ม
ชิ้นส่ วนเครื่ องใช้ไฟฟ้ า และกลุ่มธุ รกิ จที่ เกี่ ยวเนื่ องกับธุ รกิ จเดิ มของบริ ษทั เป็ นหลัก เพื่อเสริ มศักยภาพการผลิ ต
ตอบสนองการขยายงาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริ ษทั ในระยะยาว ตลอดจนพิจารณาสิ ทธิ ประโยชน์ จากการ
ขอรับการส่งเสริ มการลงทุนจาก BOI เป็ นปั จจัยสาคัญร่ วมด้วย
รายละเอียดของเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกิ จการที่ ควบคุมร่ วมกัน แสดงไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน สาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ข้อที่ 11 และ 12
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ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมาย ในคดีดงั ต่อไปนี้
 คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
 คดีที่กระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
 คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริ ษทั
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6. ข้ อมูลทั่วไป
6.1

ข้ อมูลบริษัท

บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ทะเบียนเลขที่ 0107547000371 มีชื่อย่อหลักทรัพย์
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำ SNC เริ่ มก่อตั้งเมื่อเดือนมีนำคม 2537 และนำหุน้ เข้ำจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนตุลำคม 2547
บริ ษทั ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยำนพำหนะ
ควำมเย็นและรับจ้ำงผลิตและประกอบเครื่ องทำควำมเย็น

ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับเครื่ องทำ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชำระแล้วทั้งสิ้น 287,777,339 บำท โดยมีบริ ษทั
เอส เอ็น ซี โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่โดยถือหุน้ คิดเป็ น
ร้อยละ 30 ของหุน้ สำมัญที่ออกและชำระแล้ว
บริ ษทั มีสำนักงำนใหญ่ต้ งั อยูท่ ี่ 333/3 หมู่ที่ 6 ต.บำงเพรี ยง อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560
โทรศัพท์ 0-2108-0370-76โทรสำร 0-2108-0367-8โฮมเพจบริ ษทั www.sncformer.com
ที่ต้ งั สำขำ 2 :
128/888 หมู่ที่ 1 ถ.เทพำรักษ์ ต.บำงเสำธง
อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10540
โทรศัพท์ 0-2763-8961-3 โทรสำร 0-2763-8964
6.2

ที่ต้ งั สำขำ 4 :
49/40 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง
ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรี รำชำ จ.ชลบุรี 20230

นิตบิ ุคคลทีบ่ ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ ไปของจำนวนหุ้นทีจ่ ำหน่ ำยได้ แล้ ว
ชื่ อและทีต่ ้งั บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนชำระแล้ ว

สัดส่ วน
กำร
ถือหุ้น
(%)

บริ ษทั ย่ อยที่ บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) ถือหุ้นโดยตรง
บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซำน อีโวลูชั่น จำกัด
88/9, 88/18-20 หมู่ที่ 2 ต.มะขำมคู่
อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180
โทรศัพท์ 0-3891-7202-6
โทรสำร0-3891-7207
บริษัท เอส เอ็น ซี คูลลิง่ ซัพพลำย จำกัด
333/6 หมู่ที่ 6 ต.บำงเพรี ยง อ.บำงบ่อ
จ.สมุทรปรำกำร 10560
โทรศัพท์ 0-2108-0370-76
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ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับ
เครื่ องทำควำมเย็น

220 ล้ำนบำท
หุน้ สำมัญ 22,000,000
หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้
ละ 10 บำท

99.99%

ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับ
เครื่ องปรับอำกำศที่ใช้สำหรับ
ยำนพำหนะ

30ล้ำนบำท
หุน้ สำมัญ 300,000
หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้

99.99%
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1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
ชื่ อและทีต่ ้งั บริษัท

ประเภทธุรกิจ

โทรสำร 0-2108-0367-8
บริษัท อิมมอทัล พำร์ ท จำกัด
สำนักงำนใหญ่ 333/2, 333/4 หมูท่ ี่ 6
ต.บำงเพรี ยง อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560
โทรศัพท์ 0-2108-0370-76
โทรสำร 0-2108-0369, 0-2108-0377
บริษัท พำรำไดซ์ พลำสติก จำกัด
333/5 หมู่ที่ 6 ต.บำงเพรี ยง อ.บำงบ่อ
จ.สมุทรปรำกำร 10560
โทรศัพท์ 062-592-0744
โทรสำร 0-2763-8964

ทุนชำระแล้ ว

สัดส่ วน
กำร
ถือหุ้น
(%)

ละ 100 บำท
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับ
เครื่ องทำควำมเย็น

70 ล้ำนบำท
หุน้ สำมัญ 700,000
หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้
ละ 100 บำท

99.99%

ผลิตชิ้นส่วนพลำสติกสำหรับ

30 ล้ำนบำท
หุน้ สำมัญ 300,000
หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้
ละ 100 บำท

99.99%

700 ล้ำนบำท
หุน้ สำมัญ 7,000,000
หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้
ละ 100 บำท

99.99%

45 ล้ำนบำท

74%

เครื่ องใช้ไฟฟ้ำและชิ้นส่วน
ยำนพำหนะ

บริ ษัท เอส เอ็น ซี ครี เอติวิตี้ แอนโทโลจี จำกัด

88/21-24 หมู่ที่ 2 ตำบลมะขำมคู่ อำเภอนิ คม ผลิตชิ้นส่วนเครื่ องปรับอำกำศ
พัฒนำ จังหวัดระยอง
สำหรับที่อยูอ่ ำศัยและรถยนต์
โทรศัพท์ 0-3802-6750-8
โทรสำร0-3802-6759

บริษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ์ จำกัด
88/18 ม.2 ต.มะขำมคู่ อ.นิคมพัฒนำ
จ.ระยอง 21180
โทรศัพท์ 0-3891-7202-6
โทรสำร 0-3891-7207
บริษัท เมอิโซะ เอสเอ็นซี พริซิชั่น จำกัด
56/2 หมูท่ ี่ 3 ต.บำงปลำ
อ. บำงพลี จ. สมุทรปรำกำร 10540
โทรศัพท์ 0-2182-1280-1
โทรสำร 0-2182-1282

ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับ
เครื่ องทำควำมเย็นและรับจ้ำง
ผลิตและประกอบเครื่ องทำ
ควำมเย็น

ผลิตฮีตปั มพ์สำหรับเครื่ องทำ
น้ ำร้อน

หุน้ สำมัญ 450,000
หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้
ละ 100 บำท
55 ล้ำนบำท

ผลิตแม่พิมพ์และชิ้นส่วน
แม่พิมพ์สำหรับฉี ดพลำสติก

95%

หุน้ สำมัญ 550,000
หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้
ละ 100 บำท
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ชื่ อและทีต่ ้งั บริษัท

บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้ เมชั่น จำกัด
88/19 หมู่ที่ 2 ต.มะขำมคู่
อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180
โทรศัพท์ 0-3891-7211-5
โทรสำร 0-3891-7216
บริษัท โอดิน พำวเวอร์ จำกัด
333/3 หมู่ที่ 6 ต.บำงเพรี ยง อ.บำงบ่อ
จ.สมุทรปรำกำร 10560
โทรศัพท์ 0-2108-0360-6
โทรสำร 0-2108-0367-8

สัดส่ วน
กำร
ถือหุ้น
(%)

ประเภทธุรกิจ

ทุนชำระแล้ ว

ขึ้นรู ปโลหะแผ่นชิ้นส่วนของ
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ำและยำนยนต์

316 ล้ำนบำท
หุน้ สำมัญ 3,160,000
หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้
ละ 100 บำท

74%

ลงทุนในบริ ษทั ที่ผลิตไฟฟ้ำ
พลังงำนทำงเลือก

200 ล้ำนบำท
หุน้ สำมัญ 2,000,000
หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้
ละ 100 บำท

55%

บริ ษทั ย่ อยที่ถือหุ้นโดยอ้ อมผ่ ำนบริ ษทั เอส เอ็น ซี ไพยองซำนอีโวลูชั่น จำกัด
บริษัท อัลทิเมท พำร์ ท จำกัด
88/18 หมู่ที่ 2 ต.มะขำมคู่
อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180
โทรศัพท์ 0-3891-7202-6
โทรสำร 0-3891-7207
บริษัท อินฟิ นิตี้ พำร์ ท จำกัด
88/18 หมู่ที่ 2 ต.มะขำมคู่
อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180
โทรศัพท์ 0-3891-7202-6
โทรสำร 0-3891-7207
บริษัท ยะลำฟ้ ำสะอำด จำกัด
333/3 หมู่ที่ 6 ต.บำงเพรี ยง อ.บำงบ่อ
จ.สมุทรปรำกำร 10560
โทรศัพท์ 0-2108-0360-66
โทรสำร 0-2108-0367-8
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ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับ
40ล้ำนบำท
เครื่ องทำควำมเย็นและรับจ้ำง
หุน้ สำมัญ 400,000
ผลิตเครื่ องแช่แข็งถนอมอำหำร หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้
ละ 100 บำท

99.99%

ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับ
เครื่ องทำควำมเย็น

20 ล้ำนบำท
หุน้ สำมัญ 200,000
หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้
ละ 100 บำท

99.99%

ผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ำชีวมวล
ขยะ

150 ล้ำนบำท
หุน้ สำมัญ 1,500,000
หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้
ละ 100 บำท

55%
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1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
ชื่ อและทีต่ ้งั บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนชำระแล้ ว

ผลิตและขำย
เครื่ องทำน้ ำร้อนไฟฟ้ำ

105 ล้ำนบำท
หุน้ สำมัญ 1,050,000
หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้
ละ 100 บำท

สัดส่ วน
กำร
ถือหุ้น
(%)

บริ ษทั ร่ วม
บริษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก วอเตอร์ ฮีต
เตอร์ เอเชีย จำกัด
88/9,88/18 หมู่ที่ 2 ต.มะขำมคู่
อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180
โทรศัพท์ 0-3889-3620-27
โทรสำร 0-3889-3619
6.3

49%

ข้ อมูลบุคคลอ้ ำงอิงอื่น

นำยทะเบียนหลักทรัพย์
บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ชั้น 14 ถนนรัชดำภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุ งเทพ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000โทรสำร 0-2009-9992

ผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
เลขที่ 1อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ สำทรใต้
แขวงยำนนำวำกรุ งเทพ 10120
โทรศัพท์ 0-2677-2000 โทรสำร 0-2677-2222
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7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น
7.1

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน และเรี ยกชาระแล้ว 287,777,339 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ
จานวน 287,777,339 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
7.2 ผู้ถือหุ้น
7.2.1 รำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
รายชื่ อและสัดส่ ว นการถื อ หลักทรั พย์ของกลุ่มผูถ้ ื อหุ ้นที่ ถือครองสู งสุ ด 10 รายแรก ที่ มีชื่อปรากฏตาม
ทะเบียนหุน้ ณ วันที่ 18 สิ งหาคม 2560 มีดงั นี้
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ
กลุ่ม ไทยสงวนวรกุล*
นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย
บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นายธนะสิ น พิพฒั น์กิตติกลุ
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
นายพิทกั ษ์ พิเศษสิ ทธิ์
นายชัยวัฒน์ วิชชาวุธ
นายสกล งามเลิศชัย
นายวินยั ตั้งคา
น.ส.อรอุบล ชมเดช
รวม

สัดส่ วนกำรถือหลักทรัพย์
หุ้น
ร้ อยละ
111,095,222
38.60
11,548,400
4.01
5,091,100
1.77
4,200,000
1.46
4,002,800
1.39
3,160,000
1.10
2,850,000
0.99
2,450,700
0.85
2,000,000
0.69
2,000,000
0.69
148,398,222
51.55

หมายเหตุ *กลุ่มไทยสงวนวรกุล ประกอบด้วย บริ ษทั เอส เอ็น ซี โฮลดิ้ง จากัด 31.62% ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล 4.09%
คุณสิ นีนารถ ไทยสงวนวรกุล 2.27% คุณอนงค์นารถ ไทยสงวนวรกุล 0.59% และคุณชนิสรา ไทยสงวนวรกุล 0.03%
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ที่ 1 ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
7.2.2 รำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส เอ็น ซี โฮลดิง้ จำกัด
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สัดส่ วนกำรถือหลักทรัพย์
หุ้น
ร้ อยละ
2,235,157
22.13
1,193,594
11.82
1,000,000
9.90
1,000,000
9.90
1,000,000
9.90
757,500
7.50
505,000
5.00
505,000
5.00
257,500
2.55
257,500
2.55
252,500
2.50
1,136,249
11.25
10,100,000
100.00

ชื่อ
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล
นางอนงค์นารถ ไทยสงวนวรกุล
นางสาวสิ นีนารถ ไทยสงวนวรกุล
นางสาวเนตรชนก ไทยสงวนวรกุล
นางสาวชนิสรา ไทยสงวนวรกุล
นายเคอิชิน นาคาโมโตะ
นายเคนจิ โคดามะ
นายฟูมิเอกิ ทาคาฮาชิ
นางสาวพิไลลักษณ์ ขุนรักษ์พรหม
นายทศพร ไทยสงวนวรกุล
นายสมบุญ เกิดหลิน
อื่น ๆ
รวม

7.2.3 รำยชื่อผู้ถือหุ้นของนักลงทุนสถำบัน
ลำดับที่

ชื่อ

1
2
3
4
5
6

บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
บริ ษทั ประกันคุม้ ภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เรื อขุดแร่ บุญสูง จากัด
กรุ งไทยหุน้ Mid-Small Cap
เอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์
บริ ษทั เมืองไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน) โดย
บลจ.เอ็ม เอฟซี จากัด (มหาชน)
OTHER
รวม

7

สัดส่ วนกำรถือหลักทรัพย์
หุ้น
ร้ อยละ
5,091,100
1.77
913,000
0.32
300,000
0.10
278,300
0.10
213,000
0.07
191,000
0.07
138,339
7,124,739

0.05
2.48

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการบริ หารงานอย่างโปร่ งใส โครงสร้าง
การถือหุน้ ของบริ ษทั จึงไม่มีการถือครองหุน้ ไขว้ในกลุ่มบริ ษทั หรื อการถือหุน้ แบบปิ รามิดในกลุ่มบริ ษทั
ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษทั มีผถู ้ ือหุน้ รายย่อย จานวน 4,763 ราย หรื อคิดเป็ น 60.44% ของหุน้ ที่เรี ยก
ชาระแล้ว ซึ่งได้เผยแพร่ รายงานการกระจายหุน้ ไว้ในเว็ปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
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7.3

กำรออกหลักทรัพย์ อนื่
บริ ษทั ไม่มีการออกหุน้ และหลักทรัพย์ประเภทอื่น

7.4

นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปันผล
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีและสารองตาม
กฎหมาย หากไม่มีเหตุจาเป็ นอื่นใดและการจ่ายเงินปั นผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานปกติของบริ ษทั อย่าง
มีนัยสาคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงิ นปั นผลให้นาปั จจัยต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดาเนิ นงานในอนาคต
ฐานะทางการเงิ น สภาพคล่อง แผนการขยายงาน และภาวะทางเศรษฐกิ จ เป็ นต้น ซึ่ งการจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าว
ข้างต้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุน้ หรื อความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั
การจ่ายเงินปันผลที่ผา่ นมาของบริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน) เป็ นดังนี้
กำรจ่ ำยเงินปันผลของปี บัญชี
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท)
กาไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ

2555
1.60
1.72
93%

2556
1.0
1.47
68%

2557
0.66
1.31
50%

2558
0.90
1.42
63%

2559
0.90
1.40
64%

2560
0.90
1.39
65%

หมายเหตุ: * ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติเห็นชอบให้บริ ษทั ฯ จ่ายเงินปันผลสาหรับผล
การดาเนินงาน สาหรับปี 2560 ในงวดสิ้ นปี อันเป็ นงวดสุ ดท้ายในอัตราหุน้ ละ 0.5 บาท โดยกาหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่
30 เมษายน 2561 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลหุน้ ละ 0.40 บาท รวมเป็ นอัตราหุน้ ละ 0.90 บาท

นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปันผลของบริษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยมีกาหนดจ่ายเงินปั นผลทุก ๆ เดือน มิถุนายน และ/หรื อ ธันวาคม เพื่อให้บริ ษทั แม่ (SNC) มีกาไร
สะสมมากพอสาหรับการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ต่อไป
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ที่ 1 ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
• กรรมการอิสระ 6 ท่าน (เป็ นจานวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งคณะ)
• กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร 6 ท่าน ( เป็ นจานวนร้อยละ 67 ของคณะกรรมการทั้งคณะ)
• กรรมการอิสระที่เป็ นผูห้ ญิง 1 ท่านคือ นางชนิสา ชุติภทั ร์
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
โดยมี

รายชื่ อ
นายสาธิต
ดร.สมชัย
นายวิศาล
นายชัยศักดิ์
นายสุชาติ
นางชนิสา
พล. ต. ต. นพ. นพศักดิ์
นายสมบุญ
นายสามิตต์
น.ส.รัตนาภรณ์

ตาแหน่ ง
ชาญเชาวน์กลุ
ประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการอิสระ
ไทยสงวนวรกุล
ประธานกรรมการบริ หาร
วุฒิศกั ดิ์ศิลป์
กรรมการอิสระ
อังค์สุวรรณ
กรรมการอิสระ
บุญบรรเจิดศรี
กรรมการอิสระ
ชุติภทั ร์
กรรมการอิสระ
ภูวฒั นเศรษฐ
กรรมการอิสระ
เกิดหลิน
กรรมการและกรรมการบริ หาร
ผลิตกรรม
กรรมการและกรรมการบริ หาร
ลีนะวัต เป็ นเลขานุการบริ ษทั

ทั้งนี้ นิ ยามความเป็ นอิสระของกรรมการบริ ษทั เข้มกว่าตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ได้แก่
1. ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ ให้นับรวม
การถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดื อนประจาใน
บริ ษทั บริ ษทั ย่อย หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่าสองปี
3. ไม่เป็ นบุ คคลที่ มีค วามสัมพัน ธ์ท างสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมายในลักษณะที่ เป็ น บิ ด า
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มี
นัย หรื อผูม้ ี อานาจควบคุมของผูท้ ี่ มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
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5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชีของ
บริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ ง
เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่ มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มีนัยกับกิ จการของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่รับ
เงินเดือนประจา หรื อถือหุ ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย
กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพัน
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามแทนบริ ษทั คือ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ลงลายมือชื่ อร่ วมกับกรรมการท่าน
อื่น คือ นายสมบุญ เกิ ดหลิน หรื อ นายสามิตต์ ผลิตกรรม คนใดคนหนึ่ งรวมเป็ นสองคนและประทับตราสาคัญ
ของบริ ษทั
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการ
1. มีอานาจดูแลและจัดการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่ งรวมถึงการดูแลและจัดการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามข้อพึงปฏิ บตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษทั จดทะเบี ยน ตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่
เรื่ องที่ ตอ้ งได้รับอนุ มตั ิจากที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นก่อนดาเนิ นการ เช่น เรื่ องที่ กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รับมติ ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้น การทารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน และการซื้ อหรื อขายสิ นทรัพย์ที่สาคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กาหนด เป็ นต้น
2. มีอานาจอนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับ การเพิ่มทุน การลดทุน การจัดสรรหุ ้นเพิ่มทุน การเปลี่ยนแปลงสิ ทธิ ในหุ ้น
สามัญ
3. มีอานาจอนุมตั ิการจัดตั้งบริ ษทั อื่นใด หรื อการเข้ามีสิทธิประโยชน์ในบริ ษทั อื่นใด
4. มี อานาจอนุ ม ัติโครงการลงทุ น และการกู้ยืม หรื อ การระดมเงิ น หรื อ การขอรั บ เงิ นกู้จากธนาคารหรื อความ
ช่วยเหลือทางการเงิน
5. มีอานาจอนุมตั ิการก่อให้เกิดภาระจานอง หรื อภาระติดพัน หรื อภาระต่าง ๆ ที่มีผลผูกพันเช่นเดียวกันนั้นต่อการ
งาน ทรัพย์สิน หรื อสิ นทรัพย์ท้ งั หมดหรื อแต่บางส่วนที่เป็ นสาระสาคัญของบริ ษทั เว้นแต่กรณี ที่เป็ นปกติธุรกิจ
ของบริ ษทั
76

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด มหำชน | รายงานประจาปี 2560

ที่ 1 ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
6. มีอานาจอนุมตั ิการให้กยู้ มื เงินหรื อให้สินเชื่อในรู ปแบบใด เว้นแต่กรณี ที่เป็ นปกติธุรกิจของบริ ษทั
7. มีอานาจในการยินยอมหรื อไม่ยินยอมในการจัดการใด ๆ ที่ ทาให้ธุรกิ จทั้งหมดหรื อบางส่ วนของบริ ษทั อยู่
ภายใต้การควบคุมดูแลของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการบริ ษทั
8. มีอานาจอนุมตั ิการยื่นฟ้ องคดี หรื อการประนี ประนอมยอมความ หรื อการตกลงตามที่ มีการเรี ยกร้องใด ๆ เว้น
แต่กรณี ที่เป็ นธุรกิจของบริ ษทั
9. มี อ านาจแต่ ง ตั้ง กรรมการคนหนึ่ งเป็ นประธานกรรมการ และแต่ ง ตั้ง รองประธานกรรมการ ตามที่
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควร
10. มีอานาจกาหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการซึ่งมีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ได้
11. มีอานาจแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั เป็ นกรรมการบริ หาร และแต่งตั้งประธานกรรมการบริ หารตามที่คณะกรรมการ
บริ ษทั เห็นสมควร
12. มี อานาจแต่ งตั้งคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาตามที่ คณะกรรมการบริ ษ ัท
เห็นสมควร
13. มีอานาจแต่งตั้งเลขานุการบริ ษทั และเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควร
14. มีอานาจการอนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงตาแหน่งและ/หรื ออานาจของกรรมการผูจ้ ดั การ
15. มีหน้าที่กาหนดวิสยั ทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริ ษทั
16. มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบนโยบายที่สาคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้ าหมายทางการเงินและแผนธุรกิจของบริ ษทั
รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามแผนที่กาหนด รวมทั้งกากับ ดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินงานตามนโยบายที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
17. มี ห น้าที่ ก าหนดแนวทางการบริ ห ารจัดการความเสี่ ย งอย่างครอบคลุม และดู แ ลให้ ผูบ้ ริ ห ารมี ระบบ หรื อ
กระบวนการที่มีประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
18. มี หน้าที่ พิจารณาอนุ มตั ิ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่ เหมาะสม ตามที่ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
นาเสนอเพื่อพิจารณา
19. มีหน้าที่ประเมินผลงานของคณะกรรมการบริ หาร ประธานกรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หารระดับสูง
20. มีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิ ทธิ อย่างเป็ นธรรม และดูแลให้มีช่องทาง
การสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ แต่ละกลุ่มและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของบริ ษทั อย่างเหมาะสม
21. พิจารณาเรื่ องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ และกาหนดแนวทางการพิจารณาการทารายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ชดั เจนและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือ หุ ้นโดยรวมเป็ น
สาคัญ
22. มีหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่ งใส น่าเชื่อถือ
23. มีหน้าที่จดั ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรื อแล้วแต่ประธานกรรมการจะ
พิจารณาเห็ นสมควรเรี ยกประชุมเป็ นวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็ น โดยมี การกาหนดวาระการประชุม
ล่วงหน้าที่ชดั เจน เป็ นระเบียบวาระ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่เพียงพอ แนบกับหนังสื อเชิญประชุม
ให้แก่กรรมการทุกท่านก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึ กษาข้อมูลก่อนการ
ประชุม เว้นแต่กรณี มีเหตุจาเป็ นเร่ งด่วนที่ จะต้องรักษาสิ ทธิ และประโยชน์ของบริ ษทั ซึ่ งต้องแจ้งนัดประชุม
โดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้ และให้มีการบันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บรวบรวม
เอกสารรายงานที่ รับรองแล้ว เพื่อใช้ในการอ้างอิ งและสามารถตรวจสอบได้ และเปิ ดโอกาสให้มีการแสดง
บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด มหาชน 77

SNC
ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ มีการแบ่งเวลาไว้อย่างเพียงพอเพื่อการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบคอบ
โดยประธานกรรมการเป็ นผูด้ ูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องมี
กรรมการมาร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
24. กรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครั้ง
25. กรรมการบริ ษทั มีอิสระในการเข้าถึงและติดต่อสื่ อสารกับฝ่ ายบริ หาร และเลขานุการบริ ษทั ได้โดยตรง ในกรณี
ที่ตอ้ งการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนื อจากที่ ได้รับจากการ
ประชุมตามวาระปกติประจาทุกไตรมาส
26. คณะกรรมการบริ ษทั เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารให้ประชุมระหว่างกันเองเป็ นประจา เพื่อเปิ ดโอกาสให้
มีการอภิปรายปั ญหา ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั และเรื่ องที่อยูใ่ นความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริ หารร่ วมด้วย
27. ห้ า มมิ ให้ ก รรมการบริ ษ ัท ท าการซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์ข องกลุ่ ม บริ ษ ัท โดยใช้ข ้อ มู ล ภายในของบริ ษ ัท ที่ มี
สาระส าคัญ และยัง ไม่ ไ ด้เปิ ดเผยต่ อ สาธารณชน เพื่ อ ประโยชน์ ต นเองและผู ้อื่ น รวมทั้ง ก าหนดไว้ใ น
จรรยาบรรณของบริ ษทั ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน หลีกเลี่ยงหรื องดการซื้ อขายหลักทรัพย์ของกลุ่ม
บริ ษทั ในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน
28. ห้ามมิให้กรรมการบริ ษทั ประกอบกิจการอันมีลกั ษณะอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั
หรื อเป็ นหุ ้นส่ วนในห้างหุ ้นส่ วนสามัญ หรื อเป็ นหุ ้นส่ วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ ้นส่ วนจากัด หรื อเป็ น
กรรมการของบริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจากัดอื่นใดที่ ประกอบกิ จการอันมีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ น
การแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนจะมีมติแต่งตั้งกรรมการผูน้ ้ นั
29. กรรมการบริ ษทั ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที่กรรมการมีส่วนได้เสี ยในสัญญาใดที่ บริ ษทั ทา
ขึ้น หรื อในกรณี ที่จานวนหุน้ หรื อหุน้ กูข้ องกรรมการที่มีอยูใ่ นบริ ษทั ในเครื อเพิ่มขึ้นหรื อลดลง
30. กรรมการบริ ษทั จะอุทิศตนและเวลาเพื่อบริ ษทั โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูห้ นึ่ งผูใ้ ด และไม่
ดาเนิ น การใด ๆ ที่ เป็ นการขัดแย้งหรื อแข่ งขัน กับ ผลประโยชน์ ของบริ ษ ทั หรื อ บริ ษ ัท ในเครื อ ส่ งเสริ ม ให้
พนักงานทุกระดับมีจิตสานึ กในจริ ยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักถึงความสาคัญของระบบควบคุมและ
ตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตและการใช้อานาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้ องกันการกระทา
ผิดกฎหมายด้วย
31. เป็ นผูน้ าและเป็ นตัวอย่างในการปฏิบตั ิงานที่ดี
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ที่ 1 ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
8.2 โครงสร้ างการบริหาร

โครงสร้ างการจัดการ
คณะกรรมการบริ ษทั
ประธาน นายสาธิต ชาญเชาวน์กลุ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

คณะกรรมการบริ หาร

คณะกรรมการสรรหา & ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ ESG

ประธาน นายสุชาติ บุญบรรเจิ ดศรี

นายสมบุญ เกิดหลิน

ประธาน ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล

ประธาน นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ

นายสามิตต์ ผลิตกรรม

รองประธานกรรมการบริ หาร

รองประธานกรรมการบริ หาร

รองประธานกรรมการบริ หาร

นายสมบุญ เกิดหลิน

นายเคนจิ โคดามะ

นายสามิตต์ ผลิตกรรม

หน่ วยงานตรวจสอบภายใน

ผูช้ ว่ ยประธาน
กรรมการบริ หาร
นายสุรพล แย้มเกษม

กรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
นายรัฐภูมิ นันทปถวี
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั มีผบู ้ ริ หาร 6 ท่าน ดังต่อไปนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

ดร.สมชัย
นายสามิตต์
นายสมบุญ
นายสุรพล
นายเคนจิ
นายรัฐภูมิ

รายชื่ อ
ไทยสงวนวรกุล
ผลิตกรรม
เกิดหลิน
แย้มเกษม
โคดามะ
นันทปถวี

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
รองประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยประธานกรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ขอบเขตและอานาจหน้าที่คณะกรรมการบริ หาร
1. ให้คาปรึ กษาและข้อเสนอแนะต่อประธานกรรมการบริ หาร ในการตัดสิ นใจในประเด็นที่ สาคัญต่อกลยุทธ์
องค์กรและทิ ศทางการดาเนิ นธุ รกิ จ แผนการลงทุ น งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากรให้กบั บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย รวมทั้งสร้างระบบการทางานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
2. จัด ล าดับ ความส าคัญ ของผลการตัด สิ น ใจของคณะกรรมการบริ ษ ัท เพื่ อ น าไปสู่ ก ารด าเนิ น การอย่า งมี
ประสิ ทธิผล
3. กลัน่ กรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั
4. มีอานาจในการอนุ มตั ิการดาเนิ นการทางการเงิ น ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท รวมถึงการอนุ มตั ิค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ในการดาเนิ นการตามปกติธุรกิจ เงิ นลงทุนในโครงการ (Investment) การลงทุนในสิ นทรัพย์ฝ่ายทุน
(Capital Expenditure) หรื อสิ นทรัพย์ถาวร การกูย้ ืมเงิน การให้กยู้ ืมเงิน การจัดหาวงเงินสิ นเชื่ อ การออกตรา
สารหนี้ การบริ ห ารเฉพาะด้านการฝากเงิ น การกู้เงิ น การจัด ท าเครื่ อ งมื อ บริ ห ารความเสี่ ย งของอัต รา
แลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย รวมถึงการให้หลักประกันการค้ าประกันเงินกูห้ รื อสิ นเชื่อ เป็ นต้น
5. จัดลาดับความสาคัญในการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและการเงินให้กบั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
6. ตรวจสอบติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่กาหนดให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมตั ิไว้
7. กาหนดมาตรฐานระบบบริ ห ารธุ รกิ จ ระบบทรัพ ยากรบุ คคล ระบบข้อมูล รวมทั้งโครงสร้างองค์กรใน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
8. กาหนดนโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล
9. กาหนดนโยบายบริ หารความเสี่ ยง
10. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยใช้ขอ้ มูล
ภายในของบริ ษทั ที่มีสาระสาคัญและยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ตนเองและผูอ้ ื่น รวมทั้ง
กาหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริ ษ ัท ให้ก รรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนักงาน หลี กเลี่ ย งหรื องดการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน
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ที่ 1 ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
อานาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริ หาร
1. ประธานกรรมการบริ หารมีอานาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริ หารบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และ
จะต้องบริ หารบริ ษทั ตามแผนงานหรื องบประมาณที่ ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการอย่างเคร่ งครัด ซื่ อสัตย์
สุ จริ ตและระมัดระวัง รั กษาผลประโยชน์ ของบริ ษ ัทและผูถ้ ื อหุ ้น อย่างดี ที่ สุด อานาจหน้าที่ ของประธาน
กรรมการ บริ หารให้รวมถึงเรื่ องหรื อกิจการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ดว้ ย
2. เป็ นผูก้ าหนดภารกิ จ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของกลุ่มบริ ษทั รวมถึงการกากับดูแลการดาเนิ นงาน
โดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าและรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
3. ดาเนิ นการให้มีการจัดทาและส่ งมอบนโยบายทางธุรกิ จของกลุ่มบริ ษทั รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อ
คณะกรรมการเพื่อขออนุ มตั ิ และมี หน้าที่ รายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณที่ ได้รับอนุ มตั ิ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการในทุก ๆ 3 เดือน
4. ดาเนินการหรื อปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
5. เป็ นผูม้ ีอานาจในการบริ หารกิจการของกลุ่มบริ ษทั ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบี ยบ ข้อกาหนด
คาสัง่ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
6. เป็ นผูม้ ีอานาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ดาเนิ นการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิ ติกรรม สัญญา เอกสาร
คาสั่งหนังสื อแจ้งหรื อหนังสื อใด ๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบุคคลอื่น ตลอดจนให้มี
อานาจกระทาการใด ๆ ที่จาเป็ นและสมควร เพื่อให้การดาเนินการข้างต้นสาเร็ จลุล่วงไป
7. ให้มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรื อมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการ
มอบอานาจช่วง และ/หรื อ การมอบหมายดังกล่าวให้อยูภ่ ายใต้ขอบเขตแห่ งการมอบอานาจตามหนังสื อมอบ
อานาจ และ/หรื อให้เป็ นไปตามระเบี ยบ ข้อกาหนด หรื อคาสั่งที่ คณะกรรมการของบริ ษทั และ/หรื อกลุ่ม
บริ ษทั กาหนดไว้
8. บริ ษทั ได้กาหนดให้ประธานกรรมการบริ หารเป็ นผูม้ ีอานาจอนุมตั ิค่าใช้จ่ายหรื อจ่ายเงินแต่ละครั้งของบริ ษทั
ไม่เกิน 100 ล้านบาท ทั้งนี้ การอนุมตั ิค่าใช้จ่ายหรื อจ่ายเงินเกินกว่า 100 ล้านบาท ถือเป็ นอานาจการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริ หาร นอกจากนี้ อานาจการลงนามผูกพันของบริ ษทั กาหนดให้เป็ นการลงนามโดย ดร.
สมชัย ไทยสงวนวรกุล ลงลายมือชื่ อร่ วมกับกรรมการท่านอื่น คือ นายสามิตต์ ผลิตกรรม หรื อ นายสมบุ ญ
เกิดหลิน คนใดคนหนึ่ง รวมเป็ นสองคนพร้อมประทับตราสาคัญของบริ ษทั
9. ทั้ง นี้ การใช้อ านาจของประธานกรรมการบริ ห ารดัง กล่ า วข้า งต้น ไม่ ส ามารถกระท าได้ห ากประธาน
กรรมการบริ หารมีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆกับบริ ษทั ในการ
ใช้อานาจดังกล่าว
ประวัตกิ ารทาผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา คณะกรรมการและคณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ไม่มีผใู ้ ดเคยถูกไล่ออก ปลดออก
ให้ออก หรื อต้องคดี เนื่องจากการกระทาทุจริ ต หรื อเคยถูกฟ้องล้มละลาย หรื อถูกต้องโทษอาญา หรื อมีขอ้ พิพาท
หรื อการถูกฟ้องร้องซึ่งอยูร่ ะหว่างการตัดสิ น
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8.3

เลขานุการบริษัท
บริ ษทั จัดให้มีฝ่ายเลขานุ การบริ ษทั ซึ่ งปั จจุบนั คือ นางสาวรัตนาภรณ์ ลีนะวัต (ประวัติเลขานุ การบริ ษทั
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทางาน ดังปรากฏในเอกสารแนบ 1) มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่ าง ๆ ที่ คณะกรรมการต้องทราบและปฏิ บัติ รวมทั้งดู แ ล
กิ จกรรมต่าง ๆของคณะกรรมการเพื่อให้กรรมการสามารถปฏิ บัติหน้าที่ ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล
2. ดูแลให้ กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิ จการและ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษทั
3. ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกาหนดของ
ตลท. และกลต.
4. จัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ และประชุมคณะกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริ ษทั และข้อพึง
ปฏิบตั ิ
5. บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้น รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
6. จัดทาและเก็บเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการ รายงานประจาปี หนังสื อนัดประชุม และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
8. ติดต่อและสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ ทัว่ ไปให้ได้รับทราบสิ ทธิต่าง ๆ ของผูถ้ ือหุน้ และข่าวสารของบริ ษทั

8.4

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ พิจารณาเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่อยูใ่ นตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมกับประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของ
บทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน
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ที่ 1 ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
ในปี 2560 คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทน
ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชือ่ นามสกุล

นายสาธิต ชาญเชาวน์กลุ
ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล
นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ
นายวิศาล วุฒิศกั ดิ์ศลิ ป์
นายสุชาติ บุญบรรเจิ ดศรี
นางชนิ สา ชุตภิ ทั ร์
พล.ต.ต. นพ. นพศักดิ์ ภูวฒั นเศรษฐ
นายสมบุญ เกิดหลิน
นายสามิตต์ ผลิตกรรม
รวม

BoD
บาท/7ครั้ง

ประจา
บาท/12เดือน

840,000
360,000
360,000
360,000
360,000
360,000
2,640,000











140,000
70,000
70,000
70,000
70,000
70,000
60,000
70,000
70,000
690,000

เบี้ยประชุม
RC&NC
บาท/2ครั้ง

AC
บาท/4ครั้ง



40,000

Risk
บาท/2ครั้ง

ESG
บาท/2ครั้ง







80,000
40,000


160,000
BoD
AC
RC&NC
Risk
ESG



=
=
=
=
=
=
=









-

-

รถประจา

ค่าตอบแทน

ตาแหน่ง
บาท/12

กรรมการ ปี 60
บาท

480,000
480,000

1,460,000
70,000
470,000
430,000
510,000
470,000
420,000
70,000
70,000
3,970,000

คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการ ESG
ประธาน
กรรมการ
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ค่ าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหาร
ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หารจะพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคลและผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ประกอบ กับ ผลการปฏิ บัติ ง านตามเป้ า หมายที่ ไ ด้ก าหนดไว้ล่ ว งหน้ าของแต่ ล ะสายงาน
นอกจากนี้ ยงั มีการสารวจเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนของบริ ษทั ชั้นนาซึ่ งอยูใ่ นธุ รกิจเดี ยวกับบริ ษทั เพื่อให้มีขอ้ มูลที่
เพียงพอในการกาหนดค่าตอบแทน
โดยในปี 2560 ได้จ่ายค่าตอบแทนให้ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจานวน 6 ท่าน ดังนี้
รายการ
เงินเดือน
รถประจาตาแหน่ง
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ค่าโทรศัพท์

19.93
3.70
1.39
0.65

เงินประกันสังคม

0.05

อื่น ๆ

0.31
รวม

84

ล้ านบาท
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26.03

ที่ 1 ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ และ ผู้บริหาร
จานวนหุ้น
ชื่ อ-สกุล
1
2

3

6
7
8
9
10

-

-

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล (ทางตรง)

11,480,722

579,800

-

12,060,522

บริ ษทั เอส เอ็น ซี โฮลดิ้ง จากัด (ทางอ้อม)

91,000,100

-

-

91,000,100

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

1,698,300

-

-

1,698,300

7,949

-

-

7,949

-

-

-

-

433,690

-

-

433,690

-

-

-

-

517,000

-

-

517,000

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

นางชนิสา ชุติภทั ร์

-

-

-

-

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ

-

-

-

-

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

นายวิศาล วุฒิศกั ดิ์ศิลป์

-

-

-

-

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

พล ต.ต. นพ. นพศักดิ์ ภูวฒั นเศรษฐ

-

-

-

-

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

1,768,511

-

-

1,768,511

-

-

-

-

272,910

-

100,000

172,910

-

-

-

-

24,422

-

-

24,422

-

-

-

-

นายสมบุญ เกิดหลิน
นายสามิตต์ ผลิตกรรม
นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี

นายเคนจิ โคดามะ
นายสุ รพล แย้มเกษม
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

12

จาหน่ าย

-

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
11

ซื้อเพิม่

31 ธันวาคม 2560

-

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติจภาวะ
5

การซื้อขายระหว่ างปี

นายสาธิ ต ชาญเชาวน์กุล

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
4

31 ธันวาคม 2559

นายรัฐภูมิ นันทปถวี
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
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8.5

บุคคลากร
จานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีพนักงาน แบ่งได้ตามฝ่ ายงานดังนี้
ฝ่ ายงานหลัก

จานวนพนักงาน (คน)

ฝ่ ายผลิตสายธุรกิจธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สาหรับเครื่ องปรับอากาศภายในรถยนต์
ฝ่ ายผลิตสายธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สาหรับเครื่ องทาความเย็น
ฝ่ ายผลิตรับจ้างผลิตและประกอบเครื่ องทาความเย็น (OEM)
ฝ่ ายผลิตชิ้นส่วนงานโลหะแผ่น
ฝ่ ายผลิตสายธุรกิจอื่น ๆ
ฝ่ ายตรวจสอบคุณภาพ
ฝ่ ายการตลาด
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ฝ่ ายวิจยั และพัฒนาและซ่อมบารุ ง
ฝ่ ายขนส่งและฝ่ ายจัดซื้อ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ ายคลังสิ นค้า
อื่น ๆ
รวม

256
759
137
230
245
60
9
25
13
61
31
42
20
139
2,027

ค่าตอบแทนพนักงาน
บริ ษทั ฯ มีมุมมองว่าพนักงานคือสมาชิกในครอบครัวที่ตอ้ งดูแลเอาใจใส่ ไม่วา่ จะทางานอยูส่ ่วนใด ฝ่ ายใดโดย
ปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ บริ ษทั ฯ จึงมีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่าย
ผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้ มีสวัสดิการที่ดีให้กบั พนักงาน รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อม
ในการทางานที่ดี ปลอดภัย เพราะบริ ษทั ฯ ถือว่าพนักงานของบริ ษทั ฯทุกคนเป็ นส่วนสาคัญในการดาเนินธุรกิจ
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังได้จดั ตั้งคณะกรรมการสวัสดิการบริ ษทั ขึ้นตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม ซึ่งประกอบด้วยฝ่ ายนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อพิจารณาเรื่ องสวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะ เพื่อเป็ นการสร้าง
แรงจูงใจให้พนักงานที่มีคุณค่าต่อบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิงานให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง อันเป็ นการส่งเสริ มให้บริ ษทั เติบโต
อย่างยัง่ ยืนในระยะยาวเป็ นประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริ ษทั ฯกับพนักงาน ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวได้รวมถึงการดาเนิน
กิจการของบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม
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ที่ 1 ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
ในปี 2560 บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนพนักงานดังนี้
หน่วย : ล้ านบาท

รายการ
เงินเดือนและค่าแรง
ค่าล่วงเวลา
ค่าสวัสดิการ
โบนัส
ค่าตอบแทนพิเ ศษ
เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ค่าใช้จ่ายชดเชยการเลิกจ้าง
อืน่ ๆ
รวม

%

ปี 2560

ปี 2559

เพิม่ ขึ้น (ลดลง)

492
128
92
90
14
15
(2)

511
121
99
77
14
14
2

(19)
7
(7)
13
0
1
(4)

-4%
6%
-7%
17%
0%
7%
-200%

7

31

(24)

-77%

22

24

(2)

-8%

858

893

(35)

-4%

นโยบายการบริ หารและการพัฒนาบุคลากร
1. หน่วยงาน HR รับผิดชอบในสรรหาพนักงานใหม่ ผ่านการประกาศรับสมัครหลายช่องทาง เช่น ท า ง
internet ติดประกาศตามสถานที่ ชุมชน เข้าร่ วมมหกรรมรับสมัครงานตามสถานที่ต่างๆ ตลอดจนการ
สื่ อสารให้พนักงานภายในทราบ จัดให้มีการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผูท้ ี่มีคุณสมบัติตามที่กาหนด แ ล ะ
ดาเนินการจัดปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ก่อนส่งให้หน่วยงาน
2. นาหลักความต้องการของมนุ ษย์ตามทฤษฎี ของ Maslow มาเป็ นพื้นฐานในการบริ หารบุคลากรเพื่อให้
สอดคล้องกับพนักงานของบริ ษทั ในระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับพนักงาน/ผูบ้ ริ หารระดับต้น ผูบ้ ริ หาร
ระดับกลาง และผูบ้ ริ หารระดับสูง
3. ออกแบบสารวจความต้องการฝึ กอบรมประจาปี เพื่อเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้เสนอหลักสูตรที่ตอ้ งการ
4. ดาเนิ นกิจกรรม QCC โดยกาหนดให้พนักงานเข้าร่ วมกิจกรรม Action Plan อย่างน้อย 2 กิจกรรม ต่อปี
เพื่อสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และใช้ประโยชน์จากแนวคิดดังกล่าว
5. Daily Management & Policy Management โดยให้พนักงานทราบเป้ าหมายงาน คุณภาพงาน
และ
วิธีการที่ ด าเนิ น งานให้ สาเร็ จ ด้วยตนเอง มี ร ะบบการวิเคราะห์ การรายงาน และการประเมิ น ผล
ตลอดจนการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
6. มี ระบ บ การวั ด ค วาม ส าม ารถ พ นั กงาน SNC 9 Basic Need Skill Matrix แ บ่ งการวั ด เป็ น 3
ประเภท ดังนี้ 1) Functional Competency 2) Core Competency 3) Work Permit โดยบริ ษทั จะทาการ
สอบวัดผลปี ละ 1 ครั้ง เพื่อออกใบอนุญาตปฏิบตั ิงาน
7. มีระบบการประเมินผลการทางานของพนักงาน เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับค่าจ้างและโบนัสประจาปี
พร้อมกับการจัดกิจกรรมส่งเสริ มพนักงานที่มีผลงานดีเด่น
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8. หน่วยงาน HRD ประเมินประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรม โดยประเมินผลการฝึ กอบรมร่ วมกับการประเมิน
ความพึงพอใจในหลักสูตรฝึ กอบรม
9. พัฒนาบุคลากรให้มี Multi skill และ Multifunction เพื่อให้พนักงานมีขีดความสามารถ ที่ พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลง
10. พัฒนาผูน้ าในอนาคต โดยพัฒนาทักษะความเป็ นผูน้ าควบคู่ไปกับการเพิม่ ความรู ้ใหม่ๆ เสริ มสร้างความ
เชี่ยวชาญในการบริ หารจัดการ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นการเตรี ยมความพร้อมก้าวสู่ ความเป็ นผูน้ าทั้ง
ในธุ รกิ จที่ ด าเนิ น อยู่ในปั จจุ บัน และอนาคต ผ่านการฝึ กอบรมทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนให้
ทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
11. รักษาพนักงานที่มีผลการปฏิบตั ิงานดีและมีศกั ยภาพสูง โดยเตรี ยมวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ
เช่น การหมุนงานให้ครอบคลุม การมอบหมายงานพิเศษ เพื่อให้พนักงานได้แสดงความรู ้
ความสามารถอย่างเต็มที่
12. ดาเนินนโยบาย 4Q คือ
Quality of Product
ผลิตสิ นค้าที่ดีมีคุณภาพ
Quality of Service
การบริ การที่เปี่ ยมไปด้วยคุณภาพ
Quality of Environment ใส่ใจในสภาพแวดล้อมที่ดี
Quality of work life
คุณภาพชีวติ ที่ดีในการทางาน

88

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด มหำชน | รายงานประจาปี 2560

ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ

9.

การกากับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการ บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จากัด (มหาชน) มัน่ ใจว่าการกากับดูแลกิ จการที่ ดีเป็ นปั จจัย
สาคัญที่แสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมัน่
และความมัน่ ใจต่อผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ยและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ซึ่ งจะนาไปสู่ ความสาเร็ จในการดาเนิ น
ธุรกิจและเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริ มการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั จึ งได้พิจารณาจัดทานโยบายเกี่ ยวกับจรรยาบรรณธุ รกิ จ ตลอดจนจริ ยธรรมในการ
ประกอบธุรกิจของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ฝ่ ายจัดการ และพนักงาน ตามระบบการกากับดูแลกิจการที่ ดี
พร้อมทั้งจัดทาคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ซึ่ งสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั
จดทะเบียนมาเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ โดยสรุ ปสาระสาคัญการดาเนินการด้านการกากับดูแลกิจการได้ดงั นี้
1.

สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตระหนักและให้ความสาคัญถึ งสิ ทธิ ของผู ้ถือหุ ้น ทุ กราย ทั้งนักลงทุ นชาวไทย นักลงทุ น
ต่างประเทศ นักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน และจะไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอนสิ ทธิ
ของผูถ้ ือหุ ้น รวมถึงไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสของผูถ้ ือหุ ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริ ษทั และ
การเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยสิ ทธิข้ นั พื้นฐานของผูถ้ ือหุน้ ได้แก่ การซื้ อขายหรื อโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งในกาไร
ของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่ วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ เพื่อแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อ บริ ษทั เช่น การจัดสรรเงิน
ปั นผล การกาหนดหรื อการแก้ไขข้อบังคับและหนังสื อบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุมตั ิรายการ
พิเศษ เป็ นต้น
นอกจากนี้ ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายยังได้รับสิ ทธิ อย่างเท่าเที ยมตามที่ กาหนดไว้ในข้อบังคับบริ ษทั และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.1 สิ ทธิในการรับทราบข้อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่ อง
ที่ตอ้ งตัดสิ นใจในที่ประชุมแก่ผถู ้ ือหุน้ เป็ นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยบริ ษทั จะแจ้งให้ผถู ้ ือ
หุ ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และวิธีการในการเข้าร่ วมประชุม การมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นเข้าร่ วมประชุม รวมถึง
ขั้นตอนลงมติ รวมถึงการเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้าก่อนที่ จะจัดส่ ง
เอกสาร เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นได้มีเวลาศึ กษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อน
ได้รับข้อมูลในรู ปแบบเอกสารจากบริ ษทั
1.2 สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น แสดงความเห็ น ตั้งคาถาม ให้ขอ้ เสนอแนะ และร่ วมพิจารณาตัดสิ นใจ
ในการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญต่าง ๆ โดยประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสมและส่ งเสริ มให้มี
การแสดงความเห็นและตั้งคาถามในที่ประชุม ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ได้ รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้น
สามารถส่ งคาถาม รวมทั้งการเสนอวาระการประชุ ม และเสนอชื่ อ บุ คคลที่ มีค วามรู ้ ความสามารถและ
คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลื อกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุ ม โดย
กรรมการของบริ ษทั ทุกคนควรเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อตอบคาถามผูถ้ ือหุน้ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้อง
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2.

การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน

2.2.1 การประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการจัดกระบวนการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ในลักษณะที่ สนับสนุ นให้มีการปฏิ บตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกราย
อย่างเท่าเที ยมกัน โดยบริ ษทั จะมีการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนั
สิ้นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษทั และหากมีความจาเป็ นเร่ งด่วนต้องเสนอวาระเป็ นกรณี พิเศษซึ่งเป็ นเรื่ องที่กระทบหรื อ
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น หรื อเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรื อกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บงั คับที่ตอ้ งได้รับการ
อนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ แล้ว บริ ษทั จะเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นกรณี ไป
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายในการอานวยความสะดวกและส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ ้น ทั้งนักลงทุนชาวไทย นักลง
ต่างประเทศ นักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน ได้มีส่วนร่ วมในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดยบริ ษทั ฯ จะ
ดาเนินการดังนี้
2.1.1 ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการได้รับเอกสารพร้อมข้อมูลประกอบการประชุม
โดยการจั ด ท าเป็ น ภาษ าไท ยและภาษ าอั ง กฤษ และเผยแพ ร่ ข้ อ มู ล บ น เว็ บ ไซต์ ข องบ ริ ษั ท ที่
http://www.sncformer.com เป็ นการล่วงหน้าถึง 30 วัน ก่อนจัดส่ งเอกสารดังกล่าวให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบมากกว่า
21 วันก่อนการประชุม และได้ทาการประกาศลงในหนังสื อพิมพ์รายวันติดต่อกันต่อเนื่ องก่อนวันประชุม 3
วัน เพื่ อ บอกกล่ า วเรี ย กประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น เป็ นการล่ ว งหน้ าส าหรั บ การเตรี ย มตัว ก่ อ นมาเข้าร่ ว มประชุ ม
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังอานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยกาหนดเกณฑ์
ที่ชดั เจนเป็ นการล่วงหน้าเพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผถู ้ ือหุ ้นเสนอมา และกาหนดวิธีการให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอ
ชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เข้า ด ารงต าแหน่ ง กรรมการ โดยให้ เสนอชื่ อ ผ่ า นคณะกรรมการสรรหา พร้ อ มข้อ มู ล
ประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ ทั้งนี้ ไม่ให้ผถู ้ ือหุ ้นที่
เป็ นผูบ้ ริ หารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ นโดยเฉพาะวาระที่สาคัญที่ ผถู ้ ือหุ ้นต้อง
ใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสิ นใจ ทั้งนี้ คณะกรรมการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าประชุม
ด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสี ยงโดยมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นมาประชุมและออกเสี ยงลงมติแทน โดยจะมีการ
เสนอชื่อกรรมการอิสระ เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ และใช้หนังสื อมอบฉันทะรู ปแบบที่ผู ้
ถือหุน้ สามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนได้ในแต่ละวาระ และในการลงคะแนนเสี ยงนั้นได้
2.1.2 วันประชุมผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั อานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
ในการตรวจสอบเอกสารให้กับผูถ้ ือหุ ้นแต่ละรายที่ จะเข้าร่ วมประชุม พร้อมทั้งจัดให้มีอากรแสตมป์ เพื่อ
อานวยความสะดวกแก่ผูถ้ ือหุ ้นที่ มอบ/ได้รับมอบฉันทะ โดยก่อนเริ่ มการประชุ ม เลขาที่ ประชุ มจะแจ้ง
รายละเอียดขององค์ประชุม วิธีปฏิบตั ิในการนับคะแนน และระหว่างดาเนินการประชุมบริ ษทั ได้เปิ ดโอกาส
ให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมซักถามแสดงความคิดเห็น โดยบริ ษทั ได้ตอบคาถามของผูถ้ ือหุ ้นอย่างครบถ้วน ชัดเจน
ตรงประเด็นในทุกคาถาม บริ ษทั ดาเนิ นการประชุมตามลาดับวาระการประชุมโดยไม่มีการเพิ่มวาระการ
ประชุมนอกเหนื อจากที่ระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุม ทั้งนี้ สาหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะดาเนิ นการ
90
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ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
ลงมติเป็ นรายคน และในการประชุมทุกครั้งจะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งการจัด
ให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะวีดีทศั น์และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ด้วย
2.1.3 หลังวันประชุม
บริ ษทั จะจัดส่งรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ รายงานการประชุมใน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ภายใน 14 วันหลังจากการประชุมเสร็ จสิ้น
จากการพัฒนาปรับปรุ งการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างต่อเนื่ อง ทาให้ในปี นี้บริ ษทั ฯ ได้รับการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุ มสามัญผู ้ถือหุ ้นอยู่ในเกณฑ์ “ดี เยี่ยม” ในโครงการประเมิ นคุ ณภาพการจัดประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการกาหนดให้มี “จรรยาบรรณธุรกิจ” เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้ยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั ิงานนั้น
และเพื่อให้มนั่ ใจว่าบุคลากรของบริ ษทั ฯ ได้รับทราบนโยบายการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และไม่ปฏิบตั ิงานที่ขดั กับ
นโยบายและผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ บุคลากรทุกระดับจึงต้องเปิ ดเผยรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ตามจรรยาบรรณธุรกิจ ในเรื่ องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ดังนี้
2.2.1 กรรมการและพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆอันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ไม่วา่
จะเกิ ดจากการติดต่อกับผูเ้ กี่ ยวข้องทางการค้าของบริ ษทั เช่น คู่คา้ ลูกค้า คู่แข่งขัน หรื อจากการใช้
โอกาสหรื อข้อมูลที่ได้จากการเป็ นกรรมการ หรื อพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่ อง
การท าธุ ร กิ จ ที่ แ ข่ ง ขัน กับ บริ ษ ัท หรื อ การท างานอื่ น นอกเหนื อ จากงานของบริ ษัท ซึ่ งส่ ง ผล
กระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่
2.2.2 กรรมการและพนักงานพึงละเว้นการถื อหุ ้นในกิ จการคู่แข่งของบริ ษทั หากท าให้กรรมการและ
พนักงานกระทาการ หรื อละเว้นการกระทาการที่ ควรทาตามหน้าที่ หรื อมีผลกระทบกระเทื อนต่อ
งานในหน้าที่ ในกรณี ที่กรรมการและพนักงานได้หุน้ นั้นมาก่อนการเป็ นกรรมการและพนักงาน
2.2.3 หรื อก่อนที่บริ ษทั จะเข้าไปทาธุรกิจนั้น หรื อได้มาโดยทางมรดก กรรมการและพนักงานต้องรายงาน
ให้ผบู ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้นทราบ
2.2

3.

การคานึงถึงบทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสีย
คณะกรรมการกาหนดให้บริ ษทั มีการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่คา้ ผูถ้ ือหุ ้น
เจ้าหนี้ และชุมชน โดยคานึ งถึงสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงที่มีกบั บริ ษทั และไม่กระทา
การใด ๆ ที่เป็ นการละเมิดสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย เพื่อให้กิจการของบริ ษทั ดาเนิ นไปด้วยดี เพื่อสร้างความมัน่ คง
อย่างยัง่ ยืน และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย
นโยบายความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต และอย่างสุ ดความสามารถ และดาเนิ นการใด ๆ ด้วยความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือ
หุน้ ทุกราย
2. รายงานให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบถึงสถานการณ์ขององค์กรโดยสม่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
3. รายงานให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กร ทั้งในด้านบวกและลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุ นอย่าง
เพียงพอ
4. ให้ความสาคัญสิ ทธิข้ นั พื้นฐานของผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
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4.3
4.4

สิ ทธิการซื้อขายหรื อโอนหุน้
สิ ทธิการมีส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ
สิ ทธิการได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
สิ ทธิ การเข้าร่ วมประชุมเพื่อใช้สิท ธิ ออกเสี ยงในที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อแต่งตั้งหรื อถอด ถอนกรรมการ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษทั
4.5 สิ ทธิการรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
4.6 สิ ทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผูถ้ ือหุน้
นโยบายและการปฏิบตั ิต่อพนักงาน
1. มีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็ นธรรมดังนี้
รถรับส่งพนักงานให้ครอบคลุมพื้นที่พกั อาศัยของพนักงาน
โรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะในราคาที่เหมาะสมจาหน่ายที่บริ ษทั ฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร
ทุนการศึกษา (เรี ยนต่อ) ในระดับต่าง ๆ ในสถาบันของรัฐบาล
สวัสดิการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เพื่อให้พนักงานมีเงินเก็บเงินออม
จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจาปี ให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
โบนัสประจาปี

สวัสดิการมงคลสมรสสาหรับพนักงานทุกระดับ
สวัสดิการคลอดบุตรสาหรับพนักงานทุกระดับ
สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณี เสี ยชี วิตของพนักงาน
สวัสดิการครอบครัวเสี ยชีวิตสาหรับพนักงานทุกระดับ
สวัสดิการค่าเช่าที่พกั อาศัย
สวัสดิการโครงการร่ วมทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

2.

ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของพนักงาน

3.

การแต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ ต้องกระทาด้วยความสุจริ ต และตั้งอยู่
บนพื้นฐานความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน

4.

ให้ความสาคัญต่อความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ

5.

ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด

6.

บริ ษทั เปิ ดช่องทางให้พนักงานได้ร้องเรี ยนเรื่ องที่อาจเป็ นการกระทาผิด และได้กาหนดแนวทางในการปกป้ อง
พนักงานหรื อผูแ้ จ้งเบาะแสในการกระทาผิด

นโยบายในการปฏิบตั ิต่อลูกค้า
1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตาม หรื อสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็ นธรรม
2. ให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การที่ ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีขอ้ มูล
เพียงพอในการตัดสิ นใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็ นจริ งทั้งในการโฆษณา หรื อในการสื่ อสารช่องทางอื่น ๆ
กับ ลูกค้า อันเป็ นเหตุให้ลูกค้าเกิ ดความเข้าใจผิดเกี่ ยวกับ คุ ณ ภาพ ปริ มาณ หรื อเงื่ อนไขใดๆ ของสิ น ค้าและ
บริ การ
3. รักษาความลับของลูกค้าและไม่นาไปใช้ประโยชน์ของตนเอง หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ ว และจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรี ยนเกี่ยวกับ
คุณภาพของสิ นค้าและบริ การได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
นโยบายและการปฏิบตั ิต่อคู่แข่ง
1. บริ ษทั ส่งเสริ มนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็ นธรรม
2. ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
3. ไม่แสวงหาข้อมูลที่ เป็ นความลับของคู่คา้ ด้วยวิธีการที่ ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม เช่ น การจ่ายสิ นจ้างให้แก่
กรรมการและพนักงานของคู่แข่ง เป็ นต้น
4. ไม่ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่ง ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
นโยบายและการปฏิบตั ิต่อคู่คา้
1. ปฏิบตั ิกบั คู่คา้ ซึ่ งถือเป็ นหุ ้นส่ วนและปั จจัยแห่ งความสาเร็ จทางธุรกิจที่ สาคัญด้วยความเสมอภาค และคานึ งถึง
ผลประโยชน์ร่วมกัน
2. คัดเลือกคู่คา้ เป็ นไปอย่างโปร่ งใส มีระบบ และมีมาตรฐาน มีการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืนกับคู่คา้
และคู่สญ
ั ญา
3. มีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
4. ปฏิบตั ิตามนโยบายการปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเคร่ งครัด โดยมีการคัดเลือกคู่คา้ ที่มีมาตรฐาน มีการเปรี ยบเทียบราคา
ก่อนการสัง่ ซื้อ มีการประเมินคู่คา้ โดยใช้เกณฑ์ที่มีมาตรฐานสากล
นโยบายและการปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้
1. ปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่ เป็ นธรรมต่อ
ทั้งสองฝ่ าย
2. ปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อใด
ข้อหนึ่ง ต้องรี บแจ้งให้คู่คา้ และ/ หรื อเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข
3. ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ พึงละเว้นการเรี ยก รับ หรื อจ้างผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริ ตในการค้า
4. หากมีขอ้ มูลว่ามีการเรี ยก รับ หรื อจ้างผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริ ตเกิดขึ้น พึงเปิ ดเผยรายละเอียดต่อเจ้าหนี้ และ
ร่ วมกันแก้ไขปั ญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ ว
5. รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้กบั เจ้าหนี้อย่างสม่าเสมอ
นโยบายการไม่ละเมิดสิ ทธิมนุษยชนแก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง
1 บริ ษทั ไม่กีดกัน หรื อไม่ให้สิทธิพิเศษหรื อเลือกปฏิบตั ิแก่ผใู ้ ดผูห้ นึ่ง
2 บริ ษทั ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุและสถาบันการศึกษา
3 บริ ษทั คานึงถึงสิ ทธิในร่ างกาย ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของพนักงาน
4 บริ ษทั ให้เสรี ภาพแก่พนักงานในการมีส่วนร่ วมทางการเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์
1 บริ ษทั จะไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิบตั ร และเครื่ องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด
2 พนักงานของบริ ษทั มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า วิธีประกอบธุรกิจที่เป็ นความลับ ไม่วา่ จะเป็ นของบริ ษทั ,
ลูกค้า หรื อคูค่ า้
3 พนักงานของบริ ษทั ต้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ในการทางาน ไม่ใช้ คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย
ศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจารี ตประเพณี
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4 พนักงานของบริ ษทั ต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิ ทธิ์ถูกต้อง ห้ามติดตั้งและ ใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิ ทธิ์ไม่ถูกต้องในบริ ษทั โดยเด็ดขาด
นโยบายเกี่ยวกับการทุจริ ต
เนื่องจากการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกานัล หรื อประโยชน์อื่นใด ที่ไม่เหมาะสมย่อมจะทาให้เกิดภาพลักษณ์ของ
การเกื้อหนุน หรื อมีพนั ธะต่อกัน อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ และอาจทาให้บริ ษทั เสี ย
ประโยชน์ในที่ สุด ซึ่ งบริ ษทั ไม่สนับสนุนการกระทาดังกล่าว บริ ษทั จึงได้กาหนดนโยบายการรับและให้ของขวัญ
ทรัพย์สิน ของกานัล และประโยชน์อื่นใด ไว้ในจริ ยธรรมธุรกิจ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการถือปฏิบตั ิต่อไป โดยในปี
ที่ผา่ นมาบริ ษทั ได้ดาเนินกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการทุจริ ตดังนี้
• ไม่มีกรณี การกระทาผิดด้านการทุจริ ต หรื อกระทาผิดจริ ยธรรม
• ไม่มีกรรมการลาออกอันเนื่ องจากประเด็นเรื่ องการกากับดูแลกิจการของบริ ษท
ั
• ไม่มีกรณี เกี่ยวกับชื่อเสี ยงในทางลบของบริ ษท
ั อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทาหน้าที่สอดส่องดูแลของ
คณะกรรมการ
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
1 รับผิดชอบและยึดมัน่ ในการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่
2 ดาเนิ นกิจกรรมเพื่อร่ วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริ ษทั ตั้งอยู่มี
คุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน ทั้งที่ดาเนินการเองและร่ วมมือกับรัฐ และชุมชน
3 ป้ องกันอุบตั ิเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสี ยให้อยูใ่ นระดับต่ากว่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
4 ตอบสนองอย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจาก
การดาเนินงานของบริ ษทั โดยให้ความร่ วมมืออย่างเต็มที่กบั เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5 ส่งเสริ มให้พนักงานของบริ ษทั มีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมภายในระบบการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม (ISO 14001) และส่งเสริ มให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ
4.

การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการดูแลให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่
ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่ งใส โดยการเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์
และเว็บไซต์ของบริ ษทั โดยมีการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้นกั ลงทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้
มีขอ้ มูลตัดสิ นใจอย่างเพียงพอและเท่าเที ยมกันการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ มิใช่ขอ้ มูลทางการเงิ นที่
สาคัญ มีดงั นี้
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี
2. นโยบายการกากับดูแลกิจการและผลการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
3. นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่ งแวดล้อมและสังคมและการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
4. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิ นแสดงควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบ
บัญชีในรายงานประจาปี
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ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
5. การเปิ ดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครั้งของการประชุม
และจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุมในปี ที่ผา่ นมา
6. เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูง
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้จดั ตั้งหน่ วยงานนักลงทุ นสัมพันธ์ เพื่อทาหน้าที่ สื่อสารประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลที่ เป็ น
ประโยชน์ให้ผูถ้ ือหุ ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ ไป ผ่านช่องทางต่าง ๆ การประชุมนักวิเคราะห์
การประชุมทางโทรศัพท์ การตอบคาถามทางโทรศัพท์ และ ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั เป็ นต้น
เมื่ อวันที่ 28 พฤศจิ กายน 2560 บริ ษทั ได้รับ รางวัลดี เด่ น ประเภทรางวัลบริ ษทั จดทะเบี ยนด้านนัก ลงทุ น
สัมพันธ์ประจาปี 2560 ในงาน SET Awards 2017
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ในปี 2560 บริ ษทั ได้จดั กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ดงั นี้
1. การพบปะนักลงทุน (Opportunity Day)
บริ ษทั ได้เข้าร่ วมงาน Opportunity Day เพื่อรายงานผลการดาเนินงานให้แก่นกั ลงทุน นักวิเคราะห์ และ
สื่ อมวลชนทราบ โดยในปี 2560 บริ ษทั ได้เข้าร่ วมงาน จานวน 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่
1
2
3
4
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เสนอผลประกอบการ
ประจาปี 2559
ประจาไตรมาส 1/2560
ประจาไตรมาส 2/2560
ประจาไตรมาส 3/2560

วัน
14 กุมภาพันธ์ 2560
15 พฤษภาคม 2560
7 สิ งหาคม 2560
6 พฤศจิกายน 2560
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สถานที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
2. การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)
การประชุมนักวิเคราะห์ หรื อ Analyst meeting เป็ นการจัดประชุมเพื่อให้ขอ้ มูลกับนักวิเคราะห์มีโอกาสได้รับ
ทราบข้อมูล และสามารถสอบถามข้อมูลและข้อสงสัยต่างๆ จากผูบ้ ริ หารได้โดยตรง
โดยในปี 2560 บริ ษทั ได้จดั งาน analyst meeting ทั้งหมด 4 ครั้งดังนี้
ครั้งที่
1
2
3
4

เสนอผลประกอบการ
ประจาปี 2559
ประจาไตรมาส 1/2560
ประจาไตรมาส 2/2560
ประจาไตรมาส 3/2560

วัน
21 มีนาคม 2560
23 มิถุนายน 2560
27 กันยายน 2560
15 ธันวาคม 2560

สถานที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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3. การเยีย่ มชมกิจการ (Site visit)
การจัดเยีย่ มชมกิจการ (site visit) หรื อการเยีย่ มชมโรงงาน จัดขึ้นเพื่อเปิ ดโอการให้นกั ลงทุน ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูท้ ี่สนใจ
ได้เข้าเยีย่ มชมกิจการและการดาเนินงานของบริ ษทั และยังเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
โดยในปี 2560 บริ ษทั ได้จดั งาน site visit ทั้งหมด 4 ครั้งดังนี้
ครั้งที่
1
2
3
4
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วัน
18 กุมภาพันธ์ 2560
13 พฤษภาคม 2560
11 สิ งหาคม 2560
11 พฤศจิกายน 2560

สถานที่
เยีย่ มชมโรงงาน จังหวัดระยอง
เยีย่ มชมโรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ
เยีย่ มชมโรงงาน จังหวัดระยอง
เยีย่ มชมโรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ
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ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
5.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั คณะกรรมการมีภาวะ
ผูน้ า วิสั ย ทัศ น์ และมี ค วามเป็ นอิ ส ระในการตัด สิ น ใจเพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของบริ ษ ัท และผู ้ถื อ หุ ้ น โดยรวม
คณะกรรมการได้จดั ให้มีระบบแบ่ งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการที่
ชัดเจน และดูแลให้บริ ษทั มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมัน่ ได้วา่ กิจกรรมต่าง ๆ ของบริ ษทั ได้ดาเนินไปในลักษณะที่
ถูกต้อง ตามกฎหมายและมีจริ ยธรรม และมีบทบาทสาคัญในการร่ วมกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจร่ วมกับผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง รวมทั้งพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และภารกิ จของบริ ษทั เป็ นประจาทุกปี เพื่อวางแผนการดาเนิ นงานใน
ระยะสั้ น และระยะยาว นโยบายการเงิ น การบริ ห ารความเสี่ ย ง และภาพรวมขององค์ก รทั้ง หมดโดยอิ ส ระ
นอกจากนี้ ยงั มีบทบาทในการกากับดูแลฝ่ ายจัดการให้ดาเนิ นงานเป็ นไปตามแผนธุ รกิ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล เช่น การจัดให้มีระบบควบคุ มภายใน การประเมิ นผลการดาเนิ น งานของกลุ่มบริ ษทั โดยคานึ งถึ ง
ผลประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุน้ อีกทั้งคณะกรรมการบริ ษทั มีการประชุมหารื อทิศทางการดาเนิ นธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
และเป็ นผู ้ริ เริ่ ม สนับ สนุ น การด าเนิ น งานที่ ส าคัญ อาทิ นโยบายพัฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล นโยบายการพัฒ นา
สิ่ งแวดล้อม และการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม ที่สาคัญอีกประการหนึ่ งคือ คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญกับ
การเข้าสัมมนาหลักสู ตรที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผูบ้ ริ หารของ
องค์กรอื่ น ๆ เพื่อนาความรู ้มาพัฒนาปรับปรุ งกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีการชี้ แจงข้อมูลทั่วไปให้แก่กรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั เป็ นครั้งแรก ตลอดจนสนับสนุนค่าใช้จ่ายสาหรับกรรมการบริ ษทั ที่ ประสงค์จะ
เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการของบริ ษทั ทุกท่าน ประกอบไปด้วยผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์การทางานจาก
หลากหลายสาขา โดยคณะกรรมการของบริ ษทั ทาหน้าที่ ในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จของบริ ษทั และพิจารณาให้
ความเห็ นชอบทิ ศทางในการดาเนิ นธุ รกิ จ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้ าหมายของบริ ษทั เพื่อให้ฝ่ายบริ หารนาไปใช้เป็ น
กรอบในการจัดท าแผนธุ รกิ จ แผนสนับสนุ น และงบประมาณเป็ นประจ าทุ กปี โดยได้มี การน าระบบตัวชี้ ว ดั ผล
ปฏิบตั ิงาน (KPI) มาใช้เพื่อติดตามผลการดาเนิ นงาน ซึ่ งในปี 2560 ที่ ผ่านมาได้มีส่วนร่ วมในการพิจารณาทบทวนและ
อนุมตั ิวสิ ยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริ ษทั เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนากลยุทธ์ของบริ ษทั ไปปฏิบตั ิ ติดตามผลการดาเนิ นงานของฝ่ ายบริ หาร
โดยกาหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของผลการดาเนิ นงานและผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ทุ กเดื อน ในการ
ประชุมคณะผูบ้ ริ หาร
นโยบายการกากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการได้จดั ให้มีนโยบายการกากับดูแลกิ จการและจรรยาบรรณธุ รกิ จของบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์
อักษร เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริ ยธรรมที่ บริ ษทั ใช้ในการดาเนิ น
ธุรกิจ นอกจากนี้ คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1
ครั้ง และได้มีการติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
บริ ษทั ฯ กาหนดการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อเป็ นกรอบในการปฏิบตั ิงานด้านต่าง ๆ ดังนี้
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1. กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน จะปฏิ บตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิ จการและจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ ด้วยความเชื่อมัน่ ศรัทธา
2. กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน จะนานโยบายการกากับดูแลกิ จการและจรรยาบรรณธุรกิจไป
ปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการธุรกิจทุกระดับ
3. กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน จะยึดมัน่ ในความเป็ นธรรม และปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเท่า
เที ยมกัน และปฏิ บัติ ง านเพื่ อ ผลประโยชน์ ข องบริ ษ ัท ฯ อย่างเต็ ม ความสามารถ ด้ว ยความสุ จ ริ ต โปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้
บริ ษทั ฯ ตระหนักว่าการมีนโยบายฯ ที่ดี โดยปราศจากการนาไปปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง ย่อมไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อ
องค์กร บริ ษทั ฯ จึงส่งเสริ มวัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี โดย
• จัดอบรมเรื่ องการกากับดูแลกิจการที่ดี
• ประธานกรรมการบริ หารมี ส่วนร่ วมเผยแพร่ หลักการกากับดู แลกิ จการที่ ดี โดยได้รับเชิ ญ เป็ น
วิทยากรถ่ายทอดนโยบายและประสบการณ์การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ในโอกาสต่างๆ
ภาวะผูน้ า วิสยั ทัศน์และพันธกิจ
คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย นโยบาย ทิศทางการดาเนินงาน แผน
กลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณประจาปี และนโยบายการกากับดูแลกิจการ ของบริ ษทั ฯ โดยมอบหมาย
ให้ฝ่ายบริ หารเป็ นผูน้ าเสนอ และคณะกรรมการบริ ษทั แสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่ วมกับฝ่ ายบริ หารอย่างเต็มที่
เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเห็ น ชอบร่ ว มกั น ก่ อ นที่ จ ะพิ จ ารณาอนุ ม ัติ โดยคณะกรรมการบริ ษัท ได้ แ ต่ ง ตั้ง ประธาน
กรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การให้เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธ์และนากลยุทธ์ไปปฏิ บตั ิ และได้
พิจารณากาหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ ชดั เจนระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุดย่อย
และฝ่ ายบริ หาร
นโยบายในการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียน
คณะกรรมการมีความเห็ นว่า เพื่อให้แน่ ใจว่า กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการกับดูแลกิ จการของบริ ษทั
อย่างมี ป ระสิ ท ธภาพ กรรมการไม่ค วรดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษ ัท จดทะเบี ยนเกิ น 3 บริ ษ ัท และเปิ ดเผย
รายละเอียดข้อมูลการดารงตาแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ให้ผู ้
ถื อ หุ ้น ทราบ ซึ่ งสามารถดู ได้จ ากเว็บ ไซต์ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย (www.set.or.th) ซึ่ งปั จจุ บัน มี
กรรมการที่ ดารงตาแหน่งดังกล่าวเกินกว่าที่กาหนด 1 ท่าน อย่างไรก็ตามการดารงตาแหน่ งกรรมการดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการแต่อย่างใด
นโยบายในการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่น
เพื่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิหน้าที่ ในฐานะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการได้กาหนดนโยบายในการ
ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่นของกรรมการแต่ละท่านไม่เกิน 5 บริ ษทั และเปิ ดเผยรายละเอียดข้อมูลการดารง
ตาแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ ซึ่งสามารถดูได้
จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (www.set.or.th) ซึ่ งปั จจุบันมี กรรมการจานวน 5 ท่ านที่ ดารง
ตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่นมากกกว่า 5 บริ ษทั อย่างไรก็ตามการดารงตาแหน่งกรรมการดังกล่าวไม่มีผลกระทบ
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ต่อการปฏิ บตั ิหน้าที่กรรมการแต่อย่างใด โดยกรรมการ 3 ใน 5 ท่านเป็ นการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั ย่อย
ของบริ ษทั ฯ เอง
นโยบายในการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่นของกรรมการผูจ้ ดั การ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายในการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่นของกรรมการผูจ้ ดั การ
โดยกาหนดให้ก่อนที่ กรรมการผูจ้ ดั การจะไปดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั อื่น จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการ
บริ หารทราบเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็ นกรรมการในบริ ษทั ที่ดาเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกับบริ ษทั หรื อ
เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั
โครงสร้างคณะกรรมการ
1. เพื่อให้เกิ ดความสมดุลในอานาจการดาเนิ นงานบริ ษทั ได้แยกตาแหน่ งประธานกรรมการบริ ษทั และประธาน
กรรมการบริ หาร มิให้เป็ นบุ คคลคนเดี ยวกัน โดยประธานกรรมการของบริ ษทั เป็ นกรรมการอิสระและไม่มี
ความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบริ หาร
2. คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
6 ท่าน โดยกรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารเป็ นกรรมการอิสระทั้งหมด ซึ่ งตามข้อบังคับบริ ษทั กาหนดให้บริ ษทั มี
คณะกรรมการของบริ ษทั ไม่ น้อยกว่า 5 ท่ าน และตามหลัก การก ากับดู แลกิ จการกาหนดให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 2 ของกรรมการทั้งคณะ
3. บริ ษทั มีการกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการซึ่งอยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดออกจากตาแหน่งจานวน
1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจานวนกรรมการแบ่ งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับการแต่งตั้งจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้กลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปได้ กรรมการแต่ละรายมีวาระในการดารงตาแหน่ง 3 ปี ในกรณี
ที่ ตาแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึ งคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลื อกบุ คคลซึ่ งมี
คุณสมบัติและไม่ตอ้ งห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการแทน โดยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการ
ดารงตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึ่ งตนแทน ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวต้องผ่านมติอนุมตั ิ
ของคณะกรรมการด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
4. บริ ษทั กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจน
5. คณะกรรมการกาหนดนโยบายจากัดจานวนปี ในการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 6 ปี ซึ่งปั จจุบนั
มีกรรมการอิสระที่ ดารงตาแหน่ งเกิน 6 ปี 1 ท่าน อย่างไรก็ตามการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นเวลานาน
ยังไม่มีผลกระทบต่อความเป็ นอิสระ และการปฏิบตั ิหน้าที่แต่อย่างใด
คณะกรรมการชุดย่อย
1. นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ ตอ้ งจัดให้มี ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยแล้ว
คณะกรรมการได้จดั ให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นเพื่อการกากับดูและกิจการที่ดี ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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SNC
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี และ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
มีหน้าที่กาหนดกลยุทธ์ กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริ หารความเสี่ ยง จัดทาระบบเตือนภัย
ของความเสี่ ยงทุกประเภทเพื่อจัดการความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่สามารถยอมรับได้ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
มีหน้าที่พจิ ารณาคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงของบริ ษทั รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการที่จะทาให้ผถู ้ ือหุน้ มีส่วนร่ วมในการสรรหาและแต่งตั้ง
กรรมการ และนาเสนอรายชื่อคณะกรรมการให้คณะกรรมการบริ ษทั นาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผู ้
แต่งตั้ง รวมทั้ง มีหน้าที่พจิ ารณาแนวทางกาหนดค่าตอบแทนที่จาเป็ นและเหมาะสม ทั้งที่เป็ นตัวเงิน
และมิใช่ตวั เงิน ของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงของบริ ษทั ในแต่ละปี อย่างอิสระและเที่ยงธรรม
คณะกรรมการ ESG
มีหน้าที่กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่ งแวดล้อม
คณะกรรมการบริ หาร
มีหน้าที่ในการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกลยุทธ์และทิศทางการดาเนิ นธุ รกิ จ
รวมทั้งสร้างระบบการทางานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
2. สมาชิกส่ วนใหญ่ของกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั เป็ นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ เพื่อความโปร่ งใสและเป็ นอิสระใน
การปฏิบตั ิหน้าที่
3. ประธานคณะกรรมการบริ ษทั ไม่เป็ นประธานหรื อสมาชิ กในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การทาหน้าที่ ของ
คณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็ นอิสระอย่างแท้จริ ง
4. เพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์ต่อหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ควรมีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณา
หารื อ และดาเนินการใดๆ ให้สาเร็ จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการและฝ่ ายบริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และฝ่ ายบริ หารออกจากกัน
อย่างชัดเจน และกาหนดให้ประธานกรรมการบริ ษทั เป็ นบุคคลคนละคนกับประธานกรรมการบริ หาร โดยมีบทบาท
อานาจ และหน้าที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริ หารและการกากับดูแลกิจการที่
ดี
การพัฒนากรรมการและ ผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการมีการส่ งเสริ มให้มีการฝึ กอบรม และให้ความรู ้แก่ผเู ้ กี่ยวข้องในระบบการกากับดูแลกิจการ
ของบริ ษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริ หาร เลขานุ การคณะกรรมการ หน่ วยงานตรวจสอบภายใน ผู ้
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ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
ประสานงานตลาดหลักทรัพย์ และเลขานุการบริ ษทั เป็ นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ อง และ
การทางานที่มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
ปั จจุบนั มีกรรมการบริ ษทั ที่เข้ารับการอบรมในหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ ของกรรมการ รวม 8
ท่านจาก 9 ท่าน และ
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้มีการปฐมนิ เทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจในธุรกิ จ
และการดาเนิ นการด้านต่างๆ ของบริ ษทั ฯ เพื่อเตรี ยมความพร้อมในกรปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มี
นโยบายที่ จ ะเสริ ม สร้ างความรู ้ แ ละมุ ม มองใหม่ๆ ให้กับ กรรมการทุ กคนทั้งในแง่ ก ารกากับ ดู แลกิ จ การ ภาวะ
อุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิภาพของ
กรรมการให้สามารถเข้ารับตาแหน่งได้เร็ วที่สุด
ในปี 2560 ไม่มีกรรมการเข้าใหม่
การประชุมคณะกรรมการ
1. บริ ษทั จัดให้มีกาหนดตารางการประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้า โดยในแต่ละปี ต้องจัดประชุมไม่น้อย
กว่า 6 ครั้ง โดยในปี 2560 จัดประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกาหนดการดังกล่าว
เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่ วมประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณี จาเป็ นเร่ งด่วน บริ ษทั อาจมีการ
เรี ยกประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมได้
บริ ษทั ได้กาหนดตารางการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าในปี 2561 ดังนี้
ครั้งที่ 1/2561 วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ครั้งที่ 2/2561 วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
ครั้งที่ 3/2561 วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561

ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 1 สิ งหาคม 2561
ครั้งที่ 5/2561 วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561
ครั้งที่ 6/2561 วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

2. จานวนองค์ประชุมขั้นต่ า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3
ของจานวนกรรมการทั้งหมด
3. ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริ หารได้มีการร่ วมกันพิจารณาการเลือกเรื่ อง เพื่อบรรจุเข้าเป็ นวาระ
การประชุมคณะกรรมการ นอกจากนี้ กรรมการแต่ละท่านมีความเป็ นอิสระที่จะเสนอเรื่ องเข้าสู่วาระการประชุม
4. บริ ษทั จัดส่ งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยเอกสารมีลกั ษณะ
โดยย่อ แต่ให้สารสนเทศครบถ้วน สาหรับเรื่ องที่ไม่ประสงค์จะเปิ ดเผยเป็ นลายลักษณ์อกั ษรนั้น จะให้นาเรื่ องมา
อภิปรายกันในที่ประชุม
5. ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่ อง และมากพอที่ กรรมการจะอภิ ปราย
ปั ญหาสาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน
6. คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จาเป็ นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อเลขานุ การบริ ษทั หรื อ
ผูบ้ ริ หารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กาหนดไว้
7. คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร มีโอกาสที่ จะประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็ น
เพื่ออภิปรายปั ญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูใ่ นความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้วย และมีการแจ้งให้
กรรมการผูจ้ ดั การทราบถึงผลการประชุมด้วย
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SNC
นอกจากนี้ บริ ษทั จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุม เพื่อ
อภิปรายปั ญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูใ่ นความสนใจ และเปิ ดโอกาสให้กรรมการบริ ษทั ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ในปี 2560 ได้จดั การประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
ในปี 2560 คณะกรรมการมีการจัดประชุมดังนี้

ลาดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายชื่ อ

นายสาธิต
ดร.สมชัย
นายชัยศักดิ์
นายวิศาล
นายสุชาติ
นางชนิ สา
พล. ต. ต. นพ. นพศักดิ์
นายสมบุญ
นายสามิตต์

ชาญเชาวน์กลุ
ไทยสงวนวรกุล
อังค์สุวรรณ
วุฒิศกั ดิ์ศลิ ป์
บุญบรรเจิ ดศรี
ชุตภิ ทั ร์
ภูวฒั นเศรษฐ
เกิดหลิน
ผลิตกรรม

ตาแหน่ ง

ประธานกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการและกรรมการบริ หาร
กรรมการและกรรมการบริ หาร

กรรมการ
บริ ษทั

กรรมการ
ตรวจสอบ

7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
6/7
7/7
7/7

4/4
4/4
4/4
-

การประชุ มในปี 2560
กรรมการสรร
หาและกาหนด กรรมการบริ หาร กรรมการ ESG
ค่ าตอบแทน
ความเสี่ ยง
2/2
2/2
2/2
5/5
7/7
4/5
7/7

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการจัดให้มีการประเมิ นผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุ ดย่อย การประเมินตนเอง
รายบุคคล และ การประเมินผลงานของประธานกรรมการบริ หาร (CEO) โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้
1. คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล ให้มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
2. คณะกรรมการประเมินประสิ ทธิภาพในการทางานประจาปี
3. เลขานุการบริ ษทั ฯ สรุ ปผลการประเมิน และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
4. คณะกรรมการดาเนินการปรับปรุ งการดาเนินงานให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ
แบบประเมินผลของคณะกรรมการ มุ่งเน้นการนาผลประเมินไปใช้ประโยชน์ เพื่อการปรับปรุ งการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของคณะกรรมการ โดยมีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้
4
=
มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นอย่างดีเยีย่ ม
3
=
มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นดี
2
=
มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นพอสมควร
1
=
มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นเล็กน้อย
0
=
ไม่มีการดาเนินการในเรื่ องนั้น
คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยตนเองเป็ นรายปี เพื่อให้คณะกรรมการร่ วมกันพิจารณา
ผลงานและปั ญหา เพื่อการปรับปรุ งแก้ไขต่อไป โดยได้กาหนดหัวข้อในการประเมินอย่างชัดเจน เพื่อเป็ นบรรทัด
ฐานที่จะใช้เปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั ิงานอย่างมีหลักเกณฑ์
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ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
แบบประเมิ นผลคณะกรรมการ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
บทบาทหน้าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคุ ณ กรรมการ การประชุ มคณะกรรมการ การท าหน้าที่ ข องกรรมการ
ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผูบ้ ริ หาร
สรุ ปผลการประเมินผลคณะกรรมการ ในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็ นว่าการดาเนิ นการส่ วนใหญ่จดั ทาได้ดีเยี่ยม
เหมาะสม
การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการได้กาหนดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นประจาทุกปี ซึ่ งผลการประเมินในปี 2560 มี
เกณฑ์การประเมินผล ดังนี้
4
=
มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นอย่างดีเยีย่ ม
3
=
มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นดี
2
=
มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นพอสมควร
1
=
มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นเล็กน้อย
0
=
ไม่มีการดาเนินการในเรื่ องนั้น
สรุ ปผลการประเมินปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินรายคณะ อยูใ่ นเกณฑ์ดีเยีย่ ม
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ผลการประเมินรายคณะอยูใ่ นเกณฑ์ดีเยีย่ ม
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ผลการประเมินรายคณะอยูใ่ นเกณฑ์ดีเยีย่ ม
คณะกรรมการ ESG ผลการประเมินรายคณะอยูใ่ นเกณฑ์ดีเยีย่ ม
การประเมินตนเองรายบุคคล
นอกจากการประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการแล้ว คณะกรรมการได้ก าหนดให้ มี ก ารประเมิ น ผลกรรมการ
รายบุคคลเป็ นประจาทุกปี ซึ่งผลการประเมินในปี 2560 มีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้
4
=
มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นอย่างดีเยีย่ ม
3
=
มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นดี
2
=
มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นพอสมควร
1
=
มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นเล็กน้อย
0
=
ไม่มีการดาเนินการในเรื่ องนั้น
สรุ ปผลการประเมินปี 2560 กรรมการมีคุณสมบัติและได้ปฏิ บตั ิภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างดี เยี่ยมและ
เหมาะสมตามแนวทางการปฏิบตั ิที่ดีของกรรมการ
การประเมินผลงานของประธานกรรมการบริ หาร (CEO)
คณะกรรมการเป็ นผูป้ ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานประจ าปี ของประธานกรรมการบริ ห าร ซึ่ งการประเมิ น โดย
เปรี ยบเทียบกับความสาเร็ จของเป้ าหมายในระดับบริ ษทั และความสามารถในระดับบุคล
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การบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการได้กาหนดนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็ นผู ้
ปฏิ บัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็ นประจา และจัดให้มีการทบทวนระบบและประเมิ น
ประสิ ทธิผลของการจัดการความเสี่ ยงอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง หรื อเมื่อพบว่าระดับความเสี่ ยงมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้
รวมถึงการให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติต่าง ๆ
ในปี 2560 คณะกรรมการได้วิเคราะห์ แ ละประเมิ น ความเสี่ ยงของแต่ ล ะสายธุ รกิ จร่ วมกับ หน่ วยงานที่
เกี่ ย วข้อ งพร้ อ มกับ หามาตรการจัด การ/ควบคุ ม ความเสี่ ย งของแต่ ล ะธุ ร กิ จ แล้วน าแผนจัด การความเสี่ ย งเข้า
ปรึ กษาหารื อในที่ ประชุ มคณะกรรมการ เพื่อพิ จารณาและรายงานผลความคื บหน้าในการดาเนิ น งานตามแผน
ดังกล่าวเป็ นประจา ซึ่งรายละเอียดของความเสี่ ยงและการจัดการความเสี่ ยงแสดงในหัวข้อปั จจัยความเสี่ ยง
นโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ
ก าหนดให้ ก รรมการและผูบ้ ริ ห ารระดัง สู งต้อ งรายงานการมี ส่ ว นได้เสี ย ของตนเองและบุ ค คลที่ มี ค วาม
เกี่ ยวข้องซึ่ งเป็ นส่ วนได้เสี ยที่ เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการกิ จการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยเมื่อเข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารเป็ นครั้งแรก และรายงานเป็ นประจาทุกไตรมาส ทั้งนี้ เลขานุการบริ ษทั จะจัดส่ งสาเนารายงาน
การมีส่วนได้เสี ยดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่
วันที่บริ ษทั ได้รับรายงาน เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพื่อใช้
ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้ องกัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการชุ ด ย่อ ยทั้ง สิ้ น 5 ชุ ด ได้แ ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน คณะกรรมการ ESG และ
คณะกรรมการบริ หาร โดยได้มีการกาหนดอานาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั มีคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
ลาดับ
รายชื่ อ
ตาแหน่ ง
1
นายสุชาติ
บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ
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2

นางชนิสา

ชุติภทั ร์

กรรมการตรวจสอบ

3

นายชัยศักดิ์

อังค์สุวรรณ

กรรมการตรวจสอบ
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คุณสมบัติ
กรรมการที่เป็ นอิสระ
และมีความรู ้ดา้ นบัญชีการเงิน
กรรมการที่เป็ นอิสระ
และมีความรู ้ดา้ นบัญชีการเงิน
กรรมการที่เป็ นอิสระ

ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
ขอบเขตอานาจหน้ าทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บ ริ ษ ัท มี ระบบการควบคุ มภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใด
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง
เข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริ ษทั
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6.6 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
6.7 ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2560 มีการประชุมร่ วมกับผูต้ รวจสอบบัญชี ภายนอกและฝ่ ายบัญชี ในการสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาส การตรวจสอบงบการเงินประจาปี และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
9.2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริ ษทั มีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ดังนี้
ลาดับ
รายชื่ อ
1
นายสมบุญ
เกิดหลิน
2

นายสามิตต์

ผลิตกรรม

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

คุณสมบัติ
กรรมการ
กรรมการ
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SNC
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กาหนดนโยบายและกรอบการดาเนินงานการบริ หารความเสี่ ยงทุกประเภทของบริ ษทั
2. จัดวางรู ปแบบโครงสร้างของการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั กาหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริ หารความเสี่ ยง
และจัดทาระบบเตือนภัยของความเสี่ ยงทุกประเภทเพื่อจัดการความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่สามารถยอมรับได้ ให้
สอดคล้องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั
3. กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดาเนิ นงาน เพื่อทบทวนและพัฒนาระบบความเสี่ ยงให้มีประสิ ทธิ ภาพ
รวมทั้งให้มีการจัดทาวิเคราะห์ประเมินปั จจัยความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น และจะมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของ
บริ ษทั ทั้งความเสี่ ยงที่มาจากภายนอกและที่จะเกิดขึ้นภายในบริ ษทั
4. ดาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
บริ ษทั มีคณะกรรมการกาหนดค่าตอบสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแทน ดังนี้
ลาดับ

รายชื่ อ

ตาแหน่ ง

1

นายชัยศักดิ์

อังค์สุวรรณ

2

นายวิศาล

วุฒิศกั ดิ์ศิลป์

3

พล.ต.ต. นพ. นพศักดิ์

ภูวฒั นเศรษฐ

ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

คุณสมบัติ
กรรมการที่เป็ นอิสระ
กรรมการที่เป็ นอิสระ
กรรมการที่เป็ นอิสระ

โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
1. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดารงตาแหน่งคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้ง
คัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการซึ่งจะนาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้เป็ น
ผูแ้ ต่งตั้งกรรมการ
2. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุ คคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่ งผูบ้ ริ หารระดับสู ง รวมทั้ง
คัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมตั ิ
3. พิจารณากาหนดความรู ้ ความสามารถของกรรมการที่ตอ้ งสรรหาโดยพิจารณาจากทักษะที่จาเป็ นที่ยงั ขาดอยูใ่ น
คณะกรรมการ โดยใช้เครื่ องมือ Skill Matrix
4. พิ จ ารณาแนวทางก าหนดค่ าตอบแทน และรู ป แบบของค่ าตอบแทน ทั้งที่ เป็ นตัว เงิ น และมิ ใช่ ต ัวเงิ น ของ
คณะกรรมการบริ ษทั และเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
5. พิ จ ารณาแนวทางก าหนดค่ า ตอบแทน และรู ป แบบของค่ า ตอบแทน ทั้ งที่ เป็ นตัว เงิ น และมิ ใ ช่ ต ัว เงิ น
คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึ งคณะกรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หารระดับสู งของของบริ ษทั และนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6. ดู แ ลให้ มี ร ะบบหรื อ กลไกการจ่ า ยค่ า ตอบแทนผู ้บ ริ ห ารระดับ สู ง ที่ เหมาะสม เพื่ อ ก่ อ ให้ เกิ ด แรงจู ง ใจ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
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ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
7. คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริ ษทั และมีหน้าที่ให้คาชี้แจง ตอบข้อ
ซักถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
8. รายงานนโยบายการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี
9. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
9.2.3 คณะกรรมการ ESG
บริ ษทั มีคณะกรรมการ ESG ดังนี้
ลาดับ
รายชื่ อ
1 นายสามิตต์ ผลิตกรรม
2 นายสมบุญ เกิดหลิน

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ ESG
กรรมการ ESG

คุณสมบัติ
กรรมการ
กรรมการ

ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการ ESG
1. เสนอนโยบายเกี่ ย วกับ หลัก บรรษัท ภิ บ าลและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้อ มของบริ ษ ัท ต่ อ
คณะกรรมการ
2. กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของสถาบันกากับ เช่น ตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้น ด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
3. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิของสากล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. เสนอแนะข้อกาหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั และข้อพึงปฏิบตั ิของผูบ้ ริ หารb
5. ส่งเสริ มการเผยแพร่ วฒั นธรรมในการกากับดูแลกิจการที่ดี และการมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นกิจกรรมเพื่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนให้เป็ นที่เข้าใจทัว่ ทุกระดับ และมีผลในทางปฏิบตั ิ
6. ดาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
9.2.4 คณะกรรมการบริหาร
บริ ษทั มีกรรมการบริ หาร ดังนี้
ลาดับ
รายชื่ อ
1
ดร. สมชัย
ไทยสงวนวรกุล
2
นายสามิตต์
ผลิตกรรม
3
นายสมบุญ
เกิดหลิน

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการบริ หาร
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ขอบเขตและอานาจหน้ าทีก่ รรมการบริหาร
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริ หาร
1. ให้คาปรึ กษาและข้อเสนอแนะต่อประธานกรรมการบริ หาร ในการตัดสิ นใจในประเด็นที่ สาคัญต่อกลยุทธ์
องค์กรและทิ ศทางการดาเนิ นธุ รกิ จ แผนการลงทุ น งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากรให้กบั บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย รวมทั้งสร้างระบบการทางานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
2. จัด ล าดับ ความส าคัญ ของผลการตัด สิ น ใจของคณะกรรมการบริ ษ ัท เพื่ อ น าไปสู่ ก ารด าเนิ น การอย่า งมี
ประสิ ทธิผล
3. กลัน่ กรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั
4. มีอานาจในการอนุ มตั ิการดาเนิ นการทางการเงิ น ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท รวมถึงการอนุ มตั ิค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ในการดาเนิ นการตามปกติธุรกิจ เงิ นลงทุนในโครงการ (Investment) การลงทุนในสิ นทรัพย์ฝ่ายทุน
(Capital Expenditure) หรื อสิ นทรัพย์ถาวร การกูย้ ืมเงิน การให้กยู้ ืมเงิน การจัดหาวงเงินสิ นเชื่ อ การออกตรา
สารหนี้ การบริ ห ารเฉพาะด้านการฝากเงิ น การกู้เงิ น การจัด ท าเครื่ อ งมื อ บริ ห ารความเสี่ ย งของอัต รา
แลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย รวมถึงการให้หลักประกันการค้ าประกันเงินกูห้ รื อสิ นเชื่อ เป็ นต้น
5. จัดลาดับความสาคัญในการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและการเงินให้กบั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
6. ตรวจสอบติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่กาหนดให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมตั ิไว้
7. กาหนดมาตรฐานระบบบริ ห ารธุ รกิ จ ระบบทรัพ ยากรบุ คคล ระบบข้อมูล รวมทั้งโครงสร้างองค์กรใน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
8. กาหนดนโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล
9. กาหนดนโยบายบริ หารความเสี่ ยง
10. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยใช้ขอ้ มูล
ภายในของบริ ษทั ที่มีสาระสาคัญและยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ตนเองและผูอ้ ื่น รวมทั้ง
กาหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริ ษ ัท ให้ก รรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนักงาน หลี กเลี่ ย งหรื องดการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน
อานาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริ หาร
1. ประธานกรรมการบริ หารมีอานาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริ หารบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และ
จะต้องบริ หารบริ ษทั ตามแผนงานหรื องบประมาณที่ ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการอย่างเคร่ งครัด ซื่ อสัตย์
สุ จริ ตและระมัดระวัง รั กษาผลประโยชน์ ของบริ ษ ัท และผูถ้ ื อหุ ้น อย่างดี ที่ สุด อานาจหน้าที่ ของประธาน
กรรมการ บริ หารให้รวมถึงเรื่ องหรื อกิจการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ดว้ ย
2. เป็ นผูก้ าหนดภารกิ จ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของกลุ่มบริ ษทั รวมถึงการกากับดูแลการดาเนิ นงาน
โดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าและรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
3. ดาเนิ นการให้มีการจัดทาและส่ งมอบนโยบายทางธุรกิ จของกลุ่มบริ ษทั รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อ
คณะกรรมการเพื่อขออนุ มตั ิ และมี หน้าที่ รายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณที่ ได้รับอนุ มตั ิ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการในทุก ๆ 3 เดือน
4. ดาเนินการหรื อปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
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ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
5. เป็ นผูม้ ีอานาจในการบริ หารกิจการของกลุ่มบริ ษทั ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบี ยบ ข้อกาหนด
คาสัง่ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
6. เป็ นผูม้ ีอานาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ดาเนิ นการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิ ติกรรม สัญญา เอกสาร
คาสั่งหนังสื อแจ้งหรื อหนังสื อใด ๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบุคคลอื่น ตลอดจนให้มี
อานาจกระทาการใด ๆ ที่จาเป็ นและสมควร เพื่อให้การดาเนินการข้างต้นสาเร็ จลุล่วงไป
7. ให้มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรื อมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการ
มอบอานาจช่วง และ/หรื อ การมอบหมายดังกล่าวให้อยูภ่ ายใต้ขอบเขตแห่ งการมอบอานาจตามหนังสื อมอบ
อานาจ และ/หรื อให้เป็ นไปตามระเบี ยบ ข้อกาหนด หรื อคาสั่งที่ คณะกรรมการของบริ ษทั และ/หรื อกลุ่ม
บริ ษทั กาหนดไว้
8. บริ ษทั ได้กาหนดให้ประธานกรรมการบริ หารเป็ นผูม้ ีอานาจอนุมตั ิค่าใช้จ่ายหรื อจ่ายเงินแต่ละครั้งของบริ ษทั
ไม่เกิน 100 ล้านบาท ทั้งนี้ การอนุมตั ิค่าใช้จ่ายหรื อจ่ายเงินเกินกว่า 100 ล้านบาท ถือเป็ นอานาจการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริ หาร นอกจากนี้ อานาจการลงนามผูกพันของบริ ษทั กาหนดให้เป็ นการลงนามโดย ดร.
สมชัย ไทยสงวนวรกุล ลงลายมือชื่ อร่ วมกับกรรมการท่านอื่น คือ นายสามิตต์ ผลิตกรรม หรื อ นายสมบุ ญ
เกิดหลิน คนใดคนหนึ่ง รวมเป็ นสองคนพร้อมประทับตราสาคัญของบริ ษทั
9. ทั้ง นี้ การใช้อ านาจของประธานกรรมการบริ ห ารดัง กล่ า วข้า งต้น ไม่ ส ามารถกระท าได้ห ากประธาน
กรรมการบริ หารมีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆกับบริ ษทั ในการ
ใช้อานาจดังกล่าว
9.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ทาการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อทาหน้าที่สรรหา
คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริ ษทั กรรมการบริ ษทั คณะอนุกรรมการ ประธาน
กรรมการบริ หาร ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และเลขานุ การบริ ษทั พร้อมทั้งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบ โดยการสรรหาบุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงไม่วา่ ด้วยเหตุ
ใด คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะดาเนิ นการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ยกเว้นกรณี ที่มีการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่หรื อกรรมการ
ออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะดาเนิ น การสรรหา คัด เลื อกบุ ค คลเข้าด ารง
ตาแหน่ งกรรมการ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ อพิ จารณา ก่ อนที่ จะน าเสนอที่ ป ระชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่ อ
พิจารณาต่อไป นอกจากนั้นบริ ษทั ยังได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล โดย
บริ ษทั ได้เสนอชื่อกรรมการให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนทีละคน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิ เลือกกรรมการ
ที่ตอ้ งการได้อย่างแท้จริ ง ทั้งนี้สาหรับการเลือกตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะ
ดาเนิ นการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริ ษทั
ได้กาหนดไว้ ซึ่ งสอดคล้องกับกฎระเบี ยบของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ นอกจากนั้น คณะกรรมการ
บริ ษทั ยังได้แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการขึ้ นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริ ษทั ในการตรวจสอบ หรื อ
พิ จ ารณาเรื่ อ งต่ างๆ ที่ ส าคัญ ต่ อ บริ ษ ัท ซึ่ งประกอบด้ว ยคณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด มหาชน 111

SNC
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการ ESG และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้
สาหรั บการคัดเลื อกกรรมการเข้าดารงตาแหน่ งในคณะอนุ กรรมการดังกล่าว จะต้องผ่านขั้น ตอนการสรรหา
คัดเลือกบุคคลเข้าดารงตาแหน่งจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
โดยการสรรหาบุคคลเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ จะต้องพิจารณาคุณสมบัติข้ นั ต้นที่ กรรมการต้องทราบ
ดังนี้
1. มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
2. ต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารจัดการบริ ษทั จาก
ผูถ้ ือหุน้ ตามที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด
3. มีความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ หรื ออื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร
4. สามารถอุ ทิ ศ ตนให้ อ ย่า งเต็ ม ที่ โดยเฉพาะในการตัด สิ น ใจที่ ส าคัญ ๆ และในการท าหน้ า ที่ เพื่ อ
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
5. ความรู ้ ความสามารถของกรรมการที่ ต ้ อ งสรรหา พิ จ ารณาจากทั ก ษะที่ จ าเป็ นที่ ย ัง ขาดอยู่ ใ น
คณะกรรมการ โดยใช้เครื่ องมือ Skill Matrix ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)
คณะกรรมการได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้ งการสรรหา ให้มีความหลากหลาย สาหรับผูท้ ี่จะมา
ทาหน้าที่เป็ นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จาเป็ นที่ยงั ขาดอยูใ่ นคณะกรรมการ รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน เพศ เป็ นต้น

 = ประธาน
 = กรรมการ
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BoD =
AC
=
RC&NC =

คณะกรรมการบริ ษทั
RM =
คณะกรรมการตรวจสอบ
CG CSR=
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด มหำชน | รายงานประจาปี 2560



คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการ ESG

เทคโนโลยีสารสนเทศ



การนาเข้า-ส่งออก ศุลกากร



อากาศยานการบิน



การเงิน- การบริ หารเงินลงทุน




การบัญชี



การส่งเสริ มการลงทุน





การวางแผนเชิงกลยุทธ์

ธุรกิจ/ การจัดการ



อุตสาหกรรม

ชื่อ-สกุล
นายสาธิต ชาญเชาวน์กลุ
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล
นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ
นายวิศาล วุฒิศกั ดิ์ศลิ ป์
พล.ต.ต.นพ.นพศักดิ์ ภูวฒั นเศรษฐ
นายสุชาติ บุญบรรเจิ ดศรี
นางชนิ สา ชุตภิ ทั ร์
นายสมบุญ เกิดหลิน
นายสามิตต์ ผลิตกรรม

ความรู้เ กี่ยวกับกิจการโดยตรง

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

RC
BoD AC &NC RM ESG

กฎหมาย

ความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์

คณะกรรมการและคณะอนุ กรรมการ

ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
แผนการสื บทอดงาน
บริ ษทั ได้เล็งเห็นถึงความจาเป็ นและความสาคัญของการสื บทอดงาน ในกรณี ที่มีตาแหน่งว่างลง ซึ่ งนอกจากบริ ษทั
จะตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อทาหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งแล้ว บริ ษทั ยังได้จดั ทาแผนสื บทอดงานขึ้น โดยทาการคัดเลือกบุคคลที่ จะปฏิบัติ
หน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าว และพัฒนาเพื่อเตรี ยมความพร้อมให้สามารถรองรับตาแหน่งได้ในอนาคต ทั้งนี้เพื่อสร้าง
ความเชื่ อมั่นให้กับ นัก ลงทุ น ผูถ้ ื อหุ ้น ตลอดจนพนักงาน ว่าการดาเนิ น งานของบริ ษทั จะได้รับการสานต่ ออย่าง
ทันท่วงที ทั้งนี้บริ ษทั มีการกาหนดแผนสื บทอดงานดังนี้
a. ประธานกรรมการบริ หาร/กรรมการผูจ้ ดั การ
เมื่ อตาแหน่ งประธานกรรมการบริ หาร/กรรมการผูจ้ ัดการว่างลง หรื อผูท้ ี่ อยู่ในตาแหน่ งไม่ส ามารถ
ปฏิ บัติหน้าที่ ในตาแหน่ งได้ บริ ษทั ฯ จะมี ระบบให้ผูบ้ ริ ห ารในระดับใกล้เคี ยงหรื อระดับรองเป็ นผู ้
รักษาการในตาแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่ มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ
กาหนด
b. กรรมการบริ หาร
เมื่อตาแหน่งระดับผูบ้ ริ หารว่างลง หรื อผูท้ ี่อยูใ่ นตาแหน่งไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งได้ บริ ษทั
มีการวางแผนการสื บทอดตาแหน่งดังนี้
1. ประเมินความพร้อมของกาลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ท้ งั ในระยะสั้นและระยะยาว
2. กาหนดแผนสร้างความพร้อมของกาลังคน โดยพัฒนาพนักงานหรื อสรรหา
3. สร้างแผนสรรหาพนักงานและพัฒนาฝึ กอบรมไว้ล่วงหน้า
4. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
9.4

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม

กรรมการในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมดาเนินการโดยฝ่ ายจัดการ โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการ
ในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม มีหน้าที่ดาเนิ นการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมนั้นๆ (ไม่ใช่
ต่อบริ ษทั )
นอกจากนี้ ในกรณี เป็ นบริ ษทั ย่อย บุคคลที่ ได้รับแต่งตั้งจากบริ ษทั นั้นต้องดูแลให้บริ ษทั ย่อยมีขอ้ บังคับใน
เรื่ องการท ารายการเกี่ ยวโยงที่ ส อดคล้องกับ บริ ษ ัท มี ก ารจัด เก็ บ ข้อ มู ล และการบัน ทึ ก บัญ ชี ให้ บ ริ ษ ัท สามารถ
ตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทางบการเงินรวมได้ทนั กาหนดด้วย
9.5 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
ในการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ฯ นั้น บริ ษทั มีมาตรการป้ องกันข้อมูลภายในอย่างเคร่ งครัด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรื อข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุรกิจหรื อราคา
หุน้ โดยมีนโยบายดังนี้
1. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานพึ่งหลีกเลี่ยงการใช้ขอ้ มูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้ อ
หรื อขายหุ ้นของบริ ษทั หรื อให้ขอ้ มูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้ อหรื อขายหุ ้นของ
บริ ษทั
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2. กรรมการและผูบ้ ริ หาร ต้ องแจ้ งการซื ้อขายหลักทรั พย์ ของบริ ษัท ล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 1 วันก่ อนทาการ
ซื ้อขายหุ้ น โดยแจ้งผ่านเลขานุการบริ ษทั ให้ทราบ และเลขานุการบริ ษทั ต้องแจ้งต่อคณะกรรมการให้
ทราบ และเมื่ อ ซื้ อขายเรี ย บร้ อ ยแล้ว ให้ มี ก ารเพื่ อ จัด ท ารายงานการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์น าส่ ง
คณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และให้ กรรมการและผู้ บ ริ ห ารรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรั พย์ ให้ ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ เพื่อป้ องกันการซื้ อหรื อขายหุน้ โดยใช้
ข้อมูลภายใน และเพื่อหลี กเลี่ ยงข้อครหาเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการซื้ อหรื อขายหุ ้นของบุคคล
ภายใน
3. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ควรละเว้ นการซื ้อขายหุ้ นของบริ ษัทในช่ วงเวลาก่ อน 1 เดื อนที่ จะ
เผยแพร่ งบการเงิ น หรื อเผยแพร่ สถานะของบริ ษทั รวมถึงข้อมูลสาคัญอื่น ๆ และควรรอคอยอย่างน้อย
24 ชัว่ โมงภายหลังการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรื อขายหุน้ ของบริ ษทั
4. กรณี ที่ มีการฝ่ าฝื นในการนาข้อมูลภายในของบริ ษ ัท ไปใช้เพื่อ ประโยชน์ ส่ วนตัว มี โทษตั้งแต่การ
ตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน
9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1.
ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชีสาหรับปี 2560
บริ ษทั บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม จ่ายค่าสอบบัญชี ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมามีจานวนเงินรวม 4,250,000 บาท (สี่ ลา้ น
สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย
i. จ่ายให้กบั บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด จานวน 4,250,000 บาท
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)
จานวน
750,000 บาท
บริ ษทั ย่อยโดยตรง
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชนั่ จากัด
จานวน
340,000 บาท
บริ ษทั เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย จากัด
จานวน
410,000 บาท
บริ ษทั อิมมอทัล พาร์ท จากัด
จานวน
470,000 บาท
บริ ษทั ท็อปเทค ไดมอนด์ ทูลส์ จากัด
จานวน
220,000 บาท
บริ ษทั พาราไดซ์ พลาสติก จากัด
จานวน
220,000 บาท
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ครี เอติวติ ้ ี แอนโทโลจี จากัด
จานวน
300,000 บาท
บริ ษทั เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชัน่ จากัด
จานวน
290,000 บาท
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟูกูอิ โฮลี อินซูเลชัน่ จากัด
จานวน
160,000 บาท
บริ ษทั เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ์ จากัด
จานวน
230,000 บาท
บริ ษทั เมอิโซะ เอสเอ็นซี พริ ซิชนั่ จากัด
จานวน
160,000 บาท
บริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล เทคโน ไพพ์ จากัด
จานวน
50,000 บาท
บริ ษทั โอดิน พาวเวอร์ จากัด
จานวน
60,000 บาท
บริ ษทั ยะลาฟ้าสะอาด จากัด
จานวน
50,000 บาท
บริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อัลทิเมท พาร์ท จากัด
จานวน
270,000 บาท
บริ ษทั อินฟิ นิต้ ี พาร์ท จากัด
จานวน
270,000 บาท
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ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
ii. จ่ายให้กบั บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด จานวน 230,000 บาท
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั เอส เอ็น ซี แอตแลนติก วอเตอร์
จานวน
ฮีทเตอร์ เอเซีย จากัด

2.

230,000 บาท

ค่ าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีการรับบริ การอื่นจากสานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัด*ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
* บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัด ให้รวมถึง
1. คู่สมรสและบุตรที่ยงั ต้องพึ่งพิงหรื ออยูใ่ นอุปการะของผูส้ อบบัญชี
2. กิจการที่มีอานาจควบคุมสานักงานสอบบัญชี กิจการที่ถูกควบคุมโดยสานักงานสอบบัญชี และ
กิจการที่อยู่ ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับสานักงานสอบบัญชี ไม่วา่ จะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม
3. กิจการที่อยูภ่ ายใต้อิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญของสานักงานสอบบัญชี
4. หุน้ ส่วนหรื อเทียบเท่าของสานักงานสอบบัญชี
5. คู่สมรสและบุตรที่ยงั ต้องพึ่งพิงหรื ออยูใ่ นอุปการะของบุคคลตามข้อ(4)
6. กิจการที่ผสู ้ อบบัญชี บุคคลตาม (1) (4) หรื อ (5) มีอานาจควบคุมหรื อมีอิทธิพลอย่างเป็ น
สาระสาคัญไม่วา่ จะ เป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม

10. การต่ อต้ านการทุจริต
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ยึดมัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่ งใส่และเป็ นไป
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั ต่อต้านการให้หรื อรับสินบนและคอร์รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ ด้วยตระหนักดีวา่
คอร์รัปชัน่ และการให้หรื อรับสิ นบนนั้นเป็ นภัยร้ายแรงที่ทาลายการแข่งขันอย่างเสรี และเป็ นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิด
ความเสี ยหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
บริ ษทั ได้เข้าร่ วมลงนามในคาประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต” เมื่อ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 และได้ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย (Private
Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC) ในการต่อต้านการทุจริ ต เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม
2558
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อนุมตั นิ โยบายข้ อกาหนด แนวปฏิบัตใิ นการต่อต้ านทุจริตคอร์ รัปชั่นมีดงั นี้
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพื่อแสดงออกถึงจุดยืนของบริ ษทั ในการต่อต้านคอร์รัปชัน่ และการให้หรื อรับสิ นบนอย่างสิ้นเชิง
เพื่อกาหนดเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิ เพื่อป้ องกัน มิให้ บริ ษทั ฝ่ าฝื นกฎหมายต่อต้านคอร์รัปชัน่ และการให้
หรื อรับสิ นบน
เพื่อกาหนดขั้นตอนการสอบทานและกากับติดตามเพื่อให้มนั่ ในว่า กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานมี
การปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี้
เพื่อสนับสนุนให้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน เฝ้าระวังและรายงานการพบเห็นการให้หรื อรับ
สิ นบนหรื อคอร์รัปชัน่ ผ่านช่องทางการสื่ อสารที่ปลอดภัย

ขอบเขต
1.
2.

คานิยาม
1.
2.

3.
4.

นโยบายฉบับนี้ บังคับใช้กบั กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนของบริ ษทั
บริ ษทั คาดหวังให้ตวั แทนและตัวกลางทางธุรกิจ (ถ้ามี) ที่มีความเกี่ยวข้องหรื อการกระทาการในนาม
บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี้ดว้ ย
ข้อความหรื อคาใด ๆ ที่ใช้ในนโยบายฉบับนี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้
การคอร์รัปชัน่ หมายถึง การให้อานาจที่ได้มาโดยหน้าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และให้
ความหมายรวมถึง การให้หรื อรับสิ นบน
การให้หรื อรับสิ นบน หมายถึง การเสนอ การให้คามัน่ สัญญา การให้ การรับ หรื อการเรี ยกร้อง
ผลประโยชน์เพื่อเป็ นสิ่ งจูงใจให้บุคคลกระทาอย่างหนึ่งอย่างใดที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดี หรื อ
ทาลายความไว้วางใจ หรื อ เพื่อจูงใจให้ผนู ้ ้ นั กระทาการหรื อไม่กระทาการอย่างใดในตาแหน่งไม่ ว่า
การนั้นชอบหรื อมิชอบด้วยหน้าที่
เงินใต้โต๊ะ แป๊ ะเจี๊ยะ ค่าน้ าร้อนน้ าชา และรวมถึงคาอื่น ๆ ไม่วา่ จะตั้งชื่อเรี ยกว่าอะไร ซึ่งมีเนื้อหา
คล้ายกัน เหมือนกัน กับความหมายข้างต้น ให้ถือว่าเป็ นสิ นบนชนิดหนึ่ง
การคอร์รัปชัน่ การให้หรื อรับสิ นบน อาจกระทาได้ในหลายรู ปแบบ เช่น
1.
การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง (Political contributions)
2.
การบริ จาคเพื่อการกุศลและการเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุน (Charitable contributions
and sponsorships)
3.
ค่าอานวยความสะดวก (Facilitation payments)
4.
ของขวัญและค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง (Gifts and hospitality)

หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1.
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่พิจารณาอนุมตั ิ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่
2.
คระกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานความเหมาะสมของนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชัน่ และมาตรการที่เกี่ยวข้อง
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ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
3.
4.

ผูบ้ ริ หาร มีหน้าที่รับผิดชอบทาให้มนั่ ใจว่า ตนเอง และผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของตนเอง ได้ตระหนักและมี
ความเข้าใจนโยบายฉบับนี้โดยทาการศึกษา เข้ารับการอบรม อย่างพอเพียงและสม่าเสมอ
พนักงาน รวมถึงผูบ้ ริ หารและกรรมการ จะต้องปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ฉบับนี้ กรณี ขอ้ สงสัยหรื อพบเห็นการฝ่ าฝื นนโยบายฉบับนี้ จะต้องรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรื อผ่าน
ช่องทางการรายงานที่กาหนด

นโยบายและแนวปฏิบัติ มีหัวข้ อดังนี้
1.
บททัว่ ไป
2.
การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง
3.
การบริ จาคเพื่อการกุศลและการเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุน
4.
ค่าอานวยความสะดวก เงินใต้โต๊ะ แป๊ ะเจี๊ยะ ค่าน้ าร้อนน้ าชา
5.
ของขวัญและค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง
6.
บริ ษทั และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ
7.
การประเมินความเสี่ ยง
8.
การควบคุม
9.
การจัดซื้อ จัดจ้าง
10.
การค้า การลงทุน
11.
การกูเ้ งิน และการให้กยู้ มื เงิน
12.
งานบัญชีการเงิน
13.
การจัดเก็บรักษาข้อมูล
14.
ทรัพยากรบุคคล
15.
การอบรมและการสื่ อสาร
16.
เรื่ องร้องเรี ยนการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
17.
ช่องทางการรับแจ้งการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
18.
มาตรการคุม้ ครอง และรักษาความลับ
19.
ขั้นตอนการดาเนินการสื บสวน
20.
การฝ่ าฝื นนโยบายและบทลงโทษ
21.
นโยบายที่เกี่ยวข้อง
22.
การกากับติดตามและสอบทาน
หลักการและกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงด้ านการทุจริต
1.
การประเมินความเสี่ ยงถือเป็ นรากฐานของมาตรฐานการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ดังนั้น กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานทุกคน จะต้องมีความเข้าใจว่ากระบวนการทางธุรกิจของบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากคอร์รัปชัน่
และการให้หรื อรับสิ นบนได้อย่างไร เพื่อจัดการความเสี่ ยงดังกล่าว
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2.

ฝ่ ายบริ หารจะต้องประเมินความเสี่ ยงจากคอร์รัปชัน่ และการให้หรื อรับสิ นบนที่อาจจะเกิดขึ้นอย่าง
สม่าเสมอ (อย่างน้อยปี ละครั้ง) รวมทั้งทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ ยงที่ใช้อยูใ่ ห้มีความเหมาะสมที่
จะป้ องกันความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้

การดาเนินการต่อต้ านการคอร์ รัปชั่นในปี 2560
1. ผู้บริ หารและพนักงาน ให้ คามัน่ สัญญา Anti-Corruption ร่วมกัน

คามัน่ สัญญา
พวกเราชาว SNC ขอให้คามัน่ สัญญาว่า
1. จะปฏิบตั ิตนตามข้อบังคับของบริ ษทั , ตามกฎหมาย, ตามจริ ยธรรม, ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ดี
2. จะร่ วมกันต่อต้านและป้ องกัน ยาเสพติดและการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ไม่ให้เกิดขึ้นในบริ ษทั ของเราตลอดไป เพื่อ
คุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน ของพวกเราทุกคน
2. ตรายางโลโก้ anti-corruption ใช้สาหรับประทับใน PO สัง่ ซื้อทุกฉบับ
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ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
3. ปั กโลโก้ anti-corruption ที่แขนเสื้ อพนักงานด้านขวา

4. ท่องคามัน่ สัญญา anti-corruption หน้าแถวเช้าวันจันทร์

5. นานโยบาย anti-corruption ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ให้พนักงานรับทราบ
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6. มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เรื่ องนโยบาย anti-corruption ทุกครั้ง

7. ทาสติ๊กเกอร์ anti corruption ติดตามห้องประชุมต่าง ๆ
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ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
8. มีการอบรม และทดสอบวัดความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ แก่พนักงานในระดับ
ผูจ้ ดั การ , ระดับหัวหน้างาน เพื่อให้นาไปสื่ อสาร , ให้ความรู ้และนาไปปฏิ บตั ิแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาในหน่วยงานของ
ตนเอง

9. ส่งตัวแทนของบริ ษทั เข้าร่ วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน่ 2560 ภายใต้แนวคิด “รัฐบาลใหม่ คอร์ รัปชัน่ เก่า” ณ โรงแรม
เซ็นทารา แกรนด์และบางกอกคอนเวนซันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
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10.มีการจัดบอร์ ดนิ ทรรศการให้ความรู ้ และให้พนักงานร่ วมเล่นเกมส์ ตอบคาถามชิงรางวัล ในกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้าน
คอร์รัปชัน่
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ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
ช่ องทางการรับแจ้ งเบาะแส หรื อร้ องเรียน
เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยมีโอกาสแสดงความคิดเห็ นและร้องเรี ยนโดยตรงต่อคณะกรรมการบริ ษทั ใน
กรณี ได้รับความไม่เป็ นธรรมหรื อความเดือนร้อนจากการกระทาของบริ ษทั นอกจากนี้ พนักงานทุกคนมีหน้าที่ตอ้ งรายงาน
เหตุการณ์หรื อพฤติกรรมในที่ทางานที่ไม่ถูกต้องหรื อสงสัยว่าจะไม่ถูกต้องหรื อละเมิดต่อธรรมภิบาลของบริ ษทั กฎระเบียบ
หรื อกฎหมายใดๆ ต่อผูบ้ งั คับบัญชา และบริ ษทั ได้จดั ช่องทางสาหรับพนักงานเพื่อปรึ กษาหรื อแจ้งเหตุโดยตรง โดยผ่าน
ช่องทางดังนี้
1. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของประธานกรรมการบริ ษทั satit.ck@gmail.com หรื อ
2. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของประธานกรรมการบริ หาร ที่ somchai@sncformer.com หรื อ
3. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ bsuchat@yahoo.com หรื อ
4. แจ้งผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของบริ ษทั http://www.sncformer.com (หัวข้อ แจ้งเบาะแส) หรื อ
5. แจ้งผ่านช่องทาง โทรศัพท์ เบอร์ 02-108-0360-66 (ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ / เลขานุการบริ ษทั )
6. แจ้งผ่านช่องทาง กล่องแดงรับแจ้งเบาะแส (ตั้งอยูท่ ี่ตึกสานักงานใหญ่)
และบริ ษทั ยังเปิ ดให้บุคคลทัว่ ไป สามารถร้องเรี ยนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่ไม่
เหมาะสมหรื อขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษทั ฯ ต่อกรรมการตรวจสอบ โดยบริ ษทั ฯ จะรับฟังทุกข้อร้องเรี ยนอย่างเสมอ
ภาค โปร่ งใส เอาใจใส่ และให้ความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย มีการกาหนดระยะเวลาดาเนินการที่เหมาะสม มีการรักษาความลับ
และคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน โดยส่งอีเมล์ถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ bsuchat@yahoo.com
ในปี 2560 ไม่มีขอ้ ร้องเรี ยนในกรณี ละเมิดต่อธรรมาภิบาล กฎระเบียบ หรื อกฎหมาย จากผูม้ ีส่วนได้เสี ย
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การพัฒนาเพือ่
ความยัง่ ยืนของ
กิจการ

SNC 2018-2020 การเปลีย่ นแปลงเพื่อความยัง่ ยืน
กลุ่มบริ ษทั เอส เอ็น ซี มีความมุ่งมัน่ เรื่ องการพัฒนา
บุ ค ลากรเพื่ อ สร้ า งนวัต กรรม มุ่ งเน้น การสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ กับ
ตนเอง องค์ ก ร ร่ วมกั บ ผู ้มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยโดยค านึ งถึ ง
ผลกระทบต่อชุมชน และสิ่ งแวดล้อม เพื่อเป้ าหมายความยัง่ ยืน
ของ การดาเนิ น กิ จ การ ภายใต้ก ารก ากับ ดู แ ลกิ จการที่ ดี ต าม
หลักบรรษัทภิบาล

- ปฎิบัตติ ามกรอบ ESG
- ปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนด CG
เน้ น Internal process
- โครงการและกิจกรรม CSR - มุ่งมัน่ พัฒนาคน
ทางด้ านการศึกษา
- ปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนด CG
124

- สร้ างนวัตกรรมด้ านผลิตภัณฑ์
ทีค่ านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
- พัฒนาคนอย่ างต่ อเนื่อง
- ปลูกฝังค่ านิยมด้ านพัฒนา QCDS
- เข้ าร่ วม CAC
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ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ

กลยุทธ์ ในการดาเนินการสู่ ความยัง่ ยืน

แนวทางการดาเนินการด้ านสิ่ งแวดล้ อม
1. การเปิ ดเผยข้ อมูลด้ านสิ่งแวดล้อม
กาหนดเป้ าหมายเชิงปริ มาณ ดาเนินการเก็บข้อมูล
รายงานผลตามมาตรฐานสากล
2. การจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม
กาหนดให้ผลการดาเนินการด้านสิ่ งแวดล้อมเป็ น KPI องค์กร เพื่อสะท้อนการให้ความสาคัญต่อการ
จัดการอย่างมีเป้ าหมาย
3. การใช้ ทรัพยากรอย่ างมีประสิทธิภาพ
ให้ความรู ้ดา้ นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน สนับสนุนการใช้พลังงาน
ทางเลือก ติดตามผลการดาเนินงานเพื่อกับเทียบเป้ าหมาย
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4. การมีส่วนร่ วมชุมชน
เชิงรุ ก เข้าวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของชุมชน กาหนดวิธีการแก้ไข วัดผล

5. ความหลากหลายทางชีวภาพ
เผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับการปกป้ องฟื้ นฟูสภาพแวดล้อม ให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทราบ
ผลิตภัณฑ์/โครงการ สามารถสร้างคุณค่า และลดผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อม

แนวทางการดาเนินการด้ านสั งคม
1. การพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน
ส่งเสริ มให้พนักงานมีความรู ้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการทางาน มีการวัดผลประเมินผลตอบแทน
ตามผลงาน

2. การบริหารจัดการความสัมพันธ์ กบั ลูกค้ า
ให้ความสาคัญการประเมินความพึงพอใจลูกค้า มีรายงานผลการปรับปรุ ง

3. การบริหารจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน
มีการบริ หารความเสี่ ยงที่ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทาน

4. นวัตกรรมทางธุรกิจ
สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม โดยเพิ่มประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลแก่บริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย มี
การเปิ ดเผยข้อมูล
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ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
5. การมีส่วนร่ วมของผู้มสี ่ วนได้ส่วนเสีย
ส่งเสริ มให้ผนู ้ าองค์กร พนักงาน มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนงานด้าน ความยัง่ ยืน และมีการ
ติดตามผลการดาเนินงาน

แนวทางการดาเนินการด้ านการกากับดูแลกิจการ
1. จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้ านการทุจริต

ส่งเสริ มการอบรมเรื่ องจรรยาบรรณ การต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ มีการติดตามผล
2. การปฏิบัตติ ่ อแรงานอย่ างเป็ นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน
กาหนดนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็ นธรรม นโยบายสิ ทธิมนุษยชน ทุกคนเท่าเทียม รวมถึงการเคารพสิ ทธิ
มนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน
3. การบริหารความเสี่ยง และภาวะวิกฤต
สร้างวัฒนธรรมด้านการบริ หารความเสี่ ยง การดาเนินงานเชื่อมโยงกันของหน่วยงาน มีการประเมิน และ
บริ หารจัดการความเสี่ ยง
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลด้ านสังคม
มีการเปิ ดเผยนโยบาย ผลการดาเนินงาน ด้านสังคม ให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทราบ
รายงานตามกรอบการรายงานสากล

16

แนวปฏิบัตกิ ารมีส่วนร่ วมกับผู้มีส่วนได้ เสีย
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อความยัง่ ยืนของบริ ษทั เพื่อให้การดาเนินธุรกิจร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นไป
อย่างเกื้อกูล จึงได้กาหนดวิธีการมีส่วนร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย และพิจารณาประเด็นที่สาคัญไว้ดงั นี้
ผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
สั งคมชุ มชน

ช่ องทางการมีส่วนร่ วม
- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อ
ร้องเรี ยน
- การมีส่วนร่ วมกับชุมชนตาม
แผนงานของบริ ษทั

ความคาดหวัง
- การดาเนินธุ รกิจไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน สิ่ งแวดล้อมและสังคม
- สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน

แนวปฏิบัติ
- ดาเนินโครงการเพื่อชุมชน ให้การสนับสนุ นใน
ด้านอาชีพ การศึกษา และอื่นๆ ตามโอกาส
- ติดตามดูแลคุณภาพสิ่ งแวดล้อม

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด มหาชน 127

พนักงาน

- ผูบ้ ริ หารมีการประชุมหน้า
แถว (morning talk) กับ
พนักงานทุกเช้าวันจันทร์
หรื อเปิ ดงานวันแรกหลังจาก
วันหยุดยาว
- กิจกรรมต่างๆ
- บริ ษทั
- การประชุมสามัญประจาปี
- รายงานประจาปี
- กิจกรรมนักลงทุนพบ
ผูบ้ ริ หารรายไตรมาส
- การร่ วมงาน road show

- การจ่ายค่าตอบแทนที่ดี
- จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม
- มีความก้าวหน้าในอาชีพการ - ส่งเสริ มให้เติบโตตามสายงานที่สอดคล้องกับ
งาน ได้รับการพัฒนาความรู ้
ความรู ้ความสามารถของพนักงาน
ความสามารถให้สอดคล้องกับ - เปิ ดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการจัดการ
การเติบโตในอาชีพการงาน
ด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวติ ในการทางาน
- คุณภาพชีวติ ในการทางานที่ดี
เช่น การเข้าร่ วมคณะกรรมการสวัสดิการ
คณะกรรมการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
- ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี
ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ตามนโยบายจรรยาบรรณทาง
อย่างต่อเนื่อง
ธุ รกิจ รวมทั้งเคารพสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ในการ
- มีการกากับดูแลกิจการที่ดี
ได้รับข้อมูลที่จาเป็ น ถูกต้องตามความจริ ง ตามที่
- มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เพียงพอ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ
ต่อการตัดสิ นใจลงทุน
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กาหนด

ลูกค้ า

- การสื่ อสารตามแผนงาน
- การพบปะลูกค้าในแต่ละ
สัปดาห์ / เดือน
- การเข้าพบของลูกค้าในวาระ
ต่างๆ
- การสารวจความพึงพอใจของ
ลูกค้า

สิ นค้ามีคุณภาพและจัดส่งตรง
ตามเวลาในราคาที่เหมาะสม

พัฒนาสิ นค้าและบริ การเพื่อตอบ สนองความ
ต้องการที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนร่ วม
ดาเนินธุ รกิจบนหลักความไว้วางใจ และช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน

คู่ค้า

- การสื่ อสารผ่านทางสื่ ออิเล็ก
ทรอนิกและโทรศัพท์
- การประชุมร่ วมกับคู่คา้ ตาม
แผนงานบริ ษทั

- การคัดเลือกที่เป็ นธรรมและ
โปร่ งใส
- เงื่อนไขการชาระเงินเป็ นที่
ยอมรับได้

ให้ความสาคัญของ “คู่คา้ ” ในฐานะพันธมิตร โดย
ปฏิบตั ิกบั คู่คา้ อย่างเป็ นธรรมและเสมอภาคเพื่อ
สร้างความเชื่อถือ พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ดี
ต่อกัน โดย
- คานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
- สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
- มีส่วนร่ วมและสนับสนุนในกิจกรรม สร้างสรรค์
ของคูค่ า้ อย่างต่อเนื่อง

คู่แข่ ง

การดาเนินงานทางธุ รกิจ

ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบ
กติกาของการแข่งขันที่ดี

- ส่งเสริ มนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี
และเป็ นธรรม
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทาง
การค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม
เช่น การจ่ายสิ นจ้างให้แก่กรรมการและพนักงาน
ของคู่แข่ง
- ไม่ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการ
กล่าวหาในทางร้าย

หน่ วยงานราชการ

- การจัดส่งรายงานให้กบั
หน่วยงานราชการ
- การเข้าร่ วมในกิจกรรมและ

ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ปฏิบตั ิตามกฎหมายและรายงานผลปฏิบตั ิงาน
อย่างเคร่ งครัด
- จ่ายภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบและ

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
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ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
โครงการของราชการ
สื่ อมวลชน

- กิจกรรมนักลงทุนพบ
ผูบ้ ริ หารรายไตรมาส
- Company visit
- การสัมภาษณ์ตามสื่ อต่างๆ

กฎเกณฑ์ที่ภาครัฐกาหนด
- ปฏิบตั ิต่อสื่ อมวลชนทุกแขนงอย่างเป็ นธรรมและ
เท่าเทียม

เปิ ดเผยข้อมูล ข่าวสาร อย่าง
โปร่ งใส ถูกต้อง รวดเร็ ว

การพิจารณาประเด็นทีส่ าคัญ
จากการดาเนินธุรกิจในปี 2560 ที่ผา่ นคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ทาการพิจารณาประเด็นที่สาคัญ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย รวมถึงประเด็นที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสนใจต่อการดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ฯ เพื่อ
กาหนดเป็ นเป้ าหมายในการตอบสนองประเด็นสาคัญต่างๆ ในปี 2561
ผู ้มีส
่ ว่ นได ้ส่วนเสีย

ข ้อ

่ ง ผลกระทบ
ประเด็นความเสีย

หมวด

พนักงาน

1.1
1.2
1.3
1.4

ขาดทักษะทางด ้านเทคนิค
ขาดผู ้สืบทอด
คุณภาพชีวต
ิ ในการทางาน
บรรษั ทภิบาล

S
G
S
G

ผลกระทบต่อความ
คาดหวังของผู ้มีสว่ นได ้
ส่วนเสีย
M
L
H
H

ผลกระทบต่อ
องค์กร

ผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้อง

H
H
H
M

HRD
HRM
HRM
CG

ลูกค ้า

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

คุณภาพ
การส่งมอบ
จรรยาบรรณธุรกิจ
่
การทุจริตคอรัปชัน
สินค ้า Out Trend
การบริหารความสาคัญกับลูกค ้า
นวัตกรรมสินค ้าและบริการ

EC
EC
G
G
EC
EC
EC

H
H
M
M
H
M
H

H
H
M
H
H
H
H

Mini MD, QC
Mini MD, SCM
CG
MD
Mini MD
MD
Mini
MD,Engineer

ผู ้ถือหุ ้น นักลงทุน

3.1
3.2
3.3
3.4

ผลตอบแทนทีด
่ ี
การกากับกิจการทีด
่ ี
ความโปร่งใสในการเปิ ดเผยข ้อมูล
่ ง
การบริหารความเสีย

G
G
G
G

H
H
M
H

L
M
M
H

CoEC
CG
CG
Risk

คูค
่ ้า

4.1 การคัดเลือกอย่างเป็ นธรรม
่
4.2 การทุจริตคอรัปชัน

EC
EC

M
H

H
H

SCM
SCM

คูแ
่ ข่ง

5.1 การปฏิบต
ั ต
ิ ามกรอบกติการการแข่งขัน
5.2 การเอาเปรียบทางการค ้า
5.3 ความสามารถในการแข่งขันด ้านราคา

EC
EC
EC

L
L
H

L
L
H

MD
Mini MD
MD

Regulator

6.1 การปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกาหนดกฏหมายที่
เกีย
่ วข ้อง

G

H

M

ALL

สังคม ชุมชน

7.1 การดาเนินธุรกิจทีไ
่ ม่กอ
่ ให ้เกิดผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวต
ิ ของชุมชน สิง่ แวดล ้อม
และสัสงว่คม
7.2 การมี
นร่วมกับชุมชน

S

H

H

Mini MD

S

M

M

ESG Team

่ มวลชน
สือ

8.1 เปิ ดเผยข ้อมูลอย่างโปร่งใส ถูกต ้อง
รวดเร็ว

G

L

H

IR

สิง่ แวดล ้อม

9.1 การเปลีย
่ นแปลงทางภูมอ
ิ ากาศ
้ เพลิง
9.2 การใช ้พลังงาน เชือ
9.3 ปัญหาความขาดแคลนน้ าประปาใน
กระบวนการผลิต
9.4 น้ าเสียจากกระบวนการผลิต
9.5 การจัดการของเสียจากการผลิต
9.6 การใช ้ทร ้พยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

E
E
E

H
H
H

H
H
H

ESG Team
ESG Team
MD

E
E
E

H
H
H

H
M
H

Mini MD
Mini MD, Safety
Mini MD, SCM
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ความรับผิดชอบต่ อสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่ งแวดล้อม จึงได้ยดึ หลักปฏิบตั ิดงั นี้
- รับผิดชอบและยึดมัน่ ในการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี ทอ้ งถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่
- ดาเนินกิจกรรมเพื่อร่ วมสร้างสรรค์สงั คม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริ ษทั ตั้งอยูม่ ี
คุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน ทั้งที่ดาเนินการเองและร่ วมมือกับรัฐ และชุมชน
- ป้ องกันอุบตั ิเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสี ยให้อยูใ่ นระดับต่ากว่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
- ตอบสนองอย่างรวดเร็ วและอย่างประสิ ทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่อง มา
จากการดาเนินงานของบริ ษทั โดยให้ความร่ วมมืออย่างเต็มที่กบั เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริ มให้พนักงานของบริ ษทั มีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมภายในระบบการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม (ISO 14001)
การใช้ ทรัยากรอย่ างมีประสิทธิภาพ
สร้ างแหล่ งเก็บนา้ เพื่อประโยชน์ ในกรณีขาดแคลนนา้
จากสภาวะการขาดแคลนน้ าประปาในพื้น ที่ โรงงาน
จังหวัดระยองในช่วงฤดูแล้ง เพื่อลดความเสี่ ยงต่อการ
เกิ ดปั ญหาในการผลิ ตซึ่ งส่ งผลกระทบต่อลูกค้า และ
การอุ ป โภคบริ โ ภคของพนักงานบริ ษ ัท ฯ จึ ง ลงทุ น
ด าเนิ น การสร้ างแหล่ ง เก็ บ น้ าของตนเองที่ โ รงงาน
จังหวัดระยองและติดตั้งระบบผลิตน้ าประปาเพื่อใช้ใน
กิจการ และเพื่อช่วยเหลือชุมชนกรณี เกิดภัยแล้ง
การใช้ นา้ Recycle
ที่ โรงงาน Cooling สมุ ท รปราการ
ได้นาน้ าทิ้งจากกระบวนการ Brazing มาผ่าน
กระบวนการบาบัดเพื่อใช้ในระบบชักโครก
ในห้องสุขา สามารถประหยัดค่าน้ าประปาได้
ประมาณ 16,810.56 บาทต่อเดือน
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ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ

การเปลีย่ นกระบวนการล้ างจาก Solvent มาเป็ น Ultrasonic Water Base ทีเ่ ป็ นสารธรรมชาติและไม่ มผี ลต่ อสิ่งแวดล้ อม

เปรียบเทียบ
ปริมาณการใช ้ /เดือน
ราคา/ลิตร
จานวนเงิน
Saving

Solvent
8,600
25
215,000

น้ ายา EI-01
1,040
105
109,200
105,800

การใช้ พื้นทีใ่ ห้ เกิดประโยชน์ ด้วยการติดตั้ง Solar Roof บนหลังคาโรงงาน 6 โรง 3.43 MW

ลดการปล่ อยก๊ าซ CO2 = 1,963 t-CO2 / Y
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พัฒนาเครื่ องปรับอากาศรุ่นใหม่ แบบ R32 SNC Super High EER
บริ ษทั ฯยังไม่หยุดนิ่ งที่จะวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการ
มาตรฐาน SEER ของเครื่องปรับอากาศจาก EGAT

ข อ งลู ก ค้ า แ ล ะ ผู ้ บ ริ โภ ค จึ งได้ อ อ ก แ บ บ
เครื่ อ งปรั บ อากาศรุ่ น ใหม่ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง
ประหยัดพลังงาน และใช้สารท าความเย็นที่ ไม่

ระดับ SEER (Btu/h/W)

ความสามารถในการ
ทาความเย็น

No.3

No. 4

No. 5

12.00 12.44

12.45 12.84

>12.85

เป็ นเป้ น อัน ตรายต่ อ ชั้น บรรยากาศ เพื่ อการอยู่
ร่ วมกันอย่างยัง่ ยืน

>27,296 Btu/h

SNC Super High EER A/C

ขนาด

ระดับ SEER

(Btu/h)
9K

14.02

13K

13.75

18K

13.68

ร่ วมกับ อบต.มะขามคู่ในโครงการร่ วมใจภักดิ์ รักษ์ พืน้ ทีส่ ีเขียวประจาปี 2560
บริ ษทั ฯ ได้ร่วมสมทบทุนกับ อบต.มะขามคู่ จังหวัดระยอง ซึ่ งอยูใ่ นเขตที่ต้ งั ของบริ ษทั ฯ ในการสร้างฝายชะลอ
น้ าเพื่อบรรเทาปั ญหาน้ าท่วมในพื้นที่ชุมชนเป็ นจานวนเงิน 10,000 บาท และได้ร่วมกันปลูกป่ าบริ เวณที่มีการก่อสร้างฝาย
เพื่อป้ องกันการทรุ ดตัวของดิน

132

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด มหำชน | รายงานประจาปี 2560

ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ

ความรับผิดชอบต่ อสั งคมและชุ มชน
การปฏิบัตติ ่ อแรงงานและสิทธิมนุษยชน
บริ ษทั ตระหนักอยูเ่ สมอว่าพนักงานทุกคนคือเพื่อนร่ วมงาน และเป็ นทรัพยากรที่มีค่าต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความสาเร็ จ บริ ษทั จึงให้การดูแลและการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมดังนี้
- เคารพสิ ทธิในการทางานตามหลักสิ ทธิมนุษยชน
- การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็ นธรรมโดยคานึงถึงหลักการจูงใจให้พนักงานปฏิบตั ิงาน
อย่างเต็มความสามารถเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจ และอยูใ่ นระดับ
ที่สามารถแข่งขัน
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของพนักงาน
- การแต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ กระทาด้วยความสุจริ ต และตั้งอยูบ่ นพื้น
ฐานความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
- ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
- ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทัว่ ถึง และ
สม่าเสมอ
การเคารพต่ อสิทธิมนุษยชน
บริ ษทั ยึดหลักสิ ทธิมนุษยชนเป็ นหลักปฏิบตั ิร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระทาการใดๆ หรื อส่งเสริ มให้มีกา
ละเมิดสิ ทธิมนุษยชนโดยเคร่ งครัด โดยได้กาหนดให้มีนโยบายและแนวทางในการปฏิบตั ิดงั นี้
- บริ ษทั ให้การดูแลข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยถือเป็ นความลับ ไม่ส่งข้อมูลหรื อกระจายข้อมูลส่วนบุคคลไป
ยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง การเปิ ดเผยหรื อถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทาได้เมื่อได้รับการยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูล
- บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรี แห่งความเป็ นมนุษย์หรื อใช้สิทธิและเสรี ภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรี ภาพของ
บุคคลอื่น
- บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา
ศาสนา เพศ อายุ และการศึกษา
- พนักงานต้องปฏิบตั ิต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซ่ ึงกันและกัน ประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงานตาม
ระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั และตามขนบธรรมเนียมประเพณี โดยไม่สร้างความเสื่ อมเสี ยต่อภาพลักษณ์บริ ษทั
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การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
จากวิสยั ทัศน์ของ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริ หารได้เล็งเห็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของอุตสหกรรมในอนาคต ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อความยัง่ ยืนของกิจการ จึงได้พฒั นาเทคโนโลยีท้ งั ในด้านการผลิต เช่น
การนา ระบบ Automation มาใช้ในกระบวนการ และในด้านการจัดการ โดยได้นาระบบ ERP มาใช้ในการบริ หารจัดการ
เพื่อเชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ในองค์กร เพิ่มประสิ ทธิภาพและลดต้นทุนในการบริ หารจัดการ
และเพื่อให้บุคลากรมีศกั ยภาพพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง จึงมีนโยบายการมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรดังนี้
1. ให้ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาบุคลากรในทีมงานทุกระดับตลอดทั้งปี
2. ให้นาระบบการประเมินขีดความสามารถของพนักงาน Radar Chart มาใช้อย่างจริ งจังเพื่อให้พนักงานทราบ
ว่าตนเองต้องพัฒนาเรื่ องใดเป็ นสาคัญ
3. พัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม โดยคัดเลือกบุคลากรที่มีศกั ยภาพมาร่ วมโครงการใหม่ที่สาคัญของบริ ษทั ฯ
4. ปลูกฝังค่านิยมองค์กรโดยมุ่งเน้นการสื่ อสาร และการกากับดูแลพนักงานให้มีการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
5. สร้างผูส้ ื บทอดในสายธุรกิจหลัก เพื่อเตรี ยมพร้อมต่อขยายธุรกิจ ด้วยโครงการ Mini MD Development
Program และ Supervisor Development Program
ข้ อมูลด้ านสถิตกิ ารฝึ กอบรม ปี 2560
จานวนหลักสูตรที่จดั อบรม
จานวนชัว่ โมงอบรมเฉลี่ย/หลักสูตร
ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม ตามแผน
ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม ตามจริ ง
จานวนที่อบรมพนักงาน
จานวนพนักงานทั้งหมด
% อบรมพนักงาน
จานวนชัว่ โมงอบรมเฉลี่ย/คน

288
8
1,763,589.15
665,640.25
1692
2005
79%
6

รายละเอียด
จานวนรุ่ นหลักสูตรที่จดั อบรม
จานวนพนักงานทั้งหมด
%จานวนพนักงานที่เข้าอบรม
จานวนชัว่ โมงอบรมเฉลี่ย/คน
ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม (ล้านบาท)
ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมเทียบต่อยอดขายรวมขององค์กร
ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมเทียบต่อกาไร
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2559

2560
221
2,075
89%
8
1.9
0.03%
0.47%

288
2005
88.41%
6
0.7
0.01%
0.17%

ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
การประเมินความสามารถด้ วย Radar chart ปี 2560
เพื่อสะท้อนระดับความสามารถของ

พนักงาน และเพื่อให้พนักงานทราบ Gap ใน

การพัฒนาตนเองอย่างโปร่ งใส บริ ษทั ฯ

จึงได้นา Radar Chart มาใช้ในการวัด ความรู ้

ทักษะ ความสามารถ ทัศนติ และ

พฤติกรรมของพนักงาน โดยทาการประเมินปี

ละ 2 ครั้งและหลังการประเมิน บริ ษทั ฯ

จะมีการพัฒนาและฝึ กอบรมให้พนักงานให้มี

ระดับความสามารถที่สูงขั้น ซึ่ง

ความสามารถที่สูงขึ้นจะส่งผลต่อ

ประสิ ทธิภาพ สร้างรายได้ของพนักงาน

เอง

ผลการประเมิน Radar Chart กลุ่มระยอง
Radar Number emp.
0-49%
146
50-65%
139
66-85%
121
86-100%
11
Total

Target%
30.00%
50.00%
20.00%
0.00%
417

ผลการประเมิน Radar Chart กลุ่มสมุทรปราการ
Actual%
35.01%
33.33%
29.02%
2.64%

Radar Number emp. Target%
0-49%
132
30.00%
50-65%
355
50.00%
66-85%
254
20.00%
86-100%
0
0.00%
Total
741

Actual%
17.81%
47.91%
34.28%
0.00%

การนาระบบ Competency มาใช้ ในการพัฒนา
บุคลากร
เพื่อส่ งเสริ มด้านความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ
และพฤติ ก รรมในการท างานให้ เชื่ อ มโยงกั บ
วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ จึงได้นาระบบ Competency
ม าใ ช้ ใ น ก าร ป ร ะ เมิ น แ ล ะ พั ฒ น าร ะ ดั บ
ความสามารถหลัก ขององค์กร หรื อ ค่านิ ยมของ
องค์กร และความสามารถในด้านการจัดการ

โครงการพัฒนา Mini MD และ Supervisor
ในปี 2560 บริ ษทั ได้จโั ครงการ Mini MD รุ่ นที่ 7 มี
พนักงานถูกคัดเลือกเข้าร่ วมโครงการทั้งสิ้ น 19 คน
และหลั ก สู ตร Supervisor มี ผู ้เ ข้ า ร่ วมโครงการ
ทั้ง สิ้ น 38 คน เพื่ อ สร้ างผู ้สื บ ทอดทางธุ ร กิ จ และ
รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
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โครงการ SNC-KMUTT
บริ ษ ัท ฯ ยังด าเนิ น โครงการอย่างต่อ เนื่ อ ง ในการส่ ง
พนั ก งานและนั ก ศึ ก ษาจากสถานศึ ก ษาที่ ผ่ า นการ
คัด เลื อ ก เข้าศึ ก ษาต่ อระดับ ปริ ญ ญาตรี ในหลักสู ต ร
เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและข้อผูกมัดใดๆ
ปั จจุ บัน สาเร็ จการศึ กษาแล้ว 68 คน ซึ่ งพนักงานและ
นักศึกษาที่ส่งไปศึกษาต่อ เมื่อสาเร็ จการศึกษาแล้วจะมี
โอกาสก้ า วหน้ า ในต าแหน่ งหน้ า ที่ เป็ นผู ้บ ริ หาร
ระดับกลาง
การพัฒนาศักยาภาพทางนวัตกรรม
ส่ งเสริ มการร่ วมกิ จกรรมการพัฒ นาความสามารถด้านนวัต กรรม ร่ วมกับ ลูกค้าและหน่ วยงานภายนอก โดย
คัดเลือกบุคลากรที่มีศกั ยภาพเข้าร่ วมโครงการ

สมัครเข้าโครงการส่ งเสริ มความสามารถด้านนวัตกรรมในองค์กร
รุ่ นที่ 2 กับตลาดหลักทรัพย์ MAI และ สานักงานวัตกรรมแห่ งชาติ
เพื่อเรี ยนรู ้กระบวนการสร้างนวัตกรรมในองค์กร และขอสนับสนุน
การลงทุนเพื่อการพัฒนานวัตกรรม

สมัค รเข้าโครงการเพี่ มผลิ ต ภาพของอุตสาหกรรมศักยภาพพื้ น ที่
ระเบียงเศรษฐกิ จ (EEC) และ โครงการเพิ่มประสิ ทธิ และผลิตภาพ
การผลิ ต ด้ ว ยเทคโนโลยี วิ ศ วกรรมดิ จิ ต อล 4.0 กับ ส านั ก งาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันไทย-เยอรมัน
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ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
การดูแลสุขภาวะและความปลอดภัยในการทางาน
จัดทานโยบายและแผนงาน ด้านการบริ หารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ตลอดจนการออกแบบเครื่ องมือ อุปกรณ์ ระเบียบปฏิบตั ิตลอดจนคู่มือความปลอดภัย โดยมีการจัดฝึ กอบรมพนักงานให้มี
ความรู ้ความเข้าใจและได้รับข้อมูลข่าวสารในเรื่ องความปลอดภัยที่ เพียงพอ และกาหนดให้เรื่ องความปลอดภัย ให้อยูใ่ น
หลักสูตรการฝึ กอบรมพนักงานใหม่
สถิตอิ บุ ัตเิ หตุในการทางาน
จำนวนครั้งที่เกดิ อุบตั ิเหตุจำกกำรทำงำนและระดับควำมรุ นแรง
รวม
หน่ วยงำน
ไม่หยุดงำน
หยุดงำนไม่เกนิ 3 วัน หยุดงำนเกนิ 3 วัน สู ญเสี ยอวัยวะ/ทุพพล
เสี ยชีวิต
ทรัพย์สิ นเสี ยหำย
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2558 ปี 2558 ปี 2560
รวม
48 72 21 23 5 9 18 12 16 3 0 1 0 0 0 2 5 1 94 94 48

กิจกรรมเพื่อสุขภาวะและความปลอดภัยในการทางาน
1. การตรวจสุขภาพประจาปี
2. กิจกรรมออกกาลังกาย
3. การตรวจมะเร็ งปากมดลูก
4. การซ้อมอพยพหนีไฟ
5. การจัดกิจกรรม Safety Day

การพัฒนาคุณภาพชีวติ ในการทางาน
ส่งเสริ มให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทางาน ด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียม เป็ นธรรม และมีสภาพแวดล้อม
ในการทางานที่ดี
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การพัฒนาชุมชน และสังคมให้ อยู่ร่วมกันอย่ างเกื้อกูล
โครงการความร่ วมมือพัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษา
ท า ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ วิ ท ย า ลั ย เท ค นิ ค แ ล ะ
สถาบัน การศึ กษาหลายแห่ ง เพื่ อรั บ นักศึ กษาเข้าฝึ กงานโดยมี
รายได้เท่าเที ยมกับพนักงาน และให้โอกาสทางอาชี พ เมื่ อเรี ยน
จบแล้ ว สามารถกลั บ มาร่ วมงานกั บ บริ ษั ท ได้ โ ดยไม่ ต ้ อ ง
สั ม ภาษณ์ ปั จ จุ บัน มี นั ก ศึ ก ษาฝึ กงานเข้า มาฝึ กงานกับ บริ ษ ัม
ประมาณ 150-200 คนต่อปี
การเข้ าพบปะชุมชน
คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เข้าพบปะชุมชนใกล้เคียงที่ต้ งั บริ ษทั รัศมีประมาณ 5 กิโลเมตรปี ละ
2 ครั้ง เพื่อรับฟังผลกระทบหรื อข้อร้องเรี ยน และนามาปรุ งแก้ไขเพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกันและการอยูร่ ่ วมกัน
อย่างเกื้อกูล
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ที่ 1 ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อการประเมินประสิ ทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
เพื่อให้มีความมัน่ ใจว่า รายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ รวมทั้งข้อมูลที่ใช้ในการตัดสิ นใจมีความถูกต้อง ครบถ้วน
และน่าเชื่อถือ โดยบริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน เพื่อดูแลและกากับระบบควบคุมภายในของ
บริ ษทั ให้ปฏิบตั ิตามนโยบายและข้อพึงปฏิบตั ิที่ได้รับมอบหมาย และให้เป็ นไปตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ในปี 2560 คณะกรรมการได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ าย
บริ หาร ประกอบการตรวจสอบเอกสารที่ ฝ่ายบริ หารจัดทา และการตอบแบบประเมิ นระบบควบคุมภายในของ
บริ ษทั ฯ ด้วยตนเอง ซึ่งสรุ ปผลการประเมินระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ด้านต่างๆ 5 ส่ วน คือ การควบคุมภายใน
องค์กร การประเมินความเสี่ ยงการควบคุมการปฏิบตั ิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล และระบบการ
ติดตาม คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอในสภาพปั จจุบนั
รวมทั้งมีการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสมในสภาพปั จจุบนั
บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในโดยเฉพาะในเรื่ องการทาธุรกรรมกับผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผู ้
ที่ เกี่ ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอเหมาะสมและสามารถป้ องกันทรั พย์สินของบริ ษทั อันเกิ ดจากการที่
ผูบ้ ริ หารนาไปใช้โดยมิชอบหรื อไม่มีอานาจเพียงพอ
ในส่วนของการควบคุมภายในของบริ ษทั ย่อยนั้น บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้บริ ษทั ย่อยดาเนิ นการจัดให้มีระบบ
การควบคุมภายในที่สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯโดยบริ ษทั ฯ มีการเข้าไปตรวจสอบการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยเป็ นประจา ซึ่งที่ผา่ นมาพบว่า บริ ษทั ย่อยได้จดั ให้มีการควบคุมภายในด้านต่างๆทั้ง 5 ส่ วน
ที่เพียงพอเช่นเดียวกับบริ ษทั ฯ
สรุ ปผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ มีดงั นี้
การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
บริ ษทั มีการกาหนดเป้ าหมายชัดเจนและวัดผลได้โดยมีการพิจารณาถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและความเป็ นไป
ได้ของเป้ าหมาย เพื่อให้สามารถบรรลุเป้ าหมายที่กาหนด มีการกาหนดค่าตอบแทนให้พนักงานตามผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานในแต่ละปี อย่างสมเหตุสมผลโดยไม่มีการจูงใจหรื อให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เกินสมควร
แก่พนักงานในลักษณะที่อาจนาไปสู่การกระทาทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั โครงสร้างองค์กร โดยมีการแบ่งแยกอานาจหน้าที่กนั อย่างชัดเจน พร้อมทั้งได้
จัดทาจรรยาบรรณธุรกิจ ครอบคลุมหลักการดาเนินธุรกิจ และการปฏิบตั ิงานไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และในการ
กาหนดนโยบายและแผนการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ บริ ษทั ฯ ได้คานึงถึงความเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย ตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริ ษทั มีการประเมินความเสี่ ยง ทั้งปั จจัยความเสี่ ยงที่มาจากภายนอกและภายในบริ ษทั และมีการวิเคราะห์
เหตุการณ์ที่จะทาให้ปัจจัยที่เป็ นความเสี่ ยงนั้นเกิดขึ้นผ่านการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ประจาเดือน
และนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ทุกไตรมาส นอกจากนี้ บริ ษทั มีการกาหนดให้มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์
ที่เป็ นสาเหตุของปั จจัยความเสี่ ยง และมาตรการในการลดความเสี่ ยงเหล่านั้น โดยบริ ษทั ได้แจ้งให้พนักงานทุกคนที่
เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบตั ิตามมาตรการบริ หารความเสี่ ยงที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ บริ ษทั มีการติดตามแต่ละหน่วยงาน
ถึงการปฏิบตั ิตามแผนการบริ หารความเสี่ ยงที่กาหนดไว้ ผ่านการประชุมระดับผูบ้ ริ หารและระดับคณะกรรมการ
อย่างสม่าเสมอ
การควบคุมการปฏิบัติ (Control Activities)
บริ ษทั มีการกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ และวงเงินอนุมตั ิของผูบ้ ริ หารในแต่ระดับไว้อย่างชัดเจน กาหนด
นโยบายการทาธุรกรรมกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวโดยจัดให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการ
กาหนดให้ฝ่าย
กฎหมายของบริ ษทั ทาหน้าที่ในการตรวจสอบและให้คาแนะนาให้การดาเนินงานของบริ ษทั เป็ นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง นโยบายการควบคุมภายใน และระเบียบหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information and Communication)
ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั มีการจัดส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาและหนังสื อเชิญ
ประชุมโดยแสดงรายละเอียดของเรื่ องที่จะนาเสนอทุกครั้งเพื่อให้คณะกรรมการมีขอ้ มูลที่เพียงพอในการตัดสิ นใจ
โดยคณะกรรมการจะได้รับหนังสื อเชิญประชุมก่อนการประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน และมีการจัดทารายงานการประชุม
โดยระบุความเห็นและมติของที่ประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถสอบทานความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
คณะกรรมการภายหลังได้
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริ ษทั กาหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อทาหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุม
ภายในของพนักงานในแต่ละส่วนงานโดยมีการกาหนดให้ผตู ้ รวจสอบภายในต้องรายงานผลการตรวจสอบโดยตรง
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเฉพาะในกรณี ที่ตรวจพบข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ
จะต้องรายงานเพื่อพิจารณาสัง่ การแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร
11.2 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบต่ อการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยในปี 2560 ได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้ น 4 ครั้ง เป็ นการร่ วมประชุมกับผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบ
บัญชี และผูต้ รวจสอบภายในตามความเหมาะสม ซึ่งสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
1. สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินสาหรับปี 2560 ร่ วมกับผูบ้ ริ หารและ
ผูส้ อบบัญชี เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายงานทางการเงิ นของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้จดั ทาขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรใน
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ที่ 1 ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
สาระสาคัญตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปและมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ พร้อม
ทั้งให้ขอ้ สังเกตและรับทราบแนวทางแก้ไขปั ญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริ ษทั ฯ
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal
audit) ที่ เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่ ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ด
ต่อบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ได้ติดตามการดาเนิ นงานในปี 2560 ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ความ
รั บผิดชอบ ที่ ได้รับมอบหมาย โดยมี ความเห็ นว่า บริ ษทั ฯ ได้จัดทางบการเงิ นอย่างถูกต้องในสาระสาคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป มีการเปิ ดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันหรื อรายการที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยงที่ เหมาะสมกับสภาพธุ รกิจ มีการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
11.3 หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท
1. นายพรชัย ศิริกจิ พาณิชย์ กลู ตาแหน่งผูจ้ ดั การแผนกตรวจสอบภายใน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่านายพรชัย ศิริกิจพาณิ ชย์กูล มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่ จะปฏิ บัติหน้าที่ ดังกล่าวได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากเป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้ ความสามารถ
ประสบการณ์โดยตรงในงานตรวจสอบภายในสามารถสื่ อสารทาความเข้าใจและให้คาแนะนาหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
สนับสนุนให้การทางานมีประสิ ทธิภาพมากขึ้นได้เป็ นอย่างดีท้ งั นี้กรณี ที่มีการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผูด้ ารง
ตาแหน่งหัวหน้างานผูต้ รวจสอบภายใน ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการการตรวจสอบ
2. นางสาวรั ตนาภรณ์ ลีนะวัต ตาแหน่ง เลขานุการบริ ษทั และเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้างานกากับดูแล
การปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
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12. รายการระหว่างกัน
12.1 ลักษณะรายการระหว่ างกัน
ในระหว่างปี 2560 บริ ษทั มีรายการกับบริ ษทั ย่อย โดยเป็ นรายการซื้ อขายสิ นค้าและวัตถุดิบระหว่างกันตาม
สายการผลิตของแต่ละบริ ษทั ซึ่งรายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงกันตามปกติ
ธุรกิจ และมีรายการระหว่างบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันอื่นได้แก่ การกูย้ มื ระยะสั้นและระยะยาวระหว่างกลุ่มบริ ษทั
รายการระหว่างกันของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้เปิ ดเผยไว้ครบถ้วนแล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หัวข้อ 5
12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตั ริ ายการระหว่ างกัน
บริ ษทั ได้มีการกาหนดมาตรการและขั้นตอนการทารายการระหว่างกัน โดยให้มีการปฏิ บตั ิตามข้อกาหนด
กฎระเบียบของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หากมี
รายการระหว่างกันของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยเกิ ดขึ้ นกับบุ คคลที่ อาจมี ส่วนได้ส่วนเสี ย หรื ออาจก่ อให้เกิ ดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูพ้ ิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าทารายการ และ
เสนอแนะต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ ม ัติ โดยค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ สู ง สุ ด ของบริ ษ ัท ในกรณี ที่
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริ ษทั ได้ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ
อิสระ หรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการ
ตัดสิ นใจของคณะกรรมการ หรื อ ผูถ้ ือหุ ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ การกาหนดราคาและเงื่ อนไขการทารายการ จะต้อง
เป็ นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ เป็ นไปตามราคายุติธรรม หรื อมีการเปรี ยบเทียบกับราคาตลาด นอกจากนี้ ผูม้ ีส่วนได้
เสี ย อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกันนั้น ๆ จะไม่สามารถมีส่วนร่ วมในการพิจารณาอนุมตั ิ
รายการระหว่างกันนั้น ๆ ได้
ทั้งนี้ บริ ษทั จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั
12.3 นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
หากบริ ษทั มีการเข้าทารายการระหว่างกันในอนาคต บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามมาตรการการอนุมตั ิรายการระหว่าง
กันตามข้อ 12.2 โดยการเข้าทารายการระหว่างกันของบริ ษทั ในอนาคตนั้น จะเป็ นรายการตามปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันตามปกติธุรกิจ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั กับกิจการที่เกี่ยวข้อง
และผูถ้ ือหุน้ ส่วนนโยบายการกาหนดราคาระหว่างบริ ษทั กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันนั้น จะกาหนดจากราคาตามปกติ
ของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กาหนดให้กบั บุคคลหรื อกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน สาหรับราคาสิ นค้าที่ซ้ือจากบริ ษทั ย่อย
จะเป็ นไปตามราคาขายของบริ ษทั ย่อยที่กาหนดจากราคาทุนบวกกาไรส่วนเพิ่มโดยเทียบเคียงได้กบั ราคาตลาด
การเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน จะเป็ นไปตามระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลหรื อ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
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ที่ 1 ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ตารางสรุปงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
ล้ านบาท
%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
ล้ านบาท
%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
ล้ านบาท
%

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

505.39

10.40%

404.85

7.76%

378.19

9.14%

1,065.37

21.92%

1,236.13

23.68%

1,016.53

24.56%

15.90

0.33%

16.63

0.32%

92.63

2.24%

สิ นค้าคงเหลือ

317.03

6.52%

424.38

8.13%

281.33

6.80%

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

164.74

3.39%

131.73

2.52%

65.33

1.58%

รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

2,068.43

42.57%

2,213.72

42.41%

1,834.01

44.31%

59.09

1.22%

46.26

0.89%

79.10

1.91%

173.61

3.57%

182.31

3.49%

210.97

5.10%

2,449.06

50.40%

2,686.93

51.48%

1,918.57

46.36%

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

37.52

0.77%

45.31

0.87%

51.19

1.24%

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

27.35

0.56%

10.39

0.20%

8.81

0.21%

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

44.35

0.91%

34.93

0.67%

35.96

0.87%

รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

2,790.99

57.43%

3,006.13

57.59%

2,304.60

55.69%

รวมสินทรัพย์

4,859.42 100.00%

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

5,219.85 100.00%

4,138.61 100.00%

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

30.00

0.62%

535.00

10.25%

20.00

0.38%

1,109.97

22.84%

1,363.63

26.12%

1,229.26

23.55%

รายได้รอตัดบัญชีส่วนที่รับรู ้ภายในหนึ่งปี

23.42

0.48%

25.49

0.49%

-

-

เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพยที่กาหนดชาระภายในหนึ่งปี

13.72

0.28%

53.21

1.02%

81.39

1.56%

247.80

5.10%

114.23

2.19%

56.03

1.07%

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

8.16

0.17%

3.19

0.06%

4.88

0.09%

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

20.11

0.41%

32.50

0.62%

19.06

0.37%

1,453.19

29.90%

2,127.25

40.75%

1,410.62

27.02%

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่กาหนดชาระภายในหนึ่งปี

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
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SNC
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
ล้ านบาท
%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
ล้ านบาท
%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
ล้ านบาท %

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
-

-

10.02

0.19%

9.75

0.24%

รายได้รอตัดบัญชี

52.51

1.08%

15.75

0.30%

-

-

เงินกูย้ มื ระยะยาว

455.87

9.38%

256.11

4.91%

183.83

4.44%

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

56.00

1.15%

62.44

1.20%

65.33

1.58%

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

4.32

0.09%

13.70

0.26%

8.98

0.22%

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

3.97

0.08%

3.76

0.07%

-

-

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

572.66

11.78%

361.78

6.93%

267.89

6.47%

2,025.85

41.69%

2,489.03

47.68% 1,678.51

40.56%

287.78

5.92%

287.78

1,213.60

24.97%

1,213.60

73.82

1.52%

71.32

1.37%

71.27

1.72%

1,076.36

22.15%

942.79

18.06%

806.15

19.48%

-

-

-

-

(6.02)

(0.15%)

รวมส่ วนของบริษัท

2,651.56

54.57%

2,515.49

48.19% 2,372.78

57.33%

รวมส่วนของบริ ษทั -สุทธิ

2,651.56

54.57%

2,515.49

48.19% 2,372.78

57.33%

182.01

3.75%

215.33

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

2,833.57

58.31%

2,730.82

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

4,859.42 100.00%

เจ้ าหนีค้ ่ าซื้อสินทรัพย์

รวมหนีส้ ิน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

5.51%

287.78

6.95%

23.25% 1,213.60

29.32%

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้

ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
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4.13%

87.32

2.11%

52.32% 2,460.10

59.44%

5,219.85 100.00% 4,138.61 100.00%

ที่ 1 ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ปี 2560
ล้ านบาท

รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กาไรขั้นต้ น

ปี 2559
%

7,526.71
(6,639.63)

100.00%

ปี 2558

ล้ านบาท

%

ล้ านบาท

%

7,468.16

100.00%

8,140.25

100.00%

(88.21%) (6,503.39) (87.08%) (7,274.58) (89.37%)

887.09

11.79%

964.77

12.92%

865.67

10.63%

3.05

0.04%

4.17

0.06%

6.07

0.07%

59.31

0.79%

48.30

0.65%

36.92

0.45%

-

-

6.57

0.09%

-

-

(89.39)

(1.19%)

(81.85)

(1.10%)

(77.95)

(0.96%)

(348.80)

(4.63%)

(406.05)

(5.44%)

(288.16)

(3.54%)

(57.64)

(0.77%)

(87.10)

(1.17%)

(91.06)

(1.12%)

(9.00)

(0.12%)

-

-

-

-

(35.42)

(0.47%)

(23.05)

(0.31%)

(17.40)

(0.21%)

1.25

0.02%

(1.02)

(0.01%)

3.56

0.04%

กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

410.44

5.45%

424.74

5.69%

437.65

5.38%

(0.59)

(0.01%)

(27.38)

(0.37%)

(26.92)

(0.33%)

กาไรสาหรับปี

409.85

5.45%

397.36

5.32%

410.73

5.05%

รายได้ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
กาไรที่รับรู ้ส่วนได้เสี ยซึ่งถือก่อนการเปลี่ยนแปลง
สถานะเป็ นบริ ษทั ย่อย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
กาไร (ขาดทุน) จากการจาหน่ายเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนจากบริ ษทั ร่ วมและกิจการที่
ควบคุมร่ วมกัน
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ปี 2560
ล้ านบาท

ปี 2559
%

ล้ านบาท

ปี 2558
%

ล้ านบาท

%

การดาเนินงานทีย่ กเลิก
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี จากการดาเนินงานที่
ยกเลิก
- สุทธิจากภาษี

(3.90)

(0.05%)

-

-

-

-

กาไรสาหรับปี

405.95

5.39%

-

-

-

-

-

-

-

-

(7.58)

(0.09%)

-

-

-

-

1.52

0.02%

405.95

5.39%

397.36

5.32%

(6.06)
404.67

(0.07%)
4.97%

401.31

5.33%

401.65

5.38%

409.86

5.49%

4.64

0.06%

(4.29)

(0.06%)

0.87

0.01%

405.95

5.39%

397.36

5.32%

410.73

5.50%

401.31

5.33%

401.65

5.38%

403.84

5.41%

4.64

0.06%

(4.29)

(0.06%)

0.83

0.01%

405.95

5.39%

397.36

5.32%

404.67

5.42%

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้
ในกาไรหรื อขาดทุน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี - สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรสาหรับปี
การแบ่ งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
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1.40

1.42

ที่ 1 ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
งบกระแสเงินสด

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับปี

405.95

397.36

410.73

316.86

295.86

272.13

ค่าเสื่ อมราคาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

8.70

3.56

2.69

ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

7.90

8.41

9.00

ขาดทุนการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ (กลับรายการ)

(1.84)

3.07

(2.32)

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (กลับรายการ)

(1.19)

0.69

0.17

กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น

0.62

(0.55)

1.50

(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

9.00

-

-

(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

(0.79)

-

-

รายได้ดอกเบี้ยรับ

(3.13)

(4.16)

(6.07)

ผลประโยชน์พนักงาน

(2.70)

1.72

11.53

ต้นทุนทางการเงิน

35.42

23.05

17.40

0.12

-

0.04

-

(6.57)

-

(1.10)

8.48

0.41

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และกิจการที่ควบคุม
ร่ วม-สุทธิจากภาษีเงินได้

(1.25)

1.02

(3.57)

ภาษีเงินได้

(0.39)

27.38

26.92

สินทรัพย์ และหนีส้ ินดาเนินงาน

772.19

759.32

740.56

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

157.21

(144.83)

154.17

สิ นค้าคงเหลือ

101.81

(119.84)

1.80

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(36.24)

(62.45)

(19.10)

(9.53)

1.03

2.60

(237.42)

26.91

(154.63)

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

(2.51)

(6.68)

(3.30)

รายได้รอตัดบัญชี

34.70

-

-

(12.10)

7.26

3.72

รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา

หนี้สงสัยจะสูญ
กาไรที่รับรู ้ของส่วนได้เสี ยซึ่งถือก่อนการเปลี่ยนแปลงสถานะเป็ น
บริ ษทั ย่อย
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

กาไรจากการดาเนินงานก่ อนการเปลีย่ นแปลงใน

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
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งบกระแสเงินสด

ปี 2560

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

ปี 2559

ปี 2558

0.21

(13.00)

-

เงินสดได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

768.33

447.72

725.82

จ่ายภาษีเงินได้

(15.15)

(30.11)

(23.76)

เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

753.19

417.61

702.06

3.08

4.17

6.07

105.00

-

-

-

-

(66.79)

ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

(263.05)

(775.59)

(237.09)

ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

12.34

6.99

0.62

ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(0.56)

(2.89)

(5.10)

ขายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

-

0.45

-

1.13

-

30.00

(0.40)

-

(36.62)

-

7.45

-

18.61

-

-

-

(6.00)

-

(123.87)

(765.42)

(308.91)

(35.29)

(23.05)

(17.40)

เงินสดรับจากเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน

4,051.40

2,231.59

1,745.00

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน

(4,223.07)

(1,665.07)

(1,832.99)

(230.22)

(259.00)

(247.46)

(13.00)

-

-

(1.25)

90.00

(8.03)

(29.40)

-

-

(480.84)

374.47

(363.91)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ

148.48

26.66

29.24

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

404.85

378.19

348.95

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินจากการจาหน่ายเงินลงทุนบริ ษทั ย่อย

(47.95)

-

-

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

505.39

404.85

378.19

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
เงินสดรับจากการขายบริ ษทั ย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
ซื้ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการได้มาซึ่งบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ซื้อเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย

จ่ายเงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุน้ บริ ษทั
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
การได้มาซึ่งส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
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ที่ 1 ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
อัตราส่ วนทางการเงิน

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง (ครั้ง)

1.42

1.04

1.30

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (ครั้ง)

1.21

0.84

1.10

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (ครั้ง)

7.07

7.12

7.47

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

52.00

51.26

48.87

อัตราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ (ครั้ง)

18.04

18.43

25.88

ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย (วัน)

20.00

19.80

14.10

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (ครั้ง)

5.41

5.03

5.61

ระยะเวลาชาระหนี้ (วัน)

67.00

72.56

65.03

Cash Cycle (วัน)

4.00

(1.50)

(2.06)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)

0.71

0.91

0.68

อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)

0.26

0.33

0.11

อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย (เท่า)

12.45

19.43

26.15

อัตรากาไรขั้นต้น (%)

11.80

12.92

10.63

อัตรากาไรสุทธิ (%)

5.29

5.38

5.04

กาไรต่อหุน้ (บาท)

1.39

1.40

1.42

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (%)

8.75

9.57

10.96

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)

15.53

16.43

17.86

อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ (%)

64.54

64.48

63.38

อัตราส่ วนแสดงสภาพคล่ อง

อัตราส่ วนแสดงการดาเนินงาน

อัตราส่ วนการชาระหนี้

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14.1 การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
รายได้ จากการขาย จำนวน 7,527 ล้ำนบำท (2559: 7,373 ล้ำนบำท) เพิ่มขึ้น 154 ล้ำนบำท คิดเป็ น 2% มำจำก
1. กลุ่มงำน AUTO มีรำยได้ เพิ่มขึ้น 255 ล้ำนบำท และมีผลกำไรจำกกำรดำเนิ นงำน เพิ่มขึ้น 35 ล้ำนบำท จำก 1)
ได้รับงำน new model จำกลูกค้ำในประเทศสหรัฐอเมริ กำและจีนเพิ่มขึ้น 2) new model จำกงำนรถจักรยำนยนต์
เพิ่มขึ้น รวมถึง 3) กำรรับรู ้ยอดขำย SSMA เต็มปี (2559: ยอขำย SSMA รับรู ้ครึ่ งปี หลัง)
2. กลุ่มงำน OEM/ODM มีรำยได้ลดลง 171 ล้ำนบำท และมีผลกำไรจำกกำรดำเนิ นงำน ลดลง 25 ล้ำนบำท เนื่ องจำก
1) คำสั่งซื้ อเครื่ องปรับอำกำศแบบ window ลดลง 2) ประกอบกับช่วงต้นปี มีกำรย้ำยโรงงำนจำกแหลมฉบังไปที่
ระยองกำรผลิตยังไม่เข้ำที่ อย่ำงไรก็ดีในช่วงครึ่ งปี หลังประสิ ทธิ ภำพกำรผลิตดีข้ ึน 3) ได้รับผลกระทบจำกค่ำเงิน
บำทที่แข็งขึ้นซี่งมีผลต่อมูลค่ำกำรส่งออกของ SAHP
3. กลุ่มงำน E/A PART มีรำยได้เพิ่มขึ้น 126 ล้ำนบำท และมีผลกำไรจำกกำรดำเนินงำน เพิ่มขึ้น 1 ล้ำนบำท เนื่องจำก
1) รำคำทองแดง LME เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจำก $ 4,806 เป็ น $ 5,625 ต่อตัน 2) ได้รับคำสั่งซื้ อเพิ่มมำกขึ้นทั้งงำนฉี ด
พลำสติกและงำนท่อทองแดงและงำนขึ้นรู ปโลหะแผ่น
4. รำยได้จำกกำรดำเนิ นงำนอื่นๆ ลดลง 57 ล้ำนบำท มำจำกยอดขำยชิ้นส่ วน Aluminum condenser ที่ลดลง จำก
ยอดขำย TTD ที่ลดลง โดยมีผลขำดทุน 105 ล้ำนบำท เกิดจำกผลกำรดำเนินงำนของ Aluminum condenser ผลกำร
ดำเนินงำนของ MSPC ต้นทุนโรงงำนที่นิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง ขำดทุนจำกกำรขำย TTD และ ดอกเบี้ยจ่ำยที่
เพิ่มขึ้น
5. ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ลดลง เนื่องมำจำกผลของกำรบันทึกบัญชีสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 25 ล้ำนบำทจำก
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุน ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำทรัพย์สิน และรำยได้รอตัดบัญชี
6. กำไรสุทธิรวม 401 ล้ำนบำท คิดเป็ นกำไรต่อหุน้ เท่ำกับ 1.39 บำทต่อหุน้

150

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด มหำชน | รายงานประจาปี 2560

ที่ 1 ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
14.2 ฐานะการเงินของบริษัท
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 4,859 ล้ำนบำท (ปี 2559: 5,220 ล้ำนบำท) ลดลง 361 ล้ำนบำท คิด
เป็ น 7% รำยกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมีดงั นี้
 จำกกำรขำยเงินลงทุนในบริ ษทั ท็อปเทค ไดมอนด์ ทูลส์ จำกัด ทำให้สินทรัพย์ลดลง จำนวน 174 ล้ำนบำท
 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ลดลง 238 ล้ำนบำท จำกค่ำเสื่ อมรำคำประจำปี 2560 จำนวน 317 ล้ำนบำท และใน
ปี 2560 ควบคุมกำรลงทุนใหม่ มีเพียงกำรลงทุนที่ต่อเนื่องจำกปี 2559 คือ 1)โครงกำรติดตั้งแผงโซลำร์บน
หลังคำ (Solar rooftop) 60 ล้ำนบำท 2) โรงงำนฉี ดพลำสติก และโรงประกอบเครื่ องปรับอำกำศที่ระยอง 55
ล้ำนบำท
 ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น ลดลง 170 ล้ำนบำท จำกปี 2559 โอนเงินล่วงหน้ำเพื่อลงทุนในบริ ษทั ยะลำฟ้ ำ
สะอำด จำกัด จำนวน 145 ล้ำนบำท ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ยปี 2560 เท่ำกับ 52 วัน (ปี 2559: 51 วัน)
 สิ นค้ำคงเหลือ ลดลง 107 ล้ำนบำท เนื่องจำกปลำยปี 2559 มีกำรผลิตสิ นค้ำไว้สำรองจำนวนหนึ่ง เพื่อกำรย้ำย
โรงงำนจำกจังหวัดชลบุรีมำที่จงั หวัดระยอง โดยระยะเวลำกำรหมุนของสิ นค้ำปี 2560 เท่ำกับ 20 วัน (ปี
2559 : 20 วัน)
หนีส้ ิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีหนี้ สินรวมจำนวน 2,026 ล้ำนบำท (ปี 2559: 2,489 ล้ำนบำท) ลดลง จำนวน 463 ล้ำน
บำท คิดเป็ น 19% รำยกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมีดงั นี้
 เจ้ำหนี้กำรค้ำลดลง 254 ล้ำนบำท เนื่องจำกปลำยปี 2559 มีกำรผลิตสิ นค้ำไว้สำรองจำนวนหนึ่ง เพื่อกำรย้ำย
โรงงำนจำกจังหวัดชลบุรีมำที่จงั หวัดระยอง
 จ่ำยคืนเงินกูย้ มื สถำบันกำรเงิน 172 ล้ำนบำท จำกนโยบำยจ่ำยคืนเงินกูใ้ ห้หมดภำยในปี 2563
 อัตรำส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (D/E) เท่ำกับ 0.71 เท่ำ ( ปี 2559 : 0.91 เท่ำ) หนี้ สินส่ วนใหญ่เป็ น
เจ้ำหนี้กำรค้ำ และเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน
 อัตรำส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ( D(int) /E) เท่ำกับ 0.26 เท่ำ (ปี 2559 : 0.34 เท่ำ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ส่วนของผูถ้ ือหุน้ จำนวน 2,833 ล้ำนบำท (ปี 2559 จำนวน 2,731 ล้ำนบำท) เพิ่มขึ้นจำนวน
102 ล้ำนบำท จำกกำรที่บริ ษทั มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 จำนวน 401 ล้ำนบำท บริ ษทั ได้จดั สรรเงินปั นผลระหว่ำง
กำลสำหรับปี 2560 ในอัตรำหุน้ ละ 0.40 บำทต่อหุน้ สำหรับหุน้ สำมัญจำนวน 287,777,339 หุน้ คิดเป็ นจำนวนเงิน
115 ล้ำนบำท และในงวดสิ้นปี อันเป็ นงวดสุดท้ำยในอัตรำหุน้ ละ 0.50 บำท สำหรับหุน้ สำมัญจำนวน 287,777,339
หุน้ คิดเป็ นจำนวนเงิน 144 ล้ำนบำทโดยกำหนดจ่ำยเงินปั นผลงวดสุดท้ำยในวันที่ 30 เมษำยน 2561 บริ ษทั จัดสรร
เงินปันผลรวมเป็ นอัตรำหุน้ ละ 0.90 บำท หรื อคิดเป็ นอัตรำร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิ (นโยบำย: จ่ำยเงินปั นผลไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ) โดยมีอตั รำผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ROE) ร้อยละ 15.53 (ปี 2559: ร้อยละ 16.43)
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามที่ บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จากัด (มหาชน) ได้จดั ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย นายสุ ชาติ บุญ
บรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ นางชนิสา ชุติภทั ร์ และ นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ เป็ นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ โดยในปี 2560 ได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เป็ นการร่ วมประชุมกับผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และผูต้ รวจสอบภายใน
ตามความเหมาะสม ซึ่งสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
1.

2.

3.
4.
5.
6.

สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินสาหรับปี 2560 ร่ วมกับผูบ้ ริ หารและผูส้ อบบัญชี เพื่อให้
มัน่ ใจว่ารายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้จดั ทาขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทัว่ ไปและมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่ อถือได้ พร้อมทั้งให้ขอ้ สังเกตและรับทราบ
แนวทางแก้ไขปั ญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริ ษทั ฯ
สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสม
และมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่ผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั ฯ
สอบทานการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ระเบียบปฏิ บตั ิและข้อ
กฎหมาย ซึ่ ง บริ ษ ัท ฯ ได้ผ่า นการรั บ รองเป็ นสมาชิ ก แนวร่ ว มปฏิ บัติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ ( Thailand ‘s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Committee : CAC ) เมื่อวันที่
16 ตุลาคม 2558 เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมที่ เหมาะสม และ เพียงพอในการป้ องกันความเสี่ ยงด้าน
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ได้ติดตามการดาเนินงานในปี 2560 ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีความเห็นว่า บริ ษทั ฯ ได้จดั ทางบการเงินอย่างถูกต้องในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป มี
การเปิ ดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันหรื อรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุม
ภายในและการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

(นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี )
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ที่
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฎในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการ
จัดทา รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เกิดความโปร่ งใสและเป็ น
ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนทัว่ ไป
คณะกรรมการได้จดั ให้มีและดารงรักษาไว้ซ่ ึงระบบบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิ ทธิภาพ เพื่อให้มนั่ ใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้
ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการทุจริ ตหรื อการดาเนินการที่ผดิ ปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ทั้งนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพ
ของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่ องนี้ปรากฏใน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปี นี้แล้ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย โดยรวมอยูใ่ นระดับที่น่า
พอใจและสามารถสร้างความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินและงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายสาธิต ชาญเชาวน์กลุ
ประธานกรรมการบริ ษทั

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล
ประธานกรรมการบริ หาร
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SNC
รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษ ัท เอส เอ็ น ซี ฟอร์ เ มอร์ จ ำกัด (มหำชน) ได้จัด ตั้ง คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำ ตอบแทน ซึ่ ง
ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระทั้งหมดจำนวน 3 ท่ำน ได้แก่
1) นำยชัยศักดิ์

อังค์สุวรรณ

ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทน

2) นำยวิศำล

วุฒิศกั ดิ์ศิลป์

กรรมกำรสรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทน

3) พล.ต.ต นพ. นพศักดิ์ ภูวฒั นเศรษฐ

กรรมกำรสรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนได้ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมขอบเขตหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบที่ ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ โดยระหว่ำงปี 2560 คณะกรรมกำรสรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทนได้มีกำรประชุม
รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยกรรมกำรทุกท่ำนได้เข้ำร่ วมประชุมครบทุกครั้ง สรุ ปสำระสำคัญได้ดงั นี้
1) พิจำรณำหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั รวมทั้ง
คัดเลือกบุคคลที่มีควำมเหมำะสม และเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำร นำเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้เป็ นผู ้
แต่งตั้งกรรมกำร
2) พิจำรณำแนวทำงกำหนดค่ำตอบแทน และรู ปแบบของค่ำตอบแทน ทั้งที่ เป็ นตัวเงิ นและมิใช่ตวั เงิ นของ
คณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำร เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
3) พิจำรณำหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผูบ้ ริ หำรระดับสู ง รวมทั้ง
คัดเลือกบุคคลที่มีควำมเหมำะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
4) พิจำรณำแนวทำงกำหนดค่ำตอบแทน และรู ปแบบของค่ำตอบแทน ทั้งที่ เป็ นตัวเงิ นและมิใช่ตวั เงิ นของ
ผูบ้ ริ หำรระดับสูง และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
5) ส่งเสริ ม สนับสนุน และเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ รำยย่อยเสนอวำระและเสนอชื่อบุคคลเข้ำเป็ นกรรมกำร แทน
กรรมกำรที่ครบวำระเป็ นกำรล่วงหน้ำ ตั้งแต่วนั ที่ 15 กันยำยน 2560 จนถึงวันที่ 15 ธันวำคม 2560

(นำยชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ)
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหำชน) ได้จดั ตั้งคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมกำร
2 ท่ำน คือ นำยสมบุญเกิดหลิน ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง และนำยสำมิตต์ ผลิตกรรม กรรมกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยง
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงได้ปฏิบตั ิหน้ำที่ ตำมขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ฯ โดยระหว่ำงปี 2560 คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยงได้มี กำรประชุ ม รวมทั้งสิ้ น 5 ครั้ ง โดย
กรรมกำรทุกท่ำนได้เข้ำร่ วมประชุมครบทุกครั้ง สรุ ปสำระสำคัญได้ดงั นี้
1. กำหนดนโยบำยและกรอบกำรดำเนินงำนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงทุกประเภทของบริ ษทั
2. จัดวำงรู ปแบบโครงสร้ำงของกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของบริ ษทั กำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
และจัดทำระบบเตือนภัยของควำมเสี่ ยงทุกประเภทเพื่อจัดกำรควำมเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่สำมำรถยอมรับได้ ให้
สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของบริ ษทั
3. กำกับ ดูแล ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนิ นงำน เพื่อทบทวนและพัฒนำระบบควำมเสี่ ยงให้มีประสิ ทธิ ภำพ
รวมทั้งให้มีกำรจัดทำวิเครำะห์ประเมินปั จจัยควำมเสี่ ยงที่อำจเกิดขึ้น และจะมีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของ
บริ ษทั ทั้งควำมเสี่ ยงที่มำจำกภำยนอกและที่จะเกิดขึ้นภำยในบริ ษทั
4. จัดให้มีกำรสื่ อสำร และทำควำมเข้ำใจกับคณะอนุกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
5. ประเมินสถำนกำรณ์เป็ นระยะ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำ กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงมีควำมเพียงพอ และเหมำะสม ได้ถูกนำไป
ปฎิบตั ิอย่ำงต่อเนื่ อง และเป้ ำหมำยที่กำหนด รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้น และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
อื่นๆอย่ำงเหมำะสม

(นำยสมบุญ เกิดหลิน)
ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี ยง
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SNC
รายงานคณะกรรมการ ESG
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) ได้จดั ตั้งคณะกรรมกำร ESG ซึ่ งประกอบด้วย กรรมกำร 2 ท่ำน คือ
นำยสำมิตต์ ผลิตกรรม ประธำนคณะกรรมกำร ESG และนำยสมบุญเกิดหลิน กรรมกำร ESG
คณะกรรมกำร ESG ได้ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริ ษ ัทฯ โดยระหว่ำงปี 2560 คณะกรรมกำร ESGได้มี กำรประชุ ม รวมทั้งสิ้ น 7 ครั้ ง โดยกรรมกำรทุ กท่ ำนได้เข้ำร่ วม
ประชุมครบทุกครั้ง สรุ ปสำระสำคัญได้ดงั นี้
1. พิจำรณำทบทวนนโยบำยเกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั
อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทำงปฏิบตั ิของสำกล และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2. กำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมหลักบรรษัทภิบำลของสถำบันกำกับ เช่น ตลำดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เป็ นต้น ด้วยควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
3. นำแนวทำงกำรกำกับดู แลกิ จกำรของบริ ษทั จดทะเบี ยนในประเทศไทยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งสอดคล้องกับหลักกำรกำกับดู แล
กิจกำรของ OECD (OECD Principles of Corporate Governance) มำใช้เป็ นหลักในกำรดำเนิ นงำน ได้แก่ สิ ทธิ
ของผูถ้ ื อหุ ้น กำรปฏิ บัติ ต่อผูถ้ ื อหุ ้นอยำงเท่ ำเที ยมกัน สิ ทธิ ข องผูม้ ี ส่วนได้เสี ย กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำม
โปร่ งใส และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
4. เสนอแนะข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั และข้อพึงปฏิบตั ิของผูบ้ ริ หำรb
5. ส่งเสริ มกำรเผยแพร่ วฒั นธรรมในกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และกำรมีส่วนร่ วมในกำรดำเนิ นกิจกรรมเพื่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืนให้เป็ นที่เข้ำใจทัว่ ทุกระดับ และมีผลในทำงปฏิบตั ิ

(นำยสำมิตต์ ผลิตกรรม)
ประธำนคณะกรรมกำร ESG
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บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 23/2560
วันที่ 30 มีนำคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมสำนักงำนใหญ่ บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหำชน)
เริ่ มประชุมเวลำ 14.00 น.
คุณสำธิต ชำญเชำวน์กลุ ประธำนกรรมกำรบริ ษทั ทำหน้ำที่เป็ นประธำนที่ประชุม
คุณอนะรัช ชัยธนะภิญโญ เลขำนุกำรที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบจำนวนหุน้ ทั้งหมดและหุน้ ที่มีสิทธิ ออก
เสี ยงของบริ ษทั ดังนี้
หุน้ จดทะเบียนและมีสิทธิออกเสียง
จำนวน
287,777,339
หุน้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยง
จำนวน
4,970
รำย
ผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมทั้งหมดจำนวน
มำด้วยตนเอง
รับมอบฉันทะ
จำนวนหุน้ ทั้งหมด
คิดเป็ นร้อยละของหุน้ ที่จำหน่ำยได้ท้ งั หมด

เริ่ มประชุม
107 รำย
53 รำย
54 รำย
153,658,617 หุน้
53.39

ปิ ดประชุม
116 รำย
61 รำย
55 รำย
155,267,579 หุน้
53.95

จำนวนหุ ้นที่ลงทะเบียนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหุ ้นที่ มีอยูท่ ้ งั หมด ครบเป็ นองค์ประชุมตำมมำตรำ 103 แห่ ง
พระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ แล้ว
คุณสำธิต ชำญเชำวน์กลุ ประธำนกรรมกำรบริ ษทั กล่ำวเปิ ดประชุม
เลขำนุกำรที่ประชุมได้แนะนำคณะกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และผูส้ อบบัญชีดงั นี้
1. คุณสำธิต
2. ดร.สมชัย
3. คุณชัยศักดิ์
4. คุณสุชำติ
5. คุณวิศำล
6. คุณชนิสำ
7. พล.ต.ต.นพ.นพศักดิ์
8. คุณสมบุญ
9. คุณสำมิตต์
คุณรัฐภูมิ
คุณวิภำวรรณ
คุณเอกสิ ทธิ์
คุณอนะรัช

ชำญเชำวน์กลุ
ประธำนกรรมกำรบริ ษทั และกรรมกำรอิสระ
ไทยสงวนวรกุล ประธำนกรรมกำรบริ หำร
อังค์สุวรรณ
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
บุญบรรเจิดศรี
วุฒิศกั ดิ์ศิลป์
ชุติภทั ร์
ภูวฒั นเศรษฐ
เกิดหลิน
ผลิตกรรม
นันทปถวี
ปั ทวันวิเวก
ชูธรรมสถิตย์
ชัยธนะภิญโญ

กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน และกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง กรรมกำร ESG และกรรมกำร
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง กรรมกำร ESG และกรรมกำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชีกำรเงิน
ผูส้ อบบัญชี
ผูส้ อบบัญชี
เลขำนุกำรที่ประชุม
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เลขำนุ กำรที่ ประชุ มได้แจ้งให้ที่ประชุ มทรำบว่ำ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอวำระกำรประชุม ส่ ง
คำถำมล่วงหน้ำ และเสนอชื่ อบุ คคลเพื่ อเข้ำรั บกำรเลื อกตั้งเป็ นกรรมกำร นับตั้งแต่วนั ที่ 15 กันยำยน 2559 ถึ งวันที่ 15
ธันวำคม 2559 ปรำกฏว่ำไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่ำนใดเสนอวำระกำรประชุม ส่ งคำถำมล่วงหน้ำและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำร
เลือกตั้งเป็ นกรรมกำรมำแต่อย่ำงใด
ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครั้งนี้ มติของที่ประชุมให้ถือตำมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ “ข้อ 34” โดยมติของที่ประชุมผู ้
ถือหุ ้นให้ถือคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมำประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่ งหุ ้นเป็ นหนึ่ ง
เสี ยง ถ้ำมีคะแนนเสี ยงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขำด และในกำรลงคะแนน
ของวำระกำรประชุมทุกวำระ ขอให้ท่ำนผูถ้ ือหุ ้นโปรดกำเครื่ องหมำย ✓ ลงในช่อ ง ว่ำ เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย หรื องด
ออกเสี ยง ลงในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้ล่วงหน้ำไว้ก่อนแล้ว โดยในกำรลงคะแนนในบัตรนี้ จะใช้เวลำประมำณ 1 นำที
เมื่อครบเวลำ จะมีเจ้ำหน้ำที่เป็ นผูจ้ ดั เก็บและทำกำรรวบรวมคะแนน กำรนับคะแนน จะนับเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย นับเสี ยงที่งด
ออกเสี ยง และที่เหลือ คือเสี ยงที่เห็นด้วยเพื่อประกำศให้ที่ประชุมทรำบ โดยในกำรตรวจนับคะแนนเสี ยงในครั้งนี้ มีผตู ้ รวจ
สอบนับคะแนนเสี ยงคือ นำยสันทัด กองทัพธรรม จำกสำนักงำนกฎหมำยกองทัพธรรม
วำระที่ 1 รับทรำบรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 22/2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ รับทรำบรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 22/2559 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 1 เมษำยน 2559
ควำมเห็ นของคณะกรรมกำร เห็ น สมควรเสนอต่อ ที่ ป ระชุ มสำมัญ ผูถ้ ื อ หุ ้นเพื่ อรั บ ทรำบรำยงำนกำรประชุ ม
ดังกล่ำว
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทรำบรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 22/2559
วำระที่ 2 รับทรำบผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ รับทรำบผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2559 ของบริ ษทั ฯ
คุณสำมิตต์ ผลิตกรรม รองประธำนกรรมกำรบริ หำรเป็ นผูร้ ำยงำนผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
ในรอบปี 2559 บริ ษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรขำย 7,468 ล้ำนบำท ลดลง 672 ล้ำนบำท คิดเป็ น 8% มำจำก
1. รำยได้จำกกลุ่ม OEM จำนวน 3,118 ล้ำนบำท (2559: 4,048 ล้ำนบำท) ลดลง 929 ล้ำนบำท จำกกำรผลิต
ของลูกค้ำลดลง โดยในปี 2559 มียอดกำรผลิต OEM จำนวน 360,000 เครื่ อง (2558: 476,000 เครื่ อง)
2. รำยได้จำกกลุ่มชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยำนพำหนะ จำนวน 1,152 ล้ำนบำท (2558: 906 ล้ำนบำท)
เพิ่มขึ้น 245 ล้ำนบำท มำจำก
2.1 งำนชิ้นส่วนท่อสำหรับอุตสำหกรรมแอร์รถยนต์มีรำยได้เพิ่มขึ้น 67 ล้ำนบำท
2.2 รำยได้ของบริ ษทั เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชัน่ จำกัด จำนวน 176 ล้ำนบำท (ได้เปลี่ยน
จำกบริ ษทั ร่ วมค้ำเป็ นบริ ษทั ย่อยในครึ่ งปี หลัง)
3. รำยได้จำกกลุ่มชิ้นส่วนเครื่ องใช้ไฟฟ้ำ จำนวน 2,998 ล้ำนบำท (2558: 3,034 ล้ำนบำท) ลดลง 36 ล้ำนบำท
4. รำยได้จำกกำรดำเนินงำนอื่นๆ มีจำนวน 200 ล้ำนบำท (2558: 152 ล้ำนบำท) เพิ่มขึ้น 48 ล้ำนบำท
กำไรสุทธิ จำนวน 402 ล้ำนบำท (2558: 410 ล้ำนบำท) กำไรสุทธิลดลง 8 ล้ำนบำท มำจำกแต่ละธุรกิจดังนี้
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1. กลุม่ ชิ้นส่วนเครื่ องใช้ไฟฟ้ำ มีกำไรสุทธิ 325 ล้ำนบำท (2558: 334 ล้ำนบำท) ลดลง 9 ล้ำนบำท
2. กลุ่มชิ้ นส่ วนอุปกรณ์ ที่ใช้สำหรับยำนพำหนะ มีกำไรสุ ทธิ 123 ล้ำนบำท (2558: 83 ล้ำนบำท) เพิ่มขึ้ น 40
ล้ำนบำท
3. กลุ่ม OEM มีกำไรสุ ทธิ 58 ล้ำนบำท (2558: 98 ล้ำนบำท) ลดลง 38 ล้ำนบำท จำกกำรจ่ำยเงินชดเชยกำรเลิก
จ้ำงสำหรับพนักงำนจำนวน 24 ล้ำนบำท
4. กำรดำเนินงำนอื่นๆ มีผลประกอบกำรขำดทุนจำนวน 105 ล้ำนบำท
โครงกำรต่ำงๆที่ระยอง
บริ ษทั มีควำมตั้งใจที่จะทำให้โรงงำนที่ระยองเป็ นศูนย์กำรผลิตที่ครบวงจรสำหรับธุรกิจเครื่ องใช้ไฟฟ้ำ เมื่อลูกค้ำ
มำเยีย่ มชมจะเกิดควำมมัน่ ใจมำกยิง่ ขึ้น และกำรมำอยูร่ วมกันจะสำมำรถลดต้นทุนได้ ขณะนี้ โรงงำนประกอบและโรงฉี ด
พลำสติกได้ดำเนิ นกำรผลิตอย่ำงเต็มที่ ช่วงแรกที่ยำ้ ยสำยกำรผลิตมำอำจมีควำมขลุกขลักบ้ำง แต่ยงั รักษำกำรส่งมอบให้กบั
ลูกค้ำได้
โครงกำร solar rooftop มี ก ำลังไฟฟ้ ำ 3.4 เมกะวัต ต์ อยู่ร ะหว่ำงรอเชื่ อ มไฟโครงกำรเข้ำกับ โรงงำนในช่ ว ง
สงกรำนต์ และจะสำมำรถจ่ำยไฟเข้ำระบบได้ในเดือนพฤษภำคม
โครงกำรน้ ำประปำ สำมำรถนำน้ ำประปำมำใช้ในโรงงำนฉี ดพลำสติก และโรงพ่นสี ได้เต็มที่ แล้ว สำมำรถลด
ค่ำใช้จ่ำยได้เช่นเดียวกัน
ผลกำรดำเนินงำนด้ำนอื่นๆ
1. บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหำชน)ได้ผำ่ นกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภำคเอกชนไทย ในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2558 มีกำรจัดตั้งคณะทำงำนจัดประชุมร่ วมกับทุกแผนก
และติดตำมงำนเป็ นประจำทุกเดือน
2. บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหำชน)ได้รับกำรคัดเลือกเป็ น 1 ใน 55 บริ ษทั จดทะเบียนให้อยูใ่ น
รำยชื่อหุน้ ยัง่ ยืน หรื อ Thailand Sustainability Investment (THSI) ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. บริ ษทั เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลำย จำกัด (บริ ษทั ย่อย) ได้รับรำงวัลผูผ้ ลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ไทยดีเด่น
ประจำปี 2559 จำกสมำคมวิศวกรรมยำนยนต์ไทย
คุณปั ณโณ สุทธิวริ ิ ยะ
1.จำกรำยงำนประจำปี มีแผนจะเพิ่มยอดขำยปี ละ 10% ใน 3 ปี ข้ำงหน้ำมีแนวทำงอย่ำงไร
2. ธุรกิจที่มีผลขำดทุนมีแผนจัดกำรอย่ำงไร
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล
โรงงำนที่ จงั หวัด ระยอง จะเป็ น one stop shopping ซึ่ งเป็ นแนวควำมคิ ดเดิ มตั้งแต่ซ้ื อโรงงำนแหลมฉบัง โดย
โรงงำนแหลมฉบังอยูใ่ นเขตส่งออก EPZ ได้เปรี ยบเรื่ องภำษีสรรพสำมิต ซึ่งจะคิดภำษีจำกรำคำ ณ หน้ำโรงงำน ซึ่ งปั จจุบนั
ลูกค้ำรำยใหญ่มีกำรส่ งออกค่อนข้ำงมำก แต่จะมีช่วง low season ระยะเวลำ 7-8 เดือน จะไม่มีงำนทำ บริ ษทั ฯ จะย้ำยงำน
อื่น เข้ำไปทำที่ แหลมฉบัง ก็จะมีปัญหำทำงด้ำนภำษีมูลค่ำเพิ่ม และกำรเดินพิธีกำรผ่ำนศุลกำกร บริ ษทั ฯ จึ งขอลูกค้ำย้ำย
ออกมำจำกแหลมฉบังไปที่ ระยองเพื่อบริ หำรเรื่ อง low season โดยเริ่ มแรกลูกค้ำไม่เห็ นด้วยเพรำะจะมีค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำร
ขนส่งเพิ่มขึ้น บริ ษทั ฯ เจรจำกับลูกค้ำเป็ นระยะเวลำ 3 ปี ลูกค้ำจึงยอมให้ยำ้ ยโรงงำนมำที่จงั หวัดระยอง
กำรย้ำยมำที่ จงั หวัดระยอง ได้มีกำรซื้ อที่ ดินเพิ่ม จำกเดิมมีเพียง 25 ไร่ ปั จจุบนั เพิ่มเป็ น 250 ไร่ โดยพื้นที่จำนวน
50 ไร่ สำหรับทำโครงกำรบ่อน้ ำประปำ โดยมีกำลังกำรผลิต 100,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน เนื่ องจำกที่ระยองมีปัญหำขำด
แคลนน้ ำ ต้องซื้อน้ ำมำใช้
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โรงงำนที่ระยองจะกลำยเป็ น one stop shopping รำยได้จะเพิ่มขึ้นจำกงำน OEM แต่กำไรที่ได้จะได้จำกงำนต้นน้ ำ
โดยบริ ษทั เน้นทำ OEM และให้ลูกค้ำซื้ อชิ้นส่วนจำกบริ ษทั ก็จะสำมำรถทำให้บริ ษทั เพิ่มยอดขำยได้ ทำงด้ำนต้นทุน ก็จะ
ทำให้ค่ำขนส่ งชิ้นส่ วนที่เคยส่ งจำกสมุทรปรำกำร หรื อระยองไปประกอบที่แหลมฉบัง ต่ำลง สิ นค้ำคงคลังจะหำยไป กำร
ที่ มำอยู่รวมกันจะทำให้มีประสิ ทธิ ภำพดี ข้ ึ น โดยจะมีกำรปรั บโครงสร้ำงขององค์กร รวมถึ งกำรวำงระบบ IT เพื่อเพิ่ ม
ประสิ ทธิภำพ และเพื่อไม่ให้เกิดกำรว่ำงงำนแอบแฝง และจะพยำยำมใช้เครื่ องจักรให้ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
คุณธงชัย พรหมลิขิตกุล
1. โรงงำนที่แหลมฉบังมีแผนจะทำอย่ำงไรต่อไป
2. กำรจัดตั้งบริ ษทั ยะลำฟ้ำสะอำด จำกัด
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล
1. โรงงำนที่แหลมฉบังจำนวน 48 ไร่ 1) ปล่อยให้เช่ำ ซึ่งจะหำลูกค้ำที่สำมำรถเช่ำได้อย่ำงต่อเนื่อง 3 ปี ขึ้นไป 2)
เก็บไว้ทำ logistic เพรำะอยูใ่ กล้ท่ำเรื อแหลมฉบัง
2. โรงไฟฟ้ำขยะ เดิมทำในนำมบริ ษทั ที่ ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ถื อหุ ้น ซึ่ งหลังจำกคุยกับผูน้ ำท้องถิ่นใน
จังหวัดยะลำ ดูแล้วคำดว่ำจะมีควำมเป็ นไปได้ จึงนำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั และเชิญผูม้ ีประสบกำรณ์เข้ำมำร่ วมหุน้ ด้วย
1) บริ ษ ัท ยูเอซี ยูทิ ลิ ตี ส์ จ ำกัด มี ป ระสบกำรณ์ ด้ำ นไบโอแก๊ ส 2) บริ ษ ัท ฟอร์ ท คอร์ ป อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) มี
ประสบกำรณ์ดำ้ นอิเล็คทรอนิ คส์ ส่ วนกำรไปลงทุนที่จงั หวัดยะลำเพรำะอยูใ่ นโซนที่รัฐบำลให้ส่วนเพิ่มรำคำรับซื้ อไฟฟ้ ำ
และอยู่ในเขตประกำศ ม.44 ซึ่ งให้ป ระโยชน์ กับ โครงกำรที่ บริ ษทั ไปนำเสนอ ขณะนี้ อยู่ระหว่ำงกระทรวงมหำดไทย
พิจำรณำอนุมตั ิโครงกำร
คุณสถำพร ผังนิรันดร์ อัตรำส่วนสภำพคล่อง และหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ จะเกิดไขมันส่วนเกินหรื อไม่
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล อัตรำส่ วนทำงกำรเงินทั้ง 5 มุมมอง บริ ษทั บริ หำรและควบคุมทุกด้ำนอยูแ่ ล้ว ส่ วน
วงจรเงินสดที่ติดลบจะพยำยำมติดลบให้มำกขึ้น
คุณสัญญลักษณ์ ศรี มงั คละ ผลขำดทุนที่ SCAN มีแผนอย่ำงไร
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล SCAN มีทรัพย์สินที่ เรำลงทุนไป หำกขำยได้ก็สำมำรถหยุดค่ำเสื่ อมได้ แต่หำกขำย
ไม่ได้ก็ตอ้ งใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ขณะนี้ ได้เจรจำกับลูกค้ำเพื่อย้ำยสำยกำรผลิต Hose มำที่บริ ษทั เอส เอ็น ซี
คูลลิ่ง ซัพพลำย จำกัด เพื่อลดต้นทุนผลิตและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร โดยในภำพรวม SCAN จะขำดทุนน้อยกว่ำปี ที่แล้ว
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อรับทรำบผลกำรดำเนินงำน
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทรำบผลกำรดำเนินงำน
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินประจำปี 2559
คุณรัฐภูมิ นันทปถวี กรรมกำรผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน เป็ นผูช้ ้ ีแจงต่อที่ประชุม
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตำม พรบ.บริ ษทั มหำชนจำกัด ซึ่ งกำหนดให้บริ ษทั ต้องจัดงบกำรเงิน ณ
วันสิ้นสุดของรอบปี บัญชีที่ผำ่ นกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตแล้ว ให้ผถู ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินประจำปี
2559 ซึ่ง แสดงอยูใ่ นรำยงำนประจำปี ที่ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้ำแล้ว
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินประจำปี 2559 ซึ่ ง
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบและรับรองเรี ยบร้อยแล้ว
คุณสถำพร ผังนิ รันดร์ ไม่เห็ นด้วยกับภำษำที่ใช้ในรำยงำนผูส้ อบบัญชี หน้ำที่ 5 ย่อหน้ำที่ 3 “ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำร
กับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้วำงแผนไว้ประเด็นที่มีนยั สำคัญที่
พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึ งข้อ บกพร่ อ งที่ มี นัยส ำคัญ ในระบบกำรควบคุ ม ภำยในซึ่ งข้ำพเจ้ำได้พ บในระหว่ำงกำร
ตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ” ซึ่งหำกไม่พบข้อบกพร่ องที่มีนยั สำคัญ ผูส้ อบบัญชีก็ไม่ควรเขียนในลักษณะนี้
คุณวิภำวรรณ ปั ทวันวิเวก ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต มำตรฐำนกำรสอบบัญชีปีนี้ มีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม โดย
ให้ ขอ้ มู ล เพิ่ ม เติ ม ค่อ นข้ำงมำก สำหรั บ เรื่ อ งที่ เขี ย นอยู่ในย่อ หน้ำนี้ ทำงผูส้ อบบัญ ชี ได้ท ำหน้ำที่ ในกำรสื่ อ สำรให้ ท ำง
คณะกรรมกำรตรวจสอบและผูบ้ ริ หำรว่ำจะมีกำรวำงแผนกำรตรวจสอบอย่ำงไร และเรื่ องสำคัญจำกกำรตรวจสอบ รวมถึง
ข้อบกพร่ องในระบบกำรควบคุมภำยใน โดยในระหว่ำงปี ที่ผำ่ นมำมีกำรนำเสนอเกี่ยวระบบกำรควบคุมภำยในที่มีขอ้ สังเกต
และข้อเสนอแนะ หลังจำกนำเสนอแล้วทำงบริ ษทั ได้มีกำรแก้ไขอย่ำงเพียงพอ ซึ่งโดยสรุ ปแล้วข้อบกพร่ องที่พบไม่ได้ทำ
ให้งบกำรเงินไม่ถูกต้องตำมที่ควร
คุณสุชำติ บุญบรรเจิดศรี งบกำรเงินของบริ ษทั ฯ เป็ นงบที่ผสู ้ อบบัญชีให้ควำมเห็นแบบไม่เงื่อนไข เป็ นหน้ำที่ของ
ผูส้ อบบัญ ชี ที่ จ ะต้อ งชี้ ป ระเด็ น ที่ มี นั ย ส ำคัญ (key audit matter) ซึ่ งก่ อ นที่ ง บกำรเงิ น จะประกำศ ทำงคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและผูส้ อบบัญชีได้มีกำรประชุมร่ วมกันเพื่อให้แน่ใจว่ำผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนจะไม่ตีควำมงบกำรเงินผิดไป
คุณสถำพร ผังนิ รันดร์ สิ นค้ำสำเร็ จรู ปคงเหลือมำกเพรำะเหตุใด
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล สิ นค้ำคงเหลือที่เพิ่มมำกขึ้น มำจำกกำรเตรี ยมผลิตสิ นค้ำไว้ล่วงหน้ำ 2 เดื อน สำหรับ
รองรับกำรย้ำยสำยกำรผลิตจำกแหลมฉบัง เพื่อสร้ำงควำมมัน่ ใจให้กบั ลูกค้ำว่ำจะมีสินค้ำเพียงพอไม่กระทบต่อกำรผลิต
ผูถ้ ือหุน้ ไม่มีขอ้ ซักถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม เลขำนุกำรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงคะแนน
โดยที่ประชุมพิจำรณำแล้วออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วยจำนวน
155,005,579 เสี ยง
ไม่เห็นด้วยจำนวน
- เสี ยง
งดออกเสี ยงจำนวน
262,000 เสี ยง
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติดว้ ยเสี ยงข้ำงมำกอนุมตั ิงบกำรเงินประจำปี 2559
วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมตั ิจดั สรรเงินปั นผลสำหรับปี 2559
คุณสำมิตต์ ผลิตกรรม รองประธำนกรรมกำรบริ หำร เป็ นผูช้ ้ ีแจงต่อที่ประชุม
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตำมผลประกอบกำรของบริ ษทั ที่มีกำไร บริ ษทั ฯ จึงเห็นสมควรจัดสรรเงินปั นผล และ
เพื่อให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัดซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิกำรจัดสรรกำไรดังกล่ำว
โดยมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบกำรจ่ำยเงินปั นผลที่ผำ่ นมำดังนี้
รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผล
กำไรสุทธิ ตำมงบกำรเงิน (บำท)
จำนวนหุ้น
เงินปั นผลจ่ำยต่อหุ ้น:

ปี 2559
401,654,953
287,777,339

ปี 2558
409,861,953
287,777,339
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- เงินปั นผลระหว่ำงกำล (บำท/หุ้น)
- เงินปั นผลงวดสิ้นปี (บำท/หุ้น)
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ำยทั้งสิ้ น (บำท)
อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล

0.50
0.40
258,999,605
ร้อยละ 64.48

0.50
0.40
258,999,605
ร้อยละ 63.19

ควำมเห็ นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิจดั สรรเงินปั นผลจำกผลกำร
ดำเนิ นงำนประจำปี 2559 ในงวดสิ้ นปี อันเป็ นงวดสุ ดท้ำยในอัตรำหุ ้นละ 0.40 บำท โดยกำหนดจ่ำยเงินปั นผลในวันที่ 28
เมษำยน 2560 ซึ่ งเมื่อรวมกับเงินปั นผลระหว่ำงกำลหุ ้นละ 0.50 บำท รวมเป็ นเงินปั นผลอัตรำหุ ้นละ 0.90 บำท ทั้งนี้ บริ ษทั
จัดสรรสำรองตำมกฎหมำย ไว้ครบถ้วนแล้ว 10% ของทุนจดทะเบียน
เงินปั นผลดังกล่ำวเป็ นเงินปั นผลที่ บริ ษทั แม่ ได้รับมำจำก บริ ษทั ลูก ซึ่ ง บริ ษทั แม่ ถือหุ ้น ใน บริ ษทั ลูก ไม่นอ้ ย
กว่ำ 25% เป็ นรำยได้เงินปั นผลที่ บริ ษทั แม่ ได้รับยกเว้น ไม่ตอ้ งเสี ยภำษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น เงินปั นผลที่ท่ำนผูถ้ ือหุ ้น
ได้รับในปี นี้ จึงไม่ได้สิทธิเครดิตภำษี 2/8 และ เงินปั นผลนี้ บริ ษทั ได้หกั ณ ที่จ่ำยไว้แล้ว 10%
คุณกิตติภณ สุนทร ภำณิ ชย์ สอบถำมอัตรำเงินปั นผลที่ไม่ได้สิทธิเครดิตภำษี บริ ษทั ได้สิทธิยกเว้นภำษีอีกกี่ปี
คุณรัฐภูมิ นันทปถวี บริ ษทั ลูกส่ วนใหญ่เป็ น BOI SME ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ยกเว้นภำษีนิติบุคคล 8 ปี ซึ่ งได้ใช้
สิ ทธิประโยชน์มำแล้วเฉลี่ย 6 ปี ดังนั้นบริ ษทั จะได้สิทธิยกเว้นภำษีอีก 2 ปี
ผูถ้ ือหุน้ ไม่มีขอ้ ซักถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม เลขำนุกำรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงคะแนน
โดยที่ประชุมพิจำรณำแล้วออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วยจำนวน
155,267,579 เสี ยง
ไม่เห็นด้วยจำนวน
- เสี ยง
งดออกเสี ยงจำนวน
- เสี ยง
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้จดั สรรเงินปั นผลประจำปี 2559 ได้ตำมที่เสนอมำ
วำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนผูท้ ี่ออกตำมวำระ
นำยชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน เป็ นผูช้ ้ ีแจงต่อที่ประชุม
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นแต่งตั้งกรรมกำรบริ ษทั ฯ ทดแทนกรรมกำรที่ ตอ้ งออกจำก
ตำแหน่งตำมวำระจำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของจำนวนกรรมกำรที่มีอยูท่ ้ งั หมด
ตำมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 16 ได้กำหนดว่ำในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี ทุกครั้งให้กรรมกำรต้อง
ออกจำกตำแหน่งตำมวำระเป็ นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด ซึ่งปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีกรรมกำรรวมทั้งหมด 9
ท่ำน ดังนั้นที่ครบวำระต้องออก 1 ใน 3 ก็คือจำนวน 3 ท่ำน ซึ่งรำยนำมกรรมกำรทั้งหมด 3 ท่ำน ที่จะต้องออกจำกตำแหน่ง
ตำมวำระในปี 2560 นี้ คือ
1. นำงชนิสำ
ชุติภทั ร์
2. พล.ต.ต. นพ. นพศักดิ์ ภูวฒั นเศรษฐ
3. นำยสมบุญ
เกิดหลิน
ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรได้พิจำรณำถึงคุณสมบัติ ประสบกำรณ์ ควำมเหมำะสมกับกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริ ษทั อีกทั้งจำกกำรตรวจสอบผลงำน ควำมเป็ นอิสระ และควำม เชี่ยวชำญของกรรมกำรที่ครบกำหนดวำระต้อง
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ออกทั้ง 3 ท่ำน แล้วเห็นว่ำกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำน นี้สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรตอบสนองควำมต้องกำรทั้งใน
ปั จจุบนั และในอนำคตของบริ ษทั และคณะกรรมกำรได้เป็ นอย่ำงดี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรที่
ครบวำระต้องออกทั้ง 3 ท่ำน ดังกล่ำวกลับเข้ำเป็ นกรรมกำรของบริ ษทั ฯต่อไปอีกวำระหนึ่ง
เลขำนุกำรที่ประชุมเชิญกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำนออกจำกห้องประชุมชัว่ ครำว
ผูถ้ ือหุน้ ไม่มีขอ้ ซักถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็น เลขำนุกำรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงคะแนนโดย
ที่ประชุมพิจำรณำแล้วออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่งตำมวำระ เพื่อกลับเข้ำมำเป็ นกรรมกำรของ
บริ ษทั ฯ ต่ออีกวำระหนึ่ง ดังนี้
(1) นำงชนิสำ ชุติภทั ร์
เห็นด้วยจำนวน
155,193,579 เสี ยง
ไม่เห็นด้วยจำนวน
74,000 เสี ยง
งดออกเสี ยงจำนวน
- เสี ยง
(2) พล.ต.ต. นพ. นพศักดิ์ ภูวฒั นเศรษฐ
เห็นด้วยจำนวน
155,193,579 เสี ยง
ไม่เห็นด้วยจำนวน
74,000 เสี ยง
งดออกเสี ยงจำนวน
- เสี ยง
(3) นำยสมบุญ เกิดหลิน
เห็นด้วยจำนวน
155,190,579 เสี ยง
ไม่เห็นด้วยจำนวน
74,000 เสี ยง
งดออกเสี ยงจำนวน
3,000 เสี ยง
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติดว้ ยเสี ยงข้ำงมำกเลือกตั้งกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำนเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ฯ
วำระที่ 6 พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
คุณชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน เป็ นผูช้ ้ ีแจงต่อที่ประชุม
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด ซึ่ งกำหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
อนุมตั ิคำ่ ตอบแทนกรรมกำรเป็ นประจำทุกปี
โดยมีรำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำรสำหรับปี 2560 ดังนี้
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หมำยเหตุ
1. ค่ำตอบแทนรำยเดือน กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำรจะไม่ได้รับค่ำตอบแทน
2. ผลตอบแทนประเภทอื่นๆ ไม่มี- เช่ น โบนัส บำเหน็ จ หุ ้นบริ ษทั warrant ค่ำน้ ำมันเดิ นทำง ประกันอุบตั ิเหตุ ประกันชี วิต
ประกันสุ ขภำพ ค่ำรักษำพยำบำลตนเอง ครอบครัว บัตรเครดิต สมำชิ กสโมสร

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำควำมเห็นของคณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนแล้ว
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นพิจำรณำ อนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำร สำหรับปี 2560 ในวงเงิน 4,320,000 บำท
ซึ่งเป็ นค่ำตอบแทนที่อยูใ่ นระดับเดียวกับบริ ษทั จดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสำหกรรมเดียวกัน
คุณชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ แจ้งต่อที่ ประชุ มว่ำ นำยสำธิ ต ชำญเชำวน์กุล ประธำนกรรมกำรบริ ษทั แสดงควำม
จำนงปรับลดค่ำตอบแทนประจำลง จำกเดือนละ 100,000 บำท เหลือเดือนละ 60,000 บำท
คุณสถำพร ผังนิรันดร์ สอบถำมรถประจำตำแหน่งที่เพิ่มขึ้น
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล เปลี่ยนรถประจำตำแหน่งของประธำนกรรมกำรบริ ษทั แทนคันเดิมที่ใช้มำแล้ว 4-5 ปี
ผูถ้ ือหุ ้นไม่มีขอ้ ซักถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็ นเพิ่มเติ ม เลขำนุ กำรที่ ประชุ มจึ งเสนอขอให้ที่ประชุ มพิจำรณำ
ลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจำรณำแล้วออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วยจำนวน
155,124,279 เสี ยง
ไม่เห็นด้วยจำนวน
140,500 เสี ยง
งดออกเสี ยงจำนวน
2,800 เสี ยง
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติ ดว้ ยเสี ยงข้ำงมำกอนุมตั ิมอบอำนำจให้คณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ีอำนำจ
พิจำรณำจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรของบริ ษทั ฯ ได้ตำมที่เสนอมำ
วำระที่ 7 พิจำรณำแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชี
คุณสุชำติ บุญบรรเจิดศรี ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เป็ นผูช้ ้ ีแจงต่อที่ประชุม
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สำมัญ
ประจำปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ ทุกปี
รายละเอียด
ประธานกรรมการ
1.ค่ำตอบแทนประจำคณะกรรมกำรบริ ษทั
2.ค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั
3.ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
4.ค่ำตอบแทนกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
5. ค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำร ESG
6. ค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำร Risk Management
7.รถประจำตำแหน่ง
8. อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

ปี 2560 (ปี ที่เสนอ)
กรรมการ

100,000

30,000

บำท/เดือน

บำท/คน/เดือน

20,000

10,000

บำท/คน /ครั้ง

บำท/คน/ครั้ง

20,000
บำท/คน /ครั้ง
20,000

10,000
บำท/คน/ครั้ง
10,000

บำท/คน /ครั้ง

บำท/คน/ครั้ง

ไม่มี
ไม่มี
40,000 บำท/เดือน
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

รวมทั้งปี
3,000,000
600,000
160,000
80,000
480,000
4,320,000
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คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำแล้วเห็ นสมควรเสนอที่ ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นพิจำรณำแต่งตั้งนำยเอกสิ ทธิ์ ชู
ธรรมสถิตย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4195 และ/หรื อนำยศักดำ เกำทัณฑ์ทอง ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน
4628 และ/หรื อนำงสำวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 3757 จำกบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญ ชี จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อยสำหรั บ ปี 2560 โดยผูส้ อบบัญ ชี มี ค วำมเป็ นอิ ส ระ และไม่ มี
ผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสี ยใดๆ กับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย โดยกำหนดค่ำสอบบัญชีสำหรับปี 2560 ภำยในวงเงินไม่เกิน
4,250,000 บำท (ค่ำสอบบัญชีปี 2559: 3,800,000 บำท) โดยมีรำยละเอียดค่ำสอบบัญชีดงั นี้
ปี 2560 (ปี ที่นำเสนอ)
ประจำปี
ไตรมำส รวมทั้งสิ้น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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บริ ษทั อิมมอทัล พำร์ท จำกัด
บริ ษทั เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลำย จำกัด
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ไพยองซำน อีโวลูชนั่ จำกัด
บริ ษทั เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชัน่ จำกัด
บริ ษทั ท็อปเทค ไดมอนด์ ทูลส์ จำกัด
บริ ษทั อัลทิเมท พำร์ท จำกัด
บริ ษทั อินฟิ นิต้ ี พำร์ท จำกัด
บริ ษทั พำรำไดซ์ พลำสติก จำกัด
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ครี เอติวติ ้ ี แอนโทโลจี จำกัด
บริ ษทั เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮีต ปั มพ์ จำกัด
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟูกอู ิ โฮลี อินซูเลชัน่ จำกัด
บริ ษทั เมอิโซะ เอส เอ็น ซี พริ ซิชนั่ จำกัด
บริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล เทคโน ไพพ์ จำกัด
บริ ษทั โอดิน พำวเวอร์ จำกัด
บริ ษทั ยะลำฟ้ำสะอำด จำกัด

590,000
390,000
330,000
290,000
250,000
190,000
230,000
230,000
200,000
260,000
210,000
145,000
145,000
50,000
60,000
50,000
3,620,000

160,000
80,000
80,000
50,000
40,000
30,000
40,000
40,000
20,000
40,000
20,000
15,000
15,000
630,000

750,000
470,000
410,000
340,000
290,000
220,000
270,000
270,000
220,000
300,000
230,000
160,000
160,000
50,000
60,000
50,000
4,250,000

ปี 2559
750,000
450,000
400,000
340,000
260,000
220,000
220,000
220,000
180,000
260,000
140,000
130,000
130,000
50,000
50,000
3,800,000

ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจำก บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม โดยกำหนดค่ำสอบบัญชีภำยในวงเงิน 4,250,000
บำท สำหรับปี 2560 ตำมที่กล่ำวข้ำงต้น
คุณสถำพร ผังนิรันดร์ สอบถำมค่ำสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเพรำะเหตุผลใด
คุณวิภำวรรณ ปั ทวันวิเวก ผูส้ อบบัญชี ชี้แจงว่ำ ค่ำสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นมำจำก
1. จำนวนบริ ษทั ที่เพิ่มขึ้น 1 บริ ษทั คือ บริ ษทั ยะลำฟ้ำสะอำด จำกัด
2. หลำยบริ ษทั จัดตั้งขึ้นใหม่ในปี 2559 กำรดำเนินงำนเพิ่งเริ่ มต้นไม่เต็มปี ดังนั้นในปี 2560 จึงปรับเพิ่มค่ำ
สอบบัญชีข้ ึนมำ โดยภำพรวมมีกำรปรับขึ้นอ้ำงอิงจำกกำรทำงำนตำมชัว่ โมงจริ ง จำก 2-3 ปี ที่ ผ่ำนมำพบว่ำจำนวนชัว่ โมง
กำรทำงำนที่ผสู ้ อบบัญชีได้ประมำณไว้ต่ำกว่ำชัว่ โมงกำรทำงำนที่เกิดขึ้นจริ ง แต่ค่ำสอบบัญชีไม่ได้มีกำรปรับเพิ่มแต่อย่ำง
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ใด จึงขอปรับเพิ่มขึ้นสำหรับปี นี้ เพื่อสะท้อนกำรทำงำนจริ งของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งเชื่อว่ำผูถ้ ือหุ ้นคงอยำกจะเห็ นผูส้ อบบัญชี
ทำงำนอย่ำงเต็มที่เพื่อสะท้อนงบกำรเงินได้แสดงควำมเห็นอย่ำงถูกต้อง
ไม่ผูถ้ ือหุ ้นอื่นใดมีขอ้ ซักถำมหรื อแสดงควำมคิ ดเห็ นเพิ่มเติ ม เลขำนุ กำรที่ ประชุมจึ งขอให้ที่ประชุ มพิจำรณำ
ลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจำรณำแล้วออกลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วยจำนวน
155,000,079 เสี ยง
ไม่เห็นด้วยจำนวน
191,500 เสี ยง
งดออกเสี ยงจำนวน
76,000 เสี ยง
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติ ดว้ ยเสี ยงข้ำงมำก อนุมตั ิให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจำกบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจำปี 2560 โดยกำหนดค่ำสอบบัญชีภำยในวงเงินไม่เกิน 4,250,000 บำท
วำระที่ 8 เรื่ องอื่น ๆ
คุณกิตติชยั เอกไพบูลย์กลุ
1. จำกหนังสื อพิมพ์ลงข่ำวว่ำบริ ษทั มีงำนล้นจริ งหรื อไม่
2. บริ ษทั มีแผนที่จะขยำยไปยัง กลุ่มประเทศ CLMV กัมพูชำ ลำว พม่ำ เวียดนำม หรื อไม่
3. ธุรกิจของ SNC
4. โอกำสกำรขึ้นของหุน้ SNC
5. ขออำหำรคำวสำหรับกำรจัดประชุมครั้งหน้ำ
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล
1. งำนไม่ลน้ แต่เป็ นช่วง High season แต่กำรส่งมอบยัง 100%
2. หำกลูกค้ำไม่ยำ้ ยไป กลุ่มประเทศ CLMV บริ ษทั ก็ไม่ไป โดยค่ำแรงกลุ่มประเทศ CLMV ถูกจริ ง แต่ตอ้ ง
เป็ นงำนที่ไม่ใช้ทกั ษะ แต่ธุรกิจของบริ ษทั ฯ ต้องใช้ทกั ษะ เพรำะฉะนั้นบริ ษทั ฯไปจะไม่ได้ประโยชน์มำกนัก
3. ธุรกิจมี 3 ส่วน คือ 1) ชิ้นส่วนเครื่ องใช้ไฟฟ้ำในบ้ำน 2) ชิ้นส่วนรถยนต์ 3) ประกอบแอร์สำเร็ จรู ปทั้งชุด
4. รำคำหุน้ ของ SNC อยำกให้สะท้อนมำจำกผลประกอบกำรจริ งๆของบริ ษทั
5. จะพิจำรณำจัดเตรี ยมอำหำรคำวสำหรับรอบหน้ำ
ผูถ้ ือหุน้ ไม่มีขอ้ ซักถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธำนกรรมกำรบริ ษทั กล่ำวปิ ดประชุม เวลำ 15.52 น. (1 ชัว่ โมง 52 นำที)
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

รำยงำนของผู้สอบบัญชี รับอนุญำต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) และของเฉพาะบริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ตามลาดับ ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุซ่ ึ งประกอบด้วยสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและเรื่ องอื่น ๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดาเนิ นงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันโดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระสาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ป ฏิ บัติ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้ าพเจ้าได้กล่ าวไว้ในวรรคความ
รั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชี พ
บัญ ชี ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ ตามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
1

เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ อ งส าคัญ ในการตรวจสอบคื อเรื่ อ งต่ างๆ ที่ มีนัยส าคัญ ที่ สุ ด ตามดุ ลยพิ นิ จเยี่ยงผูป้ ระกอบวิช าชี พ ของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ขา้ พเจ้า
ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
มูลค่ ำของเงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ ของบริษทั ย่ อย
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 12 และ 14
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรื่ องดังกล่ ำวอย่ ำงไร
บริ ษ ทั ย่อ ยบางแห่ งของกลุ่มบริ ษ ทั มี ผ ลขาดทุ นจากการ วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
ดาเนิ นงานและมี ผลขาดทุ นสะสม จึ งเป็ นข้อบ่ งชี้ ว่าเงิ น
ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่ อ ยและที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ข อง • การท าความเข้ า ใจกระบวนการในการระบุ แ ละ
การพิจารณาการประเมินมูลค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวอาจเกิ ดการด้อยค่า ผูบ้ ริ หารพิ จารณา
ย่อยและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
การด้อยค่า ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน โดยประมาณ
มูลค่ าที่ คาดว่าจะได้รับ คื นจากมู ลค่ าจากการใช้โดยการ • การประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่สาคัญ
ประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดที่ คาดว่าจะได้รับใน
ที่ผูบ้ ริ หารใช้ในการประมาณการกาไรในอนาคตและ
อนาคตจากการดาเนิ นงานซึ่ งใช้ดุลยพิ นิจในการกาหนด
ประมาณการมูลค่ากระแสเงินสดที่ คาดว่าจะได้รับใน
ข้อสมมติที่มีนยั สาคัญโดยผูบ้ ริ หาร ดังนั้นเรื่ องดังกล่าวจึง
อนาคตของบริ ษ ทั ย่อย โดยพิ จารณาเปรี ยบเที ยบกับ
เป็ นเรื่ องสาคัญต่อการตรวจสอบของข้าพเจ้า
แหล่ ง ข้อ มู ล ภายในและภายนอก และพิ จารณาผล
การดาเนิ นงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ ริ หาร
เปรี ยบเที ยบกั บ ผลการด าเนิ นงานที่ เกิ ด ขึ้ นจริ ง
รวมทั้งปรึ กษากับผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการประเมิ นมู ลค่ า
เกี่ ย วกับ แบบจ าลองทางการเงิ น ที่ ใช้ ในการค านวณ
ประมาณการและอัตราคิดลด
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•

พิ จ ารณาความอ่ อ นไหวของข้อ สมมติ ห ลัก ในการ
ประมาณกระแสเงิ น สดในอนาคต เพื่ อ พิ จ ารณา
ผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

•

พิ จ ารณาความเพี ย งพอของการเปิ ดเผยข้อ มู ล ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจาปี จะถูกจัดเตรี ยม
ให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่น
ตามที่ ระบุขา้ งต้นเมื่อจัดทาแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่ มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิ จการหรื อกับ ความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมู ลอื่ นมี การแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มหี น้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่ จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดาเนิ นงาน
หรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความ
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เชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อ มู ลที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จจริ งอัน เป็ นสาระส าคัญ ที่ มี อ ยู่ไ ด้เสมอไป ข้อ มู ลที่ ข ัด ต่ อ ข้อเท็ จจริ งอาจเกิ ด จากการทุ จริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุก
รายการรวมกันจะมี ผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบการเงิ นจากการใช้งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะ
กิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•
ระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งจากการแสดงข้อมู ลที่ ข ัด ต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระส าคัญ ในงบการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิ จการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ ไม่พบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากข้อผิดพลาดเนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ ยวกับการสมรู ้ร่วมคิ ด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
•
ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
•
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบั ญชี และ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
•
สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชี ที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุ
ให้เกิ ด ข้อสงสัยอย่างมี นัยส าคัญ ต่ อความสามารถของกลุ่มบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ในการดาเนิ นงานต่ อเนื่ องหรื อไม่
ถ้าข้าพเจ้าได้ข ้อสรุ ปว่ามี ความไม่แน่ นอนที่ มีส าระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ของ
ข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการที่ เกี่ ยวข้อง หรื อถ้าการ
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั หลักฐาน
การสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่ อง
•
ประเมิ นการนาเสนอโครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวม รวมถึ งการ
เปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการแสดงรายการและเหตุการณ์ ในรู ปแบบที่ ทาให้มีการ
นาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
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•

ได้รั บ หลักฐานการสอบบัญ ชี ที่ เหมาะสมอย่างเพี ยงพอเกี่ ย วกับข้อมู ลทางการเงิ น ของกิ จการภายในกลุ่ มหรื อ
กิ จกรรมทางธุ รกิ จภายในกลุ่ มบริ ษ ทั เพื่ อแสดงความเห็ นต่ องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารั บ ผิ ด ชอบต่ อการกาหนด
แนวทาง การควบคุ มดู แล และการปฏิ บ ัติงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษ ทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิดชอบแต่ เพี ยงผูเ้ ดี ยวต่ อ
ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาคัญซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนัยสาคัญที่ พบจากการตรวจสอบรวมถึ งข้อบกพร่ องที่ มีนัยสาคัญในระบบการควบคุ ม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิ ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ยวข้องกับความ
เป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ อ งที่ สื่ อ สารกับ ผูม้ ี ห น้าที่ ในการกากับดู แ ล ข้าพเจ้าได้พิ จารณาเรื่ องต่ าง ๆ ที่ มีนัยส าคัญ ที่ สุ ด ในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บาย
เรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อ
ในสถานการณ์ที่ยากที่ จะเกิ ดขึ้ น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจาก
การสื่ อสารดังกล่าว

บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
กรุ งเทพมหานคร
7 กุมภาพันธ์ 2561

5

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
31 ธันวาคม

สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวาคม
2560
2559

2559
(บาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

6
7

505,385,722
1,065,374,294

404,851,017
1,236,134,484

46,539,894
141,394,148

54,411,760
207,478,935

5
8
10

15,899,034
317,034,108
164,737,440
2,068,430,598

16,624,999
424,379,790
131,732,957
2,213,723,247

954,259,546
22,478,096
8,759,970
1,173,431,654

982,985,512
33,477,942
9,219,500
1,287,573,649

11
12
13
14
15
16
17

59,091,242
173,608,256
2,449,060,898
37,524,598
27,352,333
44,353,454
2,790,990,781

46,261,717
182,308,241
2,686,934,629
45,308,922
10,390,625
34,926,987
3,006,131,121

51,450,000
1,120,629,141
77,506,577
290,627,237
1,718,703
9,529,541
41,807,582
1,593,268,781

42,050,000
1,105,469,541
85,443,391
331,777,909
1,725,760
4,952,237
29,879,148
1,601,297,986

4,859,421,379

5,219,854,368

2,766,700,435

2,888,871,635

รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
6

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
31 ธันวาคม

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
รายได้รอตัดบัญชีส่วนที่รับรู ้ ภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้คา่ ซื้อสิ นทรัพย์ที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เจ้าหนี้คา่ ซื้อสิ นทรัพย์
รายได้รอตัดบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน

หมายเหตุ

18
19

18
5, 18

18
20
16

รวมหนีส้ ิ น

2560
733,669,109
30,000,000
1,109,970,688
23,422,346

2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวาคม
2560
2559

(บาท)
905,342,109
535,000,000
1,363,630,183
133,597,883
25,487,447
-

455,000,000
123,635,805
-

13,721,984

53,211,824

266,826

469,678

247,804,000
8,163,401
20,105,008
1,453,187,427

114,234,000
3,189,606
32,502,890
2,127,255,950

139,860,000
125,500,000
1,704,732
2,168,888
403,098,329

26,040,000
215,122,616
493,157
12,630,857
833,392,113

52,507,449
455,865,109
55,999,967
4,321,331
3,967,140
572,660,996

10,024,987
15,746,625
256,108,109
62,440,442
13,702,077
3,755,676
361,777,916

256,240,000
18,879,861
275,119,861

25,080,000
20,742,830
45,822,830

2,025,848,423

2,489,033,866

678,218,190

879,214,943

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
31 ธันวาคม
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวาคม
2560
2559

2559
(บาท)

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

21
21

22

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

287,777,339

287,777,339

287,777,339

287,777,339

287,777,339
1,213,596,360

287,777,339
1,213,596,360

287,777,339
1,213,596,360

287,777,339
1,213,596,360

73,822,824
1,076,362,275
2,651,558,798
182,014,158
2,833,572,956

71,322,824
942,788,146
2,515,484,669
215,335,833
2,730,820,502

30,140,324
556,968,222
2,088,482,245
2,088,482,245

30,140,324
478,142,669
2,009,656,692
2,009,656,692

4,859,421,379

5,219,854,368

2,766,700,435

2,888,871,635

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
8

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2560
2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2560
2559
(บาท)

กำรดำเนินงำนต่ อเนื่อง
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กำไรขั้นต้น
รายได้ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย
กาไรที่รับรู้ ของส่ วนได้เสี ยซึ่งถือก่อน
การเปลี่ยนแปลงสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อย
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กาไร (ขาดทุน) จากการจาหน่าย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กำไรก่อนภำษีเงินได้ จำกกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี จำกกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
กำรดำเนินงำนทีย่ กเลิก
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี จากการดาเนิ นงานที่ยกเลิก
- สุ ทธิจากภาษี
กำไรสำหรับปี

29
8

7,526,712,254
(6,639,626,153)
887,086,101

7,372,580,088
(6,433,416,159)
939,163,929

12

3,050,425
59,306,803
-

4,042,503
46,802,675
-

53,533,311
19,271,554
341,999,519

34,186,656
25,620,027
-

4
24
25
5
12

(89,385,796)
(348,797,356)
(57,641,701)
-

6,570,841
(76,777,360)
(396,936,988)
(82,905,454)
-

(21,600,457)
(71,940,861)
(4,018,786)
(86,999,400)

(29,068,903)
(94,250,986)
(7,577,175)
-

12
27

(9,001,547)
(35,424,904)

(22,716,409)

14,784,000
(35,169,460)

(16,872,203)

11

1,250,445
410,442,470
(592,787)
409,849,683

(1,021,527)
416,222,210
(26,740,257)
389,481,953

306,623,638
2,423,786
309,047,424

111,369,185
(17,800,923)
93,568,262

445,867,374

438,938,619

(3,898,784)
405,950,899

7,876,839
397,358,792

309,047,424

93,568,262

16

9

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีจ่ ะไม่ถกู จัดประเภทใหม่ไว้
ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนักงานที่กาหนดไว้
20
ภาษีเงินได้ของรายกาที่จะไม่ถูดจัดประเภทใหม่
ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
16
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กหมายเหตุ
ำไรขำดทุปนระกอบงบการเงิ
เบ็ดเสร็จรวมสำหรั
ปี วนหนึ่งของงบการเงินนี้
นเป็บนส่

839,256,231 3,025,236,933
(742,492,013) (2,825,905,164)
96,764,218
199,331,769

-

-

-

-

-

-

-

-

405,950,899
9

397,358,792

309,047,424

93,568,262

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2560
2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2560
2559
(บาท)

กำรแบ่ งปันกำไร (ขำดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไรสำหรับปี

401,314,146
4,636,753
405,950,899

401,654,396
(4,295,604)
397,358,792

309,047,424
309,047,424

93,568,262
93,568,262

กำรแบ่ งปันกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

401,314,146
4,636,753
405,950,899

401,654,396
(4,295,604)
397,358,792

309,047,424
309,047,424

93,568,262
93,568,262

1.39
(0.01)

1.40
0.02

1.07

0.33

กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน (บาท)
กาไรจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนิ นงานที่ยกเลิก

30
9

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
10

-

-

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบกำรเงินรวม
กาไรสะสม

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
กาไรหรื อขาดทุน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
จัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

87,323,638

2,460,092,166

ส่วนเกิน
ทุนสารอง
มูลค่าหุ ้นสามัญ ตามกฎหมาย

287,777,339

1,213,596,360

71,265,324

800,129,505

2,372,768,528

31

-

-

-

(258,995,755)
(258,995,755)

(258,995,755)
(258,995,755)

-

(258,995,755)
(258,995,755)

4, 12

-

-

57,500
57,500

(258,995,755)

57,500
(258,938,255)

132,307,799
132,307,799

132,365,299
(126,630,456)

-

-

-

401,654,396
401,654,396

401,654,396
401,654,396

(4,295,604)
(4,295,604)

397,358,792
397,358,792

287,777,339

1,213,596,360

71,322,824

942,788,146

2,515,484,669

215,335,833

2,730,820,502

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559

การเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้เสียในบริษทั ย่อย
การได้มาซึ่ งส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
โดยอานาจควบคุมเปลี่ ยนแปลง
รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้ นที่บันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้ น

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

หมายเหตุ

รำยกำรกับผู้ถือหุ้ นที่บันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้ น
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถอื หุ้น
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถอื หุ้น

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ใหญ่

ส่วนของ
ส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม

11

ยังไม่ได้
จัดสรร
(บาท)

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบกำรเงินรวม
กาไรสะสม

ส่วนเกิน
ทุนสารอง
มูลค่าหุ ้นสามัญ ตามกฎหมาย

287,777,339

1,213,596,360

71,322,824

942,788,146

2,515,484,669

215,335,833

2,730,820,502

31

-

-

-

(230,221,871)
(230,221,871)

(230,221,871)
(230,221,871)

(12,999,870)
(12,999,870)

(243,221,741)
(243,221,741)

4, 12

-

-

-

(34,950,202)

(34,950,202)

33,825,102

(1,125,100)

12
12

-

-

-

(67,944)
(265,240,017)

(67,944)
(265,240,017)

(55,590)
(58,728,070)
(37,958,428)

(55,590)
(58,796,014)
(303,198,445)

-

-

-

401,314,146
401,314,146

401,314,146
401,314,146

4,636,753
4,636,753

405,950,899
405,950,899

287,777,339

1,213,596,360

2,500,000
73,822,824

(2,500,000)
1,076,362,275

2,651,558,798

182,014,158

2,833,572,956

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560

การเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้เสียในบริษทั ย่อย
การได้มาซึ่ งส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
โดยอานาจควบคุมไม่เปลี่ ยนแปลง
การได้มาซึ่ งส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ซึ่ งอานาจควบคุมเปลี่ ยนแปลง
จาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้ นที่บันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้ น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
กาไรหรื อขาดทุน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
จัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

หมายเหตุ

รำยกำรกับผู้ถือหุ้ นที่บันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้ น
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถอื หุ้น
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถอื หุ้น

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ใหญ่

ส่วนของ
ส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม

12

ยังไม่ได้
จัดสรร
(บาท)

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กาไรสะสม

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)

287,777,339

1,213,596,360

30,140,324

-

-

-

-

287,777,339

1,213,596,360

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีไ่ ด้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมเงินทุนทีไ่ ด้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น

31

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
กาไรหรื อขาดทุน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรั บปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
13

ยังไม่ได้
จัดสรร

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้

643,570,162

2,175,084,185

-

(258,995,755)
(258,995,755)

(258,995,755)
(258,995,755)

-

93,568,262
93,568,262

93,568,262
93,568,262

478,142,669

2,009,656,692

30,140,324

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กาไรสะสม

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)

287,777,339

1,213,596,360

30,140,324

-

-

-

-

287,777,339

1,213,596,360

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีไ่ ด้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมเงินทุนทีไ่ ด้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น

31

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
กาไรหรื อขาดทุน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรั บปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ยังไม่ได้
จัดสรร

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้

478,142,669

2,009,656,692

-

(230,221,871)
(230,221,871)

(230,221,871)
(230,221,871)

-

309,047,424
309,047,424

309,047,424
309,047,424

556,968,222

2,088,482,245

30,140,324

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบกำรเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2560
2559
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับปี
ปรั บรายการที่กระทบกาไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรั บ (จ่ าย)
(ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(สุทธิ จากภาษีเงินได้)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
(สุทธิ จากภาษีเงินได้)
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสิ นค้า
กาไรที่รับรู ้ของส่วนได้เสี ยซึ่งถือก่อน
การเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นบริ ษทั ย่อย
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยรับ

12

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2560
2559
(บาท)

405,950,899

397,358,792

309,047,424

93,568,262

(386,208)
35,424,904
316,857,361
8,699,985
7,895,628
(1,189,229)
(2,703,346)
621,510
9,001,547
(785,200)

27,375,173
23,050,194
295,855,999
3,564,039
8,412,345
689,229
1,720,218
(545,469)
-

(2,423,786)
35,169,460
47,974,878
7,936,814
395,258
(1,189,229)
86,999,400
(2,449)
(14,784,000)
1,393,880

17,800,923
16,872,203
83,248,217
2,005,513
1,069,032
1,189,229
(4,557,996)
(18,558)
-

(1,250,445)

(693,905)

115,951
(1,835,265)

1,715,432
3,074,308

(3,289,807)

1,027,114

(1,097,573)
(3,125,726)
772,194,793

(6,570,841)
8,478,814
(4,168,307)
759,316,021

(1,191,554)
(341,999,519)
(53,533,311)
70,503,459

26,124,481
(34,186,656)
204,141,764

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
15

-

-

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบกำรเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2560
2559
หมายเหตุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2560
2559
(บาท)

การเปลีย่ นแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นดาเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
รายได้รอตัดบัญชี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
ภาษีเงินได้จ่ายออก
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน

157,208,996
101,810,421
(36,241,451)
(9,526,467)
(237,415,731)
(2,506,628)
34,695,723
(12,099,308)
211,464
768,331,812
(15,146,427)
753,185,385

(144,826,217)
(119,840,216)
(62,453,434)
1,036,239
26,910,052
(6,679,344)
7,267,652
(13,005,062)
447,725,691
(30,113,541)
417,612,150

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายบริ ษทั ย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
เงินสดรับจากการได้มาซึ่งบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับชาระคืนจากเงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

105,000,000
18,606,120
12,335,862
(263,053,206)
(558,720)
1,125,000
(399,035)
3,076,627
(123,867,352)

105,000,000
7,451,882
18,606,120
(6,000,000)
(6,000,000)
6,992,618
13,305,151
195,832,260
(775,594,978)
(17,951,426)
(20,031,164)
450,608
3,614,275
(2,890,127)
(388,201)
(25,800)
2,795,125,000
821,877,384
(2,766,399,034) (1,171,860,512)
341,999,519
4,168,307
51,374,757
34,186,656
(765,421,690)
540,671,886 (142,406,901)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
16

68,243,341
14,289,653
459,530
(11,928,434)
8,909,106
(1,860,520)
(10,461,969)
138,154,166
(941,943)
137,212,223

342,185,049
56,249,121
349,748
2,243,272
(452,071,213)
(62,598)
4,253,822
157,288,965
(17,566,866)
139,722,099

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบกำรเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2560
2559

หมายเหตุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2560
2559
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับ (จ่าย) จากการเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในความเป็น
เจ้าของในบริ ษทั ย่อยที่ไม่ได้มีผลทาให้สูญเสี ยการควบคุม
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ มื ระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลจ่ายให้ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ดอกเบี้ยจ่าย
เงินสดสุ ทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากการจาหน่าย
เงินลงทุนบริ ษทั ย่อย
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม

(1,248,636)
90,000,000
4,051,400,000 2,231,594,109 3,761,400,000 1,861,000,000
(4,223,073,000) (1,665,078,280) (3,871,420,000) (1,432,040,000)
604,500,000
404,745,232
(694,122,616) (273,708,561)
(230,221,871) (258,995,755) (230,221,871) (258,995,755)
(12,999,870)
(192,375,000) (310,000,000)
(29,400,000)
(29,400,000)
(35,294,518)
(23,050,194)
(34,116,488)
(16,872,203)
(480,837,895)
374,469,880 (685,755,975)
(25,871,287)
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148,480,138
404,851,017

26,660,340
378,190,677

(7,871,866)
54,411,760

(28,556,089)
82,967,849

(47,945,433)
505,385,722

404,851,017

46,539,894

54,411,760

4,382,747

47,045,536

157,048

1,100,191

รายการทีม่ ิใช่ เงินสด
หนี้สินจากการสร้างอาคารและซื้ออุปกรณ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
หมำยเหตุ

สำรบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
การได้มาซึ่ งบริ ษทั ย่อยและส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
การดาเนินงานที่ยกเลิก
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรื อนหุน้
สารอง
ส่ วนงานดาเนิ นงาน
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
สิ ทธิ ประโยชน์จากการส่ งเสริ มการลงทุน
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
หมำยเหตุ สำรบัญ
30
31
32
33
34

กาไรต่อหุน้
เงินปั นผล
เครื่ องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษ ัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เ มอร์ จ ากัด (มหาชน) “บริ ษ ัท ” เป็ นนิ ติ บุ ค คลที่ จัด ตั้ง ขึ้ นในประเทศไทย-และมี ที่ อ ยู่
จดทะเบี ยนตั้งอยู่เลขที่ 333/3 หมู่ 6 ตาบลบางเพรี ยง อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และมีสานักงานสาขาใน
ประเทศไทยที่จงั หวัดสมุทรปราการ 1 แห่งและที่จงั หวัดชลบุรี 1 แห่ง
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคม 2547
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ได้แก่ บริ ษทั เอส เอ็น ซี โฮลดิ้ง จากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 31.62) ซึ่ งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศ
ไทย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดาเนิ นธุ รกิ จหลักเกี่ ยวกับการผลิ ตชิ้ นส่ วนสาหรั บเครื่ องทาความเย็น-ผลิ ตชิ้ นส่ วนอุปกรณ์
สาหรับเครื่ องปรับอากาศที่ใช้สาหรับยานพาหนะ ผลิตและประกอบเครื่ องทาความความเย็นและเครื่ องปรับอากาศ
สาหรับที่อยูอ่ าศัย ผลิตฮีตปัมพ์สาหรับเครื่ องทาน้ าร้อน และผลิตชุดท่อทองแดงหุ ม้ ฉนวนที่ใช้ในการติดตั้งเครื่ องทา
ความเย็นและฉนวนหุม้ ท่อ
รายละเอียดของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 5, 11 และ 12
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติ เห็นชอบให้มีการย้ายสายการผลิตและประกอบ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าจาก บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จากัด (มหาชน) ซึ่ งมีสาขาตั้งอยู่ที่ นิ คมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
จังหวัดชลบุรี ไปยัง บริ ษทั เอส เอ็น ซี ครี เอติวิต้ ี แอนโทโลจี จากัด ซึ่ งมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ อาเภอนิ คมพัฒนา
จังหวัดระยอง ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 บริ ษทั ได้เริ่ มดาเนิ นงานการย้ายสายการผลิตและเสร็ จสิ้ นในไตรมาสที่ 4 ปี 2559
การย้ายสายงานผลิตทาให้การดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ที่จงั หวัดระยองเป็ นศูนย์การผลิตที่ครบวงจร
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
2

เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงิน

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงิ นนี้ จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึงแนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดยสภา
วิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี ”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวข้อง
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ในเบื้องต้นการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ อ อกและปรั บ ปรุ งใหม่น้ ัน มี ผ ลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบัญ ชี ข องกลุ่ ม บริ ษัท ในบางเรื่ อง
การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิน
นอกเหนื อจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและปรั บปรุ งใหม่ขา้ งต้น สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกและ
ปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับอื่น ๆ ซึ่ งมี ผลบังคับสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป และไม่ได้มีการนามาใช้สาหรับการจัดทางบการเงินนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินใน
เบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินของบริ ษทั จากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ออกและปรับปรุ งใหม่เหล่านี้ ซึ่ งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสาคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตั ิ
(ข) เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินนี้จดั ทาขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้
รายการ
หนี้สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย

เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
มู ล ค่ า ปั จ จุ บัน ของภาระผู ก พัน ตามผลประโยชน์ ที่
กาหนดไว้ซ่ ึ งได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 3 (ฒ)
มูลค่ายุติธรรม

(ค) สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบการเงิ นนี้ จดั ทาและแสดงหน่ วยเงิ นตราเป็ นเงิ นบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ข้อมูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลักพัน บาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ น
อย่างอื่น
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
(ง)

การใช้ วิจารณญาณและประมาณการ
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิ จารณญาณ การประมาณ
และข้อสมมติ หลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายการบัญชี และการรายงานจานวนเงินที่เกี่ ยวกับ
สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
(1)

การใช้วิจารณญาณ
ข้อมูลเกี่ ยวกับการใช้วิจารณญาณในการเลื อกนโยบายการบัญชี ซ่ ึ งมี ผลกระทบที่ มีนัยสาคัญที่ สุดต่ อ
จานวนเงินที่รับรู ้ในงบการเงินซึ่ งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11

(2)

การจัดประเภทการร่ วมการงาน

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อ มูล เกี่ ย วกับ ข้อ สมมติ และความไม่ แ น่ น อนของการประมาณการที่ ส าคัญ ซึ่ ง มี ค วามเสี่ ย งอย่า งมี
นัยสาคัญที่ เป็ นเหตุ ให้ตอ้ งมี การปรั บปรุ งจานวนเงิ นที่ รับรู ้ ในงบการเงิ น ซึ่ งประกอบด้วยหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12
และ 14
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20

การซื้ อบริ ษทั ย่อย ซึ่ งการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่
โอนให้ (รวมสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้องจ่ าย) และมูลค่ า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้ สินที่ รับมา วัดมูลค่า
โดยใช้เกณฑ์การประมาณการ
การทดสอบการด้อยค่า เกี่ ยวกับการใช้ขอ้ สมมติ ที่สาคัญใน
การประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
การรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ การคาดการณ์กาไรทางภาษีใน
อนาคตที่จะนาขาดทุนทางภาษีไปใช้ประโยชน์ และ
การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนด
ไว้เ กี่ ย วกับ ข้อ สมมติ ห ลักในการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
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การวัดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั หลายข้อกาหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั กาหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้ รวมถึงกลุ่มผูป้ ระเมิน
มูลค่าซึ่ งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนยั สาคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสูงสุ ดทางด้านการเงิน
กลุ่ มผูป้ ระเมิ นมูลค่ า มี การทบทวนข้อ มูลที่ ไ ม่ ส ามารถสังเกตได้ และปรั บปรุ งการวัด มูลค่ า ที่ มีนัย ส าคัญอย่า ง
สม่าเสมอ หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม กลุ่มผูป้ ระเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจาก
บุคคลที่ สามที่ สนับสนุ นข้อสรุ ปเกี่ ยวกับการวัดมูลค่ ารวมถึงการจัดลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามที่
กาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนยั สาคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถกู จัดประเภทในแต่ละลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้




ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
อย่างเดียวกัน
ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) สาหรับ
สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้)

หากข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินถูกจัดประเภทลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่
แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดี ยวกันตามลาดับชั้นของมูลค่ า
ยุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับต่าสุ ดที่มีนยั สาคัญสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้


3

หมายเหตุขอ้ 4
หมายเหตุขอ้ 13

การได้มาซึ่ งบริ ษทั ย่อยและส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอสาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) และส่ วนได้เสี ยของ
กลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั บันทึ กบัญชี สาหรับการรวมธุ รกิ จตามวิธีซ้ื อ เมื่อการควบคุม (ตามที่ กล่าวไว้ในส่ วนของบริ ษทั ย่อย)
ถูกโอนไปยังกลุ่มบริ ษทั ยกเว้นในกรณี ที่เป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การควบคุมเกิ ดขึ้ นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ ยวข้องกับกิ จการนั้นและมี
ความสามารถในการใช้อานาจเหนื อกิจการนั้นทาให้เกิดผลกระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั วันที่
ซื้ อกิ จการคือวันที่อานาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผูซ้ ้ื อ การกาหนดวันที่ซ้ื อกิจการและการระบุเกี่ยวกับ
การโอนอานาจควบคุมจากฝ่ ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
ค่าความนิ ยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ ซ้ื อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ซ่ ึ งรวมถึงการรับรู ้จานวน
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ หักด้วยมูลค่าสุ ทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและ
หนี้สินที่รับมาซึ่ งวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ื อ กาไรจากการซื้ อในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่โอนไป หนี้ สินที่ กลุ่มบริ ษทั ก่อขึ้ นเพื่อจ่ายชาระ
ให้แก่เจ้าของเดิ ม และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของที่ ออกโดยกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ สิ่งตอบแทนที่ โอนให้ยงั รวมถึง
มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
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หนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้ นของบริ ษทั ที่ ถูกซื้ อที่ รับมาจากการรวมธุ รกิ จ รับรู ้เป็ นหนี้ สินหากมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึ่ ง
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มาจากผูถ้ ูกซื้ อ
ต้นทุ นที่ เ กี่ ยวข้องกับ การซื้ อของกลุ่มบริ ษ ทั ที่ เ กิ ดขึ้ นซึ่ งเป็ นผลมาจากการรวมธุ รกิ จ เช่ น ค่ า ที่ ปรึ กษากฎหมาย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึ กษาอื่นๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
หากการบันทึ กบัญชี เ มื่ อเริ่ มแรกสาหรั บการรวมธุ ร กิ จไม่ เ สร็ จสมบู ร ณ์ ภ ายในวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่
การรวมธุ รกิจเกิดขึ้น กลุ่มบริ ษทั ประมาณการมูลค่าของรายการซึ่ งข้อมูลทางบัญชี ยงั ไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่า
ประมาณการดังกล่าวจะถูกปรั บปรุ ง หรื อรั บรู ้ สินทรัพย์ หรื อหนี้ สินเพิ่ มเติ มในระหว่างช่ วงระยะเวลาในการวัด
มูลค่า เพื่อสะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ ยวกับข้อเท็จจริ งและสถานการณ์แวดล้อมที่ มีอยู่ ณ วันที่ซ้ื อ ซึ่ ง
ข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการวัดมูลค่าของจานวนต่างๆ ที่เคยรับรู ้ไว้ ณ วันที่ซ้ื อ
การซื ้อแบบทยอยซื ้อ
ในการรวมธุรกิจที่ดาเนินการสาเร็ จจากการทยอยซื้ อ กลุ่มบริ ษทั ต้องวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยของเงินลงทุนที่กลุ่มบริ ษทั
ถืออยูใ่ นผูถ้ กู ซื้ อก่อนการรวมธุรกิจใหม่ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อและรับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นในกาไร
หรื อขาดทุ น มูลค่าของส่ วนได้เสี ยในผูถ้ ูกซื้ อก่ อนการรวมธุ รกิ จที่ เคยรั บรู ้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นจะถูกจัด
ประเภทใหม่เป็ นกาไรหรื อขาดทุนด้วยเกณฑ์เดียวกันเสมือนว่าได้ขายเงินลงทุนดังกล่าวออกไป
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิ จการนั้นและมีความสามารถในการใช้อานาจเหนื อกิ จการนั้นทาให้
เกิ ดผลกระทบต่ อจานวนเงิ นผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงิ นรวม
นับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
ส่ วนได้ เสี ยที่ ไม่ มีอานาจควบคุม
ณ วันที่ซ้ื อธุรกิจ กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา
จากผูถ้ กู ซื้ อ
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การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ที่ไม่ทาให้กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอานาจการควบคุมจะบันทึก
บัญชีโดยถือเป็ นรายการในส่ วนของเจ้าของ
การสู ญเสี ยการควบคุม
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สูญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ย่อยนั้นออก
รวมถึ งส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุ มและส่ วนประกอบอื่ นในส่ วนของเจ้าของที่ เ กี่ ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น
กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั
ย่อยเดิมที่ยงั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยการควบคุม
ส่ วนได้ เสี ยในเงินลงทุนที่ บันทึ กตามวิธีส่วนได้ เสี ย
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในเงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย ประกอบด้วยส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมและการ
ร่ วมค้า
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการที่กลุ่มบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญโดยมีอานาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดาเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรื อควบคุมร่ วมในนโยบายดังกล่าว การร่ วมค้า
เป็ นการร่ วมการงานที่กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมร่ วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์สุทธิ ของการร่ วมการงาน
นั้นมากกว่าการมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่ วมการงานนั้น
ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าบันทึกบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาทุนซึ่ ง
รวมถึงต้นทุนการทารายการ ภายหลังการรับรู ้รายการเริ่ มแรก ส่ วนแบ่งกาไรหรื อขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่นของเงินลงทุนที่ บนั ทึ กตามวิธีส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกบันทึกในงบการเงิ นรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริ ษทั
สูญเสี ยความมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญ หรื อการควบคุมร่ วม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจาก
รายการระหว่างกิ จการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทางบการเงินรวม กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจาก
รายการกับบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในกิจการที่ถูกลงทุน
นั้น ขาดทุนที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้ นจริ ง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐาน
การด้อยค่าเกิดขึ้น
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(ข) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดาเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงิ นและเป็ นเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันที่ รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการ
ดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ ไม่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งเกิ ดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศซึ่ งบันทึ กตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีน้ นั
(ค) สัญญาซื้อขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่ งเป็ นตราสารอนุพนั ธ์ ได้ถกู นามาใช้เพื่อจัดการความเสี่ ยงที่เกิดจากการ
เปลี่ ย นแปลงในอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศที่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมด าเนิ น งาน สั ญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตรา
ต่ า งประเทศล่ วงหน้า ไม่ ไ ด้มีไ ว้เ พื่ อ ค้า อย่า งไรก็ต าม สัญ ญาซื้ อขายเงิ นตราต่ า งประเทศที่ ไ ม่ เ ข้า เงื่ อนไขการ
กาหนดให้เป็ นเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยงถือเป็ นรายการเพื่อค้า
กลุ่มบริ ษทั มี นโยบายที่ จะป้ องกันความเสี่ ยงของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทาสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่ างประเทศ
คุ ม้ ครองรายการที่ เป็ นตัว เงิ นซึ่ งเป็ นเงิ นตราต่ า งประเทศไว้ล่ว งหน้า โดยรายการที่ เ ป็ นตัวเงิ นซึ่ งเป็ นเงิ นตรา
ต่างประเทศจะแปลงค่ าเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดาเนิ นงานด้วยอัตราแลกเปลี่ ยน ณ วันที่ รายงาน ปรั บปรุ งด้วย
ลูกหนี้ เจ้าหนี้ สุทธิ จากสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนี ยมรอตัดบัญชี ที่เหลืออยู่ ค่าธรรมเนี ยมใน
การทาสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศจะตัดเป็ นบัญชีรายได้/ค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาของสัญญา รายได้/ค่าใช้จ่าย
ตัดบัญชี ดงั กล่าวและกาไรหรื อขาดทุนจากสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ คุม้ ครองความเสี่ ยงจาก
รายการที่ เป็ นตัวเงิ นซึ่ งเป็ นเงิ นตราต่ างประเทศนั้นจะบันทึ กหักกลบลบกับกาไรหรื อขาดทุ นจากการแปลงค่ า
รายการที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
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(ง)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงิ นสด ยอดเงิ นฝากธนาคารประเภทเผื่อเรี ยก และเงิ นลงทุน
ระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง

(จ) ลูกหนี้การค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญประเมิ นโดยการวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี้ และการคาดการณ์ เกี่ ยวกับการชาระหนี้ ใน
อนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจาหน่ายจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ
(ฉ) สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าคานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนแปลงสภาพ
หรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปั จจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสาเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที่
ผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้ารวมการปันส่ วนของค่าโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสมโดยคานึงถึงระดับกาลังการผลิตตามปกติ
มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ เป็ นการประมาณราคาที่ จ ะขายได้จ ากการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ หัก ด้ว ยค่ า ใช้จ่ า ยที่ จ าเป็ น
โดยประมาณในการขาย
(ช) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย บริ ษัทร่ วมและการร่ วมค้ า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึกบัญชี โดยใช้วิธีราคาทุน
ส่ วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสี ย

28

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
การจาหน่ ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจานวนเงินสุ ทธิ ที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกาไรหรื อขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จะถูกบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั จาหน่ายบางส่ วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคานวณต้นทุนสาหรับเงินลงทุนที่จาหน่ายไปและ
เงินลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วิธีเข้าก่อนออกก่อนปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยูท่ ้ งั หมด
(ซ) อสังหาริ มทรั พย์ เพือ่ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อจากมูลค่าที่
เพิ่มขึ้นหรื อทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติ ธุรกิ จหรื อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การ
หรื อใช้ในการบริ หารงาน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้น ทุ น รวมค่ า ใช้จ่ า ยทางตรงเพื่ อ ให้ไ ด้ม าซึ่ งอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เ พื่ อ การลงทุ น และต้น ทุ น ทางตรงอื่ น เพื่ อ ให้
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานและรวมถึงต้นทุนการกูย้ ืม
ค่าเสื่ อมราคาจะบันทึ กในกาไรหรื อขาดทุน ซึ่ งคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของ
สิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

20 และ 30 ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่ าเสื่ อมราคาสาหรับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
การจัดประเภทไปยังที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์
เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการใช้ ง านจากอสั ง หาริ มทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น ไปเป็ นที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์
อสังหาริ มทรัพย์น้ นั จะถูกจัดประเภทใหม่เป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ดว้ ยมูลค่าตามบัญชี
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(ฌ) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่ เกี่ ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการ
จัดหาสิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้ อถอน การ
ขนย้าย การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ ืม สาหรับเครื่ องมือที่ควบคุมโดยลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ ซ่ ึ ง
ไม่สามารถทางานได้โดยปราศจากลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ น้ นั ให้ถือว่า ลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
อุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่ มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึ ก
แต่ละส่ วนประกอบที่มีนยั สาคัญแยกต่างหากจากกัน
กาไรหรื อขาดทุ นจากการจาหน่ ายที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คื อผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการ
จาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
การจัดประเภทไปยังอสั งหาริ มทรั พย์ เพื่ อการลงทุน
เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการใช้ ง านจากอสั ง หาริ มทรั พ ย์ ที่ มี ไ ว้ใ ช้ ง านเป็ นอสั ง หาริ มทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น
อสังหาริ มทรัพย์น้ นั จะถูกจัดประเภทใหม่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่าตามบัญชี
ต้ นทุนที่ เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุ นในการเปลี่ ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่ าตามบัญชี ของรายการที่ ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากรายการนั้น
และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่ อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจาหน่ายตามมูลค่า
ตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบารุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจาจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
เมื่อเกิดขึ้น
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ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์
หรื อต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่ าเสื่ อมราคาบันทึ กเป็ นค่ า ใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุ น คานวณโดยวิ ธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดง
ได้ดงั นี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักร เครื่ องมือและอุปกรณ์
เครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ

5, 10, 20 และ 30
20 และ 30
5
5, 10, 15, 18 และ 20
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
วิธีการคิ ดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลื อ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่ สุดทุกสิ้ น
รอบปี บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ญ) สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ กลุ่มบริ ษทั ซื้ อมาและมีอายุการใช้งานจากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ ายสะสมและ
ขาดทุนจากการการด้อยค่า
ค่ าตัดจาหน่ าย
ค่าตัดจาหน่ายคานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่ า ตัด จ าหน่ า ยรั บ รู ้ ใ นกาไรหรื อ ขาดทุ นโดยวิ ธีเ ส้ นตรงซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ จะสะท้อนรู ปแบบที่ ค าดว่า จะได้รั บ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากสิ นทรัพย์น้ นั ตามเกณฑ์ระยะเวลาที่ คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน โดยเริ่ มตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
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ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สาหรับปี ปั จจุบนั และปี เปรี ยบเทียบแสดงได้ดงั นี้
ค่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์
ค่าสิ ทธิ ในการผลิต

5 และ 10 ปี
10 ปี

วิธีการตัดจาหน่ าย ระยะเวลาที่ คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และ มูลค่ าคงเหลื อ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบ
บัญชีและปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ฎ) การด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุ นจากการด้อยค่ ารั บรู ้ เมื่อมูลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ สู งกว่ามูลค่ าที่ จะได้รับคื น ขาดทุ นจากการด้อยค่ า
บันทึ กในกาไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ เมื่อมี การกลับรายการการประเมิ นมูลค่ าของสิ นทรั พย์เพิ่ มของสิ นทรั พย์ชิ้น
เดียวกันที่เคยรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณี น้ ีจะรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
การคานวณมูลค่ าที่ คาดว่ าจะได้ รับคื น
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคานึ ง
ภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์
สาหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
รวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
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การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิ นที่ เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่
ที่ออกรายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการที่ ใช้ในการคานวณมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื น ขาดทุ นจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี ภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจาหน่าย เสมือนหนึ่ งไม่
เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ฏ) หนีส้ ินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่ มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน
(ฐ) เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงในราคาทุน
(ฑ) รายได้ รอตัดบัญชี
รายได้รอตัดบัญชี ทยอยรับรู ้ ในกาไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์ที่เป็ นระบบและสมเหตุสมผลตลอดอายุการใช้งานของ
สิ นทรัพย์
(ฒ) ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงิ นจะถูกรั บรู ้ เ ป็ นค่ าใช้จ่า ยพนักงานในกาไรหรื อขาดทุ นในรอบ
ระยะเวลาที่พนักงานได้ทางานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ถกู คานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทางานของพนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่อนๆ ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
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การคานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้น้ นั จัดทาโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ ได้รับ
อนุญาตเป็ นประจา โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ กาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรับรู ้ รายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นทันที กลุ่มบริ ษทั กาหนดดอกเบี้ ยจ่ ายของ
หนี้สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ โดยใช้อตั ราคิดลดที่ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้น
ปี โดยคานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ ซ่ ึ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายชาระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุ ทธิ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้รายการใน
กาไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อ กาไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาไรและขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทางานให้ หนี้ สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่ คาดว่าจะจ่าย
ชาระ หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุ มานที่ จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที่
พนักงานได้ทางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ณ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้นใน
ปั จจุบนั อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่ งสามารถประมาณจานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่ าเชื่ อถือ และมีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จจะต้องถูกจ่ ายไปเพื่ อชาระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการ
หนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคานึ งถึงภาษี
เงิ นได้ เพื่อให้สะท้อนจานวนที่ อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่ มีต่อหนี้ สิน
ประมาณการหนี้สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผา่ นไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน
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(ด) รายได้
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม และแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้าและส่ วนลดตามปริ มาณ
การขายสิ นค้ าและให้ บริ การ
รายได้รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าที่มีนยั สาคัญไป
ให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว และจะไม่รับรู ้รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรื อมีความ
ไม่แน่นอนที่ มีนยั สาคัญในการได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จจากการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การนั้น ไม่อาจวัดมูลค่า
ของจานวนรายได้และต้นทุนที่ เ กิ ดขึ้ นได้อย่างน่ าเชื่ อถือ หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนที่ จะต้องรั บคื น
สิ นค้า รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เมื่อมีการให้บริ การ
รายได้ ค่าเช่ า
รายได้ค่ า เช่ า จากอสังหาริ มทรั พ ย์เ พื่ อการลงทุ นรั บรู ้ ใ นกาไรหรื อขาดทุ นโดยวิ ธีเ ส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่ า
ค่าใช้จ่ายเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นเป็ นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้ นตามสัญญา ค่าเช่าที่
อาจเกิดขึ้นรับรู ้เป็ นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึ งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนในวันที่กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
(ต) ต้ นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทานองเดียวกันบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นใน
กรณี ที่มีการบันทึ กเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ่ งของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง
หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนที่จะนามาใช้เองหรื อเพื่อขาย
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(ถ) สัญญาเช่ าดาเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนามารวมคานวณจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับ
การยืนยันการปรับค่าเช่า
การประเมินว่ าข้ อตกลงประกอบด้ วยสั ญญาเช่ าหรื อไม่
ณ วันที่ เริ่ มต้นข้อตกลง กลุ่มบริ ษทั จะพิ จารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่ าหรื อมี สัญญาเช่ าเป็ น
ส่ วนประกอบหรื อไม่ โดยพิจารณาจากสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบตั ิตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กบั
การใช้สินทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนาไปสู่ สิทธิ ในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทาให้กลุ่มบริ ษทั มี
สิ ทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วันที่เริ่ มต้นสัญญา หรื อ มีการประเมินสัญญาใหม่ กลุ่มบริ ษทั แยกค่าตอบแทนสาหรับสัญญาเช่า และส่ วนที่เป็ น
องค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริ ษทั สรุ ปว่าเป็ นสัญญาเช่ าการเงิ น แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่ อถือ ให้รับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินในจานวนที่ เท่ากับมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะนั้น หลังจากนั้นจานวนหนี้สินจะลดลงตามจานวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงินตาม
นัยจากหนี้สินจะรับรู ้โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั
(ท) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของ
งวดปั จจุบนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องใน
การรวมธุรกิจ หรื อ รายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษี เงิ นได้ข องงวดปั จจุ บ ันได้แ ก่ ภ าษี ที่ค าดว่า จะจ่ ายช าระหรื อได้รั บ ชาระ โดยค านวณจากกาไรหรื อขาดทุ น
ประจาปี ที่ ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่ คาดว่ามี ผลบังคับใช้ ณ วันที่ รายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บนั ทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้ สินและจานวนที่ ใช้เ พื่ อความมุ่ งหมายทางภาษี ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี จะไม่ถูกรั บรู ้ เมื่ อเกิ ดจากผล
แตกต่างชัว่ คราวต่อไปนี้ การรับรู ้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้ สินในครั้งแรกซึ่ งเป็ นรายการ
ที่ ไม่ ใช่ การรวมธุ รกิ จและรายการนั้นไม่ มีผลกระทบต่ อกาไรขาดทุ นทางบัญชี หรื อทางภาษี และผลแตกต่ างที่
เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่ าของภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษี ที่จะเกิ ดจากลักษณะวิธีการที่ กลุ่ม
บริ ษทั คาดว่า จะได้รับ ผลประโยชน์จากสิ นทรั พย์หรื อจะจ่ า ยช าระหนี้ สินตามมูลค่ า ตามบัญชี ณ วันที่ สิ้ นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดย
ใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกาหนดมูลค่ า ของภาษี เ งิ นได้ข องงวดปั จจุ บันและภาษี เ งิ นได้ร อการตัด บัญชี กลุ่ มบริ ษ ัทต้องค านึ งถึ ง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่ นอนและอาจทาให้จานวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ ยที่ตอ้ ง
ชาระ กลุ่มบริ ษทั เชื่ อว่าได้ต้ งั ภาษี เงิ นได้คา้ งจ่ ายเพี ยงพอสาหรั บภาษี เงิ นได้ที่จะจ่ ายในอนาคต ซึ่ งเกิ ดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมิน
นี้ อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต
ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทาให้กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้นอยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่มีอยู่
การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงิ น
ได้น้ ีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสาหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน สาหรับ
หน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้ร อการตัดบัญชี จะบันทึ กต่ อเมื่ อมี ค วามเป็ นไปได้ค่อนข้า งแน่ นอนว่า กาไรเพื่ อเสี ยภาษี ใน
อนาคตจะมีจานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัด
บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
(ธ) การดาเนินงานที่ยกเลิก
การดาเนิ นงานที่ ยกเลิกเป็ นส่ วนประกอบของธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั เป็ นสายงานธุ รกิ จที่สาคัญหรื อเขตภูมิศาสตร์ ที่
แยกต่างหากที่ยกเลิกหรื อถือไว้เพื่อขาย หรื อเป็ นบริ ษทั ย่อยที่ซ้ื อมาเพื่อขายต่อ โดยจัดประเภทเป็ นการดาเนิ นงานที่
ยกเลิกเมื่อมีการขาย หรื อ เมื่อเข้าเงื่อนไขของการถือไว้เพื่อขาย แล้วแต่ราคาใดจะเกิ ดขึ้นก่อน เมื่อมีการจัดประเภท
เป็ นการดาเนิ นงานที่ ยกเลิก งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จที่แสดงเปรี ยบเทียบจะถูกปรับปรุ งใหม่เสมือนว่าส่ วนงานนั้น
ได้ถกู ยกเลิกตั้งแต่ตน้ งวดที่นามาเปรี ยบเทียบ
(น) กาไรต่ อหุ้น
กลุ่มบริ ษทั แสดงกาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานสาหรับหุ ้นสามัญ กาไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรหรื อ
ขาดทุนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั ด้วยจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ ออกจาหน่ายระหว่างปี ปรับปรุ ง
ด้วยจานวนหุน้ สามัญที่ซ้ื อคืน
(บ) รายงานทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ผลการดาเนินงานของส่ วนงานที่รายงานต่อคณะกรรมการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการ
ดาเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่ วนงานดาเนิ นงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปั นส่ วนอย่าง
สมเหตุสมผล
4

กำรได้ มำซึ่งบริษทั ย่ อยและส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มอี ำนำจควบคุม
การได้ มาซึ่ งบริ ษัทย่ อย
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 บริ ษทั เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชัน่ จากัด ซึ่ งเป็ นการร่ วมค้าได้เพิ่มทุนจดทะเบี ยนจานวน
60,000 หุ ้น ซึ่ งมี มูลค่ าที่ ตราไว้ 100 บาทต่ อหุ ้น และบริ ษทั ได้ลงทุ นเพิ่ มเติ มในหุ ้นเพิ่ มทุ นดังกล่าวเป็ นจานวน
6 ล้านบาท ทาให้สัดส่ วนการถือหุ น้ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 49 เป็ นร้อยละ 51 ทั้งนี้ สัดส่ วนการถือหุ น้ เพิ่มเป็ นร้อยละ 51
ณ วันดังกล่าว บริ ษทั ไม่ได้มาซึ่ งอานาจควบคุมในบริ ษทั ดังกล่าว เนื่ องจากข้อตกลงตามสัญญาร่ วมค้าไม่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลง ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาการถือหุ ้นกับคู่สัญญาเดิมและได้ยกเลิก
สัญญาร่ วมค้าฉบับดังกล่าวในวันเดียวกัน โดยฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้พิจารณาเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาการ
ถือหุน้ ดังกล่าวและเห็นว่ากลุ่มบริ ษทั ได้มาซึ่ งอานาจควบคุมในบริ ษทั เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชัน่ จากัด บริ ษทั ดังกล่าว
จึงเปลี่ยนสถานะจากการร่ วมค้าเป็ นบริ ษทั ย่อย จากการลงทุนนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้รับฐานข้อมูลลูกค้าและความรู ้ดา้ นการ
38

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ดาเนินงานซึ่ งผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั เชื่อว่าการลงทุนจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจทั้งในอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
และรถยนต์ มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในการร่ วมค้า ก่อนการเปลี่ยนแปลงสถานะจากการร่ วมค้าเป็ นบริ ษทั ย่อยมี
ดังนี้
หมายเหตุ
มูลค่ายุติธรรมของส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
ก่อนการเปลี่ยนแปลงสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อย
หั ก มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
กำไรที่รับรู้ ของส่ วนได้ เสี ยซึ่งถือก่ อนกำรเปลีย่ นแปลงสถำนะเป็ นบริษทั ย่ อย

11

(พันบาท)
44,388
(37,817)
6,571

สาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฏาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชัน่ จากัด
มีรายได้เป็ นจานวนเงิน 264 ล้านบาท และขาดทุนจานวนเงิน 2 ล้านบาท ซึ่ งรวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของผลการดาเนิ นงาน
ของกลุ่มบริ ษทั ฝ่ ายบริ หารคาดว่าหากกลุ่มบริ ษทั ได้มาซึ่ งบริ ษทั ย่อยดังกล่าวตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 จะมีรายได้
รวมจานวนเงิน 519 ล้านบาท และขาดทุนรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวนเงิน 5 ล้านบาท ในการ
กาหนดมูลค่าดังกล่าว ฝ่ ายบริ หารใช้สมมติฐานในการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรม โดยถือเสมือนว่าการได้มาซึ่ งบริ ษทั
ย่อยที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดนั้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559
ข้อมูลของสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาแต่ละประเภทที่สาคัญ มีดงั นี้
สิ นทรั พย์ ที่ได้ มาและหนีส้ ิ นที่ รับมา

มูลค่ ำตำมบัญชี
หมายเหตุ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

14
15
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7,452
74,206
25,808
3,891
304,557
88
(40,000)
(107,423)

ปรับปรุ งมูลค่ ำ
ยุตธิ รรม
(พันบาท)
480
22,450
-

มูลค่ ำยุตธิ รรม
7,452
74,206
26,288
3,891
327,007
88
(40,000)
(107,423)

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

(31,474)

ปรับปรุ งมูลค่ ำ
ยุตธิ รรม
(พันบาท)
-

(19,417)

-

(19,417)

(28,920)
(76,000)
(191)
(28,851)
(10,040)

-

(28,920)
(76,000)
(191)
(28,851)
(10,040)

(2,070)
(3,656)
67,960

(4,194)
18,736

(2,070)
(4,194)
(3,656)
86,696
51.2
44,388

มูลค่ ำตำมบัญชี
หมายเหตุ
รายได้รอตัดบัญชีส่วนที่รับรู ้ภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้ค่าซื้ อทรัพย์สิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รายได้รอตัดบัญชี
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์
พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ สุทธิที่ระบุได้
ส่ วนได้เสี ยในกิจการที่ถกู ซื้ อ (อัตราร้อยละ)
รวมสิ นทรัพย์ สุทธิที่ระบุได้ ที่ได้ รับ

5

20
16

มูลค่ ำยุตธิ รรม

มูลค่ายุติธรรมต่อไปนี้ได้พิจารณาโดยใช้เกณฑ์การประมาณการ


มูลค่ายุติธรรมของสิ นค้าคงเหลือ พิจารณาตามมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้สุทธิ



มูลค่ายุติธรรมของส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ได้รับการพิจารณาประมาณการโดยผูป้ ระเมินอิสระ
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(31,474)

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
5

บุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทางบการเงิน บุคคลหรื อกิจการเป็ นบุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หาก
กลุ่มบริ ษทั มีอานาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสาคัญต่อบุคคล
หรื อกิ จการในการตัดสิ นใจทางการเงิ นและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน หรื อกลุ่มบริ ษทั อยู่ภายใต้การควบคุ ม
เดี ย วกันหรื อ อยู่ภ ายใต้อิทธิ พ ลอย่างมี ส าระสาคัญเดี ย วกันกับ บุ ค คลหรื อกิ จการนั้น การเกี่ ย วข้องกันนี้ อ าจเป็ น
รายบุคคลหรื อเป็ นกิจการ
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้าได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 และ 12
สาหรับความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หารสาคัญและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดงั นี้

ชื่อกิจกำร
กรรมการและผูบ้ ริ หาร

บริ ษทั เอส เอ เอส อินโนเวชัน่ จากัด

ประเทศที่จดั ตั้ง/
สั ญชำติ
ลักษณะควำมสั มพันธ์
ไทยและญี่ปุ่น บุ ค คลที่ มี อานาจและความรั บผิ ด ชอบใน
กา รว าง แผ น สั่ ง การ แล ะค วบ คุ ม
กิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรง
หรื อทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของ
กลุ่มบริ ษทั (ไม่ว่าจะทาหน้าที่ ในระดับ
บริ หารหรื อไม่)
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั

นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการแต่ละประเภทอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี้
รำยกำร
ขายสิ นค้า
ซื้ อสิ นค้า
การให้บริ การ
รับบริ การ
รายได้ค่าเช่า
การขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
การซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
ราคาทุนหรื อราคาทุนบวกกาไรส่ วนเพิ่ม
ราคาทุนหรื อราคาทุนบวกกาไรส่ วนเพิ่ม
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ ง
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ ง
ราคาทุนบวกกาไรส่ วนเพิ่ม
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีของสิ นทรัพย์
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีของสิ นทรัพย์
41

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
รำยกำร
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
เงินปันผลรับ

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
อัตราที่ตกลงกันซึ่ งอ้างอิงจากราคาตลาด
อัตราที่ตกลงกันซึ่ งอ้างอิงจากราคาตลาด
ตามที่ประกาศจ่าย

รายการที่สาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2560
2559

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคมหตุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)

บริษทั ย่ อย
ขายสิ นค้า
ซื้ อสิ นค้า
การให้บริ การ
ค่าบริ การ
รายได้ค่าเช่า
ขายเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
เงินปั นผลรับ

-

บริษทั ร่ วม
ขายสิ นค้า
ซื้ อสิ นค้า
การให้บริ การ
ค่าบริ การ
รายได้ค่าเช่า
ดอกเบี้ยรับ
ขายทรัพย์สิน
ซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์

13,997
3
2,175
742
2,810
600
27
5
42

-

13,082
36
1,638
5,187
2,520
614
-

31,837
92,200
108
5,896
26,890
52,555
9,601
342,000

600
-

54,163
112,480
5,789
22,226
1,693
227,124
10
30,803
7,886
-

4,283
67
614
-

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินรวม
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคมหตุ

2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559

2560

2559

(พันบาท)
กำรร่ วมค้ ำ
ขายสิ นค้า
ซื้ อสิ นค้า
การให้บริ การ
ค่าบริ การ
รายได้ค่าเช่า
ดอกเบี้ยรับ

-

กรรมกำรและผู้บริหำร
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร

56,159
1,483
57,642

240
59,218
1,712
45
3,300
1,895

81,247
1,658
82,905

-

3,432
587
4,019

59,182
230
1,895

6,961
616
7,577

ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
ลูกหนี้การค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

งบกำรเงินรวม
2560
2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั พาราไดซ์ พลาสติก จากัด
บริ ษทั อินฟิ นิต้ ี พาร์ท จากัด
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ครี เอติวิต้ ี แอนโทโลจี จากัด
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั เอส เอ็น ซี แอตแลนติก วอเตอร์
ฮีตเตอร์ เอเชีย จากัด
บริ ษทั ฟูโซ่ อินดัสตรี ส์ (ไทยแลนด์) จากัด
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
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-

-

2,269
-

865
2
30,374

1,101
1,101
1,101

960
160
1,120
1,120

2,269
2,269

31,241
31,241

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

งบกำรเงินรวม
2560
2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชนั่ จากัด
บริ ษทั เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย จากัด
บริ ษทั อิมมอทัล พาร์ท จากัด
บริ ษทั พาราไดซ์ พลาสติก จากัด
บริ ษทั อัลทิเมท พาร์ท จากัด
บริ ษทั อินฟิ นิต้ ี พาร์ท จากัด
บริ ษทั ท็อปเทค ไดมอนด์ ทูลส์ จากัด
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ครี เอติวิต้ ี แอนโทโลจี จากัด
บริ ษทั เมอิโซะ เอสเอ็นซี พริ ซิชนั่ จากัด
บริ ษทั โอดิน พาวเวอร์ จากัด
บริ ษทั เอสเอ็นซี ฟูกอู ิ โฮลี อินซูเลชัน่ จากัด

-

-

1,808
2,990
3,275
27,246
259
415
122
139

180
2,317
198
27
96,364
27
497
-

บริษทั ร่ วม
บริ ษทั เอส เอ็น ซี แอตแลนติก วอเตอร์
ฮีตเตอร์ เอเชีย จากัด

937

80

-

-

กรรมกำร
นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล
นายเซอิจิ คิโนชิตะ

173

7,214
-

-

-

1,110
1,110

145,500
152,794
152,794

กิจกำรอืน่ ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ยะลาฟ้ าสะอาด จากัด (*)
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

(*) เงินโอนล่วงหน้าเพื่อลงทุนในบริ ษทั ยะลาฟ้ าสะอาด จากัด
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173
36,427
36,427

99,610
99,610

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้นแก่ บคุ คล
หรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ไพยองซาน
อีโวลูชนั่ จากัด
บริ ษทั เอส เอ็น ซี แซนเทค
จากัด
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ครี เอติวิต้ ี
แอนโทโลจี จากัด
บริ ษทั พาราไดซ์ พลาสติก จากัด
บริ ษทั เมอิโซะ เอสเอ็นซี
พริ ซิชนั่ จากัด
บริ ษทั เอสเอ็นซี ฟูกอู ิ โฮลี
อินซูเลชัน่ จากัด
บริ ษทั เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชัน่
จากัด

อัตรำดอกเบีย้
2560
2559
(ร้ อยละต่ อปี )

งบกำรเงินรวม
2560
2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)

4.80

4.80-5.10

-

-

394,361

291,361

4.80

4.80-5.10

-

-

19,605

19,605

4.80
4.80

4.80-5.10
4.80-5.10

-

-

532,500
-

368,000
95,000

4.80

4.80-5.10

-

-

-

20,000

4.80

4.80-5.10

-

-

11,500

42,000

4.80

4.80-5.10

-

-

-

150,000

บริษทั ร่ วม
บริ ษทั เอส เอ็น ซี แอตแลนติก
วอเตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย จากัด

4.80

4.80-5.10

12,500

12,500

12,500

12,500

กรรมกำรและผู้บริหำร
นายเซอิจิ คิโนชิตะ

4.80

4.80-5.10

3,399
15,899
-

4,125
16,625
-

3,399
973,865
(19,605)

4,125
1,002,591
(19,605)

15,899

16,625

954,260

982,986

หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นแก่ บุคคล
หรือกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน - สุ ทธิ
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
รายการเคลื่ อ นไหวของเงิ น ให้กู้ยื ม ระยะสั้ นแก่ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ส าหรั บ แต่ ล ะปี สิ้ น สุ ด วัน ที่
31-ธันวาคม -มีดงั นี้
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้นแก่ บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

บริษทั ย่ อย
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินรวม
2560
2559

-

บริษทั ร่ วม
ณ วันที่ 1 มกราคม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

12,500
12,500

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)

12,500
12,500

966,361
2,766,000
(2,794,000)
938,361

540,377
1,171,861
(745,877)
966,361

12,500
12,500

12,500
12,500

กำรร่ วมค้ ำ
ณ วันที่ 1 มกราคม
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

-

กรรมกำรและผู้บริหำร
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

4,125
399
(1,125)
3,399

4,125
4,125

4,125
399
(1,125)
3,399

4,125
4,125

รวมเงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นแก่ บุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

16,625
399
(1,125)
15,899

92,625
(76,000)
16,625

982,986
2,766,399
(2,795,125)
954,260

633,002
1,171,861
)
(821,877)
982,986
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76,000
(76,000)
-

-

76,000
(76,000)
-

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
2559 เป็ นสกุลเงินบาท
เจ้ าหนี้การค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

งบกำรเงินรวม
2560
2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั อิมมอทัล พาร์ท จากัด
บริ ษทั พาราไดซ์ พลาสติก จากัด

-

บริษทั ร่ วม
บริ ษทั ฟูโซ่ อินดัสตรี ส์ (ไทยแลนด์) จากัด
รวม

-

เจ้ าหนี้อื่น - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

-

32
32

งบกำรเงินรวม
2560
2559

2,797
4,314

1,788

7,111

1,788

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชนั่ จากัด
บริ ษทั เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย จากัด
บริ ษทั อิมมอทัล พาร์ท จากัด
บริ ษทั อัลทิเมท พาร์ท จากัด
บริ ษทั พาราไดซ์ พลาสติก จากัด
บริ ษทั อินฟิ นิต้ ี พาร์ท จากัด
บริ ษทั ท็อปเทค ไดมอนด์ ทูลส์ จากัด
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ครี เอติวิต้ ี แอนโทโลจี จากัด

-

บริษทั ร่ วม
บริ ษทั เอส เอ็น ซี แอตแลนติก วอเตอร์
ฮีตเตอร์ เอเชีย จากัด
รวม

-

122
122
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-

48

319
1,572
1,661
319
797
319
218
-

973

5,205

725
194
6
-

75
75

-

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
เงินกู้ยมื ระยะสั้นจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั อิมมอทัล พาร์ท จากัด
บริ ษทั เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย จากัด
บริ ษทั พาราไดซ์ พลาสติก จากัด
รวมเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจำกกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน

อัตรำดอกเบีย้
2560
2559
(ร้ อยละต่ อปี )

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)

4.80
4.80
4.80

34,000
82,000
9,500
125,500

4.80-5.10
4.80-5.10
-

182,500
32,623
215,123

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
เงินกู้ยมื ระยะสั้นจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)

บริษทั ย่ อย
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

215,123
604,500
(694,123)
125,500

84,086
404,746
(273,709)
215,123

เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็ นสกุลเงินบาท
6

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
งบกำรเงินรวม
2560
2559
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
รวม

1,666
1,707
335,790
166,223
505,386
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

(พันบาท)
1,342
155
2,041
1,235
401,468
44,716
434
404,851
46,540

217
1,191
53,004
54,412

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2560
2559
สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
รวม
7

495,229
10,157
505,386

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

(พันบาท)
394,382
46,540
10,469
404,851
46,540

54,412
54,412

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่
งบกำรเงินรวม
2560
2559

หมายเหตุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)

ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่นๆ
รวม
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

5

หมายเหตุ
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่นๆ
รวม
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
รวมลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนี้
หมุนเวียนอืน่

1,101
1,050,392
1,051,493
(116)
1,051,377

1,120
1,062,089
1,063,209
1,063,209

งบกำรเงินรวม
2560
2559

5

(พันบาท)

2,269
97,387
99,656
99,656

31,241
63,383
94,624
94,624

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

1,110
12,887
13,997
13,997

152,794
20,131
172,925
172,925

36,427
5,311
41,738
41,738

99,610
13,245
112,855
112,855

1,065,374

1,236,134

141,394

207,479
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินรวม
2560
2559
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสาหรับปี

116

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

-

-

-

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ การค้า มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2560
2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)

กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
เกินกาหนดชาระ: **

1,101
1,101
1,101

1,120
1,120
1,120

2,269
2,269
2,269

31,241
31,241
31,241

1,046,724

1,055,844

96,653

60,809

3,204
464
1,050,392
(116)
1,050,276
1,051,377

6,168
77
1,062,089
1,062,089
1,063,209

734

2,574
63,383
63,383
94,624

หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กิจกำรอืน่ ๆ
ยังไม่ครบกาหนดชาระ *
เกินกาหนดชาระ: **
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม

97,387
97,387
99,656

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลกู ค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 150 วัน
* ยังไม่ครบกาหนดชาระ หมายถึง ยังไม่เกินกว่าวันนัดรับเช็คที่บริ ษทั และลูกค้าตกลงกัน
** เกินกาหนดชาระ-หมายถึง-เกินกว่าวันนัดรับเช็คที่บริ ษทั และลูกค้าตกลงกัน
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ยอดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2560
2559
สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
สกุลเงินเยน
รวม
8

984,573
80,181
620
1,065,374

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

(พันบาท)
1,140,401
141,394
95,733
1,236,134
141,394

207,479
207,479

สิ นค้ ำคงเหลือ
งบกำรเงินรวม
2560
2559
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุโรงงาน
หั ก ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง
สุ ทธิ
ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่าย
และได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขาย
- ต้นทุนขาย
- การปรับลดมูลค่าเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
- กลับรายการการปรับลดมูลค่า
สุ ทธิ

34,280
159,593
126,916
4,375
325,164
(8,130)
317,034

(พันบาท)
55,862
125,651
247,648
5,184
434,345
(9,965)
424,380

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
10,599
6,188
6,350
220
23,357
(879)
22,478

12,068
8,499
16,824
256
37,647
(4,169)
33,478

6,641,461

6,430,302

745,782

2,824,878

(1,835)
6,639,626

3,114
6,433,416

(3,290)
742,492

1,027
2,825,905
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
9

กำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
เดือนกันยายน 2560 บริ ษทั ขายเงิ นลงทุนทั้งหมดในบริ ษทั ท็อปเทค ไดมอนต์ ทูลส์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่ม
บริ ษทั ส่ วนงานนี้ ไม่ได้เป็ นการดาเนิ นงานที่ยกเลิกหรื อถูกจัดประเภทเป็ นถือไว้เพื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จที่แสดงเปรี ยบเทียบได้ถกู จัดประเภทใหม่เพื่อนาเสนอการดาเนิ นงานที่ยกเลิกเป็ นรายการแยก
ต่างหากจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
งบกำรเงินรวม
2560
2559
(พันบาท)

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ผลกำรดำเนินงำนของกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
รายได้
ค่าใช้จ่าย
ผลกำรดำเนินงำนจำกกิจกรรมกำรดำเนินงำน
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
ผลกำรดำเนินงำนจำกกิจกรรมกำรดำเนินงำน (สุ ทธิจำกภำษีเงินได้ )
กาไรต่อหุน้ (บาท)
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

56,486
(61,364)
(4,878)
979
(3,899)

97,198
(88,687)
8,511
(635)
7,876

(0.014)

0.027

ขาดทุนจากการดาเนินงานที่ยกเลิก จานวน 3.90 ล้านบาท (2559:กาไร 7.88 ล้ านบาท) ได้จดั สรรให้ผถู ้ ือหุ น้ ของ
บริ ษทั จานวนเงิน 2.57 ล้านบาท (2559: 5.20 ล้ านบาท)
งบกำรเงินรวม
2560
2559
(พันบาท)

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กระแสเงินสดได้ มำจำกกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุ ทธิได้ มำจำกกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก

13,212
(896)
12,316
52

27,207
(1,800)
(24,496)
911

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินรวม
2560
(พันบาท)

10

ผลกระทบจำกกำรจำหน่ ำยต่ อฐำนะกำรเงินของกลุ่มบริษทั
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินอื่น
สิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นอืน่ สุ ทธิ

47,945
12,171
7,371
124,506
447
3,337
(15,682)
(5,836)
(1,230)
(299)
172,730

สิ่ งตอบแทนในการขายที่ได้รับในรู ปเงินสด

105,000

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน่
งบกำรเงินรวม
2560
2559
ลูกหนี้กรมสรรพากร
เงินมัดจา
ลูกหนี้ค่าอากรขาเข้า
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
อื่นๆ
รวม

112,167
18,830
9,403
8,026
16,311
164,737
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(พันบาท)
8 99,757
2,268
5,238
8,000
16,470
131,733

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
7,902
858
8,760

8,000
1,220
9,220

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
11

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ ำ

หมายเหตุ
บริษทั ร่ วม
ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่ วนแบ่งกาไรสุ ทธิ จากเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม
ลงทุนเพิ่ม
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
กำรร่ วมค้ ำ
ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่ วนแบ่งขาดทุนสุ ทธิ จากเงินลงทุนใน
การร่ วมค้า
ลงทุนเพิ่ม
การเปลี่ยนแปลงสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ จาก
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ลงทุนเพิ่ม
จาหน่าย
การเปลี่ยนแปลงสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

4

4
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งบกำรเงินรวม
2560
2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)

46,262

45,569

42,050

42,050

1,250
29,400
(17,821)
59,091

693
46,262

29,400
(20,000)
51,450

42,050

-

33,532

-

79,000

-

(1,715)
6,000
(37,817)
-

-

6,000
(85,000)
-

46,262

79,101

42,050

121,050

1,250
29,400
(17,821)
59,091

(1,022)
6,000
(37,817)
46,262

29,400
(20,000)
51,450

6,000
(85,000)
42,050

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
การซื ้อเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 บริ ษทั เอส เอ็น ซี แอตแลนติก วอเตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของกลุ่มบริ ษทั
ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 600,000 หุน้ ซึ่ งมีมลู ค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ น้ และบริ ษทั ได้ลงทุนเพิ่มเติมในหุ น้ เพิ่ม
ทุนดังกล่าวเป็ นจานวน 29.4 ล้านบาท ทั้งนี้สดั ส่ วนการถือหุน้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
การจาหน่ ายเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560 บริ ษทั ได้ขายหุ น้ ทั้งหมดใน บริ ษทั ฟูโซ่ อินดัสตรี ส์ (ไทยแลนด์) จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วม
ของบริ ษทั ให้แก่บริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเป็ นจานวนเงิน 18.61 ล้านบาท ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั รับรู ้กาไรจาก
การจาหน่ายเงินลงทุนจานวน 0.79 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนจานวน 1.39 ล้านบาท
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้บริ ษทั ได้รับชาระเงินจากการขายหุน้ ดังกล่าวทั้งจานวนเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
การซื ้อเงินลงทุนในการร่ วมค้ า
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 บริ ษทั เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชัน่ จากัด ซึ่ งเป็ นการร่ วมค้าได้เพิ่มทุนจดทะเบี ยนจานวน
60,000 หุ ้น ซึ่ งมี มูลค่ า ที่ ตราไว้ 100 บาทต่ อหุ ้น และบริ ษทั ได้ลงทุ นเพิ่ มเติ มในหุ ้นเพิ่ มทุ นดังกล่าวเป็ นจานวน
6 ล้านบาท ทาให้สดั ส่ วนการถือหุน้ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 49 เป็ นร้อยละ 51 ทั้งนี้ สัดส่ วนการถือหุ น้ เพิ่มเป็ นร้อยละ 51
ณ วันดังกล่าว บริ ษทั ไม่ได้มาซึ่ งอานาจควบคุมในบริ ษทั ดังกล่าว เนื่ องจากข้อตกลงตามสัญญาร่ วมค้าไม่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลง ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาการถือหุ ้นกับคู่สัญญาเดิ มและได้ยกเลิก
สัญญาร่ วมค้าฉบับดังกล่าวในวันเดียวกัน โดยฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้พิจารณาเงื่อนไขตามที่ ระบุในสัญญา
การถือหุ ้นดังกล่าวและเห็นว่ากลุ่มบริ ษทั ได้มาซึ่ งอานาจควบคุมในบริ ษทั เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชัน่ จากัด บริ ษทั
ดังกล่าวจึงเปลี่ยนสถานะจากการร่ วมค้าเป็ นบริ ษทั ย่อย (ดูหมายเหตุ 4)
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และเงินปันผลรับสาหรับแต่ละปี มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม

ลักษณะธุรกิจ

บริษทั ร่ วม
บริ ษทั เอส เอ็น ซี
แอตแลนติก วอเตอร์
ฮีตเตอร์ เอเชีย จากัด
บริ ษทั ฟูโซ่ อิสดัสตรี ส์
(ไทยแลนด์) จากัด
รวม

สัดส่ วนความเป็ น
เจ้าของ
2560
2559
(ร้ อยละ)

ผลิตและขายเครื่ องทาน้ าร้ อน
ไฟฟ้ า
49.00
ผลิตชิ้นส่ วนทองแดง ชิ้นส่ วน
โลหะ และชิ้นส่ วนทองเหลือง
-

มูลค่าตาม
วิธีส่วนได้เสี ย-สุทธิ
จากการด้อยค่า
2560
2559

ทุนชาระแล้ว
2560
2559

ราคาทุน
2560
2559

มูลค่าตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย
การด้อยค่า
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)

49.00

105,000

45,000

51,450

22,050

59,091

27,482

-

-

59,091

27,482

-

-

20.00

-

100,000

51,450

20,000
42,050

59,091

18,780
46,262

-

-

59,091

18,780
46,262

-

-
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เงินปันผลรับ
2560
2559

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
2560
2559
(ร้ อยละ)
บริษัทร่ วม
บริ ษทั เอส เอ็น ซี แอตแลนติก วอเตอร์
ฮีตเตอร์ เอเชีย จากัด
บริ ษทั ฟูโซ่ อินดัสตรี ส์ (ไทยแลนด์)
จากัด
รวม

ทุนชาระแล้ว
2560
2559

ราคาทุน
2560

2559

การด้อยค่า
2560
2559
(พันบาท)

ราคาทุน-สุ ทธิ
จากการด้อยค่า
2560
2559

เงินปันผลรับ
2560
2559

49.00

49.00

105,000

45,000

51,450

22,050

-

-

51,450

22,050

-

-

-

20.00

-

100,000

51,450

20,000
42,050

-

-

51,450

20,000
42,050

-

-

บริ ษทั ร่ วมดาเนินธุรกิจในประเทศไทย
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ตารางต่อไปนี้สรุ ปข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าที่รวมอยู่ในงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงิน โดยสรุ ปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของ
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มกิจการในกิจการเหล่านี้
บริ ษทั เอส เอ็น ซี แอตแลนติก วอเตอร์
ฮีตเตอร์ เอเชีย จากัด
2560
2559
รายได้
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม (ร้อยละ 100)
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่ วนที่เป็ นของกลุ่มบริษัท
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100)
มูลค่ ำตำมบัญชีของเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม / กำรร่ วมค้ ำ

บริ ษทั ฟูโซ่ อินดัสตรี ส์
(ไทยแลนด์) จากัด
2560
2559
(พันบาท)
193,519
(6,905)
-

89,986
4,508
-

91,791
4,234
-

4,508

4,234

-

2,209

2,074

94,732
70,392
(45,150)
(225)
119,749
59,091

บริ ษทั เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชัน่ จากัด
2560
2559(*)
-

254,979
(3,414)
-

(6,905)

-

(3,414)ก

-

(1,381)

-

(1,715)

57,975
31,414
(33,128)
(175)
56,086

-

165,777
33,547
(44,374)
(61,050)
93,900

-

111,357
304,645
(332,276)
(15,766)
67,960

27,482

-

18,780

-

37,817

(*) สาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ก่อนการเปลี่ยนสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อย (ดูหมายเหตุ 4)
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
บริ ษทั เอส เอ็น ซี แอตแลนติก วอเตอร์
ฮีตเตอร์ เอเชีย จากัด
2560
2559
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในสิ นทรัพย์สุทธิของผูถ้ ูกลงทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม
ลงทุนเพิ่ม
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมส่ วนที่เป็ นของกลุ่มบริ ษทั
จาหน่ายเงินลงทุน
การเปลี่ยนแปลงสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อย
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในสิ นทรัพย์สุทธิของผูถ้ ูกลงทุน
ณ วันสิ้ นปี
มูลค่ ำตำมบัญชีของเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม / กำรร่ วมค้ ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
หมายเหตุ
ก. รวมรายการต่อไปนี้
- ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
- ดอกเบี้ยจ่าย

บริ ษทั ฟูโซ่ อินดัสตรี ส์
(ไทยแลนด์) จากัด
2560
2559
(พันบาท)

บริ ษทั เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชัน่ จากัด
2560
2559(*)

27,482
29,400
2,209
-

25,408
2,074
-

18,780
(959)
(17,821)
-

20,161
(1,381)
-

-

33,532
6,000
(1,715)
(37,817)

59,091

27,482

-

18,780

-

-

59,091

27,482

-

18,780

-

-

-

25,034
4,312

(*) สาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ก่อนการเปลี่ยนสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อย (ดูหมายเหตุ 4)
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
12

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย

หมายเหตุ
ณ วันที่ 1 มกราคม
ลงทุนเพิ่ม
จาหน่ายเงินลงทุน
โอนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
หั ก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

4, 11

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)
1,105,470
710,470
192,375
310,000
(90,216)
85,000
(87,000)
1,120,629
1,105,470

การจาหน่ ายเงินลงทุน
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 บริ ษทั ได้ขายหุน้ ทั้งหมดใน บริ ษทั ท็อปเทค ไดมอนด์ ทูลส์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
กลุ่มบริ ษทั ให้แก่นายจตุรงค์ พิศุทธ์สินธุ์ เป็ นจานวนเงิน 105 ล้านบาท บริ ษทั ท็อปเทค ไดมอนด์ ทูลส์ จากัด จึ ง
ไม่ได้เป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั อีกต่อไป ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั รั บรู ้ขาดทุนจากการจาหน่ ายเงิ นลงทุ น
จานวน 9 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และกาไรจากการจาหน่ายเงิ นลงทุนจานวน 14.78 ล้านบาท ในงบการเงิ น
เฉพาะกิจการ ทั้งนี้บริ ษทั ได้รับชาระเงินจากการขายหุน้ ดังกล่าวจานวน 35 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 และ
จานวน 70 ล้านบาท เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมลดลงเป็ นจานวน
58.73 ล้านบาท
การซื ้อเงินลงทุน
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 บริ ษทั เมอิโซะ เอสเอ็นซี พรี ซิชนั่ จากัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 100,000 หุ น้ ซึ่ ง
มีมูลค่าที่ ตราไว้ 100 บาทต่อหุ น้ และบริ ษทั ได้ลงทุนเพิ่มเติ มในหุ น้ เพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นจานวนรวม 10 ล้านบาท
ทาให้สดั ส่ วนการถือหุ น้ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 93.33 เป็ นร้อยละ 94.55 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ลดลงเป็ นจานวน 0.76 ล้านบาท และกาไรสะสมลดลงเป็ นจานวน 0.76 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 บริ ษทั โอดิน พาวเวอร์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั เข้าลงทุนซื้ อหุ น้ สามัญ
ของบริ ษทั โอดิ น เมียนมาร์ จากัด (ยังไม่ประกอบธุ รกิ จ) จานวน 5,999 หุ ้น ราคาตามมูลค่าหุ ้นละ 100 บาท
ณ วันดังกล่าว กลุ่มบริ ษทั ได้มาซึ่ งอานาจควบคุมทางอ้อมในบริ ษทั โอดิน เมียนมาร์ จากัด ทาให้บริ ษทั ดังกล่าวเป็ น
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมของกลุ่มบริ ษทั โดยมีสดั ส่ วนการถือหุ น้ ทางอ้อมร้อยละ 55
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 บริ ษทั เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชัน่ จากัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 1,500,000 หุ น้ ซึ่ ง
มีมูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ ้น และบริ ษทั ได้ลงทุนเพิ่มเติมในหุ น้ เพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นจานวนรวม 150 ล้านบาท
ทาให้สดั ส่ วนการถือหุ น้ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 51.20 เป็ นร้อยละ 74.34 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ลดลงเป็ นจานวน 22.49 ล้านบาท และกาไรสะสมลดลงเป็ นจานวน 22.49 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 บริ ษทั เมอิโซะ เอสเอ็นซี พริ ซิชนั่ จากัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 200,000 หุ น้ ซึ่ ง
มีมูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ น้ และบริ ษทั ได้ลงทุนเพิ่มเติมในหุ น้ เพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นจานวน 20 ล้านบาท ทาให้
สัดส่ วนการถือหุ ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 88 เป็ นร้อยละ 93.33 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ส่วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุมลดลง
เป็ นจานวน 1.05 ล้านบาท และกาไรสะสมลดลงเป็ นจานวน 1.05 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 บริ ษทั เมอิโซะ เอสเอ็นซี พริ ซิชนั่ จากัด เรี ยกชาระทุนเพิ่มเติมอีกร้อยละ 75 ของจานวน
หุน้ 150,000 หุน้ ราคาตามมูลค่าหุน้ ละ 100 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 11.25 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 บริ ษทั ได้ซ้ื อส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในบริ ษทั เมอิโซะ เอสเอ็นซี พรี ซิชนั่ จากัด
จานวน 45,000 หุ ้น ราคาตามมูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท ซึ่ งมีทุนชาระแล้วร้อยละ 25 เป็ นจานวนเงิน 1.13 ล้านบาท
ทาให้สัดส่ วนการถือหุ ้นเพิ่มขึ้ นจากร้อยละ 70 เป็ นร้ อยละ 88 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ส่วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุ ม
ลดลงเป็ นจานวน 9.53 ล้านบาท กาไรสะสมลดลงเป็ นจานวน 10.66 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษทั โอดิน พาวเวอร์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั เข้าลงทุนซื้ อหุ น้ สามัญ
ทั้งหมดของบริ ษทั ยะลาฟ้ าสะอาด จากัด (ยังไม่ประกอบธุ รกิจ) จากกรรมการบริ ษทั ท่านหนึ่ ง จานวน 179,998 หุ น้
ราคาตามมูลค่าหุ น้ ละ100 บาท ซึ่ งมีทุนชาระแล้วร้อยละ 25 เป็ นเงินจานวน 4.5 ล้านบาท ณ วันดังกล่าว กลุ่มบริ ษทั
ได้มาซึ่ งอานาจควบคุมทางอ้อมในบริ ษทั ยะลาฟ้ าสะอาด จากัด ทาให้บริ ษทั ดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของกลุ่ม
บริ ษทั โดยมีสดั ส่ วนการถือหุ น้ ทางอ้อมร้อยละ 55 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมลดลง 0.06 ล้านบาท
กลุ่มบริ ษทั คาดว่าการลงทุ นดังกล่าวเป็ นการสร้ างโอกาสทางธุ รกิ จในการลงทุ นในพลังงานทางเลื อก ต่ อมาเมื่ อ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษทั ยะลาฟ้ าสะอาด จากัด เรี ยกชาระทุนเพิ่มอีกร้อยละ 75 ของจานวนหุ น้ 179,998 หุ น้ คิดเป็ น
จานวนเงิ น 13.5 ล้านบาท และเพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนอี กจานวน 1,320,000 หุ ้น ราคาตามมูลค่ าหุ ้นละ 100 บาท
โดยจาหน่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม คือ บริ ษทั โอดิน พาวเวอร์ จากัด ทั้งจานวน ทาให้บริ ษทั ยะลาฟ้ าสะอาด จากัด มีทุนจด
ทะเบียนทั้งสิ้ น 1,500,000 หุน้ ราคาตามมูลค่าหุน้ ละ 100 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน 150 ล้านบาท โดยเรี ยกและชาระ
แล้วเต็มจานวนร้อยละ 100 ทั้งนี้สดั ส่ วนการถือหุน้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการของบริ ษทั มีมติเข้าลงทุนซื้ อหุ ้นสามัญของ บริ ษทั โอดิ น พาวเวอร์ จากัด (ยัง
ไม่ประกอบธุ รกิ จ) จากกรรมการของกลุ่มบริ ษทั ท่านหนึ่ ง จานวน 49,500 หุ ้น โดยตกลงซื้ อด้วยราคาพาร์ หุ้นละ 100
บาท เป็ นเงินจานวน 4.95 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 55 ของจานวนหุ น้ สามัญทั้งหมด และจ่ายเงินชาระค่าหุ น้ เมื่อ วันที่ 13
ธันวาคม 2559 ต่อมาวันที่ 20 ธันวาคม 2559 บริ ษทั โอดิน พาวเวอร์ จากัด เพิ่มทุนจดทะเบี ยนจานวน 1,910,000 หุ ้น
ราคาหุน้ ละ 100 บาทโดยจาหน่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ตามสัดส่ วนเดิม บริ ษทั ได้ซ้ื อหุ น้ เพิ่มทุนในครั้งนี้ จานวน 1,050,500 หุ น้
ราคาหุน้ ละ 100 บาท เป็ นจานวนเงิน 105.05 ล้านบาท รวมเงินลงทุนทั้งสิ้ นจานวน 110 ล้านบาท กลุ่มบริ ษทั คาดว่า
การลงทุนดังกล่าวเป็ นการสร้างโอกาสทางธุรกิจในการลงทุนในโรงไฟฟ้ าพลังงานทางเลือก
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 บริ ษทั เอส เอ็น ซี ครี เอติวิต้ ี แอนโทโลจี จากัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 200,000 หุ น้
ซึ่ งมีมูลค่าที่ ตราไว้ 100 บาทต่อหุ ้น และบริ ษทั ได้ลงทุนเพิ่มเติ มในหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นจานวนรวม 200 ล้านบาท
ทั้งนี้สดั ส่ วนการถือหุ น้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
การด้ อยค่ าของเงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560 ของบริ ษทั เอสเอ็นซี ฟูกอู ิ โฮลี อินซูเลชัน่ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
กลุ่มบริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้ มีมติ อนุมตั ิการยกเลิกกิ จการของบริ ษทั ย่อย เนื่ องจากคาดการณ์ว่าระดับการผลิตปั จจุบนั จะยัง
ไม่มากพอถึงจุดคุม้ ทุน และการดาเนิ นงานที่ผ่านมาไม่ประสบความสาเร็ จตามแผนที่วางไว้ บริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เป็ นจานวนเงิน 35 ล้านบาท
ในการประชุมคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ครั้งที่ 7/2560 ของบริ ษทั ที่ประชุมพิจารณาว่าเพื่อให้การบริ หารงาน
ในธุรกิจแม่พิมพ์ของกลุ่มบริ ษทั มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น จึงให้ยา้ ยสายการผลิตมาดาเนิ นการภายใต้บริ ษทั เอส เอ็น ซี
คูลลิ่ง ซัพพลาย จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั และให้ดาเนิ นการยกเลิกกิจการของบริ ษทั เมอิโซะ เอสเอ็นซี
พรี ซิชนั่ จากัด บริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นจานวนเงิน 52 ล้านบาท
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
การทดสอบการด้ อยค่ าของเงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
การทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ การด้อยค่า บริ ษทั กาหนดมูลค่าที่ จะได้รับคื น
จากมูลค่าจากการใช้ ซึ่ งวัดมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
ของบริ ษทั ย่อยแต่ละแห่ง โดยอ้างอิงจากงบประมาณทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 5 - 6 ปี
การกาหนดข้อสมมติ ฐานมาจากการประเมิ นของผูบ้ ริ หารโดยพิ จารณาจากอุปสงค์ข องตลาดและแนวโน้มใน
อุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวข้องในอนาคตและข้อมูลในอดี ตจากแหล่งข้อมูลภายนอกและภายใน ข้อสมมติ ฐานหลักที่
ใช้ในการประมาณการมูลค่ า ที่ จะได้รั บ คื น คื อ อัตราการเติ บโตของยอดขาย อัตรากาไรขั้นต้น อัตราการเติบโต
ของต้นทุนต่างๆ อัตราคิ ดลด และอัตราการเติ บโตในระยะยาวที่ ใช้ในการประมาณการกระแสเงิ นสด ทั้งนี้ การ
ประมาณมูลค่าจากการใช้ของผูบ้ ริ หารนั้น โดยลักษณะทัว่ ไปของการประมาณการจะขึ้นอยู่กบั ผลประกอบการที่
คาดการณ์ไว้ภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั ซึ่ งสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอาจมีความ
ไม่แน่นอน
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาหรับแต่ละปี มีดงั นี้
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ลักษณะธุรกิจ

บริษทั ย่อยทำงตรง
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชนั่ จากัด ผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์สาหรับเครื่ องทา
ความเย็น ผลิตและประกอบเครื่ องทา
ความเย็น
บริ ษทั เอส เอ็น ซี แซนเทค จากัด
อยูร่ ะหว่างดาเนินการชาระบัญชี
ผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์สาหรับ
เครื่ องปรับอากาศที่ใช้สาหรับ
ยานพาหนะ
บริ ษทั อิมมอทัล พาร์ท จากัด
ผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์สาหรับเครื่ องทา
ความเย็น
บริ ษทั พาราไดซ์ พลาสติก จากัด
ผลิตชิ้นส่ วนพลาสติก สาหรับ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและชิ้นส่ วน
ยานพาหนะ
บริ ษทั ท็อปเทค ไดมอนด์ ทูลส์ จากัด
ผลิตเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่
ประกอบด้วยโลหะ เหล็ก ทังสเตนและ
คาร์ไบค์
บริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล เทคโน ไพพ์ จากัด ผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์สาหรับเครื่ องทา
ความเย็น

สัดส่ วนความเป็ น
เจ้าของ
2560
2559
(ร้ อยละ)

ทุนชาระแล้ว
2560
2559

ราคาทุน
2560

2559

การด้อยค่า
2560
2559
(พันบาท)

ราคาทุน-สุทธิจากการ
ด้อยค่า
2560
2559

เงินปันผลรับ
2560
2559

99.99

99.99

220,000

220,000

212,010

212,010

-

-

212,010

212,010

-

-

80.00

80.00

20,000

20,000

16,000

16,000

(16,000)

(16,000)

-

-

-

-

99.99

99.99

30,000

30,000

30,000

30,000

-

-

30,000

30,000

63,000

-

99.99

99.99

70,000

70,000

70,000

70,000

-

-

70,000

70,000

241,500

-

99.99

99.99

30,000

30,000

29,999

29,999

-

-

29,999

29,999

-

-

-

66.00

-

80,000

-

90,216

-

-

-

90,216

-

-

99.99

99.99

320

320

-

-

500

-

บริ ษทั เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย จากัด
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320

320

320

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ลักษณะธุรกิจ

บริษทั ย่อยทำงตรง
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ครี เอติวิต้ ี แอนโทโลจี จากัด ผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องปรับอากาศสาหรับ
ที่อยูอ่ าศัยและรถยนต์
บริ ษทั เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ์ จากัด ผลิตฮีตปัมพ์สาหรับเครื่ องทาน้ าร้อน
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟูกูอิ โฮลี อินซูเลชัน่ จากัด

บริ ษทั เมอิโซะ เอสเอ็นซี พริ ซิชนั่ จากัด
บริ ษทั เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชัน่ จากัด
บริ ษทั โอดิน พาวเวอร์ จากัด

ผลิตชุดท่อทองแดงหุ ้มฉนวนที่ใช้ใน
การติดตั้งเครื่ องทาความเย็น และ
ฉนวนหุ ้มท่อ
ผลิตแม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์
ผลิตและแปรรู ปแผ่นโลหะเป็ นชิ้นส่ วน
ของเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและยานยนต์
ลงทุนในโรงไฟฟ้ าพลังงานทางเลือก

สัดส่ วนความเป็ น
เจ้าของ
2560
2559
(ร้ อยละ)

ทุนชาระแล้ว
2560
2559

ราคาทุน
2560

2559

การด้อยค่า
2560
2559
(พันบาท)

ราคาทุน-สุทธิจากการ
ด้อยค่า
2560
2559

เงินปันผลรับ
2560
2559

99.99
74.00

99.99
74.00

400,000
45,000

400,000
45,000

400,000
33,300

400,000
33,300

-

-

400,000
33,300

400,000
33,300

37,000

-

70.00
94.55

70.00
70.00

50,000
55,000

50,000
13,750

35,000
52,000

35,000
9,625

(35,000)
(52,000)

-

-

35,000
9,625

-

-

74.37

51.20(*)

316,000

166,000

235,000

85,000

-

-

235,000

85,000

-

-

55.00

55.00(**)

200,000

200,000

110,000

110,000

-

-

110,000

110,000

-

-

1,223,629

1,121,470

(103,000)

(16,000)

1,120,629

1,105,470

342,000

-

รวม
(*) เป็ นบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
(**) เป็ นบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2559

65

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ลักษณะธุรกิจ

สัดส่ วนความเป็ น
เจ้าของ
2560
2559

ทุนชาระแล้ว
2560
2559

ราคาทุน
2560

2559

การด้อยค่า
2560
2559

(ร้ อยละ)

ราคาทุน-สุทธิจากการ
ด้อยค่า
2560
2559

เงินปันผลรับ
2560
2559

(พันบาท)

บริษทั ย่อยทำงอ้อม
บริ ษทั อัลทิเมท พาร์ท จากัด
บริ ษทั อินฟิ นิ ต้ ี พาร์ท จากัด
บริ ษทั ยะลาฟ้ าสะอาด จากัด
บริ ษทั โอดิน เมียนมาร์ จากัด
รวม

ผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์สาหรับเครื่ องทา
ความเย็น
ผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์สาหรับเครื่ องทา
ความเย็น
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าชีวมวลขยะ
ลงทุนในโรงไฟฟ้ าพลังงานทางเลือก

99.99

99.99

40,000

40,000

-

-

-

-

-

-

-

-

99.99
55.00(*)
55.00(**)

99.99
-

20,000
150,000
10,000

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บริ ษทั ย่อยทั้งหมดดาเนินธุรกิจในประเทศไทย
(*) เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
(**) เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
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-

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
13

อสั งหำริมทรัพย์ เพือ่ กำรลงทุน

หมายเหตุ
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ค่ าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

14

14

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินรวม
2560
2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)

255,230
255,230

238,922
16,308
255,230

153,724
153,724

153,724
153,724

72,922
8,700
81,622

27,953
3,564
41,405
72,922

68,281
7,936
76,217

2,006
66,275
68,281

182,308
173,608

210,969
182,308

85,443
77,507

85,443

กลุ่ มบริ ษ ทั ได้น าที่ ดิ น และโรงงานให้เ ช่ า แก่ บริ ษ ัทร่ วมโดยมี ร ายได้ค่ า เช่ า ในปี 2560 จานวน 2.81 ล้า นบาท
(2559: 5.82 ล้ านบาท) และมีค่าใช้จ่ายทางตรงของอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุ นดังกล่าวรวม 0.43 ล้านบาท
(2559: 1.35 ล้ านบาท) สัญญาเช่าไม่สามารถยกเลิกได้เป็ นระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่อสัญญาโดยอัตโนมัติได้อีก
คราวละ 1 ปี
ที่ ดินและโรงงานให้เช่ าดังกล่าว มี ราคาประเมิ นรวม 11.70-ล้านบาท ประกอบด้วยราคาประเมินโรงงานจานวน
10.20 ล้านบาท และราคาประเมินที่ดินจานวน 1.50 ล้านบาท ซึ่ งประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระในระหว่างปี 2559
โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑ์ราคาทุนเปลี่ยนแทน

67

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนอีกส่ วนหนึ่งได้แก่ ที่ดินที่ยงั ไม่ระบุวตั ถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต มีราคาประเมิน
รวมจานวน 117.4 ล้านบาท ประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระในระหว่างปี 2559 โดยวิธีพิจารณาจากมูลค่า
ตลาด (Market Approach)
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนอีกส่ วนหนึ่งได้แก่ อาคารให้เช่าแก่กิจการอื่น มีราคาประเมินจานวน 172.16 ล้านบาท
ประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระในระหว่างปี 2559 โดยวิธีพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑ์ราคาทุนเปลี่ยนแทน
กำรวัดมูลค่ ำยุตธิ รรม
ลาดับชั้นมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากภายนอก ซึ่ งมี
คุณสมบัติในวิชาชี พที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว ผูป้ ระเมินราคา
ทรัพย์สินอิสระได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั เป็ นประจาทุก 2 ปี
การวัดมูลค่ ายุติธรรมของอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุนจานวน 301.26 ล้านบาท (2559: 301.26 ล้ านบาท)
ถูกจัด ลาดับ ชั้นการวัด มูลค่ ายุติ ธรรม อยู่ในระดับที่ 2 จากเกณฑ์ข ้อมูลที่ นามาใช้ในเทคนิ ค การประเมิ นมูลค่ า
ยุติธรรม
……………………………………………….
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
14

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
งบกำรเงินรวม
ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน
หมายเหตุ
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
โอนจาก (ไป) อสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
โอน
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ
1 มกรำคม 2560
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

4
13

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

เครื่ องจักร

97,990
61,514
-

719,165
209,474
2,994

2,159,691
188,163
196,151

372,950
98,558
101,984

82,071
12,240
266

28,718
4,058
-

38,163
154,274
25,612

3,498,748
728,281
327,007

65,913
-

(82,221)
29,400
(1,486)

(8,741)
(23,777)

16,952
(26,497)

(4,113)

(6,028)

(37,611)
-

(16,308)
(61,901)

225,417
19,280
11,296
(12,000)
243,993

877,326
25,511
1,774
(24,813)
879,798

2,511,487
29,599
30,170
(242,828)
2,328,428

563,947
17,352
1,507
(39,203)
543,603

90,464
4,117
15
(8,102)
86,494

26,748
3,850
(11,504)
19,094

180,438
92,290
(44,762)
(4,875)
223,091

4,475,827
191,999
(343,325)
4,324,501
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เครื่ องมือและ
เครื่ องใช้
อุปกรณ์
สานักงาน
(พันบาท)

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

รวม

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินรวม
ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน
หมายเหตุ
ค่ าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
โอนไปอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ
1 มกรำคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

13

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

เครื่ องจักร

3,276
1,943
-

167,602
30,163
(41,405)
(917)

1,088,646
170,606
689
(16,459)

243,104
79,316
(20,132)

61,753
9,092
(4,078)

15,801
4,736
(4,844)

-

1,580,182
295,856
689
(41,405)
(46,430)

5,219
5,086
10,305

155,443
34,124
(4,609)
184,958

1,243,482
173,306
(1,189)
(172,137)
1,243,462

302,288
92,183
(37,246)
357,225

66,767
8,529
(7,391)
67,905

15,693
3,629
(7,737)
11,585

-

1,788,892
316,857
(1,189)
(229,120)
1,875,440

70

เครื่ องมือและ
เครื่ องใช้
อุปกรณ์
สานักงาน
(พันบาท)

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

รวม

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินรวม
ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ
1 มกรำคม 2560
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

เครื่ องจักร

94,714
94,714

551,563
551,563

1,071,045
1,071,045

129,846
129,846

20,318
20,318

12,917
12,917

38,163
38,163

1,918,566
1,918,566

220,198
220,198

721,883
721,883

1,268,005
1,268,005

261,659
261,659

23,697
23,697

11,055
11,055

180,438
180,438

2,686,935
2,686,935

233,688
233,688

694,840
694,840

1,084,966
1,084,966

186,378
186,378

18,589
18,589

7,509
7,509

223,091
223,091

2,449,061
2,449,061

เครื่ องมือและ
เครื่ องใช้
อุปกรณ์
สานักงาน
(พันบาท)

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

รวม

ราคาทรั พย์สิ น ของกลุ่มบริ ษ ทั ก่ อ นหักค่าเสื่ อ มราคาสะสมของอาคารและอุป กรณ์ ซึ่ งได้คิดค่าเสื่ อ มราคาเต็มจานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจานวน 292.89 ล้านบาท
(2559: 316.45 ล้ านบาท)
ข้ อจากัดภายใต้ สัญญาเงินกู้ยืมกับธนาคาร
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาเงินกูก้ บั ธนาคารในประเทศหลายแห่ง ซึ่งสัญญาระบุการให้คามัน่ ต่อธนาคารว่า กลุ่มบริ ษทั จะไม่นาเครื่ องจักรซึ่งเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั ไปก่อภาระผูกพันใดๆ กับบุคคลอื่นๆ
ต้นทุนการกูย้ มื ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ได้บนั ทึกเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนสิ นทรัพย์จานวน 7.88 ล้านบาท (2559: ไม่ มี) มีอตั ราดอกเบี้ยที่รับรู้ร้อยละ 4.8 ต่อปี (2559: ไม่ มี)
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

ที่ดินและ
หมายเหตุ ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
โอน
โอนไปอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ
1 มกรำคม 2560
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

13

อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งอาคาร

เครื่ องจักร

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องมือและ
เครื่ องใช้
อุปกรณ์
สานักงาน
(พันบาท)

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง

รวม

31,103
-

312,606
493
(153,724)
(15,971)

767,971
9,203
6,764
(411,221)

103,794
4,106
(63,295)

21,908
1,116
(4,582)

11,642
9
(3,450)

7,123
1,774
(6,764)
-

1,256,147
16,701
(153,724)
(498,519)

31,103
31,103

143,404
1,212
1,500
146,116

372,717
270
630
(23,682)
349,935

44,605
3,804
4
(10,468)
37,945

18,442
1,382
(3,789)
16,035

8,201
3,850
(8,192)
3,859

2,133
7,231
(2,134)
7,230

620,605
17,749
(46,131)
592,223
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
หมายเหตุ
ที่ดิน
ค่ าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการ
ด้อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
โอนไปอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ
1 มกรำคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งอาคาร

279
109
13

-

388
109

497

89,697
11,875
(66,275)
(3,052)
32,245
5,796
38,041

เครื่ องจักร

-

เครื่ องมือและ
เครื่ องใช้
อุปกรณ์
สานักงาน
(พันบาท)

373,039
54,566
1,189
(225,732)

61,508
12,295
(41,143)

203,062
34,348
(1,189)
(16,605)
219,616

32,660
5,182
(8,106)
29,736
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-

16,861
2,107
(4,267)
14,701
1,698
(3,182)
13,217

ยานพาหนะ

-

5,843
2,296
(2,368)
5,771
842
(6,124)
489

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

-

รวม

-

547,227
83,248
1,189
(66,275)
(276,562)

-

288,827
47,975
(1,189)
(34,017)
301,596

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ
1 มกรำคม 2560
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั

อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งอาคาร

เครื่ องจักร

เครื่ องมือและ
เครื่ องใช้
อุปกรณ์
สานักงาน
(พันบาท)

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

รวม

30,824
30,824

222,909
222,909

394,932
394,932

42,286
42,286

5,047
5,047

5,799
5,799

7,123
7,123

708,920
708,920

30,715
30,715

111,159
111,159

169,655
169,655

11,945
11,945

3,741
3,741

2,430
2,430

2,133
2,133

331,778
331,778

30,606
30,606

108,075
108,075

130,319
130,319

8,209
8,209

2,818
2,818

3,370
3,370

7,230
7,230

290,627
290,627

ราคาทรัพย์สินของบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มจานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจานวน 33.22 ล้านบาท
(2559: 21.58 ล้ านบาท)
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ข้ อจากัดภายใต้ สัญญาเงินกู้ยืมกับธนาคาร
บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงิ นกูส้ องฉบับกับธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งสัญญาทั้งสองระบุการให้คามัน่ ต่อธนาคารว่า บริ ษทั จะไม่นาเครื่ องจักรซึ่ งเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั ไปก่อภาระ
ผูกพันใดๆ กับบุคคลอื่น
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
15 สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน

หมายเหตุ
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

ค่าลิขสิ ทธิ์
ซอฟต์แวร์

งบกำรเงินรวม
ค่าสิ ทธิ
ในการผลิต
(พันบาท)

รวม

28,582
88
2,891
(720)
30,841
559
(3,091)
28,309

52,887
52,887
52,887

81,469
88
2,891
(720)
83,728
559
(3,091)
81,196

ค่ าตัดจาหน่ ายและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

14,191
3,451
(269)
17,373
2,935
(2,644)
17,664

16,084
4,962
21,046
4,961
26,007

30,275
8,413
(269)
38,419
7,896
(2,644)
43,671

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

14,391
13,468
10,645

36,803
31,841
26,880

51,194
45,309
37,525

4
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร
ค่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์
(พันบาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

13,054
26
(9,477)
3,603
388
3,991

ค่ าตัดจาหน่ ายและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

6,671
1,069
(5,863)
1,877
395
2,272

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

6,383
1,726
1,719
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
16

ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงินได้
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2560
2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ

27,352
(4,321)
23,031
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10,391
(13,702)
(3,311)

9,530
9,530

4,952
4,952

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้

1 มกรำคม
2559

งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) รายได้ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ได้มาจากการ
รวมธุรกิจ
(หมายเหตุ 4)

31 ธันวำคม
2559

1 มกรำคม
2560

งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ น(รายจ่าย) รายได้ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

13,067
17,421

1,345

-

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม

(17,587)
(17,587)

(296)
(296)

(166)

1,049

สุ ทธิ

1,054
3,200
100

774
183
388

-

31 ธันวำคม
2560

(พันบาท)

(พันบาท)
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สินสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รายได้รอการรับรู้
รวม

ลดลงจากการ
ขายธุรกิจ
(หมายเหตุ 9)

-

1,843
3,200
283

1,843
3,200
283

37
89
7,000
2,320

391

13,831
19,157

13,831
19,157

-

(4,585)
(4,585)

(22,468)
(22,468)

-

(4,194)

(3,311)

15
376
-

79

/-

-

(14)
(306)
-

23
1,626
10,200
2,603

(2,385)
15,186
22,247

-

(246)
(566)

11,200
15,186
40,838

(22,468)
(22,468)

(1,741)
(1,741)

-

6,402
6,402

(17,807)
(17,807)

(3,311)

20,506

-

5,836

23,031

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

1 มกรำคม
2559
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สินสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) รายได้ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
จัดประเภท
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
รายการใหม่
(พันบาท)

31 ธันวำคม
2559

1 มกรำคม
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) รายได้ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
จัดประเภท
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
รายการใหม่
(พันบาท)

31 ธันวำคม
2560

550
3,200
-

244
238

-

-

794
3,200
238

794
3,200
238

(618)
7,000
(238)

-

-

176
10,200
-

5,072
8,822

(924)
(442)

-

-

4,148
8,380

4,148
8,380

(373)
5,771

-

-

3,775
14,151

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม

(4,129)
(4,129)

701
701

-

-

(3,428)
(3,428)

(3,428)
(3,428)

(1,193)
(1,193)

-

-

(4,621)
(4,621)

สุ ทธิ

4,693

259

-

-

4,952

4,952

4,578

-

-

9,530
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
2560
2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)

ภำษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
สาหรับงวดปัจจุบนั
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บนั ทึกสูงไป

22,675
(2,555)

27,984
(195)

3,338
(1,184)

18,060
-

ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
รวม

(19,527)
593

(1,049)
26,740

(4,578)
(2,424)

(259)
17,801

(979)

635

-

-

593

26,740

(2,424)

17,801

(979)
(386)

635
27,375

(2,424)

17,801

ค่ ำใช้ จ่ำยทำงภำษีไม่ รวมภำษีเงินได้
ที่เกิดจำกกำรขำย กำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
จัดสรรไปยัง
ภาษีเงินได้จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
ภาษีเงินได้จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
(ไม่รวมกาไรจากการขาย)
รวมภำษีเงินได้

9
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริ ง
งบกำรเงินรวม
2560
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กาไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บนั ทึก
ผลขาดทุนในปั จจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บนั ทึกสูงไป
รวม

2559
(พันบาท)
410,442
82,088
(104,210)
1,437
-

20

21,789
(511)
593

0.1

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

(พันบาท)
416,222
83,244
(92,474)
1,059
(102)

20

35,208
(195)
26,740

6

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กาไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บนั ทึกสูงไป
รวม

20

-
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2559
(พันบาท)
306,624
61,325
(74,834)
11,322
(237)
(2,424)

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

16

(พันบาท)
111,369
22,274
(5,413)
940
17,801

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยงั ไม่ได้รับรู ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เกิดจากรายการดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
2560
2559
ยอดขาดทุนยกไป
รวม

107,553
107,553

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)
86,890
86,890
-

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้ นอายุในปี 2560-2564 กลุ่มบริ ษทั มิได้รับรู ้รายการดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีเนื่องจากยังไม่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษี
ดังกล่าว
การลดอัตราภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอัตราภาษี
เงินได้นิติบุคคลเหลืออัตราร้อยละ 20 ของกาไรสุ ทธิ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2559 เป็ นต้นไป
17

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่
งบกำรเงินรวม
2560
2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)

เงินมัดจาค่าเช่าที่ดินและโรงงาน
เงินลงทุนทัว่ ไป
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

20,395
13,500
7,506
857
2,095
44,353

83

9,846
4,000
16,522
1,999
2,560
34,927

19,134
13,500
7,506
1,667
41,807

8,586
4,000
16,522
771
29,879

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
18

หนีส้ ิ นที่มภี ำระดอกเบีย้
งบกำรเงินรวม
2560
2559

หมายเหตุ
ส่ วนที่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่ไม่มีหลักประกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่ วนที่มีหลักประกัน
ส่ วนที่ไม่มีหลักประกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
ส่ วนที่ไม่มีหลักประกัน
รวมหนีส้ ิ นที่มภี ำระดอกเบีย้ ระยะสั้ น

5

ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่มีหลักประกัน
ส่ วนที่ไม่มีหลักประกัน
รวมหนีส้ ิ นที่มภี ำระดอกเบีย้ ระยะยำว

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)

30,000

535,000

-

455,000

118,024
129,780

114,234
-

25,080
114,780

26,040
-

277,804

649,234

125,500
265,360

215,123
696,163

184,625
271,240
455,865

256,108
256,108

256,240
256,240

25,080
25,080

หนี้ สินที่ มีภาระดอกเบี้ ย แสดงตามระยะเวลาครบกาหนดการจ่ายชาระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2560
2559
ครบกาหนดภายในหนึ่งปี
ครบกาหนดหลังจากหนึ่ งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

277,804
455,865
733,669
84

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)
649,234
265,360
696,163
256,108
256,240
25,080
905,342
521,600
721,243

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงิ นกูย้ ืมระยะยาวของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยค้ าประกันโดยการให้คามัน่ ต่อธนาคารว่าจะไม่นาเครื่ องจักรซึ่ งเป็ น
กรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั ไปก่อภาระผูกพันใดๆ กับบุคคลอื่น (หมายเหตุ 14) และเงินกูย้ ืมระยะยาวของบริ ษทั ย่อยบาง
แห่งค้ าประกันโดยบริ ษทั
นอกจากนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขบางประการเกี่ ยวกับการรักษาอัตราส่ วนทางการเงิ นและ
เงื่ อนไขอื่นตามที่ ระบุ ไว้ในสัญญา เช่ น การรั กษาอัตราส่ วนของหนี้ สินรวมต่ อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น และอัตราส่ วน
ความสามารถในการชาระหนี้ เป็ นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ย่อยบางแห่ งไม่สามารถดารงอัตราส่ วนทางการเงินตามที่กาหนดไว้ในสัญญาเงิ น
กูย้ ืม ซึ่ งอาจเป็ นเหตุให้ธนาคารเรี ยกชาระเงินกูย้ ืมที่คา้ งชาระตามสัญญาดังกล่าวทั้งจานวนได้ทนั ที อย่างไรก็ตามเมื่อ
วันที่ 30 พฤศจิกายน และ 14 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้รับหนังสื อผ่อนผันการผิดเงื่อนไขทางการเงินจาก
ธนาคารดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว ดังนั้นเงินกูย้ ืมระยะยาวส่ วนที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จึงไม่ได้จดั ประเภทเป็ นหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็ นสกุลเงินบาท
19

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอืน่
งบกำรเงินรวม
2560
2559

หมายเหตุ
เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่นๆ
รวม
เจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่นๆ
รวม
รวมเจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนี้
หมุนเวียนอืน่

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)

5

988,359
988,359

32
1,223,617
1,223,649

7,111
109,691
116,802

1,788
98,784
100,572

5

122
121,490
121,612

75
139,906
139,981

973
15,823
16,796

5,205
17,859
23,064

1,109,971

1,363,630

133,598

123,636
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ยอดเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2560
2559
สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
สกุลเงินปอนด์เสตอร์ลิง
สกุลเงินยูโร
สกุลเงินโครนสวีเดน
รวม
20

1,031,070
77,977
684
240
1,109,971

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)
1,285,144
133,598
120,033
77,869
3,603
48
236
333
1,363,630
133,598
123,636

ประมำณกำรหนีส้ ิ นสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
งบกำรเงินรวม
2560
2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)

ประมำณกำรหนีส้ ิ นสำหรับ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

56,000

62,440

18,880

20,743

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
รับรู้ ในกำไรหรือขำดทุน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

(2,703)

1,719

(2)

(4,558)

กลุ่มบริ ษทั จัดการโครงการบาเหน็จบานาญพนักงานตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้มีความเสี่ ยงจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ ยง
ของช่วงชีวิต ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ ยงจากตลาด (เงินลงทุน)
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

หมายเหตุ
ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรู้ ในกำไรขำดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
กลับรายการ
อืน่ ๆ
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
ลดลงจากการขายธุรกิจ
ผลประโยชน์จ่าย

4
9

ณ วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินรวม
2560
2559
62,440

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)
65,330
20,743
25,363

6,916
1,211
(10,830)
(2,703)

7,271
1,404
(6,956)
1,719

1,509
316
(1,827)
(2)

(1,230)
(2,507)
(3,737)
56,000

2,070
(6,679)
(4,609)
62,440

(1,861)
(1,861)
18,800

1,768
531
(6,857)
(4,558)
(62)
(62)
20,743

ในระหว่างปี 2560 มีการปรับปรุ งพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานในเรื่ องต่อไปนี้
(ก) การเกษียณอายุเป็ นการเลิกจ้างพนักงานตามกฎหมาย ซึ่ งกาหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างให้กบั
ลูกจ้างที่เกษียณอายุ
(ข) อายุเกษียณกาหนดโดย
1. นายจ้างเป็ นผูก้ าหนด หรื อ
2. ตกลงร่ วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
(ค) หากไม่ได้กาหนดอายุเกษียณหรื อกาหนดอายุเกษียณไว้มากกว่า 60 ปี ลูกจ้างที่มีอายุครบ 60 ปี ขึ้นไปสามารถ
แสดงเจตนาเกษียณต่อนายจ้างได้และมีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยการเลิกจ้าง
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ข้ อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก) ได้แก่
งบกำรเงินรวม
2560
2559
อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(ร้ อยละ)
2.75
2.75
2.75
4.0
4.0
4.0

2.75
4.0

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและตารางมรณะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็ น 7 ปี (2559: 8 ปี )
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติ ที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุ สมผล ณ วันที่ รายงาน โดยถื อว่าข้อสมมติ อื่นๆ คงที่ จะมี ผ ลกระทบต่ อภาระผูกพันของโครงการ
ผลประโยชน์เป็ นจานวนเงินดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
เงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

เพิ่มขึ้น
(1,730)
4,320

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
เงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

(1,856)
4,640

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)
ลดลง
เพิ่มขึ้น
1,895
(488)
(3,676)
1,270

2,030
(3,958)

(536)
1,396

ลดลง
530
(1,104)

583
(1,213)

แม้ว่า การวิ เคราะห์ น้ ี ไ ม่ไ ด้ค านึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงิ นสดที่ คาดหวังภายใต้โ ครงการ
ดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
21

ทุนเรือนหุ้น
มูลค่าหุน้
ต่อหุน้
(บาท)

22

2560
จานวนหุน้

2559
จานวนเงิน
จานวนหุน้
(พันหุ้ น / พันบาท)

จานวนเงิน

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุ น
้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
- หุ้นสำมัญ

1

287,777

287,777

287,777

287,777

1

287,777

287,777

287,777

287,777

ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุ น
้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
- หุ้นสำมัญ

1

287,777

287,777

287,777

287,777

1

287,777

287,777

287,777

287,777

สำรอง
สำรองตำมกฎหมำย
ตามบทบัญญัติแ ห่ งพระราชบัญญัติบริ ษ ทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116-บริ ษทั จะต้องจัด สรรทุ นส ารอง
(“สารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สารองดังกล่าวมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสารองนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
23

ส่ วนงำนดำเนินงำน
กลุ่มบริ ษทั มี 3 ส่ วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่ งเป็ นหน่วยงานธุ รกิจที่สาคัญของกลุ่มบริ ษทั หน่วยงาน
ธุรกิจที่สาคัญนี้ ผลิตสิ นค้าและให้บริ การที่แตกต่างกัน และมีการบริ หารจัดการแยกต่างหาก เนื่ องจากใช้เทคโนโลยี
และกลยุทธ์ทางการตลาดที่ แตกต่างกัน ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานสอบทานรายงานการจัดการ
ภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที่สาคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดาเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานที่รายงานของกลุ่ม
บริ ษทั โดยสรุ ปมีดงั นี้
 ส่ วนงาน 1 ผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับยานพาหนะ
 ส่ วนงาน 2 ผลิตและประกอบเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
 ส่ วนงาน 3 ผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์สาหรับเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
การดาเนินงานอื่น ไม่มีส่วนงานใดที่เข้าเกณฑ์เชิงปริ มาณเพื่อกาหนดส่ วนงานที่รายงานในปี 2560 หรื อ 2559
ข้อมูลผลการดาเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานที่รายงานได้รวมอยู่ดงั ข้างล่างนี้ ผลการดาเนิ นงานวัดโดยใช้กาไรก่อน
ภาษีเงินได้และต้นทุนทางการเงินของส่ วนงาน ซึ่ งนาเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูม้ ีอานาจ
ตัดสิ นใจสูงสุ ดด้านการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารเชื่อว่าการใช้กาไรก่อนภาษีเงินได้และต้นทุนทางการเงิน
ในการวัดผลการดาเนิ นงานนั้นเป็ นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดาเนิ นงานของส่ วนงานและสอดคล้อง
กับกิจการอื่นที่ดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน

90

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
รายได้และผลการดาเนินงานจากส่ วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมสาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
ผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์ ทใี่ ช้
สำหรับยำนพำหนะ
2560
2559
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรำยได้
ผลกำรดำเนินงำนส่ วนงำน
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรที่รับรู ้ของส่วนได้เสี ยซึ่งถือก่อน
การเปลี่ยนแปลงสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อย
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

เครื่องใช้ ไฟฟ้ำ
ผลิตและประกอบ
ผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์
2560
2559
2560
2559

1,407,280
3,243
1,410,523

1,152,116
8,332
1,160,448

2,947,171
4,452
2,951,623

3,117,653
4,100
3,121,753

3,124,313
378,612
3,502,925

2,997,809
308,052
3,305,861

161,295

126,287

52,233

74,680

336,207

335,825

กำรดำเนินงำนอืน่ ๆ
2560

2559

(พันบาท)
47,949
105,002
8,641
2,958
56,590
107,960
(105,117)

‘

(103,069)

ส่ วนกำรดำเนินงำนทีย่ กเลิก
2560

2559

ตัดรำยกำรระหว่ ำงกัน
2560

2559

รวม
2560

2559

56,244
3,464
59,708

95,579
4,181
99,760

(398,412)
(398,412)

(327,623)
(327,623)

7,582,957
7,582,957

7,468,159
7,468,159

(4,878)

8,512

-

-

439,740

442,235

(35,425)

(23,050)

-

6,571

1,250
386
405,951

(1,022)
(27,375)
397,359

ส่ วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่มบริ ษทั ดาเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายได้จากต่างประเทศที่มีสาระสาคัญหรื อสิ นทรัพย์ในต่างประเทศ
ลูกค้ ารายใหญ่
ในปี 2560 รายได้จากลูกค้า 2 ราย จากส่ วนงานผลิตและประกอบเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและส่ วนงานผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าของกลุ่มบริ ษทั มีจานวนเงินประมาณ 2,382 ล้านบาท และ 548 ล้านบาท ตามลาดับ (2559:2,834
ล้ านบาท และ 594 ล้ านบาท) จากรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
24

ต้ นทุนในกำรจัดจำหน่ ำย
งบกำรเงินรวม
2560
2559
ค่าขนส่ ง
ค่าใช้จ่ายในการส่ งออก
ค่ารับรอง
ค่านายหน้า
อื่นๆ
รวม

25

75,754
6,432
3,119
310
3,771
89,386

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)
60,566
20,688
25,167
7,210
606
1,495
3,697
194
513
1,016
1,016
4,288
112
878
76,777
21,600
29,069

ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร
งบกำรเงินรวม
2560
2559
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การ
ค่าสาธารณูปโภค
อื่นๆ
รวม

159,879
57,256
56,166
35,212
40,284
348,797
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)
207,646
34,836
61,242
47,395
13,925
6,045
43,010
14,652
6,605
42,542
7,008
14,912
56,344
1,520
5,447
396,937
71,941
94,251

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
26

ค่ ำใช้ จ่ำยผลประโยชน์ ของพนักงำน

หมายเหตุ
เงินเดือนและค่าแรง
ค่าล่วงเวลา
ค่าสวัสดิการ
โบนัส
ค่าตอบแทนพิเศษ
โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ค่าใช้จ่ายชดเชยการเลิกจ้าง
อื่นๆ
รวม

20, 9

งบกำรเงินรวม
2560
2559
492,342
127,910
91,787
90,003
13,861
15,367
(2,849)
7,808
22,710
858,939

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)
494,643
80,488
143,588
119,261
24,039
32,147
92,862
15,049
31,009
73,560
13,766
16,390
14,060
426
2,176
12,975
2,927
3,458
896
(2)
(4,558)
31,258
556
30,543
24,225
2,431
4,901
863,740
139,680
259,654

โครงการสมทบเงินที่ กาหนดไว้
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานใน
การเป็ นสมาชิ กของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3-7 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริ ษทั จ่าย
สมทบในอัตราร้อยละ 3-7 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสารองเลี้ยงชี พนี้ ได้จดทะเบียนเป็ นกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพตามข้อกาหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนที่ได้รับอนุญาต
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
27

ต้ นทุนทำงกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
2560
2559

หมายเหตุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)

ดอกเบี้ยจ่ าย
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมและเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
รวม
28

5

35,425
35,425

22,716
22,716

9,601
25,568
35,169

7,886
8,986
16,872

ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
งบกำรเงินรวม
2560
2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ปและ
งานระหว่างทา
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาอาคารและอุปกรณ์
ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าเช่าจ่ายขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า
ดาเนินงาน

9,281
5,948,734
858,939
302,405
7,733

18,481
5,732,036
863,740
275,238
7,825

(3,780)
466,541
139,680
47,975
395

10,773
2,473,834
259,654
83,248
1,069

134,610

117,519

18,139

35,900
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
29

สิ ทธิประโยชน์ จำกกำรส่ งเสริมกำรลงทุน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนอนุมตั ิให้บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน-พ.ศ.-2520-ซึ่ งพอ
สรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้

บัตรส่งเสริ มเลขที่
กิจการที่ได้รับการส่งเสริ ม
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน)
ผลิตชิ้นส่วนหรื ออุปกรณ์ที่ใช้กบั เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
และผลิตชิ้นส่วนหรื ออุปกรณ์ที่ใช้กบั ผลิตภัณฑ์
2873(2)/2555
อิเล็กทรอนิกส์
บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซำน อีโวลูชั่น จำกัด
1559(2)/2553
60-0456-1-04-1-0

ผลิตชิ้นส่วนโลหะสาหรับเครื่ องทาความเย็น
ผลิตชิ้นส่วนโลหะสาหรับคอมเพรสเซอร์และ
เครื่ องทาความเย็น , ผลิตภัณฑ์พลาสติก

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สาหรับกาไรสุทธินบั จากวันที่

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สาหรับกาไรสุทธิเป็ นเวลา

ผลขาดทุนระหว่างเวลาที่ได้รับ
การส่งเสริ มสามารถนาไปหักออก
จากกาไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังเวลา
ที่ได้รับการส่งเสริ มเป็ นเวลา

3 มกราคม 2556

5 ปี

5 ปี

10 มิถุนายน 2553

6 ปี
(สิ้นสุดในเดือน มิถุนายน 2559)

5 ปี

21 เมษายน 2560

3 ปี

5 ปี
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

บัตรส่งเสริ มเลขที่
กิจการที่ได้รับการส่งเสริ ม
บริษัท เอส เอ็น ซี คูลลิง่ ซัพพลำย จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่ องปรับอากาศสาหรับ
1815(5)/2553
ยานพาหนะ
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่ องปรับอากาศสาหรับ
1865(5)/2553
ยานพาหนะ
บริษัท อิมมอทัล พำร์ ท จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่ องปรับอากาศสาหรับ
1038(5)/2554
ที่อยูอ่ าศัย
2059(5)/2554
ผลิตชิ้นส่วนหรื ออุปกรณ์ที่ใช้กบั เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
1993(2)/2557
ผลิตชิ้นส่วนโลหะสาหรับเครื่ องทาความเย็น

59-0801-1-00-1-0
60-0915-0-00-1-2

ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ รวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ
ผลิตชิ้นส่วนหรื ออุปกรณ์ที่ใช้กบั เครื่ องใช้ไฟฟ้ า

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สาหรับกาไรสุทธินบั จากวันที่

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สาหรับกาไรสุทธิเป็ นเวลา

ผลขาดทุนระหว่างเวลาที่ได้รับ
การส่งเสริ มสามารถนาไปหักออก
จากกาไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังเวลา
ที่ได้รับการส่งเสริ มเป็ นเวลา

1 สิ งหาคม 2553

8 ปี

5 ปี

1 สิ งหาคม 2553

8 ปี

5 ปี

1 ธันวาคม 2553
25 เมษายน 2554
2 มีนาคม 2558

5 ปี
5 ปี
5 ปี

3 สิ งหาคม 2559
ยังไม่ใช้สิทธิ

8 ปี
8 ปี
5 ปี
ร้อยละ100 ของกาไรสุทธิใน 3 ปี
แรก และ ร้อยละ50 ของกาไรสุทธิ
ในปี ที่ 4-8
5 ปี

1 กันยายน 2555

8 ปี

5 ปี

5 ปี
5 ปี

บริษทั พำรำไดซ์ พลำสติก จำกัด
1326(5)/2555

ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรื อเคลือบด้วยพลาสติก
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

บัตรส่งเสริ มเลขที่
กิจการที่ได้รับการส่งเสริ ม
บริษัท อัลทิเมท พำร์ ท จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่ องปรับอากาศสาหรับ
2375(5)/2553
ที่อยูอ่ าศัย
ผลิตเครื่ องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วนสาหรับ
เครื่ องทาความเย็นสาหรับที่อยูอ่ าศัย และผลิต
1570(5)/2554
ผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ
บริษัท อินฟิ นิตี้ พำร์ ท จำกัด
1295(5)/2555
ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ
1296(5)/2555
ผลิตชิ้นส่วนหรื ออุปกรณ์ที่ใช้กบั เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
บริษัท เอสเอ็นซี ครีเอติวติ ี้ แอนโทโลจี จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
2103(2)/2556
วิจยั และพัฒนาชิ้นส่วนและส่วนประกอบ
2167(1)/2556
การวิจยั และพัฒนา
2704(2)/2556
ผลิตท่อน้ ายาแอร์สาหรับยานพาหนะ
ผลิตเครื่ องปรับอากาศ ตูเ้ ย็น ตูแ้ ช่ เครื่ องซักผ้า
60-0147-1-00-1-0
เครื่ องอบผ้า

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สาหรับกาไรสุทธินบั จากวันที่

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สาหรับกาไรสุทธิเป็ นเวลา

ผลขาดทุนระหว่างเวลาที่ได้รับ
การส่งเสริ มสามารถนาไปหักออก
จากกาไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังเวลา
ที่ได้รับการส่งเสริ มเป็ นเวลา

1 ธันวาคม 2553

8 ปี

5 ปี

23 ธันวาคม 2554

8 ปี

5 ปี

2 พฤษภาคม 2555
6 เมษายน 2555

8 ปี
8 ปี

5 ปี
5 ปี

15 กรกฎาคม 2557
ยังไม่มีรายได้
20 มกราคม 2558

6 ปี
8 ปี
3 ปี

5 ปี
5 ปี
5 ปี

24 กุมภาพันธ์ 2560

3 ปี

5 ปี
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

บัตรส่งเสริ มเลขที่
กิจการที่ได้รับการส่งเสริ ม
บริษัท เอสเอ็นซี ครีเอติวติ ี้ แอนโทโลจี จำกัด
ผลิตเครื่ องใช้ไฟฟ้ า และผลิตชิ้นส่วนสาหรับ
60-0046-0-00-0-2
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
บริษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก วอเตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย จำกัด
2341(2)/2556
ผลิตเครื่ องทาน้ าร้อน
60-1278-1-00-0-0
ผลิตแท๊งค์สาหรับเครื่ องทาน้ าร้อน
บริษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ์ จำกัด
1719(5)/2557
ผลิตชิ้นส่วนหรื ออุปกรณ์ที่ใช้กบั เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
บริษัท เมอิโซะ เอส เอ็น ซี พริซิชั่น จำกัด
58-2218-0-00-1-0
ผลิตเครื่ องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วน

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สาหรับกาไรสุทธินบั จากวันที่

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับ
กาไรสุทธิเป็ นเวลา

ผลขาดทุนระหว่างเวลาที่ได้รับ
การส่งเสริ มสามารถนาไปหักออก
จากกาไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังเวลา
ที่ได้รับการส่งเสริ มเป็ นเวลา

-

-

-

23 มิถุนายน 2557
-

6 ปี
-

5 ปี
-

17 ธันวาคม 2557

6 ปี

5 ปี

12 ตุลาคม 2558

5 ปี

5 ปี
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
รายได้ที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนสรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม

ขายต่างประเทศ
ขายในประเทศ
รวมรำยได้

กิจการที่ได้รับ
การส่ งเสริ ม

2560
กิจการที่ไม่ได้
รับการ
ส่ งเสริ ม

523,533
3,580,625
4,104,158

102,788
3,319,766
3,422,554

2559
กิจการที่ได้รับ กิจการที่ไม่ได้
รวม
การส่ งเสริ ม รับการส่ งเสริ ม
(พันบาท)
626,321
566,464
27,308
6,900,391
3,153,641
3,625,167
7,526,712
3,720,105
3,652,475

รวม
593,772
6,778,808
7,372,580

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

กิจการที่ได้รับ
การส่ งเสริ ม
ขายต่างประเทศ
ขายในประเทศ
รวมรำยได้

312,021
312,021

2560
กิจการที่ไม่ได้
รับการ
ส่ งเสริ ม
527,235
527,235

2559
กิจการที่ได้รับ กิจการที่ไม่ได้
รวม
การส่ งเสริ ม รับการส่ งเสริ ม
(พันบาท)
7,682
839,256
263,841
2,753,714
839,256
263,841
2,761,396
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รวม
7,682
3,017,555
3,025,237

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
30

กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานสาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คานวณจากกาไรสาหรับปี ที่เป็ น
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั และจานวนหุ น้ สามัญที่ออกจาหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการคานวณดังนี้
งบกำรเงินรวม
การ
ดาเนินงาน
ต่อเนื่อง

2560
การ
ดาเนินงานที่
ยกเลิก

403,887

(2,573)

401,314

396,455

5,199

401,654

287,777

287,777

287,777

287,777

287,777

287,777

1.40

(0.01)

1.39

1.38

0.02

1.40

กาไร (ขาดทุน) ที่เป็ นส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
(ขั้นพื้นฐาน)
จานวนหุน้ สามัญที่
ที่ออกจาหน่ายแล้ว
กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้น
(ขั้นพืน้ ฐำน) (บาท)

การ
ดาเนินงาน
รวม
ต่อเนื่อง
(พันบาท/พันหุ้น)

2559
การ
ดาเนินงานที่
ยกเลิก

รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท/พันหุ้น)
309,047
93,568
287,777
287,777

กาไรที่เป็ นส่ วนของผุถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั (ขั้นพื้นฐาน)
จานวนหุน้ สามัญที่ออกจาหน่ายแล้ว
กำไรต่ อหุ้น (ขั้นพืน้ ฐำน) (บาท)

1.07

100

0.33

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
31

เงินปันผล

เงินปันผล

อนุมตั ิโดย

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน)
เงินปั นผลประกาศจ่ายจากกาไร ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อ
6 เดือนแรกของปี 2560
วันที่ 2 สิ งหาคม 2560
เงินปั นผลประกาศจ่ายจากกาไร ที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้
6 เดือนหลังของปี 2559
ประจาปี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560
บริษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ์ จำกัด
เงินปั นผลประกาศจ่ายจากกาไร ที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้
ของปี 2559
ประจาปี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน)
เงินปั นผลประกาศจ่ายจากกาไร ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อ
6 เดือนแรกของปี 2559
วันที่ 3 สิ งหาคม 2559
เงินปั นผลประกาศจ่ายจากกาไร ที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้
6 เดือนหลังของปี 2558
ประจาปี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559

32

เงินปันผล
จ่าย
(พันบาท)

เงินปันผล
จ่ายต่อหุน้
(บาท)

วันที่จ่าย
เงินปันผล

115,111

0.40 31 สิ งหาคม 2560

115,111

0.40 28 เมษายน 2560

50,000

111.11 25 เมษายน 2560

143,889

0.50 31 สิ งหาคม 2559

115,111

0.40 29 เมษายน 2559

เครื่องมือทำงกำรเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการดาเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการถือหรื อออกเครื่ องมือ
ทางการที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อการเก็งกาไรหรื อการค้า
การจัดการความเสี่ ยงเป็ นส่ วนที่สาคัญของธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดับความเสี่ ยงให้เป็ นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ ยงและต้นทุนของการจัดการ
ความเสี่ ยง ฝ่ ายบริ หารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั อย่างต่อเนื่ องเพื่อให้มนั่ ใจ
ว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ ยงและการควบคุมความเสี่ ยง
101

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
การบริ หารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คื อการรักษาระดับเงิ นทุนให้มนั่ คงเพื่อรักษาความเชื่ อมัน่ ของนักลงทุน เจ้าหนี้
และความเชื่ อ มัน่ ของตลาดและก่ อ ให้เ กิ ด การพัฒ นาของธุ ร กิ จ ในอนาคต คณะกรรมการได้มี ก ารกากับดู แ ล
ผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาเนิ นงานต่อส่ วนของ
เจ้าของรวม ซึ่ งไม่รวมส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุม อีกทั้งยังกากับดูแลระดับการจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
สามัญ
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของกลุ่มบริ ษทั สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่ มี
ภาระดอกเบี้ ยส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ ยที่ ปรับขึ้ นลงตามอัตราตลาดหรื อมีอตั ราดอกเบี้ ยคงที่ ซ่ ึ งใกล้เคี ยงกับอัตรา
ตลาดในปัจจุบนั
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบกาหนดชาระมีดงั นี้

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง ภายใน 1 ปี
(ร้ อยละต่ อปี )
ปี 2560
หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
รวม
ปี 2559
หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
รวม

งบกำรเงินรวม
หลังจาก 1 ปี แต่
ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี
(พันบาท)

รวม

0.37-1.01

502,013

-

-

502,013

4.80

15,899
517,912

-

-

15,899
517,912

0.37

403,509

-

-

403,509

4.80 - 5.10

16,625
420,134

-

-

16,625
420,134
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง ภายใน 1 ปี
(ร้ อยละต่ อปี )
ปี 2560
หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ปี 2559
หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หลังจาก 1 ปี แต่
ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี
(พันบาท)

รวม

0.37

45,150

-

-

45,150

4.80

954,260
999,410

-

-

954,260
999,410

0.37

54,195

-

-

54,195

982,985
1,037,180

-

-

982,985
1,037,180

4.80 - 5.10
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบกาหนดชาระมีดงั นี้

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง ภายใน 1 ปี
(ร้ อยละต่ อปี )
ปี 2560
หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

งบกำรเงินรวม
หลังจาก 1 ปี แต่
ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี
(พันบาท)

รวม

3.98

30,000

-

-

30,000

4.10-4.75

247,804

-

-

247,804

ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวม

4.10-4.75

277,804

455,865
455,865

-

455,865
733,669

ปี 2559
หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

3.50-4.70

535,000

-

-

535,000

4.53-5.25

114,234

-

-

114,234

ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวม

4.53-4.75

649,234

256,108
256,108

-

256,108
905,342
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง ภายใน 1 ปี
(ร้ อยละต่ อปี )
ปี 2560
หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวม
ปี 2559
หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หลังจาก 1 ปี แต่
ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี
(พันบาท)

รวม

4.10-4.75

139,860

-

-

139,860

4.80

125,500

-

-

125,500

4.10-4.75

265,360

256,240
256,240

-

256,240
521,600

3.50-3.98

455,000

-

-

455,000

4.75-5.00

26,040

-

-

26,040

4.80

215,123

-

-

215,123

4.75

696,163

25,080
25,080

-

25,080
721,243

ความเสี่ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งเกิดจากการซื้ อวัตถุดิบและการขายสิ นค้าที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่ งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกิน
หนึ่งปี เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็ นผลมาจากการ
มีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้
หมายเหตุ
เงินเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเสี่ ยง
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดควำมเสี่ ยงคงเหลือสุ ทธิ
เงินยูโร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเสี่ ยง
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดควำมเสี่ ยงคงเหลือสุ ทธิ
เงินเยน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเสี่ ยง
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดควำมเสี่ ยงคงเหลือสุ ทธิ
เงินปอนด์สเตอร์ ลิง
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเสี่ ยง
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดควำมเสี่ ยงคงเหลือสุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
2560
2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)

6
7
19

10,157
80,181
(77,977)
12,361
(7,210)
5,151

10,469
95,733
(77,869)
(2,664)
25,669
18,124
43,793

-

19

(684)
(684)
(684)

(236)
(236)
(236)

-

-

7

620
(8,222)
(7,602)
(7,602)

(8,717)
(8,717)
434
(8,283)

-

-

(48)
(48)
48

-

-

19
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(3,603)
(3,603)
(3,603)

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

หมายเหตุ
เงินโครนสวีเดน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเสี่ ยง
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดควำมเสี่ ยงคงเหลือสุ ทธิ

19

งบกำรเงินรวม
2560
2559

(240)
(240)
231
(9)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)

(333)
(333)
(333)

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงเหลือของสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีรายละเอียดดังนี้

สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เงินโครนสวีเดน

งบกำรเงินรวม
อัตราแลกเปลี่ยนตาม
จานวนเงินที่ซ้ือ
สัญญาของจานวนที่ซ้ื อ
(พัน)
(บาทต่ อหน่ วยเงินตรา
ต่ างประเทศ)
7,210
32.57-33.23
231
3.87

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อัตราแลกเปลี่ยนตาม
จานวนเงินที่ซ้ื อ
สัญญาของจานวนที่ซ้ื อ
(พัน)
(บาทต่ อหน่ วยเงินตรา
ต่ างประเทศ)
-

ความเสี่ยงทางด้ านสินเชื่อ
ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อ คือความเสี่ ยงที่ลกู ค้าหรื อคู่สญ
ั ญาไม่สามารถชาระหนี้ แก่กลุ่มบริ ษทั ตามเงื่อนไขที่ตกลง
ไว้เมื่อครบกาหนด
ฝ่ ายบริ หารได้กาหนดนโยบายทางด้านสิ นเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสิ นเชื่ อในระดับหนึ่ งๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ ยง
จากสิ นเชื่ อที่เป็ นสาระสาคัญ ความเสี่ ยงสู งสุ ดทางด้านสิ นเชื่ อแสดงไว้ในราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีฐานลูกค้าจานวนมาก ฝ่ ายบริ หารไม่ได้
คาดว่าจะเกิดผลเสี ยหายที่มีสาระสาคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ความเสี่ยงจากสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ให้เพียงพอต่อการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และเพื่อทาให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
การกาหนดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยของกลุ่มบริ ษทั กาหนดให้มีการกาหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และหนี้ สินทั้ง
ทางการเงิ นและไม่ใช่ ทางการเงิ น มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จานวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์
หรื อชาระหนี้สินกัน ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถต่อรองราคากัน
ได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมมติฐานในการกาหนดมูลค่า
ยุติธรรมถูกเปิ ดเผยในหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น กลุ่มบริ ษทั จึ งประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ ายุติธรรมของเงิ นกูย้ ืมระยะยาว มี มูลค่ าที่ ใกล้เคี ยงกับมูลค่ าตามบัญชี เนื่ องจากมี อตั ราดอกเบี้ ยของเงิ นกูย้ ืม
ดังกล่าวใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด
33

ภำระผูกพันกับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
งบกำรเงินรวม
2560
2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)

ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
สั ญญาที่ ยังไม่ ได้ รับรู้
อาคารและสิ่ งปลูกสร้างอื่น
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
รวม

13,674
13,674
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15,419
31,855
47,274

3,948
3,948

270
270

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินรวม
2560
2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)

จานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้
สัญญาเช่ าดาเนินงานที่บอกเลิกไม่ ได้
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
หลังจาก 5 ปี
รวม
ภาระผูกพันอื่นๆ
เลตเตอร์ออฟเครดิตสาหรับการจ่ายเงิน
ให้กบั เจ้าหนี้ที่ยงั ไม่ได้ใช้
หนังสื อค้ าประกันการเช่าที่ดิน
การใช้ไฟฟ้ าและอื่นๆ
รวม
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57,522
68,419
50,183
176,124

68,147
17,627
85,774

23,803
42,259
50,183
116,245

20,450
20,450

19,239

26,150

-

-

49,515
68,754

43,311
69,461

39,644
39,644

32,390
32,390

เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 บริ ษทั เอส เอ็น ซี ครี เอติวิต้ ี แอนโทโลจี จากัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 3,000,000 หุ น้
ซึ่ งมีมลู ค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ น้ และบริ ษทั ได้ลงทุนเพิ่มเติมในหุ น้ เพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นจานวนเงิน 300 ล้านบาท
ทั้งนี้สดั ส่ วนการถือหุน้ ไม่เปลี่ยนแปลง
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่ งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ในเรื่ องการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ จากกาไรของปี 2560 ในงวดสิ้ นปี
อันเป็ นงวดสุ ดท้ายในอัตราหุ น้ ละ 0.5 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน 144 ล้านบาทโดยกาหนดจ่ายในวันที่ 30 เมษายน
2561 ซึ่ งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลหุน้ ละ 0.4 บาท รวมเป็ นอัตราหุน้ ละ 0.9 บาท
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รายงานประจำปี 2560

