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สารจากประธานกรรมการบริษัท
เรี ยน ท่ำนผุถ้ ือหุน้
ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรส่ งออกของไทยในปี 2562 ได้รับ
ผลกระทบอย่ำงสู งจำกสงครำมกำรค้ำ และกำรแข็งค่ำของเงินบำท
หลำยอุตสำหกรรมของไทยเป็ นส่ วนหนึ่ งของ Global Supply Chain
จึ ง ได้ รั บ ผลกระทบ โดยตรงตำม ควำมต้ อ งกำรที่ ลดลงของ
อุตสำหกรรมขั้นปลำยและควำมไม่ แน่ นอนในข้อตกลงทำงกำรค้ำ
ระหว่ำงสหรัฐอเมริ กำกับจีน ส่ งผลให้กำรส่ ง ออกในปี 2562 มีมูลค่ำ
รวม 246.2 พันล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.65 เมื่อเทียบกับปี
2561 และภำวะเศรษฐกิ จทั้ง ปี ขยำยตัวเพี ย งร้ อยละ 2.4 โดยเฉพำะ
อย่ ำ งยิ่ ง ไตรมำส 4 ขยำยตัว เพี ย งร้ อ ยละ 1.6 อย่ ำ งไรก็ ต ำมกลุ่ ม
อุตสำหกรรมที่เกี่ยวกับธุ รกิ จของ บริ ษทั ฯ ก็มีท้ งั ขยำยตัวและหดตัว
เช่น อุตสำหกรรมเครื่ องปรับอำกำศที่ยงั เติบโต มียอดผลิตรวม 21.9
ล้ ำ นเครื่ อง เพิ่ ม ขึ้ นร้ อ ยละ 7.9 ส่ ว นอุ ต สำหกรรมยำนยนต์ ที่ มี
ควำมสำคัญมำก มียอดผลิตทั้งปี เพียง 2.01 ล้ำนคัน ส่งออก 1.05 ล้ำนคัน ลดลงร้อยละ 7.1 และ 7.5 ตำมลำดับ
ในส่ วนผลประกอบกำรของบริ ษทั ในปี 2562 มียอดรำยรับรวม 6,626 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้ อยละ 2 มี
กำไรจำกกำรดำเนินงำน 339(*) ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 24 เมื่อรวมกับรำยกำรพิเศษที่ได้จำกกำรขำยทรัพย์สินและ
สิ ทธิกำรเช่ำที่ดินในนิ คมอุตสำหกรรมแหลมฉบังให้กบั พันธมิตรทำงธุรกิจ มีกำไรเพิ่มขึ้นอีก 420 ล้ำนบำท ซึ่ ง
เงินทุนส่ วนนี้ ได้ใช้ไปในกำรขยำยสร้ ำงโรงงำนใหม่ที่ศูนย์กำรผลิ ตของบริ ษทั ฯ ที่ อำเภอนิ คมพัฒนำ จังหวัด
ระยอง เพื่อรองรับกำรย้ำยโรงงำนจำกสมุทรปรำกำรและกำรขยำยธุรกิจในอนำคต
กำรดำเนิ นงำนของปี 2563 ผมขอเรี ยนว่ำ เป็ นปี ที่จะมีควำมผันผวนมำกจำกผลกระทบของโรคระบำด
COVID-19 ที่มีผลต่อเศรษฐกิจในทุกภูมิภำคทัว่ โลก รวมทั้งภำคกำรผลิตและกำรท่องเที่ยว และยังไม่สำมำรถ
คำดกำรณ์ ได้ว่ำจะสิ้ นสุ ดเมื่ อใด คณะกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรของบริ ษ ทั ฯ มี ค วำมตระหนักที่ ต้องปรั บ ตัวลด
ผลกระทบจำกภำวะวิกฤตและหำทำงขยำยไปในธุรกิจใหม่ที่มีโอกำสเติบโตดี เพื่อ สร้ำงควำมมัน่ คงในระยะยำว
และขอขอบคุณท่ำนผูถ้ ือหุน้ ที่ให้กำรสนับสนุนมำโดยตลอด

สำธิต ชำญเชำวน์กุล

(*)

กำไรตำมงบกำรเงิน 722 ล้ำนบำท หักกำไรพิเศษ 420 ล้ำนบำท บวกกลับค่ำใช้จ่ำยพิเศษ 37 ล้ำนบำท เท่ำกับกำไรจำกกำรดำเนินงำน 339 ล้ำนบำท

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

Focus on Products
and Stakeholders

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 ชาญเชาวน์กุล 3) นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ 4) นายวิศาล วุฒิศกั ดิ์ศิลป์
แถวหลัง จากซ้ายมือ 1) นายสมบุญ เกิดหลิน 2) ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล
3) พล.ต.ท.นพ. นพศักดิ์ ภูวฒั นเศรษฐ 4) นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด มหาชน 1

SNC
นายสาธิต ชาญเชาวน์ กุล (อายุ 72 ปี )
ประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการอิสระ
วันที่ได้รับตาแหน่ง 30 เมษายน 2552
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม
• ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Master of Science, Textile Technology,
University of Leeds, U.K
• ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหการโรงงาน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิ ชย์
(TEPCOT) รุ่ นที่ 1
• หลักสูตร Board Nomination and Compensation
Program รุ่ นที่ 7/2019
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่ นที่ 83
• หลักสูตรวิทยาการตลาดทุนรุ่ นที่ 5

ประสบการณ์ การทางาน
2552 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ
บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เอเซียพลัส กรุ๊ ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
บริ ษทั หลักทรัพย์เอเซียพลัส จากัด
2552 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ฝาจีบ จากัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ลลิล พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด (มหาชน)
2556 - 2562 กรรมการ
บริ ษทั วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จากัด
2534 - ปัจจุบนั 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 มีการถือหุ้น
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
: ไม่ มี
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการปี 2562 : 6/6 ครั้ง

2

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด มหำชน | รายงานประจาปี 2562

ที่ 1
ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล (อายุ 63 ปี )

• Leadership Development Program (LDP) Class 3

ประธานกรรมการบริ หารและกรรมการ

• Advanced Audit Committee Program (AACP) Class
25

วันที่ได้รับตาแหน่ง 19 เมษายน 2547

• Advanced Master of Management (AMM) Class 1
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม

Graduate School of Public Administration, National
Institute of Development Administration

• ปริ ญญาเอก คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จานวนหุ้นและสัดส่ วนการถือหุ้น (%) : 14,043,322 หุ้น
คิดเป็ น 4.88 %

• ปริ ญญาบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

คณะบริ หารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน

ผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการปี 2562 : 6/6 ครั้ง

• ปริ ญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน(รุ่ นที่ 3)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
• ปริ ญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
• Certificate in Management, University of
California, Berkeley, CA, USA
• Capital Market Academy Leader Program
(CMA) Class 10 Capital Market Academy
• The Senior Executive Program (SEP) Class 19
Sasin Graduate Institute of Business
Administration of Chulalongkorn University
• Advanced Security Management Program (ASMP)
Class 5 The Association National Defence College of
Thailand under the Royal Patronage of His Majesty
the King
• Director Accreditation Program (DAP) Class 31
• Director Certification Program (DCP) Class 55
• หลักสูตร Director Certification Program Update
(DPCU)

ประสบการณ์ การทางาน
2547 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริ หาร
กลุ่มบริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยนฟี ดมิลล์ จากัด
2557 - 2561 ผูท้ รงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
2557 - 2561 กรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2557 - 2561

อนุกรรมการบรรษัทภิบาล

และความรับผิดชอบต่อสังคม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2557 - 2559 กรรมการ สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
2559 - 2561 ประธานอนุกรรมการ
กองทุนคุม้ ครองผูล้ งทุนในหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2559 - 2561 อนุกรรมการ กองทุนคุม้ ครองผูล้ งทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริ ษทั ตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด มหาชน 3

SNC
นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ (อายุ 71 ปี )

ประสบการณ์ การทางาน

กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ

2557 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ประธานคณะกรรมการสรรหา

วันที่ได้รับตาแหน่ง 3 เมษายน 2557

และกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม
• นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
ภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
• วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4414)
• 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
• วิทยาการจัดการสาหรับนักบริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 1
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

2559 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ริ ชสปอร์ต จากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ / กรรมการ
ตรวจสอบ / ประธานกรรมการกากับดูแล
บริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จากัด (มหาชน)
2552 - 2554 รองประธานกรรมการ
บริ ษทั ขนส่ง จากัด
2552 - 2554 กรรมการ
บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
2548 - 2554 ประธานกรรมการ
บริ ษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
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 มีการถือหุ้น
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
: ไม่ มี
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการปี 2562 : 5/6 ครั้ง
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ที่ 1
นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป์ (อายุ 70ปี )

จานวนหุ้นและสัดส่ วนการถือหุ้น (%) :ไม่ มีการถือหุ้น

กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับตาแหน่ง 27 กรกฎาคม 2555

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
: ไม่ มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม

การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการปี 2562 : 6/6

• 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 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)
2554 – 2560 ที่ปรึ กษา สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
2555 - 2556

กรรมการอิสระ
บริ ษทั ไทยออยล์ จากัด(มหาชน)

2553 – 2554

กรรมการ บมจ. ทีโอที

2552 – 2554

ที่ปรึ กษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทาง
ศุลกากรกรมศุลกากร

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด มหาชน 5

SNC
นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี (อายุ 61 ปี )

ประสบการณ์ การทางาน

กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2557 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับตาแหน่ง 25 ธันวาคม 2557

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม
• ปริ ญญาโท Wharton School, University of
Pennsylvania, USA.

2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
บริ ษทั สาลี่ พริ้ นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)

• ปริ ญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) เศรษฐศาสตร์ สาขา
ปริ มาณวิเคราะห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2545 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ

• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไพล่อน จากัด (มหาชน)

• หลักสูตร Executive Development Program (EDP)

2554 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ มูลนิธิ อีดีพี

• หลักสูตร Leadership Development Program (LDP)

2548 - ปัจจุบนั กรรมการ
บริ ษทั สตีลเลอร์ สตีล เวิร์คส์ จากัด

จานวนหุ้นและสัดส่ วนการถือหุ้น (%) : 517,000 หุ้น คิด
เป็ น 0.18%

2548 - ปัจจุบนั กรรมการ
บริ ษทั สตีล พลัส แฟบบริ เคชัน่ จากัด
2544 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บริ ษทั แพรคติคมั เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
2543 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ

: ไม่ มี

บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ไนท คลับ
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการปี 2562 : 5/6 ครั้ง
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ที่ 1
นางชนิสา ชุติภัทร์ (อายุ 58 ปี )

ประสบการณ์ การทางาน

กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับตาแหน่ง 25 ธันวาคม 2557

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

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม

2562 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

•

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
• หลักสูตร Senior Executive Program รุ่ น 19. ศศินทร์
• หลักสูตร Strategy and Innovation for Business in
Asia รุ่ น 1. มหิดล

2560 - ปัจจุบนั ที่ปรึ กษา บริ ษทั สยามพิวรรธน์ จากัด
2558 - ปัจจุบนั กรรมการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ มูลนิธิหอชมเมือง
2557 - 2562 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริ ษทั สยามพิวรรธน์ จากัด
2556 - 2557

รองผูจ้ ดั การสายงานปฏิบตั ิการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2552 - 2555 ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
สายงานการเงินและงานบริ หาร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• หลักสูตร The Institute of Internal Auditor
• หลักสูตร “การกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารระดับสูงขององค์กรกากับดูแล (Regulator)
รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน” รุ่ นที่ 21
จานวนหุ้นและสัดส่ วนการถือหุ้น (%) : ไม่ มีการถือหุ้น
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
: ไม่ มี
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการปี 2562 : 6/6 ครั้ง

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด มหาชน 7

SNC
พล.ต.ท. นพ.นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ (อายุ 61 ปี )

ประสบการณ์ การทางาน

กรรมการอิสระ

2557 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)

วันที่ได้รับตาแหน่ง 25 ธันวาคม 2557

2561 - 2562 นายแพทย์ ( สบ 8 )
โรงพยาบาลตารวจ (เทียบเท่าผูบ้ ญ
ั ชาการ )

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม
• ปริ ญญาวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริ ญญาแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
• คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• อนุมตั ิบตั รผูเ้ ชี่ยวชาญโรคผิวหนัง (ตจวิทยา) แพทย
สภา
• หลักสูตรผูบ้ ริ หารงานตารวจชั้นสูง รุ่ น 27 (บตส 27)
• หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์
สาหรับผูบ้ ริ หารระดับสูง ของสถาบันพระปกเกล้าและ
แพทยสภา ( ปธพ. 7.)

2560 -

2561 รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ 7) โรงพยาบาล
ตารวจ (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

จานวนหุ้นและสัดส่ วนการถือหุ้น (%) : ไม่ มีการถือหุ้น
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
: ไม่ มี

2538- 2548 นายแพทย์เอกงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลตารวจ
2531 - 2538 นายแพทย์โทงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลตารวจ

การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการปี 2562 : 5/6 ครั้ง
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ที่ 1
นายสมบุญ เกิดหลิน (อายุ 61 ปี )

นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล (อายุ 32 ปี )

รองประธานกรรมการบริ หาร

ผูช้ ่วยประธานกรรมการบริ หาร

กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั ย่อย
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ประธานคณะกรรมการ ESG
วันที่ได้รับตาแหน่ง 19 เมษายน 2547
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม
• ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม
• Master of Business Administration,
HULT International Business School
• Master of Science in Financial Investment and Risk
Management, National Institute of Development
Administration

• ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

• Financial Derivatives, Kelley School of Business,
Indiana University

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่ นที่ 32

• ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
รุ่ นที่ 15
จานวนหุ้นและสัดส่ วนการถือหุ้น (%) : 7,949 หุ้น คิดเป็ น
0.002%

• หลักสูตร Innovation Driven Enterprise to Initial
Public Offering (IDE to IPO) รุ่ นที่ 1
• หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
รุ่ นที่ 16
จานวนหุ้นและสัดส่ วนการถือหุ้น (%)

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

8,373,700 หุ้น คิดเป็ น 2.90%

: ผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการปี 2562 : 6/6 ครั้ง

: ผู้บริหาร

ประสบการณ์ การทางาน

ประสบการณ์ การทางาน
2561 - ปัจจุบนั ผูช้ ่วยประธานกรรมการบริ หาร

2554 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริ หาร
กลุ่มบริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)

กลุ่มบริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบนั
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการ CG & CSR
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)
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SNC
นายสุ รพล แย้มเกษม (อายุ 62 ปี )

นายรัฐภูมิ นันทปถวี (อายุ 48 ปี )

ผูช้ ่วยประธานกรรมการบริ หาร

กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม

• ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

•

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่ นที่ 20

ปริ ญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)

•

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่ นที่ 55

ประกาศนียบัตรการสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•

ปริ ญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง

จานวนหุ้นและสัดส่ วนการถือหุ้น (%) : 72,910 หุ้น

•

หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
รุ่ นที่ 14

•

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่ นที่ 118

คิดเป็ น 0.03%
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
: ผู้บริหาร
ประสบการณ์ การทางาน
2558 – ปัจจุบนั

ผูช้ ่วยประธานกรรมการบริ หาร

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

กรรมการ

จานวนหุ้นและสัดส่ วนการถือหุ้น (%)
24,422 หุ้น คิดเป็ น 0.01%
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
: ผู้บริหาร

บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)
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ที่ 1
ประสบการณ์ การทางาน
2558 - ปัจจุบนั 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
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SNC
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผูต้ รวจสอบภายใน
นายพรชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล (อายุ 42 ปี )

น ผูจ้ ดั การแผนกตรวจสอบภายใน
( Internal Audit Manager )
คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ การทางาน
2554 – ปัจจุบนั ผูจ้ ดั การแผนกตรวจสอบภายใน
กลุ่มบริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)
2548 – ปัจจุบนั ผูต้ รวจสอบบัญชีภาษีอากร ( Tax Auditor )

• ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยบูรพา

2552 - 2554 อาจารย์พิเศษ ภาควิชาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา

• ผูต้ รวจสอบบัญชีภาษีอากร ( Tax Auditor : TA)

2549 – 2554 ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบบัญชี บริ ษทั เอฟเอ
เอสบี สอบบัญชีและที่ปรึ กษา จากัด

• ผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ( Certified
Professional Internal Auditors of Thailand : CPIAT )
• ผูต้ รวจสอบอิสระ โครงการแนวร่ วมภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริ ต คอร์รัปชัน่ ( CAC SME
Certification : CAC Auditor )
• คณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านกิจกรรม สภา
นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา

2542 - 2548 ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ บริ ษทั บัญชีไทย จากัด จังหวัด
ชลบุรี
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในของ
บริ ษทั
2. สอบทานความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชี รายงาน

• ประธานนิสิต ภาควิชาบริ หารธุรกิจ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยบูรพา

ทางการเงิน วิธีการบันทึกบัญชีและมาตรฐานการบัญชี

• อบรมหลักสูตร How Blockchain influence the
business operations สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

4.สอบทานการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี

• อบรมหลักสูตร มาตรฐานบัญชีธุรกิจ SMEs กับ
กฎหมายภาษีอากรปี 2562 สมาคมผูต้ รวจสอบบัญชี
ภาษีอากรแห่งประเทศไทย
• อบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้ MS. Excel ในงาน
บัญชี และตรวจสอบการทุจริ ต ศูนย์ศึกษาสยามคอม
เพล็กซ์ มหาวิทยาลัยคริ สเตียน
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3.การดูแลรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริ ษทั

5. การให้คาปรึ กษา แนะนาหรื อข้อคิดเห็นให้มีการปฏิบตั ิ
ตามระบบการปฏิบตั ิงานที่บริ ษทั กาหนดไว้
6. บันทึกรายงานการประชุม รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบตั ิ
ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
7.สอบทานการประเมินความเสี่ ยง และติดตามการบริ หาร
ความเสี่ ยง
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ที่ 1

รายละเอียดหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั (Compliance)
น.ส. เกศริน เดชพันธุ์ (อายุ 37 ปี )
เลขานุการบริ ษทั หัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของ
บริ ษทั (Compliance) และผูจ้ ดั การแผนกบัญชีและการเงิน
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
• ปริ ญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
• อบรมหลักสูตรหลักสูตร CFO in Practice Certification
ติงProgram
านของบริ
ทั ช(Compliance)
รุ่ นที่ 8 ษ
สภาวิ
าชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์
• อบรมหลักสูตร IR ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ การทางาน
2562-ปัจจุบนั

เลขานุการบริ ษทั

2559-ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การแผนกบัญชีและการเงิน

2554-2558

หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

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

หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. ให้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบตั ิ รวมทั้งดูแลกิจกรรม
ต่าง ๆ ของคณะกรรมการเพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
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SNC
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหำชน) มีบริ ษทั ในกลุ่มทั้งสิ้น 14 บริ ษทั ประกอบด้วยบริ ษทั ย่อยที่ SNC
ถือหุ้นโดยตรงจำนวน 7 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่ SNC ถือหุน้ ผ่ำนบริ ษทั ย่อย จำนวน 6 บริ ษทั บริ ษทั ร่ วมจำนวน 1
บริ ษทั โดยในปัจจุบนั กลุ่มบริ ษทั มีกำรประกอบธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่มดังนี้
AUTO
PART
OEM
OTHER

=
=
=
=

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยำนพำหนะ
ชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำ
ผลิตและประกอบเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำ
กำรดำเนินงำนอืน่ ๆ เช่น แม่พิมพ์
กลุ่มบริ ษทั

บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหำชน) (SNC)
สำขำ 2 (Branch 2)
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 เอติวิต้ ี แอนโทโลจี จำกัด (SCAN)
บริ ษทั เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ์ จำกัด (SAHP)
บริ ษทั โอดิน พำวเวอร์ จำกัด (ODIN)
บริ ษทั ย่อยทำงอ้อม
บริ ษทั อัลทิเมท พำร์ท จำกัด (UMP)
บริ ษทั อินฟิ นิต้ ี พำร์ท จำกัด (IPC)
บริ ษทั เมอิโซะ เอสเอ็นซี พริ ซิชนั่ จำกัด (MSPC)
บริ ษทั เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชัน่ จำกัด (SSMA)
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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ประเภทธุรกิจ
PART OEM

OTHER
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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 เพื่อให้ลูกค้ำได้รับควำมพึงพอใจสูงสุ ด (Service Mind)
วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย (Objective and Goal)
บริ ษทั จัดทำแผนธุรกิจ ซึ่งมีเป้ ำหมำยทำงกำรเงินและเป้ ำหมำยกำรเติบโตของรำยได้ที่อตั รำเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 10
ต่อปี ตั้งแต่ปี 2563-2565 และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรทำกำไรสูงสุ ด 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 ลิตเหล่ำนี้มีฐำนกำรผลิตสิ นค้ำหลักอยู่
ในประเทศไทย โดยบริ ษทั ฯ มีสินค้ำที่ให้บริ กำรกับกลุ่มลูกค้ำเหล่ำนี้ ได้แก่ ท่อทองแดง ชิ้นส่วนโลหะแผ่น
ชิ้นส่ วนพลำสติก และอุปกรณ์แลกเปลี่ยนควำมร้อน นอกเหนือจำกสิ 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 อมั่นและควำมพึงพอใจสู งสุ ดให้กับลูกค้ำนั้น บริ ษทั ฯ จำเป็ นที่ จะต้องผลิ ตสิ นค้ำที่มี
คุณภำพสู งสุ ด เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ ซึ่ งบริ ษทั ได้มีกำรจัดทำระบบบริ หำรงำนคุณภำพที่เป็ น
มำตรฐำนสำกลเพื่อให้กำรดำเนินงำนตำมภำรกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรเกิดกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 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 ที่ทนั สมัยและเหมำะสมกับธุ รกิจนั้นๆเพื่อให้กำรผลิต
สิ นค้ำที่มีคุณภำพ นอกเหนื อจำกนี้ยงั กำหนดนโยบำยคุณภำพที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงำนทุกคนนำไปปฏิบตั ิ มีกำร
ตรวจติดตำมผลอยู่ตลอดเวลำ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำคุณภำพของสิ นค้ำจะต้องเป็ นไปตำมข้อกำหนดของลูกค้ำในทุกๆ
ขั้นตอน
กลยุทธ์ในด้ำนกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงรวดเร็ ว (Quick Respond)
ในโลกธุรกิจที่เต็มไปด้วยกำรแข่งขันที่นบั วันจะทวีควำมเข้มข้นขึ้น บริ ษทั ฯ ตระหนักดีว่ำ ลูกค้ำของบริ ษทั มีควำม
ต้องกำรที่หลำกหลำยและเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงรวดเร็ ว ซึ่งเรำจำเป็ นจะต้องตอบสนองสิ่ งต่ำงๆ เหล่ำนี้ให้ได้ ในกำร
นี้ บริ ษทั จะมุ่งเน้นในหัวข้อต่ำงๆ ดังนี้
1) ต้นทุนที่เหมำะสมและเป็ นธรรมสำหรับลูกค้ำและบริ ษทั (Cost)
2) ตำแหน่งที่ต้งั ของโรงงำนต่ำงๆ จะต้องอยูใ่ นระยะทำงที่ไม่ไกลจำกบริ ษทั ของลูกค้ำมำกนักเพื่อให้กำรส่งสิ นค้ำ
และกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็ นไปโดยสะดวก (Location)
3) ควำมยืดหยุน่ ในกระบวนกำรผลิตที่จะทำให้เรำสำมำรถผลิตสิ นค้ำที่หลำกหลำยในเวลำอันรวดเร็ ว และ
สำมำรถปรับเปลี่ยนกระบวนกำรผลิตให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรสิ นค้ำที่เปลี่ยนไปของลูกค้ำได้อย่ำง
สะดวก (Flexibility)
กลยุทธ์ดำ้ นกำรบริ กำร (Service)
ถึงแม้ว่ำบริ ษทั ฯ จะเป็ นบริ ษทั ที่ผลิตสิ นค้ำแต่เรำตระหนักถึงควำมสำคัญของงำนบริ กำรที่จะช่วยให้ลูกค้ำเกิดควำม
พึงพอใจสูงสุ ด เรำจึงได้กำหนดคติพจน์ประจำบริ ษทั ไว้ว่ำ “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 หำรงำนแบบนี้ว่ำ “ระบบ MINI MD” ซึ่งระบบ MINI MD นี้จะช่วยให้กำรตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำในแต่ละด้ำน ไม่ว่ำจะเป็ นด้ำนกำรผลิต ด้ำนคุณภำพ ด้ำนกำรส่งมอบ หรื อด้ำนรำคำของ
สิ นค้ำ เป็ นไปอย่ำงรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภำพ
16
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ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
อีกประกำรหนึ่งที่บริ ษทั ได้กำหนดขึ้น เพื่อให้กำรบริ กำรลูกค้ำเป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิภำพสูงสุ ดก็คอื กำรกำหนดให้
ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ทั้งระดับกลำงและระดับสูง มีหน้ำที่ที่จะต้องออกไปเยี่ยมเยียนลูกค้ำของตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ
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 ้คุณค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุ ด
1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ

ในปี 2561-2562 ยังดำเนินนโยบำยปรับองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรยุบรวมธุรกิจที่คล้ำยคลึงกันมำไว้
ด้วยกัน ใช้ทรัพยำกรบุคคลและทรัพย์สินร่ วมกัน ฐำนกำรผลิตใหญ่จะอยูท่ ี่ระยองซึ่งมีท้งั ระบบน้ ำประปำและระบบ
ไฟฟ้ ำแสงอำทิตย์ ทั้งนี้บริ ษทั จะรักษำรำยได้งำนต้นน้ ำซึ่งเป็ นงำนที่สร้ำงผลกำไร และมุ่งเน้นกำรควบคุมต้นทุนกำร
ผลิตและค่ำใช้จ่ำยบริ หำร หยุดดำเนินงำนธุรกิจที่ไม่สร้ำงผลกำไร ดำเนินงำนตำมนโยบำยต่อต้ำนทุจริ ตและ
คอร์รัปชัน่ นำไปสู่ควำมยัง่ ยืน
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SNC
1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
โครงสร้ำงกำรประกอบธุรกิจและกำรถือหุ้นของกลุ่มบริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหำชน) สรุ ปตำมแผนภำพ ได้ดงั นี้
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ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปัจจุบนั กลุ่มบริ ษทั มีการประกอบธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็ น 4 สายผลิตภัณฑ์หลักดังนี้
2.1 ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับยานพาหนะ
2.2 ชิ้นส่วนอุปกรณ์สาหรับเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
2.2.1 ชิ้นส่วนท่อทองแดง
2.2.2 ชิ้นส่วนโลหะแผ่นขึ้นรู ป
2.2.3 ชิ้นส่วนพลาสติก
2.2.4 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
2.2.5 ผลิตท่อฉนวนกันความร้อน
2.3 รับจ้างผลิตและประกอบเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
2.4 การดาเนินงานอืน่ ๆ
โดยในปี 2562 บริ ษทั มีรายได้จากธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับยานพาหนะ ร้อยละ 16 ธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์
สาหรับเครื่ องใช้ไฟฟ้ า ร้อยละ 45 ธุรกิจผลิตและประกอบเครื่ องใช้ไฟฟ้ า ร้อยละ 39 (อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 21 ส่วนงานดาเนินงานและการจาแนกรายได้)
2.1

ชิ้นส่ วนอุปกรณ์ ที่ใช้ 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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ผลิตภัณฑ์ Machine Part เป็ นการขึ้นรู ปจากวัตถุดิบประเภทอลูมิเนียม, Extradition, Dai - Casting, ท่ออลูมิเนียม, ท่อ
แสตนเลส, เหล็ก, ทองเหลือง โดยใช้เป็ นส่วนประกอบสาหรับระบบปรับอากาศภายในรถยนต์, ปั๊มน้ ามันดีเซล
คอมเพรสเซอร์และชิ้นส่วนยานยนต์ โดยผลิตภัณฑ์ Machine Part จะผลิตเพื่อประกอบภายใน และส่งให้กบั กลุ่มลูกค้าใน
ประเทศ เช่น Keihin Thailand, Denso, Hanon, Marelli, Air Inter, Air System เป็ นต้น และกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ เช่น Keihin
USA
Product

Customer
Keihin Thai
Keihin USA

Connector

Evaporator
Condenser
Flange

Car
Honda, Ford, VW

Denso

Toyota

Hanon

Ford, Mazda

Marelli

Nissan, Isuzu

Air Inter

Ford, Geely

Air System

Toyota

2. Aluminum Pipes

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Aluminum Pipes เป็ นการประกอบท่ออลูมิเนียมกับ Connector อลูมิเนียมโดยเป็ นส่วนประกอบ
ของระบบปรับอากาศภายในรถยนต์ ซึ่งส่งให้กบั ลูกค้าในประเทศ เช่น Keihin Thai, Denso, Hanon, Marelli, Valeo, Air
Inter และกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ เช่น Keihin USA, Hanon India
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ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
Product
Pipe Ass’y

Pipe Suction
Pipe Discharge
Pipe WCAC
Pipe Inlet
Pipe Outlet
Pipe Liquid

Customer

Car

Keihin (Thai)

Honda

Keihin (USA)

Ford, VW

Marelli

Nissan

Air Inter

Ford

Denso

Toyota, Hino

Hanon

Ford, Mazda
Hyundai

Marelli

Isuzu

Valeo

Mitsubishi

3. Steel Pipes

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

Water Pipe

Customer

Car

Denso

Toyota

TBKK

Mitsubishi

Akwel

Ford
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4. Hose Assembly

เป็ นการประกอบท่ออลูมิเนียมกับสาย Hose ใช้ในระบบปรับอากาศภายในรถยนต์ ผลิตในกลุ่มลูกค้า Keihin ให้กบั
รถยนต์รุ่น Civic 2016
Product

Customer

Car

Hose Discharge
Hose Suction

Keihin Ne Civic 2016

Hose Liquid
5. Plastic
Honda (Zoomer - X )

SUZUKI (Eco - car )

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นกลุ่ ม Plastic เป็ น
ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ข องกลุ่ ม Honda,
Suzuki และรถมอเตอร์ ไ ซค์ก ลุ่ ม
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
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Pipe Water และ Bracket

Product

Stay Wiper

Customer

Car

Stay Wiper

Denso

Toyota

Bracket

Denso

Toyota

Toyoda Gosei

Toyota

Hing

Koryo
เป็ นส่วนประกอบของโครงสร้างรถยนต์ จากการนาโลหะมาผ่านกระบวนการ Stamping และเชื่อมเป็ นส่วนประกอบ
ตัวถังรถยนต์

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

Product

Side Plate Ass’y

Customer

Car

Side Plate EVA

Keihin

Honda / Mitsubishi

Side Plate Ass’y

Keihin Thailand

Honda

Keihin USA
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 วนเครื่องปรับอากาศภายในรถยนต์
ลูกค้า

ค่ายรถ

ชื่อรุ่น

ชิ้นส่ วนประกอบ

Keihin (TTH)

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

Keihin USA (TUS)

Honda, VW, Ford

City, Jazz

Keihin China (TCH)

Honda

Civic, Accord, Passat, Cross blue,

ชิ้นส่วนเครื่ องปรับอากาศรถยนต์

Focus, Ranger, City, Jazz
Denso Thailand

Toyota

Revo, Fortuner, Camry, Yaris

ชิ้นส่วนเครื่ องปรับอากาศรถยนต์ และหม้อ
น้ า

Hanon system

Ford, Mazda, GM

New Ranger, Focus, Fiesta,

Hanon India

Mahindra

Everest, Ecosport

ชิ้นส่วนเครื่ องปรับอากาศรถยนต์

Mazda 2, Captiva
Marelli

Isuzu

New D-Max

Nissan

March , Almera

Mitsubishi

New Triton, Pajero sport

Nissan

Navara, Teana, Sunny

ชิ้นส่วนเครื่ องปรับอากาศรถยนตชิ้นส่ วน

Mitsubishi

Lancer, Triton, Pajero Sport

เครื่ องปรับอากาศรถยนต์

Delphi

Isuzu

D-Max

ชิ้นส่วนปั๊มน้ ามันดีเซล

Siam NSK

Isuzu
GM

D-Max
Colorado

ชิ้นส่วนแกนพวงมาลัย

Sanden

Nissan

March

ชิ้นส่วนเครื่ องปรับอากาศรถยนต์

Suzuki

Suzuki

Celerio, Ciaz

ชิ้นส่วนประตูรถยนต์

H-one

Mitsubishi

Mirage, Attrage, Triton, Pajero Sport

ชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์

ISUZU

MU X

Topre

Honda

Civic, CR-V

ชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์

Air Inter

Ford

Ranger

ชิ้นส่วนเครื่ องปรับอากาศรถยนต์

Air System

Toyota

Revo

ชิ้นส่วนเครื่ องปรับอากาศรถยนต์

Koryo

Toyota

Yaris, Vios

ชิ้นส่วนเครื่ องปรับอากาศรถยนต์

TBKK

Mitsubishi

Triton

ระบบระบายอากาศรถยนต์

Akwel (Thai) / China

Ford

Ranger

ชิ้นส่วนเครื่ องปรับอากาศรถยนต์

Valeo Group

ชิ้นส่วนเครื่ องปรับอากาศรถยนต์
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2)

การตลาดและการแข่งขัน
ปริ มาณการผลิตและจาหน่ายรถยนต์ในประเทศ ในช่วงปี 2548 – 2562
ปริ มาณ การผลิต

3.0

2.45

2.5

1.0

2.46

1.19

1.13
0.7

0.68

1.30

1.63

1.39
1.00

0.63

0.61

0.55

0.79

1.46

1.44

2.02

1.94

1.91

1.88

2.0
1.5

ปริ มาณ การจาหน่ายรถยนต์ในประเทศ
2.17

2.01

1.33
0.88

0.8

0.80

0.77 0.85

1.04

1.01

0.5
0.0
2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

ที่มา : สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ก.

การตลาดของผลิตภัณฑ์
สิ่ งที่บริ ษทั มุ่งเน้นในการทาตลาด คือ แนวทางการตลาดการมุ่งเน้นในด้านต้นทุนของสิ นต้าและการให้ความสาคัญ

กับคุณภาพสิ นค้า และความพอใจของลูกค้าเป็ นสาคัญ จึงได้ดาเนินกลยุทธ์ดา้ นการตลาดมาอย่างต่อเนื่อง คือ
กลยุทธ์ดา้ นลูกค้าภายนอก
1. Cost Structure สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพโดยปรับปรุ งกระบวนการผลิ ตให้มีตน้ ทุนต่า โดยเน้นในเรื่ อง
โครงสร้างต้นทุนให้กบั ลูกค้า โดยนา Robot และ Automation เข้ามาใช้ในการเพิ่ม Productivity และการ
ควบคุมต้นทุนการผลิต
2. Quality First ค านึ ง ถึ ง คุณภาพของสิ นค้าเป็ นล าดับ แรก โดยใช้กระบวนการตรวจสอบภายในที่ เรี ยกว่า
“Process Reject” เป็ นการตรวจสอบคุณภาพสิ นค้าหรื อวัตถุดิบในแต่ละขั้นตอนการผลิต ซึ่ งพนักงานแต่ละ
ขั้นตอนการผลิตจะทาการตรวจสอบคุณภาพสิ นค้าหรื อวัตถุดิบก่อนรับเข้าและจ่ายออกในกระบวนการผลิต
ของตนเอง โดยยึดหลักการ “ไม่รับ ไม่ทา ไม่ส่งของเสี ย” และนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการผลิตให้มากขึ้น
เพื่อช่วยในเรื่ องความแม่นยาในการผลิต
3. Differentiation สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริ การ เพื่อตอบสนองความต้องการทุกรู ปแบบของ
สิ นค้า
4. Quick Response ตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า อย่ า งรวดเร็ ว โดยมี ห น่ ว ยงานที่ มี ค วามสามารถ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
5. Flexible Manufacturing system ปรับระบบการผลิตให้ทนั ต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว โดย
นาระบบ ERP เข้ามาช่วยในการบริ หารการผลิต
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ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
6. Focus on Products and Stakeholders ให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและผูม้ ีส่วนได้
เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อม
7. Service Mind มีจิตวิญญาณและความตั้งใจในเรื่ องการบริ การ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุ ด
8. การสร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั ลูกค้า ด้วยระบบบริ หารการผลิต ทั้งในด้านคุณภาพและ Capacity ที่สามารถ
รองรับ Order ของลูกค้าได้
9. มุ่งเน้นเป้ าหมายที่จะได้รับ Award ทั้งในด้าน Quality และ Delivery จากลูกค้า
10. มีการปรับปรุ งทางด้านต้นทุน เพื่อสร้างสิ นค้าที่มีคุณภาพดี และต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ให้กบั ลูกค้า

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 ผ่านกิจกรรม 5ส และ Zero Claim เพื่อปลูกจิตสานึกให้กบั พนักงานใน
ด้าน 5ส, Safety และการปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้เกิดการแข่งขันในด้าน 5ส, การคานึงถึง Safety และ
ด้านคุณภาพภายในองค์กร
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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) 9K คือ การอบรมหลักสูตร 9 Basic needs โดยนาความรู ้ที่ได้มาพัฒนาศักยภาพในการ
ทางานให้ได้ตามเป้ าหมาย สามารถยกระดับความรู ้เพื่อพัฒนาในสายการผลิตให้เป็ นระบบอัตนโนมัติ ให้พนักงานได้มีส่วน
ร่ วมในการพัฒนาความรู ้ 9K
4.2. ทักษะ (Skill) 9S คือ การอบรมทักษะความสามารถในการทางานให้เป็ น Multi Skill สามารถทางานได้
หลากหลาย Process เช่น ตัด ดัด ปั๊ม เชื่อม โดยการฝึ กแนวคิด ( Improvement )พัฒนาทักษะหน้างานที่ทาปัจจุบนั ควบคู่ไป
กับ นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุ งเครื่ องจักรปัจจุบนั ให้สามารถเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางานมากยิ่งขึ้น

5. กาหนดให้พนักงานจัดทา Job Description ตามมาตรฐาน ISO 9000 หรื อ IATF16949 และกาหนดเป้ าหมาย
รายได้ต่อหัวในแต่ละวัน (Income per Head) ซึ่ งกาหนดให้มีการวัดผลการทางานและสรุ ป Income per Head ในแต่ละวัน
และการตั้งเป้ าหมาย Income per Head ต่อพนักงาน
6. การจัดกิ จกรรม “แข่งขันทักษะฝี มื อ Multi Skill ” เพื่อให้พนักงานมี การพัฒนาทักษะ หน้างานปั จจุบันให้
สามารถปฏิบตั ิงานยังจุดอื่นได้หลากหลาย
สาหรับแผนการพัฒนาบุคลากรในปี 2562 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
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ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
การแข่งขันทักษะการผลิตชิ ้นส่วนเครื่ องปรับอากาศ

การพัฒนาทักษะ Robot Automation

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด มหาชน 29

SNC
ข.

สัดส่ วนการจัดจาหน่ าย ปี 2562

โดยภาพรวมการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยช่วงปี 2562 ปรับลดลงจากปี 2561 ประมาณ 7% ซึ่ งเป็ นผลมาจาก
สภาพเศรษฐกิจรถยนต์ของตลาดโลกที่ชะลอตัวและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ยงั ไม่ตดั สิ นใจเปลี่ยนรถ เนื่องจากรอทิศทางของ
รถยนต์ไฟฟ้ า ในส่วนกลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนยานพาหนะของ SNC มีการปรับเปลี่ยนดังนี้
1. Aluminum Pipe ประมาณการยอดผลิตในปี 2562 (52%) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 (46%) ประมาณ 8%
2. Machine Part ประมาณการยอดผลิตในปี 2562 (16%) เท่าๆกับปี 2561 (16%)
3. Water Pipe ประมาณการยอดผลิตในปี 2562 (16%) ลดลงจากปี 2561 (17%) ประมาณ 1%
4. Stamping & Forging ประมาณการยอดผลิตในปี 2562 (13%) ลดลงจากปี 2561 (14%) ประมาณ 1%
5. Hose Assembly ประมาณการยอดผลิตในปี 2562 (3%) ลดลงจากปี 2561 (7%) ประมาณ 4%
จากสั ด ส่ ว นดัง กล่ า วจะเห็ น ได้ว่ า ธุ ร กิ จ ชิ้ น ส่ ว นยานพาหนะของ SNC จะเติ บ โตในกลุ่ ม KEIHIN USA ใน
ผลิตภัณฑ์ Aluminum Pipe ในส่ วนธุรกิจ Machine Part มีการปรับลดลง เนื่องจากการพัฒนาชิ้นส่ วนในปัจจุบนั ได้มีการลด
ในส่วนของ Connector, ผลิตมาจาก Aluminum machine part, และยอดการผลิตภัณฑ์ Hose Assembly ที่มีการปรับตัวลดลง
เนื่องจาก Model End of life ของรถรุ่ น Honda Civic 2016
ในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย ยังคงมุ่นเน้นไปที่เป้ าหมายรถไฟฟ้ า ดังนั้นทาง SNC จึงต้องมี
การพัฒนาในกลุ่มธุรกิจยานพาหนะ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนไปสู่เทคโนโลยีสาหรับรถไฟฟ้ าในอนาคต
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ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
3)

การจัดหาผลิตภัณฑ์
- Machine Part

PROCESS
CUTTING

- 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

LATHE

PACK

PACKING MANUAL

TEST

LEAK TEST M/C

PACK

-
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- 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 2562

หมายเหตุ :
1.

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

2.

กาลังการผลิตปัจจุบนั อยูท่ ี่ 60-65%
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2.2

ชิ้นส่ วนอุปกรณ์ สาหรับเครื่องทาความเย็น

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

ลักษณะผลิตภัณฑ์
ชิ้นส่วนที่ใช้ในเครื่ องปรับอากาศ ที่ทาด้วยท่อทองแดง (Copper Pipe) ที่บริ ษทั ผลิตประกอบด้วย

34

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 Pip , Dis Pipe, Suc Pipe, Pro Pipe, etc.
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ปัจจุบนั บริ ษทั มีการพัฒนาชิ้นส่วนทองแดงเพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบร่ วมกับลูกค้า โดยใช้เหล็กชุบทองแดง หรื อ
อลูมิเนียมเชื่อมต่อทองแดงมาผลิตเป็ นชิ้นส่วน Compressor เช่น Inlet Tube, Outer Pipe, Dis Joint Pipe, Inlet Pipe Ass’y,
Joint pipe เป็ นต้น

เหล็กชุบทองแดง

อลูมิเนียมเชื่อมต่อทองแดง

นอกจากนี้ทางบริ ษทั อยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการชุบทองแดง ให้สามารถชุบเฉพาะตาแหน่ง (พื้นที่) ที่
ต้องการ เพื่อลดขั้นตอนในการเจียรผิว ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลาในการผลิตมาก ซึ่งผลจากการพัฒนากระบวนการนี้ จะ
สามารถท าให้ ล ดต้น ทุ น การผลิ ต ลงได้ และปั จ จุ บัน มี ลู ก ค้า อี ก หลายๆบริ ษ ัท ให้ ค วามสนใจ และได้เ ริ่ ม ทดลองใช้
กระบวนการเหล็กแผ่น นามาปั้มขึ้นรู ปให้ได้ขนาด แทนการใช้เหล็กท่อบ้างแล้ว (Progressive Die) ซึ่งรวดเร็ วและประหยัด
ต้นทุนการผลิตได้มากกว่าเดิม

2)

การตลาดและการแข่งขัน
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, Hisense
4) กลุ่มลูกค้าที่บริ ษทั ส่งออกไปต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปนุ่ เวียดนาม ตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริ กา
ทั้งนี้ช่องทางการจัดจาหน่ายของบริ ษทั มีท้งั ผลิตชิ้นส่วนส่งไปยังโรงงานผูผ้ ลิตเครื่ องปรับอากาศโดยตรง

เพื่อให้

ลูกค้านาไปประกอบกับชิ้นส่วนภายในโรงงานของลูกค้าผลิตเป็ นสิ นค้าของลูกค้าเอง ผลิตและใช้ประกอบในสายการผลิต
OEM แล้วส่งต่อไปยังลูกค้า ตลอดจนผลิตและส่งออกโดยตรงไปยังต่างประเทศ
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ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
กลุ่มลูกค้าชิ้นส่วนคอมเพรสเซอร์ส่วนใหญ่จะเป็ นลูกค้าที่ผลิตคอมเพรสเซอร์

เพื่อส่งมอบให้กบั โรงงานผูผ้ ลิต

เครื่ องปรับอากาศ เครื่ องทาความเย็น ที่มีการจาหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาจกล่าวได้ว่าผูผ้ ลิตคอมเพรสเซอร์
หลักในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็ นลูกค้าของบริ ษทั ฯ เกือบทั้งสิ้น ประกอบด้วย Siam Compressor, Hitachi Compressor,
Kulthorn Kirby, Emerson, TCFG, Kulthorn Premier, Daikin, LG, FIT, BTA, Miyatech นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังได้เตรี ยมการ
สาหรับการผลิตให้กบั ตลาดต่างประเทศเพิ่มเติมด้วย
อัตราการขยายตัวและการเจริ ญเติบโตของธุรกิจชิ้นส่วนเครื่ องปรับอากาศมีอตั ราการขยายตัวเติบโตควบคู่ไปกับการ
เติบโตของลูกค้าและเศรษฐกิจ และบริ 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

กรรมวิธกี ารผลิต

-

ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่ องปรับอากาศ
วัตถุดิบ

ทองแดง

ขบวนการแปรรู ป

สิ นค้า

ลูกค้า

Inlet

Daikin

ตัด

Out Let

Mitsubishi

ดัด

Suction

Fujitsu

ขึ้นรู ป

Discharge

Sharp

เชื่อม

Accumulator

Panasonic

บรรจุ

U-ben

MACO, MACOT

etc.

LG, Samsung
Haier
etc.
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-

ชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมเพรสเซอร์
วัตถุดิบ

ทองแดง
เหล็ก
ทองเหลือง

ขบวนการแปรรู ป

สิ นค้า

ลูกค้า

ตัด

Suction Pipe

Siam Compressor

ดัด

Muffler Pipe

Hitachi Compressor,

ขึ้นรู ป

Oil Pipe

Kulthorn kirby, Fujitsu,

เชื่อม

Discharge Pipe

Copeland , Daikin ,

ตรวจสอบ

Inlet Tube

LG ,Kulthorn Premier

บรรจุ

Dis Joint Pipe

etc.

บริ ษทั มีการสั่งซื้ อวัตถุดิบที่เป็ นทองแดงทั้งในประเทศ และต่างประเทศจากผูผ้ ลิตโดยตรงเข้ามาที่โรงงาน แล้ว
นาไปเข้าสู่ กระบวนการผลิตตามขั้นตอนของแต่ละชิ้นส่ วนตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ ซึ่ งเป็ นไปตามระบบคุณภาพ ISO
เพื่อให้ได้สินค้ามีมาตรฐานตรงตามข้อกาหนดของลูกค้า แล้ว จึงส่ งมอบให้ลูกค้าต่อไป (ตามผังการผลิต)ปั จจุบนั บริ ษทั มี
โรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนอยูท่ ี่จงั หวัดสมุทรปราการ และจังหวัดระยอง ส่งผลให้มีกาลังการผลิตหลายล้านชิ้นต่อปี ซึ่งโรงงาน
ส่ วนใหญ่สามารถผลิตชิ้นส่ วนทดแทนกันได้ ทั้งยังสามารถเพิ่มกาลังการผลิตโดยการปรับชั่วโมงการทางานตามความ
ต้องการของลูกค้า
ข

ด้ านวัตถุดบิ
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตส่ วนใหญ่จะเป็ นมาตรฐานที่ลูกค้าเป็ นผูก้ าหนด และโรงงานผูผ้ ลิตวัตถุดิบเป็ นโรงงานที่ได้

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

ด้ านเครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต
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 วนที่บริ ษทั จัดสร้ างขึ้นเอง รวมถึ งบริ ษทั มี ระบบการดูแล บารุ งรั กษาเชิ งป้ องกัน เพื่อป้ องกัน
38
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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 รูป
1)

ลักษณะผลิตภัณฑ์
บริ ษทั มีการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมขึ้นรู ปโลหะ

โดยโรงงานสามารถผลิตได้ท้งั ที่จงั หวัดสมุทรปราการและ

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

2)

การตลาดและการแข่งขัน
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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SNC
ข

ด้ านวัตถุดบิ
วัตถุดิบที่บริ ษทั นามาใช้ในการผลิตทั้งหมดจะเป็ นไปตามตามที่ลูกค้ากาหนด ทั้งด้านคุณภาพ ราคา และแหล่งผลิต

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

ด้ านเครื่องจักร
เนื่องจากบริ ษทั มีนโยบายเป็ น Super Store เพราะฉะนั้นบริ ษทั จึงมีเครื่ องจักรที่ได้มาตรฐาน มีความทันสมัย ตลอด

ทั้งวิธีการผลิตที่มีประสิ ทธิ ภาพ เครื่ องจักรที่บริ ษทั ใช้ผลิตอยู่ไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องกลึง เครื่ องดัด เครื่ องปั๊ ม ล้วนเป็ นเครื่ องที่
ควบคุมด้วยระบบ CNC ทั้งสิ้ น และเครื่ องแต่ละขบวนการผลิตก็ยงั สามารถใช้ทดแทนกันได้อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ผลิตสิ นค้า
ที่มีคุณภาพในต้นทุนที่ต่า นอกจากนี้บริ ษทั ยังมีการจัดทา Spare Part

และแผนซ่อมบารุ งประจาปี ทั้งนี้เพื่อป้ 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 ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ เพื่อให้สามารถทางานทดแทนกันได้โดย
มุ่ ง เน้น ความรู ้ ทางด้าน 9 Basic needs เป็ นหลักและมี การตรวจประเมิ น เพื่ อวัดความรู ้ ความสามารถทุกๆเดื อนเพื่อให้
พนักงานเกิดความกระตือรื อล้นเพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้มีรายได้ที่ดี

40
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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 องใช้ไฟฟ้ า เช่น ตูเ้ ย็น พัดลม เครื่ องปรับอากาศ เป็ นต้น
2)

การตลาดและการแข่งขัน
ลูกค้าหลักของบริ ษทั เช่น Sharp, Mitsubishi, Toshiba, Daikin ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตชั้นนาในธุรกิจเครื่ องใช้ไฟฟ้ า แม้ว่า

ธุรกิจในกลุ่มนี้จะมีการแข่งขันสูง แต่บริ ษทั สามารถเพิ่มคาสั่งซื้อชิ้นงานใหม่ๆ 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
วัตถุดิบที่ใช้ คือ เม็ดพลาสติกชนิ ดต่างๆ เช่น ABS, PP, PSGP, PSHI, PE, AS เป็ นต้น โดยลูกค้าจะเป็ นผูก้ าหนด

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

ด้ านเครื่องจักร
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 แลกเปลี่ยนความร้ อน (Heat Exchanger)

2.2.4.1 อุปกรณ์ แลกเปลี่ยนความร้ อน (Heat Exchanger ที่ทาจากทองแดง)
1)

ลักษณะผลิตภัณฑ์
ภายในเครื่ องทาความเย็นภายในบ้านหรื อภายในตัวอาคาร จะมีชิ้นส่วนหลักในการถ่ายเทความร้อนหรื อ “คอยล์”

(Heat Exchanger) ซึ่งมีท้งั 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
จับยึดตัวคอยล์เข้ากับโครงสร้างอืน่ ๆ ของเครื่ องปรับอากาศ
ซึ่งบริ ษทั มีการผลิตชิ้นส่วนหลักทั้ง 3 ส่วน และนามาประกอบขึ้นเป็ นคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนเพื่อใช้ใน
กระบวนการผลิตเครื่ องปรับอากาศต่อไป
2)

การตลาดและการแข่งขัน
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

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

นามาขึ้นรู ปด้วยเครื่ องปั๊มขึ้นรู ปอะลูมิเนียม (Fin Press) ตาม pattern ที่ลูกค้ากาหนด
ท่อทองแดง ประเภทท่อม้วน โดยนามาผ่านขั้นตอนการตัดและดัดตามความยาวที่ตอ้ งการ ด้วยเครื่ อง ตัดและดัดท่อ
(Hairpin Bender) นาอะลูมิเนียมที่ผา่ นการขึ้นรู ปเรี ยบร้อยด้วยเครื่ องปั๊มอะลูมิเนียม (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
ผลิตคอยล์ต้งั แต่เริ่ มต้นจนสิ้นสุ ดกระบวนการจะต้องผ่าน 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

การจัดหาวัตถุดิบ
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 ส่วนอลูมิเนียมนาเข้ามาจากประเทศจีน ซึ่งทาง
บริ ษทั จะเป็ นผูค้ วบคุมวัน เวลา จานวน ที่ตอ้ งการให้กบั ผูผ้ ลิตวัตถุดิบเพื่อให้ผผู ้ ลิตส่งมอบตามกาหนด สถานการณ์ในอดีต
จนถึงปัจจุบนั 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

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
วัตถุดิบที่ใช้ประกอบเป็ นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน โดยส่วนใหญ่จะประกอบด้วย เหล็ก ทองแดง และอลูมิเนียม

ซึ่งวัตถุดิบที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิตจะถูกจาหน่ายออกไปยังผูร้ ับซื้อเศษวัสดุ เพื่อนากลับไปยังโรงงานผูผ้ ลิตวัตถุดิบ
เหล่านั้นทาการ Recycle ดังนั้นผลกระทบโดยตรงต่อสิ่ งแวดล้อม จึงมีอยูน่ อ้ ยมาก
2.2.4.2 อุปกรณ์ แลกเปลี่ยนความร้ อน (Heat Exchanger ที่ทาจากอลูมิเนียม)
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)
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ครี บอลูมิเนียม
(Aluminum Fin)

ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
อลูมิเนียมคอนเดนเซอร์ (Aluminum Condenser)

ท่ออลูมิเนียม (ภาพตัด)

ลักษณะเด่นของ Aluminum Condenser เมื่อเปรี ยบเทียบกับ F&T Condenser คือ ใช้อลูมิเนียมเป็ นวัตถุดิบหลัก
ซึ่ งอลูมิเนี ยมมี น้ าหนักที่เบากว่าทองแดง และมี ราคาที่ถูกกว่า มี ความผันผวนของราคาน้อยกว่าทองแดงค่อนข้างมาก
ประกอบกับลักษณะการออกแบบทางเดินของน้ ายาทาความเย็นที่แตกต่างกัน ทาให้ Aluminum Condenser มีพ้ืนที่ผิวที่
สัมผัสกับน้ ายาทาความเย็นมากกว่า ส่งผลให้ประสิ ทธิภาพในการ ถ่ า ยเทความร้ อ นท าได้ ดี ก ว่ า ดั ง นั้ น เมื่ อ น าเอา
Aluminum Condenser ไปใช้แทน F&T Condenser ในระบบปรับอากาศสาหรับที่อยู่อาศัยจะทาให้ระบบมีประสิ ทธิ ภาพ
เชิงพลังงานที่สูงขึ้น และใช้ปริ มาณน้ ายาทาความเย็นน้อยลงและมีน้ าหนักโดยรวมลดลง ซึ่งความแตกต่างนี้จะยิ่งเห็นได้ชดั
มากขึ้นใน

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

อย่างไรก็ตาม อุปสรรคที่ทาให้ยงั ไม่มีการใช้ Aluminum Condenser กันอย่างแพร่ หลายในระบบเครื่ องปรับอากาศ
สาหรับที่อยูอ่ าศัยก็คือ ปัญหาการผุกร่ 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 เพื่อเพิม่ ความสามารถในเชิงการแข่งขันกับผูผ้ ลิตรายอื่น
2)

การตลาดและการแข่งขัน
ในด้านการตลาด กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของ SCAN ก็คือ ผูผ้ ลิตเครื่ องปรับอากาศสาหรับที่อยูอ่ าศัยชั้นนาในประเทศ

โดยเฉพาะผูผ้ ลิตจากประเทศญี่ปนุ่ ซึ่งในปี 2562 ทาง SCAN ได้ผลิตสิ นค้าและส่งมอบให้กบั ลูกค้าซึ่งเป็ นผูผ้ ลิต
เครื่ องปรับอากาศสาหรับที่อยูอ่ าศัยสัญชาติญี่ปุ่นแล้ว 2 ราย ในขณะเดียวกัน เราได้ทาการพัฒนาสิ นค้าร่ วมกับลูกค้ารายอื่น
เพิ่มเติมอีก
ในด้านการแข่งขัน ปัจจุบนั มีผผู ้ ลิต Aluminum Condenser สาหรับเครื่ องปรับอากาศที่ใช้ในที่อยูอ่ าศัยเพียง 4 – 5 ราย
เท่านั้นในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็ นผูผ้ ลิตสัญชาติเกาหลี และญี่ปุ่น เนื่องจากผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ยงั เป็ นตลาดที่ค่อนข้าง
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SNC
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 นสาหรับการผลิตแล้ว

เสร็ จในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 โดยมีกาลังการผลิตในขั้นต้นอยูท่ ี่ 100,000 เครื่ องต่อปี และเพิม่ เติมเครื่ องจักรบางส่วน
อีกในปี 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

ประกอบธุรกิจผลิตฉีดท่อฉนวนกันความร้อนและใส่ท่อทองแดงสาหรับเครื่ 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.

การตลาดและการแข่งขัน

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่ องปรับอากาศในประเทศไทยและต่างประเทศ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ วตามสภาพอากาศที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่สูง เน้นความปลอดภัยกับผูใ้ ช้และเป็ นมิตรกับ
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
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ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
3.

การจัดหาผลิตภัณฑ์

3.1 ด้านวัตถุดิบ
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่จะเป็ นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้าเป็ นผูก้ าหนดซึ่งอ้างอิงกับมาตรฐานระดับโลกเช่น JIS , UL
standard ซึ่งมีวตั ถุดิบที่นาเข้าจากต่างประเทศและจัดหาในประเทศจากบริ ษทั ที่มีมาตรฐานระดับโลก โดยวัตถุดิบหลักจะมี
อยู่ 3 ประเภท เช่น ท่อทองแดง (Copper tube), แผ่นโฟม (Embossing foam sheet), เม็ดพลาสติก (Master batch) โดยเป็ นไป
ตามที่ตกลงไว้กบั ลูกค้า เพื่อให้ได้วตั ถุดิบที่ดีมีคุณภาพในระดับต้นทุนที่เหมาะสม โดยราคาที่ทาการซื้อขายเป็ นไปตามที่
บริ 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 องฉีด 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
นอกจากนี้เครื่ องจักรในกลุ่ม SNC สามารถใช้งานทดแทนกันได้ เพื่อให้มีความยืดหยุ่ นในการผลิต 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 ใน
การประเมินและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน รวมถึงมีการให้ทุนการศึกษากับพนักงานในการศึกษาต่อเพื่อยกระดับความรู ้
ความสามารถของพนักงานเป็ นการรองรับการเติบโตของบริ ษทั ในอนาคตและการแข็งขันที่สูงขึ้น

สาหรับแนวในการ

บริ หารงาน การดาเนินนโยบายตามแผนการสร้างเถ้าแก่นอ้ ยหรื อ Mini MD ยังคงดาเนินการต่อเนื่อง
3.4 ด้านการผลิต
การผลิตจะแบ่งออกเป็ น 5 ขั้นตอนหลักๆ คือการฉีดท่อฉนวนหุ้มท่อทองแดง (Inner tube) หลังจากนั้นนาเอาท่อฉนวนมาหุ้ม
กับแผ่น Embossed foam sheet ที่ตดั ไว้แล้ว ทาการเชื่อมเข้าด้วยกันโดยใช้ความร้อนจากหัว Heater เป็ นตัวทาให้ท่อกับแผ่น
Embossed sheet หุ้มติดกัน และนาเอาท่อไป print ขนาดรุ่ น ความยาวท่อ Logo ของลูกค้า ตามที่ลูกค้าต้องการลงบนผิวท่อ
แล้วทาการใส่ท่อทองแดง copper ที่ตดั ตามความยาวที่กาหนด เข้าไปในท่อหุ้มฉนวนแล้ว ทาการม้วนท่อ ตรวจสอบความ
เรี ยบร้อยและนาไปบรรจุหีบห่อเพื่อจัดจาหน่ายต่อไป
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SNC
ฉีดท่อ

เชื่อมท่อหุ้ม

INNER

ฉนวน

ทองแดง

(Tubing)

(Copper

(Extrusion)

ใส่ท่อ

ม้วนท่อ
(Winding)

การบรรจุหีบ
ห่อ
(Packing)

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

การรับจ้ างผลิตและประกอบเครื่องทาความเย็น (OEM และ ODM)

2.3.1 รับจ้ างผลิตและประกอบเครื่องปรับอากาศ
1)

ลักษณะผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจมีลกั ษณะที่หลากหลายขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ แต่ผลิตภัณฑ์โดยหลักแล้ว

จะเป็ นเครื่ องปรับอากาศทั้งแบบติดหน้าต่าง (Window Type) แบบแขวนผนัง (Wall Type) แบบฝังใต้ฝ้า (Ducted Type)
ตลอดจนถึงชุดปรับอากาศขนาดใหญ่ต้งั 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)

การตลาดและการแข่งขัน
บริ ษทั ไม่มีนโยบายที่จะออกผลิตภัณฑ์ที่เป็ นตราสิ นค้าของบริ ษทั เอง บริ ษทั มุ่งเน้นในธุรกิจ OEM (Original

Equipment Manufacturer) และ ODM (Original Design Manufacturer) โดยทาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งในปัจจุบนั บริ ษทั ได้ติดต่อกับลูกค้าในต่างประเทศหลายรายด้วยกัน อาทิ เช่น เวียดนาม
อินเดีย กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรสต์ และ ซาอุดิอาระเบีย เป็ นต้น
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
1. กลุ่ม OEM ลูกค้าในกลุ่มนี้ของบริ 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 ลูกค้าในประเทศเวียดนาม โดยผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทั รับจ้างประกอบให้เป็ นเครื่ องปรับอากาศแบบแขวน
ผนัง (Wall type) ขนาดตั้งแต่ 9,000 – 24,000 บีทียตู ่อชัว่ โมง
2. กลุ่ม ODM ลูกค้าในกลุ่มนี้ของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย
- ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่ไม่ใช่เครื่ องปรับอากาศ ซึ่งในปี นี้บริ ษทั ได้ทาการผลิตสิ นค้ากลุ่มเครื่ องทาน้ าร้อน (Air-to-Water
Heat Pump) ร่ วมกับลูกค้า Atlantic จากประเทศฝรั่งเศสแล้ว และกาลังพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าในกลุ่มนี้ร่วมกับลูกค้าเพิ่มเติม
อีกหลายรายการ
- ผลิตและจาหน่ายเครื่ องขายน้ าดื่มอัตโนมัติ (Vending Machine) โดยเป็ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า VMI
จากประเทศออสเตรเลีย
- ผลิตและจาหน่ายพัดลมทาความเย็น (Evaporative Cooling Fan) โดยผลิตให้กบั ลูกค้าจากประเทศสิงคโปร์
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โดยยอดขายในภาพรวม สาหรับกลุ่มลูกค้า OEM จะมีสัดส่วนรวมกันมากกว่า 90% ของธุรกิจรับจ้างประกอบ โดย
บริ ษทั จะจาหน่ายสิ นค้าไปยังบริ ษทั ลูกค้าทั้งที่อยูใ่ นประเทศโดยตรงและที่อยูต่ ่างประเทศ แต่ในส่วนของกลุ่มลูกค้า ODM
ซึ่งส่วนใหญ่จะอยูท่ ี่ต่างประเทศ อาทิ เช่น ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส สิ งคโปร์ 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 ซึ่งมีตน้ ทุนด้านวัตถุดิบที่ต่ากว่า อย่างไร
เครื่ องปรับอากาศจากประเทศจีนก็ยงั คงมีภาพลักษณ์ ของสิ นค้าราคาถูก คุณภาพยังไม่สู้ดีนกั ในสายตาของผูบ้ ริ โภค เมื่อ
เทียบกันแล้วเครื่ องปรับอากาศจากไทยดูจะมีภาพลักษณ์ที่ดีกว่า

นอกจากนี้กฎหมายสวัสดิการแรงงานของประเทศจีนที่

บังคับใช้กบั นายจ้างอย่างเข้มงวดมากขึ้น ประกอบกับค่าแรงขั้นต่าของประเทศจีนที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับปัญหาเรื่ อง
กาแพงภาษีที่เครื่ องปรับอากาศจากจีนต้องเผชิญเมื่อนาเข้าไปยังประเทศต่างๆ

ก็ช่วยให้ความได้เปรี ยบของสิ นค้าจากจีน

ลดลง โดยเฉพาะกับประเทศต่างๆที่ไทยมีขอ้ ตกลงเรื่ องสิ ทธิประโยชน์ทางภาษี
แม้ว่าบริ 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 ถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีที่สูงกว่าบริ ษทั แต่ในขณะเดียวกัน ต้นทุนการผลิตของบริ ษทั เหล่านี้ก็
สูงด้วยเช่นกัน
สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ในส่วนของกลุ่ม OEM การแข่งขันกับผูผ้ ลิต OEM รายอื่นๆในประเทศยังไม่มี ทั้งนี้เนื่องจากผูผ้ ลิต OEM ในประเทศ
ส่วนใหญ่ยงั ไม่มีกาลังการผลิตที่มากเพียงพอที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าได้ ที่สาคัญ การที่บริ ษทั มีธุรกิจ ชิ้นส่วนของ
เครื่ องปรับอากาศเป็ นฐานอยูแ่ ล้ว ทาให้สามารถควบคุมปัจจัยในการผลิตทั้งในด้านคุณภาพ ราคา และการส่งมอบได้ ส่งผล
ให้บริ ษทั ฯมีขอ้ ได้เปรี ยบเชิงการแข่งขันมากกว่าผูผ้ ลิต OEM ในประเทศอยูพ่ อสมควร
การแข่งขันกับผูป้ ระกอบการภายในประเทศลักษณะของธุรกิจเครื่ องปรับอากาศที่ผลิตเพื่อการส่งออกในลักษณะ
ODM มีผปู ้ ระกอบการอยูห่ ลายรายในประเทศไทย อาทิเช่น บริ ษทั AMENA, บริ ษทั PPJ เป็ นต้น โดยเกือบทั้งหมดจะเป็ น

50

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด มหำชน | รายงานประจาปี 2562

ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ของไทย ในขณะที่ผผู ้ ลิตเครื่ องปรับอากาศข้ามชาติที่มีชื่อเสี ยง (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 นึ โดยเราจะเน้นเรื่ องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทั ผลิต และเป็ นการช่วยให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น
3)

การจัดหาผลิตภัณฑ์
การผลิต ในปัจจุบนั บริ ษทั ฯ มีโรงงานที่ใช้ผลิตเครื่ องปรับอากาศสาหรับการส่งออกโดยตรงอยู่ 1 แห่งคือโรงงานที่

จังหวัดระยอง โดยวัตถุดิบส่วนใหญ่จะซื้อมาจากผูผ้ ลิตภายในประเทศเป็ นส่วนใหญ่ โดยแบ่งได้ดงั นี้
-

คอมเพรสเซอร์ ซื้อมาจากผูผ้ ลิตในประเทศ เช่น Copeland และ Siam compressor และมีบางส่วนที่อาจนาเข้า
จากต่างประเทศโดยตรงเช่น RECHI, HIGHLY
- MOTOR ซื้อจากผูผ้ ลิตในประเทศเป็ นหลัก
- อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนผลิตขึ้นมาจากกระบวนการผลิตภายในบริ ษทั
- ชิ้นส่วนเหล็กผลิตขึ้นมาจากกระบวนการผลิตภายในบริ ษทั
- ชิ้นส่วนพลาสติก มีท้งั ชิ้นส่วนที่ซ้ือจากภายนอกบริ ษทั (ในประเทศไทย) และชิ้นส่วนที่ผลิตจากบริ 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 างผลิตและประกอบเครื่องทาน้าอุ่น
บริ ษทั เอส เอ็น ซี – แอตแลนติก ฮีตปัมพ์ 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
ประกอบธุรกิจผลิตชุดปัมพ์ความร้อน (HEAT PUMP UNIT)ที่ใช้สาหรับเครื่ องทาน้ าอุ่นขนาดใหญ่ (100-300 ลิตร) โดยมี
สัดส่วนการถือหุ้นดังนี้
ที่

ผูร้ ่ วมทุน

สัดส่วนการ

ทุนจดทะเบียน(บาท)

ถือหุ้น
1

บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)

74%

33,300,000

2

บริ ษทั 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.

การตลาดและการแข่งขัน
ชุด Heat Pump ที่ผลิตโดยบริ ษทั SAHP เป็ นสิ นค้าที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยความร่ วมมือของบริ ษทั เอส

เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ATLANTIC เพื่อใช้ประกอบขึ้นมาเป็ นเครื่ องทาน้ าอุ่นของ ATLANTIC
โดยเฉพาะ อีกทั้งลูกค้าของบริ ษทั (ATLANTIC) ก็มีฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นในตัวบริ ษทั นี้ดว้ ย ดังนั้นในเรื่ องของการทาตลาดจึง
ไม่มีความจาเป็ น
อย่างไรก็ตาม การแข่งขันกับผูผ้ ลิตรายอื่นก็มีอยูบ่ า้ งแม้ว่าจะน้อยก็ตาม 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 มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันด้วยกระบวนการเชื่อมด้วยความร้อน
(Brazing) จากนั้น เราจะทาการดึงอากาศออกจากระบบด้วยปัมพ์สุญญากาศ (Vacuuming) เสร็จแล้วจะทาการตรวจสอบรอย
รั่วด้วยกาซฮีเลียม แล้วจึงนาไปทดสอบการทางาน(Running Test) ก่อนที่จะนาไปบรรจุหีบห่อเพื่อรอการจัดจาหน่ายต่อไป
การประกอบ

การทาสุ ญญากาศ

การทดสอบ

การทดสอบ

การบรรจุหีบ

ชิ้นส่วนต่างๆ

(Vacuuming)

รอยรั่ว

การทางาน

ห่อ

Running
Test
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2.4

กลุ่มการดาเนินงานอืน่ ๆ

2.4.1 ผลิตแม่ พมิ พ์ฉีดพลาสติกสาหรับชิ้นส่ วนที่มีความละเอียดสู ง
MEISOU SNC PRECISION CO.,LTD (MSPC) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ด้วยทุนจดทะเบียน
100,000,000 บาท ตั้งอยูท่ ี่ 122/24 หมู่ที่ 6 ตาบลบางเพรี ยง อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบธุรกิจผลิตแม่พิมพ์
ฉีดพลาสติกสาหรับชิ้นส่วนที่มีความละเอียดสูงที่ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์โดยในช่วงปี 2018 ทาง MSPC ได้เริ่ มมี
การพัฒนาการผลิตแม่พิมพ์, Injection, Stamping, Forging มีการสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ SNC เช่น กลุม่ ธุรกิจฉีดพลาสติก, การ
ขึ้นรู ปโลหะ, การขึ้นรู ปอะลูมิเนียม
โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้
ที่

ผู้ร่วมทุน
บริ ษทั เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย จากัด
นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล
นางสาวสิ นีนารถ ไทยสงวนวรกุล
รวม

1
2
3

1.

สัดส่ วนการถือหุ้น
99.99%
0.0001%
0.0001%
100%

ทุนจดทะเบียน
(บาท)
99,999,800
100
100
100,000,000

ลักษณะธุรกิจและผลิตภัณฑ์
โดยธุรกิจเริ่ มต้นจะผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่ มีลกั ษณะเด่นคือเป็ นแม่พิมพ์พลาสติกสาหรับชิ้นส่ วนขนาดเล็กที่มี

ความละเอี ย ดสู ง โดยมากเป็ นชิ้ น ส่ ว นส าหรั บ SMART PHONE, TABLET, DIGITAL CAMERA และ ECO-HOME
APPLIANCE และในปั จจุบันได้มีการพัฒนาเพื่อสร้ างแม่พิมพ์ และพัฒนาการผลิ ต ออกแบบ การผลิ ตเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์สาหรับระบบอัตโนมัติ Automation, Auto load เพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจภายใน SNC เช่น กลุ่มธุรกิจฉีดพลาสติก,
การขึ้นรู ปโลหะ, การขึ้นรู ปอะลูมิเนียม
2.

การตลาดและการแข่ งขัน
ในช่วงปี 2018 – 2019 อุตสาหกรรมการผลิต SMART PHONE, TABLET, DIGITAL CAMERA และ ECO-HOME

APPLIANCE เป็ นอุตสาหกรรมที่ มีการชะลอตัวสาหรั บอุตสาหกรรมการผลิ ตในประเทศ ในการที่ MSPC จะประสบ
ความสาเร็ จในการดาเนิ นธุ รกิ จ ก็จะต้องเพิ่มขีดความสามารถผลิ ตแม่พิมพ์ฉีด พลาสติ ก, แม่พิมพ์ข้ ึนรู ปโลหะสาหรั บ
แม่พิมพ์ในอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยจะต้องเป็ นแม่พิมพ์ที่มีคุณภาพและราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ และการส่ งมอบที่ตรงเวลา
นอกจากคุณภาพ,ราคาและส่ งมอบแล้ว และเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทางด้านต้นทุนและระยะเวลาการผลิต
แม่พิมพ์ สาหรับธุรกิจหลักของ SNC ทาง MSPC จึงมีส่วนช่วยในการออกแบบ, ผลิต, ดูแลแม่พิมพ์ เพื่อสนับสนุนธุรกิจต้น
น้ า SNC
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ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
นอกจากนี้ ในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ บริ ษ ัท SNC Group ได้ม อบหมายให้ บ ริ ษ ัท MSPC เป็ นฐานการผลิ ต ระบบอัต โนมัติ
(Automation) เพื่อรองรับการปรับปรุ งสายการผลิตในกลุ่มธุรกิจบริ ษทั SNC
3.

การจัดหาผลิตภัณฑ์
การผลิ ต เริ่ ม ต้น จากการออกแบบโดย 3D CAD แล้ว ก็ มี ก ารผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นของแม่ พิ ม พ์โ ดยใช้เครื่ องจัก ร CNC

MACHINING CENTER ในการกั ด ขึ้ นรู ปชิ้ น ส่ วน,เครื่ องจั ก ร ELECTRIC DISCHARGE MACHINE, WIRE CUT
ELECTRIC DISCHARGE MACHINE และ CNC GRINDING MACHINE ในการขึ้นรู ปละเอียด หลังจากนั้นก็นาชิ้นส่วน
ต่างๆที่ผลิตและสั่งซื้ อเข้ามาประกอบเป็ นแม่พิมพ์สาเร็ จรู ป ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพและทดสอบชิ้นงานให้กบั
ลูกค้า
Plastic Mold
1. Precision mold (Electronics)

2. Plastic mold (Home Appliance)
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Stamping Mold

Automation
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ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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 หมู่ที่ 2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 ประกอบ
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะและเครื่ องใช้ไฟฟ้ าประเภทขึ้นรู ปโลหะแผ่น ในปี 2560-2562 SSMA ได้มีการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนขึ้นอีก เพื่อปรับปรุ งโครงสร้างทางการเงินเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต ทาให้ทุนจดทะเบียนในปัจจุบนั ของ
SSMA จะเป็ น 360,000,000 บาทโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้
ที่
1
2
3
3

ผู้ร่วมทุน
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชนั่ จากัด
SUGIMOTO METAL MANUFACTURING CO., LTD
MR. MASAHIRO SUGIMOTO
MR. TADASHI SASAKI
รวม

สัดส่ วนการ ทุนจดทะเบียน(บาท)
ถือหุ้น
77.5%
279,000,000
21.11%
76,000,000
0.83%
3,000,000
0.56%
2,000,000
100%
360,000,000
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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 Progressive Line) เป็ นหลักโดยมุง่ เน้น
ที่จะผลิตชิ้นส่วนสาหรับอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ า โดยมีรายละเอียด ของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์
หลัก ๆ ดังนี้
1.1

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

(ชิ้นส่วนสาหรับรถยนต์ ISUZU และ Mitsubishi), บริ ษทั Kyokuyo Industrial (Thailand) (ชิ้นส่วนสาหรับรถยนต์ Nissan,
Toyota) และบริ ษทั BESTEX (Thailand), บริ ษทั Topre (Thailand), บริ ษทั Kobayashi Industrial (Thailand) (ชิ้นส่วนสาหรับ
รถยนต์ Honda)
1.2

ชิ้นส่วนเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ลูกค้าหลักของบริ ษทั ในกลุ่มนี้ได้แก่ บริ ษทั Mitsubishi Electric Consumer Product , บริ ษทั Fujitsu General

(Thailand), บริ ษทั Electrolux , บริ ษทั Winix Electronic, บริ ษทั Kang Yong Electric, บริ ษทั Toshiba Carrier (Thailand)
บริ ษทั Panasonic Appliances Cold Chain (Thailand) และบริ ษทั SNC Former เป็ นต้น
2.

การตลาดและการแข่งขัน
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” ผลิตภัณฑ์ของ
คู่แข่งรายอื่นๆ
ปี 2559 ทางบริ ษทั SSMA ได้มีการลงทุนในเครื่ องจักรเพิ่มเติมอีก 1 ชุดคือ Blanking Line ขนาด 600 ตันซึ่งจะเป็ น
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั งานในกลุ่มชิ้นส่วนรถยนต์ที่เราผลิตอยูใ่ นปัจจุบนั ให้สูงขึ้น อีกทั้งยังเป็ นการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันเพราะช่วยให้ลูกค้ามีความสะดวกและมีตน้ ทุนโดยรวมที่ลดลง จากเดิมที่จะต้องทาการ blank แผ่นเหล็กที่อื่น
ก่อนที่จะส่งมาทาการขึ้นรู ปที่ SSMA (one stop service) นอกจากนี้ ทางบริ ษทั SSMA ก็มีแผนที่จะใช้ Blanking Line นี้ทา
การขึ้นรู ปงานใหม่อนื่ ๆให้กบั ลูกค้าในกลุ่มเครื่ องใช้ไฟฟ้ าด้วย 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 เพิม่ เติมขึ้นอีก 1 รุ่ น ในขณะเดียวกันก็ผลิตชิ้นส่วนส่งให้กบั ลูกค้าทางด้านอุตสาหกรรม
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ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า อาทิเช่น บริ ษทั Mitsubishi Electric Consumer Product (เครื่ องปรับอากาศ), บริ ษทั Electrolux (ตูเ้ ย็น) เป็ น
ต้น
4.

การจัดหาผลิตภัณฑ์
การผลิตจะแบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอนหลักๆ คือการตัด การปั๊มขึ้นรู ป และการประกอบ โดยเริ่ มจากการนาโลหะแผ่น

มาตัดขึ้นรู ป จากนั้นนาเหล็กแผ่นดังกล่าวมาปั๊มขึ้นรู ปเป็ นชิ้นส่วนต่างๆ และนาชิ้นส่วนต่างๆ มา เชื่อมเข้ากับชิ้นส่วนอื่นๆ
ทาการตรวจสอบคุณภาพ และนาไปบรรจุเพื่อส่งมอบให้กบั ลูกค้าต่อไป อย่างไรก็

ตามงานบางประเภทจะทาเพียง

การปั๊มขึ้นรู ปเท่านั้น (ไม่มีการเชื่อมประกอบ)
ปัจจุบนั 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 300 ตันพร้อมชุด feeder 1 เซ็ต, Press ขนาด 250 ตัน
พร้อมชุด feeder 1 เซ็ตและ Press ขนาด 80 ตันพร้อมชุด feeder 1 เซ็ต

Progressive Press Line
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ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
4) Tandem Line ประกอบด้วยเครื่ อง Press ขนาด 300 ตัน 10 เครื่ อง ขนาด 160 ตัน 3 เครื่ อง, ขนาด 80 ตัน 2
เครื่ องและ ขนาด 60 ตัน 4 เครื่ อง

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

Blanking/Progressive Press Line

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด มหาชน 61

SNC
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 ทาให้ทุนจดทะเบียนในปัจจุบนั ของ SAWHA จะเป็ น
105,000,000 บาทโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้
โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้
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
ถือหุ้น
26%
74%
100%
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ทุนจดทะเบียน
(บาท)
27,300,000
77,700,000
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.

การตลาดและการแข่งขัน
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 านี้ว่ามีรอยรัว่ หรื อไม่ เสร็ จแล้วจะทาการประกอบชุด Tank น้ านี้เข้าไป
ในเปลือกพลาสติก แล้วจึงนาไปฉีดฉนวนกันความร้อน (PU Foam) ซึ่งจะทาหน้าที่กกั เก็บความร้อนภายใน Tank แล้วจึง
นาไปทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้ า ก่อนที่จะนาไปบรรจุหีบห่อเพื่อรอการจัดจาหน่ายต่อไป
การประกอบ

การประกอบชุด

การฉีด PU

การทดสอบ

การบรรจุหีบ

Tank น้ ากับชุด

Tankน้ าเข้ากับ

Foam

การทางไฟฟ้ า

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
ปัจจัยความเสี่ ยงในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ที่อาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของผูล้ งทุนอย่าง
มีนยั สาคัญสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
3.1

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
3.1.1 ความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
วัต ถุดิ บ ที่ สาคัญ ในการผลิ ต ของบริ ษ ัทคื อ ทองแดง อลู มิเนี ยม ทองเหลื อ ง เหล็กแผ่น และเม็ด พลาสติ ก โดย

ทองแดงเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิต ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นสิ นค้าประเภท Commodity กลุ่มโลหะ ที่ประเทศไทยต้องนาเข้า
จากต่างประเทศ มาผลิ ตเป็ นชิ้นงาน ราคาซื้ อขายเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดโลก ( LME : London Metal Exchange )
ความผันผวนของราคาทองแดงอาจส่งผลให้ตน้ ทุนในการผลิตของบริ ษทั เปลี่ยนแปลง สูง/ต่า อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ได้วางแนวทางในการปฏิบตั ิเพื่อลดความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาทองแดงในอนาคตโดย
1. กาหนดราคาขายทองแดงให้กบั ลูกค้าโดยประชุมร่ วมกับลูกค้า มีการตกลงใช้ราคาหมุนเวียนถัวเฉลี่ยของไตร
มาสก่ อน มาก าหนดราคาขายในไตรมาสปั จจุบัน หมุน เวีย นกัน ไปในแต่ล ะไตรมาส ( Rolling price ) หรื อ ใช้ราคา
ทองแดงในเดือนก่อนหน้ามากาหนดราคาขายให้กบั ลูกค้าในเดือนปั จจุบนั เป็ นต้น โดยปั จจุบนั บริ ษทั สามารถเลือกซื้ อ
ทองแดง ได้จากซัพพลายเออร์รายใหญ่ 2 รายจากต่างประเทศ นอกจากนั้น ทางบริ ษทั ฯ ยังมีการหาซัพพลายเออร์สารอง
ในประเทศ 2-3 รายเพื่อลดความเสี่ ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ
2. การสั่งซื้อทองแดงในแต่ละครั้งจะดาเนินการตามแผนการผลิตจากลูกค้า โดยกาหนดให้มีการประชุมร่ วมกับ
ลูกค้าอย่างชัดเจนตามแผนการผลิตที่ได้รับจากลูกค้า เพื่อใช้ขอ้ มูลสาหรับจานวนการสั่งซื้อและขายในแต่ละเดือน
3. ควบคุมการสั่งซื้อและการบริ หารสิ นค้าคงคลังให้มีปริ มาณสิ นค้าคงเหลือในมือน้อยที่สุด
4. ในกรณี ที่ลูกค้าสั่งจองทองแดงกับซัพพลายเออร์ และให้บริ ษทั เป็ นผูส้ ั่งซื้ อ บริ ษทั จะสั่งซื้ อทองแดงตามราคา
ที่ลูกค้าสั่งจองและใช้ในการกาหนดราคาขายกับลูกค้า เพื่อลดความเสี่ ยงด้านราคา
3.1.2 ความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
บริ ษทั มีลูกค้ารายใหญ่ 5 ราย มียอดรายได้รวมคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 44 หากลูกค้าเหล่านี้ยกเลิก หรื อลดปริ มาณ
การว่าจ้างลงอย่างมีนยั สาคัญ จะส่ งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริ ษทั อย่างไรก็ดี บริ ษทั มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั
ลูกค้ารายดังกล่าว บริ ษทั สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา การส่ งมอบ
ตรงตามกาหนดเวลา ตลอดจนการบริ การทั้งก่อนและหลังการขายที่มีประสิ ทธิ ภาพทาให้ลูกค้ามีความเชื่อมัน่ ต่อบริ ษทั
และมีแนวโน้มของการทาธุ รกิจร่ วมกันมากขึ้นในอนาคตโดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) และแผนการผลิตร่ วมกับ
ลูกค้าตั้งแต่เริ่ มต้นซึ่ งส่ งผลให้บริ ษทั และลูกค้ามีความสัมพันธ์ท างธุ รกิ จกันอย่างแน่ นแฟ้ น และเพื่อเป็ นการกระจาย
สัดส่ วนการขาย บริ ษทั ได้มีการจัดหาลูกค้าใหม่เพิม่ เติม โดยการเพิม่ ฐานลูกค้าในกลุ่ม ODM และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ร่ วมกับลูกค้านอกจากนี้บริ ษทั ยัง ได้มีการเพิ่มฐานลูกค้าในกลุ่มงานส่ วนอื่นๆ ส่ งผลให้จานวนลูกค้ารายย่อยของบริ ษทั มี
จานวนเพิ่มมากขึ้นจากปี ก่อน และมีนโยบายจากผูบ้ ริ หารระดับสู งในการหาลูกค้าใหม่ต่อลูกค้าเดิมและรักษาสัดส่ วนใน
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อัต ราร้ อ ยละ 30 : 70 รวมถึ งพิ จ ารณาผลกระทบสั ด ส่ วนของลู กค้ารายใหญ่ แ ต่ ล ะรายหากมี ก ารย้ายฐานต้อ งไม่ มี
ผลกระทบต่อกาไรของบริ ษทั เกิน 50 %
3.1.3 ความเสี่ ยงที่ลูกค้าจะย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่น
กลุ่มลูกค้าหลักของบริ ษทั คือ ผูผ้ ลิตและจาหน่ ายเครื่ องปรับอากาศในอาคารและเครื่ องปรับอากาศในรถยนต์
ต่างชาติที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย ดังนั้นหากลูกค้าย้ายฐานการผลิตเครื่ องปรับอากาศไปยังประเทศอื่นที่มีตน้ ทุน
การผลิตที่ถูกกว่าประเทศไทยในอนาคต เช่น ประเทศจีน และประเทศเวียดนาม อาจส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน
ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้
อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังมีศกั ยภาพในการเป็ นผูผ้ ลิตเครื่ องปรับอากาศเหนือคู่แข่งในภูมิภาคเดียวกัน เนื่องจาก
ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางวัตถุดิบและชิ้ น ส่ วนการผลิ ตของเครื่ องป.รับอากาศทั้งหมด ซึ่ งการย้ายฐานการผลิ ตไปที่
ประเทศอื่น นั้น อาจส่ งผลกระทบต่อ คุณ ภาพของสิ น ค้า รวมถึ งต้น ทุ น ของผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ เพิ่ มขึ้ น จากค่าขนส่ งและค่ า
ประกันภัยสิ นค้า
นอกจากนี้ ปัจจัยสาคัญในการตัดสิ นใจของลูกค้าที่คงฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทย โดยไม่ยา้ ยไปประเทศจีน
และเวียดนาม ได้แก่ ปั ญหาเรื่ องลิขสิ ทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาที่รัฐบาลจีนยังไม่สามารถหามาตรการป้ องกันได้ ปั ญหา
ความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติซ่ ึงส่งผลให้การบริ หารงานเกิดความไม่คล่องตัว รวมถึงปั ญหาสงครามการค้า ในขณะที่ บาง
ประเทศอาจยังไม่มีสาธารณูปโภคที่ครบครันและเทคโนโลยีที่ทนั สมัยที่สามารถรองรับอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพเทียบเท่าประเทศไทย
3.1.4 ความเสี่ ยงจากคู่แข่งขัน จากต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย
จากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ทาให้มีนกั ลงทุนจากต่างประเทศ เช่น นักลงทุนจากจีน เกาหลี และอื่น ๆ
มาตั้งโรงงานผลิตสิ นค้าในประเทศไทยเพื่อใช้สิทธิ ประโยชน์ทางด้านภาษี ทาให้เกิดการแข่งขันเพิ่มขึ้น ซึ่ งส่งผลกระทบ
ต่อการดาเนินงานของบริ ษทั อย่างไรก็ตามผูบ้ ริ หารของกิจการได้วางแนวทางเพื่อลดความเสี่ ยง ดังนี้
1. ด้านคุณภาพ – มุ่งรักษา และ ควบคุมคุณภาพในการผลิตสิ นค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
2. ด้านการส่งมอบ – ส่งมอบงานตรงเวลา
3. ด้านราคา - พิจารณากาลังการผลิตที่ยงั เหลืออยู่ เพื่อใช้เครื่ องจักรให้เต็มประสิ ทธิ ภาพหมุนเวียนได้ตลอด 24
ชัว่ โมง และมีการปรับปรุ งกระบวนการผลิตโดยนาระบบ Automation มาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิตและ
ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต นาเสนอเราคาต้นทุนสิ นค้าในราคาที่ลูกค้ายอมรับ เพื่อจูงใจให้ลูกค้าเพิ่มยอดการ
สั่งซื้อ , เพิ่มโอกาสในการได้รับงานใหม่ ๆ ส่งผลให้ปริ มาณการผลิตและยอดรายได้เพิ่มขึ้น กาไรส่วนเกินที่เพิ่มขึ้นนาไป
ชดเชยต้นทุนคงที่ ทาให้อตั ราส่ วนการดาเนินงานดีข้ ึน และ ลูกค้าได้สินค้าในราคาที่เหมาะสม มีตน้ ทุนที่สามารถนาไป
แข่งขันในตลาดได้ ได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งบริ ษทั ฯและลูกค้า
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ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
4. ด้านบริ การ – ตอบสนองข้อมูลและความต้องการของลูกค้าได้ทันที ท้ ังก่อนและหลังการขาย สร้างความ
ประทับใจให้ลูกค้า พร้อมที่จะช่วยเหลือและให้ความร่ วมมือตามความต้องการของลูกค้า เพื่ อสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
และสร้างความรู ้สึกให้ลูกค้ารับรู ้ว่า ลูกค้าคือคนสาคัญเปรี ยบเสมือนเป็ นหุ้นส่วนของบริ ษทั ฯ
3.1.5 ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ วที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ
ในภาวะปัจจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่อานวยความสะดวก ในการใช้ชีวิตประจาวัน
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
3.1.6 ความเสี่ ยงภัยคุกคามจากการถูกโจมตีทางสารสนเทศ
เนื่องจากการดาเนินธุรกิจในปัจจุบนั เข้าสู่ยคุ อุตสาหกรรม 4.0 การประกอบธุรกิจและการติดต่อสื่ อสาร ได้มี
การนาเทคโนโลยีดา้ นต่างๆ มาช่วยสนับสนุน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานทุกๆ ด้าน ซึ่งจะมีความเสี่ ยงที่จะ
เกิดขึ้นตามมาจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เช่น ภัยคุกคามจากการถูกโจรกรรมข้อมูล การถูกโจมตีจากไวรัส
คอมพิวเตอร์ ทาให้ขอ้ มูลสูญหาย ระบบหยุดชะงัก เป็ นต้น
ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ได้เห็นถึงความสาคัญของความเสี่ ยงดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้น จึงมีมาตรการต่างๆ เพื่อป้ องกัน
ความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น โครงการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางสารสนเทศเพื่อสร้างความตระหนักแก่
พนักงานทุกระดับให้รับทราบแนวทางปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้น การปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ และโปรแกรมการใช้งานต่างๆ เพื่อควบคุมการรั่วไหล การกลัน่ กรองข้อมูลนาเข้า - ส่งออก ของบริ ษทั
การทบทวนนโยบายและแผนฉุกเฉินทางสารสนเทศ เพื่อให้ธุรกิจดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง เป็ นต้น
3.2

ความเสี่ยงด้ านการเงิน
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริ ษทั มีการนาเข้าวัตถุดิบและการจาหน่ายสิ นค้าไปยังต่างประเทศ โดยมี เครดิตเทอม ประมาณ 30 - 60 วันความ

ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงอาจกระทบต่อผลการดาเนิ นงานทั้งนี้บริ ษทั ได้พิจารณาใช้เครื่ องมือทางการเงินในการ
บริ หารความเสี่ ยงดังกล่าวทั้งจานวน โดยบริ ษทั มีการซื้ อวัตถุดิบที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ 31% ของยอดซื้ อวัตถุดิบ
ทั้งสิ้น และยอดขายที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ 24%ของยอดขายรวม
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4.ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1

ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทรั พย์สินถาวรหลักที่ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้ในการประกอบธุ ร กิ จ มี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
มูลค่าสุ ทธิ
(ลบ.)

ภาระผูกผัน

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

201.78
44.18

ปลอดภาระ
ปลอดภาระ

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เช่า

61.23
382.74
350.03
108.41

ปลอดภาระ
ปลอดภาระ
ปลอดภาระ
ปลอดภาระ

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

1,107.01
83.10
15.67
8.64
268.13

ปลอดภาระ
ปลอดภาระ
ปลอดภาระ
ปลอดภาระ
ปลอดภาระ

รายละเอียด
ทรัพย์สินที่ใช้ ดาเนินธุรกิจหลัก
- ที่ดินและส่ วนปรับปรุงที่ดิน
ระยอง จานวน 4 แปลง รวม 177.25 ไร่
สมุทรปราการจานวน 2 แปลง รวม 6 ไร่
- อาคารและ โรงงาน
สานักงานใหญ่
SPEC
SCAN
โรงงานแห่งอื่นๆ
- เครื่องจักร อุปกรณ์
เครื่ องจักร
เครื่ องมือเครื่ องใช้และอุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์สานักงานและเครื่ องตกแต่ง
ยานพาหนะ
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
รวมทรัพย์สินที่ใช้ ดาเนินธุรกิจหลัก
ทรัพย์สินที่ใช้ ประโยชน์ อื่น
- ที่ดินระยองเพื่อใช้ ในการขยายธุรกิจในอนาคต 117.93 ไร่
- โรงงานและที่ดินระยอง ให้ บริษัทร่ วมเช่ า 3.43 ไร่
รวมทรัพย์สินที่ใช้ ประโยชน์ อื่น
รวมทั้งสิ้น
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164.69
45.31
210.00
2,840.92

ปลอดภาระ
ปลอดภาระ

ที่ 1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
สรุปสัญญาที่สาคัญของบริษัทและบริษัทย่อย
ผู้เช่ า
1) เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง
ซัพพลาย

2) อิมมอทัล พาร์ท

ผู้ให้ เช่ า
บจก. เคอาร์ซี
ดิเวลลอป
เม้นท์
บจก. เอสที
พร็อพเพอร์ต้ ี
แอนด์ โลจิ
สติกส์
บจก. โกดัง
จงศิริ

สัญญา
เช่ า
อาคาร
โรงงาน
อาคาร
โรงงาน

อาคาร
โรงงาน

3) เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
สาขา 2

บจก. บาง
เพรี ยงพัฒนา

อาคาร
โรงงาน

4) พาราไดซ์ พลาสติก

บจก.เคอาร์ซี
ดิเวลลอป
เม้นท์
บจก. โกดัง
จงศิริ

อาคาร
โรงงาน
อาคาร
โรงงาน

อายุสัญญา

สถานที่ต้งั

เนื้อที่

3 ปี
(1 ม.ค. 6131 ธ.ค. 63)
2 ปี 2 เดือน
(1 พ.ย.6131 ธ.ค.63)

เลขที่ 333/6 ม. 6
ต.บางเพรี ยง อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ
เลขที่ 122/24 ม. 6
ต.บางเพรี ยง อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ

8,000 ตร.ม.

อัตราค่าเช่ า
บาท/เดือน
840,000

2,000 ตร.ม.

260,445

6 เดือน
(1 ม.ค. 6330 มิ.ย.63-)
1ปี
(1 ม.ค.63 31ธ.ค.63)
3 ปี
(1 มี.ค.6228 ก.พ.65)
6 เดือน
(1 ม.ค. 6330 มิ.ย.63)

เลขที่ 333/4 ม.6
ต.บางเพรี ยง อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ
เลขที่ 128/888 ม. 1
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ
333/5 ม.6 ต.บางเพรี ยง
อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ
เลขที่ 333/2 ม.6
ต.บางเพรี ยง อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ

9,000 ตร.ม.

878,947

7,600 ตร.ม.

550,000

6,000 ตร.ม.

630,000

4,000 ตร.ม.

389,474

สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนประเภท software และ ค่าสิ ทธิในการ
ใช้ใบอนุญาตและประโยชน์อนื่ ๆจานวน 52.83 ล้านบาท ทั้งนี้สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงตามราคาทุนหักค่าตัด
จาหน่ายสะสม ค่าตัดจาหน่ายของสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนคานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน(รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินหัวข้อ 15)
4.2

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั มี นโยบายลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษ ัทร่ วม ที่ ดาเนิ นธุ รกิ จในกลุ่มงานชิ้ นส่ วนยานยนต์ กลุ่ม
ชิ้นส่ วนเครื่ องใช้ไฟฟ้ า และกลุ่มธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่ องกับธุ รกิจเดิมของบริ ษทั เป็ นหลัก เพื่อเสริ มศักยภาพการผลิ ต
ตอบสนองการขยายงาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริ ษทั ในระยะยาว ตลอดจนพิจารณาสิ ทธิ ประโยชน์ จากการ
ขอรับการส่งเสริ มการลงทุนจาก BOI เป็ นปัจจัยสาคัญร่ วมด้วย
รายละเอียดของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สาหรับปี
สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ข้อที่ 9 และ 10

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด มหาชน 69

SNC
5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมาย ในคดีดงั ต่อไปนี้
▪ คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
▪ คดีที่กระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
▪ คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริ ษทั
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1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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 และนำหุ้นเข้ำจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนตุลำคม 2547
บริ ษทั ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยำนพำหนะ
ควำมเย็น

ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับเครื่ องทำ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชำระแล้วทั้งสิ้น 287,777,339 บำท โดยมีบริ ษทั
เอส เอ็น ซี โฮลดิง้ จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่โดยถือหุ้นคิดเป็ นร้อย
ละ 30 ของหุ้นสำมัญที่ออกและชำระแล้ว
บริ ษทั มีสำนักงำนใหญ่ต้งั 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
ที่ต้งั สำขำ 2 ตั้งอยูท่ ี่ 128/888 หมูท่ ี่ 1 ถ.เทพำรักษ์ ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10540
โทรศัพท์ 0-2763-8961-3 โทรสำร 0-2763-8964
6.2

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ ไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ ำยได้ แล้ว

ชื่อและที่ต้งั บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนชำระแล้ว

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
โทรสำร 0-3891-7207
บริษัท เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลำย จำกัด
333/6 หมู่ที่ 6 ต.บำงเพรี ยง อ.บำงบ่อ
จ.สมุทรปรำกำร 10560
โทรศัพท์ 0-2108-0370-76
โทรสำร 0-2108-0367-8

ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับ
เครื่ องทำควำมเย็น

220 ล้ำนบำท
หุ้นสำมัญ 22,000,000
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้น
ละ 10 บำท

99.99%

ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับ
เครื่ องปรับอำกำศที่ใช้สำหรับ
ยำนพำหนะ

30 ล้ำนบำท
หุ้นสำมัญ 300,000
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้น
ละ 100 บำท

99.99%
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สัดส่ วน
กำร
ถือหุ้น
(%)
99.99%

ชื่อและที่ต้งั บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนชำระแล้ว

บริษัท อิมมอทัล พำร์ ท จำกัด
สำนักงำนใหญ่ 333/4 หมูท่ ี่ 6
ต.บำงเพรี ยง อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560
โทรศัพท์ 0-2108-0370-76
โทรสำร 0-2108-0369

ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับ
เครื่ องทำควำมเย็น

70 ล้ำนบำท
หุ้นสำมัญ 700,000
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้น
ละ 100 บำท

ผลิตชิ้นส่วนพลำสติกสำหรับ

30 ล้ำนบำท
หุ้นสำมัญ 300,000
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้น
ละ 100 บำท

99.99%

700 ล้ำนบำท
หุ้นสำมัญ 7,000,000
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้น
ละ 100 บำท

99.99%

45 ล้ำนบำท

74%

บริษัท พำรำไดซ์ พลำสติก จำกัด
333/5 หมู่ที่ 6 ต.บำงเพรี ยง อ.บำงบ่อ
จ.สมุทรปรำกำร 10560
โทรศัพท์ 062-592-0744
โทรสำร 0-2763-8964

เครื่ องใช้ไฟฟ้ ำและชิ้นส่วน
ยำนพำหนะ

บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี้ แอนโทโลจี จำกัด

88/21-24,88/88 หมู่ ที่ 2 ต ำบลมะขำมคู่
อำเภอนิคมพัฒนำ จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 0-38917-202-6
โทรสำร 0-38917-207

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 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
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ผลิตชิ้นส่วนเครื่ องปรับอำกำศ
สำหรับที่อยูอ่ ำศัยและรถยนต์
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับ
เครื่ องทำควำมเย็นและรับจ้ำง
ผลิตและประกอบเครื่ องทำ
ควำมเย็น

ผลิตฮีตปัมพ์สำหรับเครื่ องทำ
น้ ำร้อน

หุ้นสำมัญ 450,000
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้น
ละ 100 บำท

ลงทุนในบริ ษทั ที่ผลิตไฟฟ้ ำ
พลังงำนทำงเลือก

200 ล้ำนบำท
หุ้นสำมัญ 2,000,000
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้น
ละ 100 บำท
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55%

1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
ชื่อและที่ต้งั บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนชำระแล้ว

สัดส่ วน
กำร
ถือหุ้น
(%)

20 ล้ำนบำท

99.99%

บริ ษทั ย่ อยที่ถือหุ้นโดยอ้ อมผ่ ำนบริ ษทั เอส เอ็น ซี ไพยองซำนอีโวลูชั่น จำกัด
บริษัท อินฟิ นิตี้ พำร์ ท จำกัด
88/18 หมู่ที่ 2 ต.มะขำมคู่
อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180
โทรศัพท์ 0-3891-7202-6

ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับ
เครื่ องทำควำมเย็น

โทรสำร 0-3891-7207
บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้ เมชั่น จำกัด
88/19 หมู่ที่ 2 ต.มะขำมคู่
อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180
โทรศัพท์ 0-3891-7202-6
โทรสำร 0-3891-7207
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

หุ้นสำมัญ 200,000
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้น
ละ 100 บำท

ผลิตและแปรรู ปแผ่นโลหะเป็ น
360 ล้ำนบำท
ชิ้นส่วนของเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำและ
หุ้นสำมัญ 3,600,000
ยำนยนต์
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้น
ละ 100 บำท
หยุดดำเนินกำรปี 2562

77.50%

40 ล้ำนบำท
หุ้นสำมัญ 400,000
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้น
ละ 100 บำท

99.99%

ผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ ำชีวมวล
ขยะ

150 ล้ำนบำท
หุ้นสำมัญ 1,500,000
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้น
ละ 100 บำท

55%

ลงทุนในโรงไฟฟ้ ำพลังงำน
ทำงเลือก

1 ล้ำนบำท
หุ้นสำมัญ 10,000 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ
100 บำท

33%

บริ ษทั ย่ อยที่ถือหุ้นโดยอ้ อมผ่ ำนบริ ษทั โอดิน พำวเวอร์ จำกัด
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
บริษัท โอดิน เมียนมำร์ จำกัด
333/3 หมู่ที่ 6 ต.บำงเพรี ยง อ.บำงบ่อ
จ.สมุทรปรำกำร 10560
โทรศัพท์ 0-2108-0360-6
โทรสำร 0-2108-0367-8
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ชื่อและที่ต้งั บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนชำระแล้ว

สัดส่ วน
กำร
ถือหุ้น
(%)

บริ ษทั ย่ อยที่ถือหุ้นโดยอ้ อมผ่ ำนบริ ษทั เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลำย จำกัด
บริษัท เมอิโซะ เอสเอ็นซี พริซิชั่น จำกัด
122/24 หมูท่ ี่ 6 ต.บำงเพรี ยง
อ. บำงบ่อ จ. สมุทรปรำกำร 10560
โทรศัพท์ 0-2108-0360-66
โทรสำร 0-2108-0367-8
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 0-3891-7202-6
โทรสำร 0-3891-7207
6.3

ผลิตและขำย
เครื่ องทำน้ ำร้อนไฟฟ้ ำ

99.99%

105 ล้ำนบำท
หุ้นสำมัญ 1,050,000
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้น
ละ 100 บำท

26%

ข้ อมูลบุคคลอ้ำงอิงอื่น

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

74

ผลิตแม่พิมพ์ที่ใช้ในกำรผลิต
อุปกรณ์

100 ล้ำนบำท
หุ้นสำมัญ 1,000,000
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้น
ละ 100 บำท

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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ที่ 1 ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน และเรี ยกชาระแล้ว 287,777,339 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ
จานวน 287,777,339 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
7.2 ผู้ถือหุ้น
7.2.1 รำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
รายชื่ อและสัดส่ วนการถื อหลักทรั พ ย์ของกลุ่มผูถ้ ื อหุ้นที่ ถือครองสู งสุ ด 10 รายแรก ที่ มีชื่ อปรากฏตาม
ทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 19 สิ งหาคม 2562 มีดงั นี้
ลำดับที่

ชื่อ

สัดส่ วนกำรถือหลักทรัพย์
หุ้น

1

กลุ่ม ไทยสงวนวรกุล*

2

ร้ อยละ

113,015,822

39.27

นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย

13,020,000

4.52

3

บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

8,128,154

2.82

4

นายไพรวรรณ ชาติพิทกั ษ์

7,950,000

2.76

5

SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC

4,533,100

1.58

6

นายพิทกั ษ์ พิเศษสิ ทธิ์

3,160,000

1.10

7

นายสกล งามเลิศชัย

2,964,300

1.03

8

น.ส.อรอุบล ชมเดช

2,000,000

0.70

9

นายวินยั ตั้งคา
MR. KENJI KODAMA

2,000,000

0.70

1,768,511

0.61

158,539,887

55.09

10

รวม

หมายเหตุ *กลุ่มไทยสงวนวรกุล ประกอบด้วย บริ ษทั เอส เอ็น ซี โฮลดิ้ง จากัด 31.62% ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล 4.19%
คุณสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล 2.84% คุณอนงค์นารถ ไทยสงวนวรกุล 0.59% และคุณชนิสรา ไทยสงวนวรกุล 0.03%

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด มหาชน 75
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7.2.2 รำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส เอ็น ซี โฮลดิง้ จำกัด
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

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

7.2.3 รำยชื่อผู้ถือหุ้นของนักลงทุนสถำบัน
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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ชื่อ
บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC
DBS BANK LTD
กองทุนเปิ ด วรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES
LIMITED
EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG
MARKET CORE EQ PORT
THE BANK OF NEW YORK MELLON
กองทุนเปิ ด BCAP Mid Small CG ETF
CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
OTHER
รวม
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สัดส่ วนกำรถือหลักทรัพย์
หุ้น
ร้ อยละ
8,128,154
2.82
4,533,100
1.58
2,964,300
1.03
1,571,900
0.55
1,308,400
0.45
1,058,000

0.37

1,029,800
981,500
440,000
2,087,549
24,102,703

0.36
0.34
0.15
0.73
8.38

ที่ 1 ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการบริ หารงานอย่างโปร่ งใส โครงสร้าง
การถือหุ้นของบริ ษทั จึงไม่มีการถือครองหุน้ ไขว้ในกลุ่มบริ ษทั หรื อการถือหุ้นแบบปิ รามิดในกลุ่มบริ ษทั
ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั มีผถู ้ ือหุ้นรายย่อย จานวน 4,854 ราย หรื อคิดเป็ น 60.27% ของหุน้ ที่เรี ยก
ชาระแล้ว ซึ่งได้เผยแพร่ รายงานการกระจายหุ้นไว้ในเว็ปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
7.3 กำรออกหลักทรัพย์อื่น
บริ ษทั ไม่มีการออกหุ้นและหลักทรัพย์ประเภทอื่น
7.4

นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปันผล
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิหลังหักภาษีและสารองตาม
กฎหมาย หากไม่มีเหตุจาเป็ นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษทั อย่าง
มีนัยสาคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลให้นาปั จจัยต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดาเนิ นงานในอนาคต
ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน และภาวะทางเศรษฐกิจ เป็ นต้น ซึ่ งการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว
ข้างต้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุ้นหรื อความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั
การจ่ายเงินปันผลที่ผา่ นมาของบริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน) เป็ นดังนี้
กำรจ่ ำยเงินปันผลของปี บัญชี
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
กาไรสุ ทธิต่อหุ้น (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ

2557
0.66
1.31
50%

2558
0.90
1.42
63%

2559
0.90
1.40
64%

2560
0.90
1.39
65%

2561
1.00
1.50
67%

2562
0.85
2.51
34%*

หมายเหตุ: * ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเห็นชอบให้บริ ษทั ฯ จ่ายเงินปันผลสาหรับ
ผลการดาเนินงาน สาหรับปี 2562 ในงวดสิ้นปี อันเป็ นงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท โดยกาหนดจ่ายเงินปันผล ใน
วันที่ 27 เมษายน 2563 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็ นอัตราหุ้นละ 0.85 บาท
*กาไรสุทธิในปี นี้ส่วนหนึ่งได้มาจากกาไรพิเศษจากการขายโรงงานจานวน 420 ล้านบาท บริ ษทั จึงกันเงินส่วนนี้ไว้สาหรับ
การลงทุนเพื่อขยายการดาเนินงาน หัก ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ รวม 37 ล้านบาท เช่น การตัดจาหน่ายส่วนต่อเติมอาคารเมื่อมีการ
ย้ายโรงงานและการจ่ายเงินชดเชยพนักงานและการบันทึกสารองผลประโยชน์พนักงาน 400 วัน ตามกฎหมายใหม่ จึงมีกาไร
จากการดาเนินงาน 339 ล้านบาท นามาจัดสรรเป็ นเงินปันผล คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปันผล 72%

นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย
บริ ษทั ย่อยจ่ายเงินปั นผลให้บริ ษทั แม่ ( SNC) โดยพิจารณาจากกาไรสะสมและกระแสเงินสดคงเหลือของ
บริ ษทั ย่อย
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SNC
8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
• กรรมการอิสระ 6 ท่าน (เป็ นจานวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งคณะ)
• กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร 6 ท่าน ( เป็ นจานวนร้อยละ 75 ของคณะกรรมการทั้งคณะ)
• กรรมการอิสระที่เป็ นผูห้ ญิง 1 ท่านคือ นางชนิสา ชุติภทั ร์
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
โดยมี

รายชื่อ
นายสาธิต
ดร.สมชัย
นายวิศาล
นายชัยศักดิ์
นายสุ ชาติ
นางชนิสา
พล. ต. ท. นพ. นพศักดิ์
นายสมบุญ
น.ส. เกศริ น

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

ทั้งนี้ นิยามความเป็ นอิสระของกรรมการบริ ษทั เข้มกว่าตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ได้แก่
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ให้นับรวม
การถือหุ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจาใน
บริ ษทั บริ ษทั ย่อย หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่าสองปี
3. ไม่เป็ นบุคคลที่ มีค วามสัมพัน ธ์ท างสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมายในลักษณะที่ เป็ น บิ ด า
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มี
นัย หรื อผูม้ ี อานาจควบคุมของผูท้ ี่ มีความสั มพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูถ้ ื อหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
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ที่ 1 ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชีของ
บริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ้นซึ่ ง
เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ้นส่ วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับ
เงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามแทนบริ ษทั คือ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ลงลายมือชื่อร่ วมกับ นายสมบุญ เกิด
หลิน รวมเป็ นสองคนและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ
1. มีอานาจดูแลและจัดการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
ซึ่ งรวมถึงการดูแลและจัดการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามข้อพึงปฏิ บตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน ตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่
เรื่ องที่ตอ้ งได้รับอนุ มตั ิจากที่ ประชุมผูถ้ ือหุ้นก่อนดาเนิ นการ เช่น เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รับมติ ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้น การทารายการที่ เกี่ยวโยงกัน และการซื้ อหรื อขายสิ นทรัพย์ที่สาคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กาหนด เป็ นต้น
2. มีอานาจอนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับ การเพิ่มทุน การลดทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน การเปลี่ยนแปลงสิ ทธิ ในหุ้น
สามัญ
3. มีอานาจอนุมตั ิการจัดตั้งบริ ษทั อื่นใด หรื อการเข้ามีสิทธิประโยชน์ในบริ ษทั อื่นใด
4. มี อานาจอนุ มัติโครงการลงทุ 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 นทรัพย์ท้งั หมดหรื อแต่บางส่วนที่เป็ นสาระสาคัญของบริ ษทั เว้นแต่กรณี ที่เป็ นปกติธุรกิจ
ของบริ ษทั
6. มีอานาจอนุมตั ิการให้กยู้ ืมเงินหรื อให้สินเชื่อในรู ปแบบใด เว้นแต่กรณี ที่เป็ นปกติธุรกิจของบริ ษทั
บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด มหาชน 79

SNC
7. มีอานาจในการยินยอมหรื อไม่ยินยอมในการจัดการใด ๆ ที่ทาให้ ธุรกิจทั้งหมดหรื อบางส่ วนของบริ ษทั อยู่
ภายใต้การควบคุมดูแลของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการบริ ษทั
8. มีอานาจอนุมตั ิการยื่นฟ้ องคดี หรื อการประนีประนอมยอมความ หรื อการตกลงตามที่มีการเรี 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. มีหน้าที่กาหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริ ษทั
16. มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบนโยบายที่สาคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้ าหมายทางการเงินและแผนธุรกิจของบริ ษทั
รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามแผนที่กาหนด รวมทั้งกากับ ดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินงานตามนโยบายที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
17. มี ห น้าที่ กาหนดแนวทางการบริ ห ารจัดการความเสี่ ย งอย่างครอบคลุม และดูแ ลให้ ผูบ้ ริ ห ารมี ระบบ หรื อ
กระบวนการที่มีประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
18. มี หน้าที่ พิจารณาอนุ มัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่ เหมาะสม ตามที่ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
นาเสนอเพื่อพิจารณา
19. มีหน้าที่ประเมินผลงานของคณะกรรมการบริ หาร ประธานกรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หารระดับสูง
20. มีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิ ทธิ อย่างเป็ นธรรม และดูแลให้มีช่องทาง
การสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ้นแต่ละกลุ่มและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของบริ ษทั อย่างเหมาะสม
21. พิจารณาเรื่ องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ และกาหนดแนวทางการพิจารณาการทารายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ชดั เจนและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ้นโดยรวมเป็ 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 วันเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการ
ประชุม เว้นแต่กรณี มีเหตุจาเป็ นเร่ งด่วนที่จะต้องรักษาสิ ทธิ และประโยชน์ของบริ ษทั ซึ่ งต้องแจ้งนัดประชุม
โดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้ และให้มีการบันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บรวบรวม
เอกสารรายงานที่รับรองแล้ว เพื่อใช้ในการอ้ างอิงและสามารถตรวจสอบได้ และเปิ ดโอกาสให้มีการแสดง
ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ มีการแบ่งเวลาไว้อย่างเพียงพอเพื่อการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบคอบ
80

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด มหำชน | รายงานประจาปี 2562

ที่ 1 ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
โดยประธานกรรมการเป็ นผูด้ ูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องมี
กรรมการมาร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
24. กรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นทุกครั้ง
25. กรรมการบริ ษทั มีอิสระในการเข้าถึงและติดต่อสื่ อสารกับฝ่ ายบริ หาร และเลขานุการบริ ษทั ได้โดยตรง ในกรณี
ที่ตอ้ งการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั และข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนื อจากที่ได้รับจากการ
ประชุมตามวาระปกติประจาทุกไตรมาส
26. คณะกรรมการบริ ษทั เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารให้ประชุมระหว่างกันเองเป็ นประจา เพื่อเปิ ดโอกาสให้
มีการอภิปรายปัญหา 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 โดยใช้ข้อ 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 และพนั กงาน หลีกเลี่ยงหรื องดการซื้ อขายหลักทรัพย์ของกลุ่ม
บริ ษทั ในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน
28. ห้ามมิให้กรรมการบริ ษทั ประกอบกิจการอันมีลกั ษณะอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั
หรื อเป็ นหุ้นส่ วนในห้างหุ้นส่ วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่ วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่ วนจากัด หรื อเป็ น
กรรมการของบริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจากัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ น
การแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นทราบก่อนจะมีมติแต่งตั้งกรรมการผูน้ ้ นั
29. กรรมการบริ ษทั ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที่กรรมการมีส่วนได้เสี ยในสัญญาใดที่บริ ษทั ทา
ขึ้น หรื อในกรณี ที่จานวนหุ้นหรื อหุ้นกูข้ 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 ษทั หรื อ บริ ษ ัท ในเครื อ ส่ งเสริ ม ให้
พนักงานทุกระดับมีจิตสานึ กในจริ ยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักถึงความสาคัญของระบบควบคุมและ
ตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตและการใช้อานาจอย่างไม่ ถูกต้อง รวมทั้งป้ องกันการกระทา
ผิดกฎหมายด้วย
31. เป็ นผูน้ าและเป็ นตัวอย่างในการปฏิบตั ิงานที่ดี
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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

นายสมบุญ เกิดหลิน

หน่ วยงานตรวจสอบภายใน
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รองประธานกรรมการบริ หาร

ผูช้ ว่ ยประธานกรรมการบริ หาร

นายสมบุญ เกิดหลิน

นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล

ผูช้ ว่ ยประธาน
กรรมการบริ หาร
นายสุรพล แย้มเกษม

กรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
นายรัฐภูมิ นันทปถวี
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ที่ 1 ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีผบู ้ ริ หาร 5 ท่าน ดังต่อไปนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายชื่อ
ดร.สมชัย
ไทยสงวนวรกุล
นายสมบุญ
เกิดหลิน
นายสุ รพล
แย้มเกษม
นางสาวสิ นีนารถ ไทยสงวนวรกุล
นายรัฐภูมิ
นันทปถวี

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

ขอบเขตและอานาจหน้าที่คณะกรรมการบริ หาร
1. ให้คาปรึ กษาและข้อเสนอแนะต่อประธานกรรมการบริ หาร ในการตัดสิ นใจในประเด็นที่สาคัญต่อกลยุทธ์
องค์กรและทิ ศทางการดาเนิ นธุ รกิ จ แผนการลงทุน 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 การด าเนิ น การอย่างมี
ประสิ ทธิผล
3. กลัน่ กรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั
4. มีอานาจในการอนุ มตั ิการดาเนิ นการทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท รวมถึงการอนุ มตั ิค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ในการดาเนิ นการตามปกติธุรกิจ เงินลงทุนในโครงการ (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 ยากรบุคคล 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 ให้ กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนักงาน หลี กเลี่ ย งหรื องดการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน
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SNC
อานาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริ หาร
1. ประธานกรรมการบริ หารมีอานาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริ หารบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และ
จะต้องบริ หารบริ ษทั ตามแผนงานหรื องบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการอย่างเคร่ งครัด ซื่ อสัตย์
สุ จริ ตและระมัดระวัง รั กษาผลประโยชน์ ของบริ ษ ัทและผูถ้ ื อหุ้น อย่างดี ที่ สุด อานาจหน้าที่ ของประธาน
กรรมการ บริ หารให้รวมถึงเรื่ องหรื อกิจการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ดว้ ย
2. เป็ นผูก้ าหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของกลุ่มบริ ษทั รวมถึงการกากับดูแลการดาเนิ นงาน
โดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าและรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
3. ดาเนินการให้มีการจัดทาและส่ งมอบนโยบายทางธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อ
คณะกรรมการเพื่อขออนุ มัติ และมี หน้าที่ รายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณที่ ได้รับอนุ มัติ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการในทุก ๆ 3 เดือน
4. ดาเนินการหรื อปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
5. เป็ นผูม้ ีอานาจในการบริ หารกิจการของกลุ่มบริ ษทั ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด
คาสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั
6. เป็ นผูม้ ีอานาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ดาเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม 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 การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่ 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 ทั้งนี้การอนุมตั ิค่าใช้จ่ายหรื อจ่ายเงินเกินกว่า 100 ล้านบาท ถือเป็ นอานาจการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริ หาร นอกจากนี้ อานาจการลงนามผูกพันของบริ ษทั กาหนดให้เป็ นการลงนามโดย ดร.
สมชัย ไทยสงวนวรกุล ลงลายมือชื่อร่ วมกับกรรมการท่านอื่น คือ นายสมบุญ เกิดหลิน รวมเป็ นสองคนพร้อม
ประทับตราสาคัญของบริ ษทั
9. ทั้ง นี้ การใช้อ านาจของประธานกรรมการบริ ห ารดัง กล่ า วข้า งต้น ไม่ ส ามารถกระท าได้ห ากประธาน
กรรมการบริ หารมีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆกับบริ ษทั ในการ
ใช้อานาจดังกล่าว
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ที่ 1 ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
ประวัติการทาผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา คณะกรรมการและคณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ไม่มีผใู ้ ดเคยถูกไล่ออก ปลดออก
ให้ออก หรื อต้องคดี เนื่องจากการกระทาทุจริ ต หรื อเคยถูกฟ้ องล้มละลาย หรื อถูกต้องโทษอาญา หรื อมีขอ้ พิพาท
หรื อการถูกฟ้ องร้องซึ่งอยูร่ ะหว่างการตัดสิ น
8.3

เลขานุการบริษัท
บริ ษ ัท จัดให้ มีฝ่ ายเลขานุ การบริ ษ ัท ซึ่ งปั จจุบัน คือ นางสาวเกศริ น เดชพัน ธุ์ (ประวัติ เลขานุ การบริ ษ ัท
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทางาน ดังปรากฏในรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างาน
กากับการปฎิบตั ิงานของบริ ษทั ) มีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ให้ ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่ าง ๆ ที่ คณะกรรมการต้องทราบและปฏิ บัติ รวมทั้งดูแ ล
กิจกรรมต่าง ๆของคณะกรรมการเพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติ หน้าที่ ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล
2. ดูแลให้ กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษทั
3. ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกาหนดของ
ตลท. และกลต.
4. จัดการประชุมผูถ้ ือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริ ษทั และข้อพึง
ปฏิบตั ิ
5. บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
6. จัดทาและเก็บเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการ รายงานประจาปี หนังสื อนัดประชุม และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
8. ติดต่อและสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ้นทัว่ ไปให้ได้รับทราบสิ ทธิต่าง ๆ ของผูถ้ ือหุ้นและข่าวสารของบริ ษทั

8.4

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ พิจารณาเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่อยูใ่ นตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมกับประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของ
บทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน
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SNC
ในปี 2562 คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชือ่ นามสกุล

ชือ่ นามสกุล

ค่าตอบแทน
ประจา
ประจ
า อน
บาท/12เดื

ค่าตอบแทน

BoD

รวม

2,640,000

AC

BoD
บาท/6ครั้ง
บาท/7ครั
้ง


บาท/12เดือน
นายสาธิต ชาญเชาวน์กลุ
720,000
120,000
 140,000
นายสาธิ
ต
ชาญเชาวน์
ก
ล
ุ
840,000
ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล
60,000

ดร.
สมชั
ย
ไทยสงวนวรกุ
ล
70,000
นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ
360,000  50,000
นายชั
ย
ศั
ก
ดิ
์
อั
ง
ค์
ส
ุ
ว
รรณ
360,000
นายวิศาล วุฒิศกั ดิ์ศลิ ป์
360,000  70,000
60,000
นายวิ
กั ดิ์ศลิ ดป์ศรี
360,000
นายสุศชาลาติวุบุฒญิศบรรเจิ
360,000  70,000
50,000
นางชนิ
สาบุชุญตภิ บรรเจิ
ทั ร์ ดศรี
360,000  70,000
60,000
นายสุ
ชาติ
360,000
พล.ต.ท.สานพ.
360,000  70,000
50,000
นางชนิ
ชุตภิ นพศั
ทั ร์ กดิ์ ภูวฒั นเศรษฐ
360,000

นายสมบุนพ.
ญ เกินพศั
ดหลินกดิ์ ภูวฒั นเศรษฐ
60,000

พล.ต.ต.
360,000
60,000

นายสามิ
ต
ต์
ผลิ
ต
กรรม
*(ลาออกระหว่
า
งปี
)
30,000

นายสมบุญ เกิดหลิน
70,000
รวม
540,000
นายสามิตต์ ผลิตกรรม
-2,520,000  70,000

690,000

AC
บาท/4ครั้ง
บาท/4ครั้ง








40,000

60,000
50,000
80,000





150,000

-

160,000

-



บาท/2ครั้ง บาท/12
480,000
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บาท/2ครั้ง






40,000

รถประจา
ค่าตอบแทน
รถประจา ค่าตอบแทน
ESG
ตาแหน่ง กรรมการ ปี 62
ESG
ตาแหน่
บาท/2ครั้ง บาท/12เดื
อนง กรรมการ
บาท ปี 60

Risk
Risk
บาท/2ครั้ง

บาท/2ครั้ง

40,000

BoD
AC
RC&NC
Risk
ESG
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เบี้ยประชุม
เบี้ยประชุม
RC&NC
RC&NC
บาท/2ครั้ง

=
=
=
=
=
=
=






-



-

-

-

บาท
1,320,000
480,000
1,460,000
60,000
70,000
450,000
470,000
- 420,000
430,000
- 470,000
- 470,000
510,000
- 410,000
470,000
- 60,000
420,000
- 30,000
70,000
480,000
3,690,000
70,000

คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการ ESG
ประธาน
กรรมการ

480,000

3,970,000

ที่ 1 ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหาร
ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หารจะพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคลและผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ประกอบ กับ ผลการปฏิ บัติ ง านตามเป้ าหมายที่ ไ ด้ก าหนดไว้ล่ ว งหน้ าของแต่ ล ะสายงาน
นอกจากนี้ ยงั มีการสารวจเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนของบริ ษทั ชั้นนาซึ่ งอยู่ในธุ รกิจเดียวกับบริ ษทั เพื่อให้มีขอ้ มูลที่
เพียงพอในการกาหนดค่าตอบแทน
โดยในปี 2562 ได้จ่ายค่าตอบแทนให้ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจานวน 5 ท่าน ดังนี้
รายการ

ล้านบาท

เงินเดือน
รถประจาตาแหน่ง
โบนัส
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ค่าโทรศัพท์

12.44
2.86
2.66
0.78
0.30

เงินประกันสังคม

0.04

อื่น ๆ

2.93
รวม

22.01
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การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ และ ผู้บริหาร
จานวนหุ้น
ชื่อ-สกุล
1

นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล (ทางตรง)
บริ ษทั เอส เอ็น ซี โฮลดิง้ จากัด (ทางอ้อม)
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
3 นายสมบุญ เกิดหลิน
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
4 นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
5 นางชนิสา ชุติภทั ร์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
6 นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
7 นายวิศาล วุฒิศกั ดิ์ศิลป์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
8 พล ต.ท. นพ. นพศักดิ์ ภูวฒั นเศรษฐ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
9 นางสาวสิ นีนารถ ไทยสงวนวรกุล
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
10 นายสุ รพล แย้มเกษม
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
11 นายรัฐภูมิ นันทปถวี
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
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31 ธันวาคม
2561
12,060,522
91,000,100
1,698,300
7,949
517,000
6,945,400
72,910
24,422
-

การซื้อขายระหว่างปี
ซื้อเพิม่
1,982,800
1,428,300
-
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จาหน่ าย
-

31 ธันวาคม
2562
14,043,322
91,000,100
1,698,300
7,949
517,000
8,373,700
72,910
24,422
-

ที่ 1 ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
8.5

บุคคลากร
จานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีพนักงาน แบ่งได้ตามฝ่ ายงานดังนี้
ฝ่ ายงานหลัก

จานวนพนักงาน (คน)

ฝ่ ายผลิตสายธุรกิจธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สาหรับเครื่ องปรับอากาศภายในรถยนต์
ฝ่ ายผลิตสายธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สาหรับเครื่ องทาความเย็น
ฝ่ ายผลิตรับจ้างผลิตและประกอบเครื่ องทาความเย็น (OEM)
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

462
765
441
12
49
9
22
20
56
36
33
95
53
2,053

ค่าตอบแทนพนักงาน
บริ ษทั ฯ มีมุมมองว่าพนักงานคือสมาชิกในครอบครัวที่ตอ้ งดูแลเอาใจใส่ ไม่ว่าจะทางานอยูส่ ่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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ในปี 2562 บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนพนักงานดังนี้
หน่ วย : ล้านบาท
รายการ

%

445.74
115.98
71.66
86.39
14.26
6.27
12.60
15.14

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
30.84
(6.84)
9.80
2.89
(4.50)
17.86
2.45
(2.41)

7%
-6%
14%
3%
-32%
285%
19%
-16%

768.04

50.11

-7%

ปี 2562

ปี 2561

เงินเดือนและค่าแรง
ค่าล่วงเวลา
ค่าสวัสดิการ
โบนัส
เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ค่าใช้จ่ายชดเชยการเลิกจ้าง
อื่นๆ

476.58
109.14
81.46
89.28
9.76
24.13
15.05
12.75

รวม

818.15

นโยบายการบริ หารและการพัฒนาบุคลากร
1. หน่วยงาน HR รับผิดชอบในสรรหาพนักงานใหม่ ผ่านการประกาศรับสมัครหลายช่องทาง เช่น ท า ง
internet ติดประกาศตามสถานที่ชุมชน เข้าร่ วมมหกรรมรับสมัครงานตามสถานที่ต่างๆ ตลอดจนการ
สื่ อสารให้พนักงานภายในทราบ จัดให้มีการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผูท้ ี่มีคุณสมบัติตามที่กาหนด แ ล ะ
ดาเนินการจัดปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ก่อนส่งให้หน่วยงาน
2. นาหลักความต้องการของมนุ ษย์ตามทฤษฎีของ Maslow มาเป็ นพื้นฐานในการบริ หารบุคลากรเพื่อให้
สอดคล้องกับพนักงานของบริ ษทั ในระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับพนักงาน/ผูบ้ ริ หารระดับต้น ผูบ้ ริ หาร
ระดับกลาง และผูบ้ ริ หารระดับสูง
3. ออกแบบส ารวจความต้อ งการฝึ กอบรมประจ าปี เพื่ อ ทบทวน Training Needs และเปิ ดโอกาสให้
พนักงานได้มีส่วนร่ วมในการเสนอหลักสูตรที่ตอ้ งการตาม Career Path ของตนเอง
4. Daily Management & Policy Management โดยให้พนักงานทราบเป้ าหมายงาน คุณภาพงาน
และ
วิธีการที่ ด าเนิ น งานให้ ส าเร็ จ ด้วยตนเอง มี ร ะบบการวิเคราะห์ การรายงาน และการประเมิ น ผล
ตลอดจนการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
5. มีระบบการวัดความสามารถพนักงาน ด้วย Radar Chart แบ่งการวัดเป็ น ความรู ้ , ทักษะ, ความสามารถ
ทางเทคโนโลยี , การควบคุมคุณภาพ และการทารายได้ต่อบุคคล โดยบริ ษทั จะทาการสอบวัดผลปี ละ 1
ครั้ง เพื่อออกบัตรอนุญาตปฏิบตั ิงาน
6. มีระบบการประเมินผลการทางานของพนักงาน เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับค่าจ้างและโบนัสประจาปี
พร้อมกับการจัดกิจกรรมส่งเสริ มพนักงานที่มีผลงานดีเด่น
7. หน่วยงาน HRD ประเมินประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรม โดยประเมินผลการฝึ กอบรมร่ วมกับการประเมิน
ความพึงพอใจในหลักสูตรฝึ กอบรม
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ที่ 1 ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
8. พัฒนาบุคลากรให้มี Multi skill และ Multifunction เพื่อให้พนักงานมีขีดความสามารถ ที่พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลง
9. เปิ ดโอกาสให้พนักงานทุกระดับ สามารถนาเสนอโครงการ เพื่อการปรับปรุ งหรื อเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ
การทางาน เพื่อโอกาสในการเติบโตในหน้าที่และมีรายได้ที่ดี
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 จจุบัน 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
คุณภาพชีวิตที่ดีในการทางาน
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9.

การกากับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการ บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จากัด (มหาชน) มัน่ ใจว่าการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นปั จจัย
สาคัญที่แสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมัน่
และความมัน่ ใจต่อผูถ้ ือหุ้น ผูล้ งทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ยและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ซึ่ งจะนาไปสู่ ความสาเร็ จในการดาเนิน
ธุรกิจและเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริ มการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้พิจารณาจัดทานโยบายเกี่ ยวกับจรรยาบรรณธุ รกิจ ตลอดจนจริ ยธรรมในการ
ประกอบธุรกิจของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ฝ่ ายจัดการ และพนักงาน ตามระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี
พร้อมทั้งจัดทาคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั
จดทะเบียนมาเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ โดยสรุ ปสาระสาคัญการดาเนินการด้านการกากับดูแลกิจการได้ดงั นี้
1.

สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตระหนักและให้ความสาคัญถึ งสิ ทธิ ของผู ้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนักลงทุนชาวไทย นักลงทุน
ต่างประเทศ นักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน และจะไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอนสิ ทธิ
ของผูถ้ ือหุ้น รวมถึงไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสของผูถ้ ือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริ ษทั และ
การเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยสิ ทธิข้นั พื้นฐานของผูถ้ ือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรื อโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกาไร
ของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่ วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุมผู ้
ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อ บริ ษทั เช่น การจัดสรรเงิน
ปั นผล การกาหนดหรื อการแก้ไขข้อบังคับและหนังสื อบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุมตั ิรายการ
พิเศษ เป็ นต้น
นอกจากนี้ ผูถ้ ือหุ้นทุกรายยังได้รับสิ ทธิ อย่างเท่าเทียมตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับบริ ษทั และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.1 สิ ทธิในการรับทราบข้อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่ อง
ที่ตอ้ งตัดสิ นใจในที่ประชุมแก่ผถู ้ ือหุ้นเป็ นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยบริ ษทั จะแจ้งให้ผถู ้ ือ
หุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และวิธีการในการเข้าร่ วมประชุม การมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุม รวมถึง
ขั้นตอนลงมติ รวมถึงการเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่ ง
เอกสาร เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่ อน
ได้รับข้อมูลในรู ปแบบเอกสารจากบริ ษทั
1.2 สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้น แสดงความเห็น ตั้งคาถาม ให้ขอ้ เสนอแนะ และร่ วมพิจารณาตัดสิ นใจ
ในการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญต่าง ๆ โดยประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสมและส่ งเสริ มให้มี
การแสดงความเห็นและตั้งคาถามในที่ประชุม ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ได้ รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้น
สามารถส่ งคาถาม รวมทั้งการเสนอวาระการประชุ ม และเสนอชื่ อบุคคลที่ มีความรู ้ ความสามารถและ
คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ล่วงหน้าก่ อนวันประชุม โดย
กรรมการของบริ ษทั ทุกคนควรเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อตอบคาถามผูถ้ ือหุ้นในเรื่ องที่เกี่ยวข้อง
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ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
2.

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่ าเทียมกัน

2.2.1 การประชุมผูถ้ ือหุ้น
คณะกรรมการจัดกระบวนการประชุมผูถ้ ือหุ้น ในลักษณะที่สนับสนุ นให้มีการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน โดยบริ ษทั จะมีการจัดประชุมผูถ้ ือหุ้นอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนั
สิ้นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั และหากมีความจาเป็ นเร่ งด่วนต้องเสนอวาระเป็ นกรณี พิเศษซึ่งเป็ นเรื่ องที่กระทบหรื อ
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้น หรื อเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรื อกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บงั คับที่ตอ้ งได้รับการ
อนุมตั ิจากผูถ้ ือหุ้นแล้ว บริ ษทั จะเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นเป็ นกรณี ไป
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายในการอานวยความสะดวกและส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ้น ทั้งนักลงทุนชาวไทย นักลง
ต่างประเทศ นักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน ได้มีส่วนร่ วมในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยบริ ษทั ฯ จะ
ดาเนินการดังนี้
2.1.1 ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ้น
บริ ษทั ให้สิทธิผถู ้ ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการได้รับเอกสารพร้อมข้อมูลประกอบการประชุม
โดยการจั ด ท าเป็ นภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ และเผยแพร่ ข้ อ มู ล บนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ที่
http://www.sncformer.com เป็ นการล่วงหน้าถึง 30 วัน ก่อนจัดส่ งเอกสารดังกล่าวให้ผถู ้ ือหุ้นทราบมากกว่า
21 วันก่อนการประชุม และได้ทาการประกาศลงในหนังสื อพิมพ์รายวันติดต่อกันต่อเนื่องก่อนวันประชุม 3
วัน เพื่ อ บอกกล่ า วเรี ย กประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ้ น เป็ นการล่ ว งหน้า ส าหรั บ การเตรี ย มตัว ก่ อ นมาเข้า ร่ ว มประชุ ม
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังอานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุ้นในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ้นโดยกาหนดเกณฑ์
ที่ชดั เจนเป็ นการล่วงหน้าเพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผถู ้ ือหุ้นเสนอมา และกาหนดวิธีการให้ผถู ้ ือหุ้นเสนอ
ชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เข้า ด ารงต าแหน่ ง กรรมการ โดยให้ เ สนอชื่ อ ผ่ า นคณะกรรมการสรรหา พร้ อ มข้อ มู ล
ประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ ทั้งนี้ไม่ให้ผถู ้ ือหุ้นที่
เป็ นผูบ้ ริ หารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ นโดยเฉพาะวาระที่สาคัญที่ผถู ้ ือหุ้นต้อง
ใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสิ นใจ ทั้งนี้ คณะกรรมการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุม
ด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยงโดยมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นมาประชุมและออกเสี ยงลงมติแทน โดยจะมีการ
เสนอชื่อกรรมการอิสระ เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ้น และใช้หนังสื อมอบฉันทะรู ปแบบที่ผู ้
ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนได้ในแต่ละวาระ และในการลงคะแนนเสี ยงนั้นได้
2.1.2 วันประชุมผูถ้ ือหุ้น
บริ ษทั อานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุ้นโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอานวยความสะดวก
ในการตรวจสอบเอกสารให้กบั ผูถ้ ือหุ้นแต่ละรายที่จะเข้าร่ วมประชุม พร้อมทั้งจัดให้มีอากรแสตมป์ เพื่อ
อานวยความสะดวกแก่ผูถ้ ื อหุ้นที่มอบ/ได้รับมอบฉันทะ โดยก่อนเริ่ มการประชุม เลขาที่ประชุมจะแจ้ง
รายละเอียดขององค์ประชุม วิธีปฏิบตั ิในการนับคะแนน และระหว่างดาเนินการประชุมบริ ษทั ได้เปิ ดโอกาส
ให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมซักถามแสดงความคิดเห็น โดยบริ ษทั ได้ตอบคาถามของผูถ้ ือหุ้นอย่างครบถ้วน ชัดเจน
ตรงประเด็นในทุกคาถาม บริ ษทั ดาเนิ นการประชุมตามลาดับวาระการประชุมโดยไม่มีการเพิ่มวาระการ
ประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุม ทั้งนี้ สาหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะดาเนินการ
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ลงมติเป็ นรายคน และในการประชุมทุกครั้งจะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งการจัด
ให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะวีดีทศั น์และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ด้วย
2.1.3 หลังวันประชุม
บริ ษทั จะจัดส่ งรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ รายงานการประชุมใน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ภายใน 14 วันหลังจากการประชุมเสร็ จสิ้น
จากการพัฒนาปรับปรุ งการจัดประชุมผูถ้ ือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้ในปี นี้บริ ษทั ฯ ได้รับการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ้นอยู่ในเกณฑ์ “ดี เยี่ยม” ในโครงการประเมิ นคุณภาพการจัดประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2562 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย
2.2

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 ไม่ว่า
จะเกิดจากการติดต่อกับผูเ้ กี่ยวข้องทางการค้าของบริ 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 ษัท หรื อการท างานอื่ น นอกเหนื อ จากงานของบริ ษัท ซึ่ งส่ ง ผล
กระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่
2.2.2 กรรมการและพนักงานพึงละเว้นการถื อหุ้นในกิ จการคู่แข่งของบริ ษทั หากทาให้กรรมการและ
พนักงานกระทาการ หรื อละเว้นการกระทาการที่ควรทาตามหน้าที่ หรื อมีผลกระทบกระเทือนต่อ
งานในหน้าที่ ในกรณี ที่กรรมการและพนักงานได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็ นกรรมการและพนักงาน
2.2.3 หรื อก่อนที่บริ ษทั จะเข้าไปทาธุรกิจนั้น หรื อได้มาโดยทางมรดก กรรมการและพนักงานต้องรายงาน
ให้ผบู ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้นทราบ
3.

การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
คณะกรรมการกาหนดให้บริ ษทั มีการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่คา้ ผูถ้ ือหุ้น
เจ้าหนี้ และชุมชน โดยคานึงถึงสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงที่มีกบั บริ ษทั และไม่กระทา
การใด ๆ ที่เป็ นการละเมิดสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย เพื่อให้กิจการของบริ ษทั ดาเนินไปด้วยดี เพื่อสร้างความมัน่ คง
อย่างยัง่ ยืน และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย
นโยบายความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ้น
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต และอย่างสุ ดความสามารถ และดาเนินการใด ๆ ด้วยความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือ
หุ้นทุกราย
2. รายงานให้ผถู ้ ือหุ้นทราบถึงสถานการณ์ขององค์กรโดยสม่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
3. รายงานให้ผูถ้ ือหุ้นทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กร ทั้งในด้านบวกและลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุ นอย่าง
เพียงพอ
4. ให้ความสาคัญสิ ทธิข้นั พื้นฐานของผูถ้ ือหุ้นดังนี้
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ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
4.1
4.2
4.3
4.4

สิ ทธิการซื้อขายหรื อโอนหุ้น
สิ ทธิการมีส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ
สิ ทธิการได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
สิ ทธิ การเข้าร่ วมประชุ มเพื่อใช้สิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุ มผูถ้ ือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรื อถอด ถอนกรรมการ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษทั
4.5 สิ ทธิการรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้น
4.6 สิ ทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผูถ้ ือหุ้น
นโยบายและการปฏิบตั ิต่อพนักงาน
1. มีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็ นธรรมดังนี้
รถรับส่ งพนักงานให้ครอบคลุมพื้นที่พกั อาศัยของพนักงาน
โรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะในราคาที่เหมาะสมจาหน่ายที่บริ ษทั ฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร
ทุนการศึกษา (เรี ยนต่อ) ในระดับต่าง ๆ ในสถาบันของรัฐบาล
สวัสดิการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เพื่อให้พนักงานมีเงินเก็บเงินออม
จัดให้มีการตรวจสุ ขภาพประจาปี ให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
โบนัสประจาปี

สวัสดิการมงคลสมรสสาหรับพนักงานทุกระดับ
สวัสดิการคลอดบุตรสาหรับพนักงานทุกระดับ
สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตของพนักงาน
สวัสดิการครอบครัวเสียชีวิตสาหรับพนักงานทุกระดับ
สวัสดิการค่าเช่าที่พกั อาศัย
สวัสดิการโครงการร่ วมทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

2.

ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

3.

การแต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ ต้องกระทาด้วยความสุ จริ 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 มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีขอ้ มูล
เพียงพอในการตัดสิ นใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็ นจริ งทั้งในการโฆษณา หรื อในการสื่ อสารช่องทางอื่น ๆ
กับลูกค้า อันเป็ นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริ มาณ หรื อเงื่อนไขใดๆ ของสิ นค้าและบริ การ
3. รักษาความลับของลูกค้าและไม่นาไปใช้ประโยชน์ของตนเอง หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ ว และจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรี ยนเกี่ยวกับ
คุณภาพของสิ นค้าและบริ การได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
นโยบายและการปฏิบตั ิต่อคู่แข่ง
1. บริ ษทั ส่งเสริ มนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็ นธรรม
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SNC
2. ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
3. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่คา้ ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสิ นจ้างให้แก่
กรรมการและพนักงานของคู่แข่ง เป็ นต้น
4. ไม่ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่ง ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
นโยบายและการปฏิบตั ิต่อคู่คา้
1. ปฏิบตั ิกบั คู่คา้ ซึ่ งถือเป็ นหุ้นส่ วนและปั จจัยแห่ งความสาเร็ จทางธุรกิจที่สาคัญด้วยความเสมอภาค และคานึงถึง
ผลประโยชน์ร่วมกัน
2. คัดเลือกคู่คา้ เป็ นไปอย่างโปร่ งใส มีระบบ และมีมาตรฐาน มีการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืนกับคู่คา้
และคู่สัญญา
3. มีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
4. ปฏิบตั ิตามนโยบายการปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเคร่ งครัด โดยมีการคัดเลือกคู่คา้ ที่มีมาตรฐาน มีการเปรี ยบเทียบราคา
ก่อนการสั่งซื้อ มีการประเมินคู่คา้ โดยใช้เกณฑ์ที่มีมาตรฐานสากล
นโยบายและการปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้
1. ปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อ
ทั้งสองฝ่ าย
2. ปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อใดข้อ
หนึ่ง 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 วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ 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
นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรื อลิขสิ ทธิ์
1 บริ ษทั จะไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิบตั ร และเครื่ องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด
2 พนักงานของบริ ษทั มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า วิธีประกอบธุรกิจที่เป็ นความลับ ไม่ว่าจะเป็ นของบริ ษทั ,
ลูกค้า หรื อคูค่ า้
3 พนักงานของบริ ษทั ต้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ในการทางาน ไม่ใช้ คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย
ศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจารี ตประเพณี
4 พนักงานของบริ ษทั ต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิ ทธิ์ถูกต้อง ห้ามติดตั้งและ ใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิ ทธิ์ไม่ถูกต้องในบริ ษทั โดยเด็ดขาด
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ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
นโยบายเกี่ยวกับการทุจริ ต
เนื่องจากการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกานัล หรื อประโยชน์อื่นใด ที่ไม่เหมาะสมย่อมจะทาให้ เกิดภาพลักษณ์ของ
การเกื้อหนุน หรื อมีพนั ธะต่อกัน อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ และอาจทาให้บริ ษทั เสี ย
ประโยชน์ในที่สุด 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
• ไม่มีกรรมการลาออกอันเนื่องจากประเด็นเรื่ องการกากับดูแลกิจการของบริ ษท
ั
• ไม่มีกรณี เกี่ยวกับชื่อเสี ยงในทางลบของบริ ษท
ั อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทาหน้าที่สอดส่องดูแลของ
คณะกรรมการ
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
1 รับผิดชอบและยึดมัน่ ในการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่
2 ดาเนินกิจกรรมเพื่อร่ วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริ ษทั ตั้งอยู่มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ นึ ทั้งที่ดาเนินการเองและร่ วมมือกับรัฐ และชุมชน
3 ป้ องกันอุบตั ิเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสี ยให้อยูใ่ นระดับต่ากว่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
4 ตอบสนองอย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจาก
การดาเนินงานของบริ ษทั โดยให้ความร่ วมมืออย่างเต็มที่กบั เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง
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 นปัจจุบนั อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้นกั ลงทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้
มีขอ้ มูลตัดสิ นใจอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกันการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงินที่
สาคัญ มีดงั นี้
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี
2. นโยบายการกากับดูแลกิจการและผลการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
3. นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่ งแวดล้อมและสังคมและการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
4. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบ
บัญชีในรายงานประจาปี
5. การเปิ ดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครั้งของการประชุม
และจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุมในปี ที่ผา่ นมา
6. เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูง
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นอกจากนี้ บริ ษทั ได้จดั ตั้งหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทาหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ เป็ น
ประโยชน์ให้ผถู ้ ือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ ไป ผ่านช่องทางต่าง ๆ การประชุมนักวิเคราะห์
การประชุมทางโทรศัพท์ การตอบคาถามทางโทรศัพท์ และ ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั เป็ นต้น
เมื่ อวันที่ 26 พฤศจิ กายน 2562 บริ ษทั ได้รับรางวัลดี เด่นประเภทรางวัลบริ ษทั จดทะเบี ยนด้านนักลงทุน
สัมพันธ์ประจาปี 2562 ในงาน SET Awards 2019

ในปี 2562 บริ ษทั ได้จดั กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ดงั นี้
1. การพบปะนักลงทุน (Opportunity Day)
บริ ษทั ได้เข้าร่ วมงาน Opportunity Day เพื่อรายงานผลการดาเนินงานให้แก่นกั ลงทุน นักวิเคราะห์ และ
สื่ อมวลชนทราบ โดยในปี 2562 บริ ษทั ได้เข้าร่ วมงาน จานวน 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่
1
2
3
4
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เสนอผลประกอบการ
ประจาปี 2561
ประจาไตรมาส 1/2562
ประจาไตรมาส 2/2562
ประจาไตรมาส 3/2562

วัน
12 กุมภาพันธ์ 2562
13 พฤษภาคม 2562
6 สิ งหาคม 2562
6 พฤศจิกายน 2562
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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 2562 บริ ษทั ได้จดั
งาน analyst meeting 1 ครั้งดังนี้
ครั้งที่
เสนอผลประกอบการ
วัน
สถานที่
1
ประจาปี 2561
22 มีนาคม 2562
โรงแรม S15
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3. การเยี่ยมชมกิจการ (Site visit)
การจัดเยี่ยมชมกิจการ (site visit) หรื อการเยี่ยมชมโรงงาน จัดขึ้นเพื่อเปิ ดโอการให้นกั ลงทุน ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูท้ ี่สนใจ
ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการและการดาเนินงานของบริ ษทั และยังเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
โดยในปี 2562 บริ ษทั ได้จดั งาน site visit 1 ครั้งดังนี้
ครั้งที่
วัน
สถานที่
1
16 กุมภาพันธ์ 2562
เยี่ยมชมโรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

5.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั คณะกรรมการมีภาวะ
ผู ้น า วิ สั ย ทัศ น์ และมี ค วามเป็ นอิ ส ระในการตัด สิ น ใจเพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของบริ ษ ัท และผูถ้ ื อ หุ้ น โดยรวม
คณะกรรมการได้จดั ให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการที่
ชัดเจน และดูแลให้บริ ษทั มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมัน่ ได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของบริ ษทั ได้ดาเนินไปในลักษณะที่
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ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
ถูกต้อง ตามกฎหมายและมีจริ ยธรรม และมีบทบาทสาคัญในการร่ วมกาหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจร่ วมกับผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง รวมทั้งพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และภารกิจของบริ ษทั เป็ นประจาทุกปี เพื่อวางแผนการดาเนินงานใน
ระยะสั้น และระยะยาว นโยบายการเงิน การบริ หารความเสี่ ยง และภาพรวมขององค์กรทั้งหมดโดยอิสระ นอกจากนี้
ยังมีบทบาทในการกากับดูแลฝ่ ายจัดการให้ดาเนินงานเป็ นไปตามแผนธุรกิจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
เช่น การจัดให้มีระบบควบคุมภายใน การประเมินผลการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั โดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุ ด
ของผูถ้ ือหุ้นอีกทั้งคณะกรรมการบริ ษทั มีการประชุมหารื อทิศทางการดาเนิ นธุ รกิจอย่างต่อเนื่ อง และเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม
สนับสนุ นการดาเนิ นงานที่สาคัญ อาทิ นโยบายพัฒ นาทรัพยากรบุคคล นโยบายการพัฒนาสิ่ งแวดล้อม และการ
สร้ างวัฒนธรรมนวัตกรรม ที่ สาคัญอีกประการหนึ่ งคือ คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญกับการเข้า สัมมนา
หลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผูบ้ ริ หารขององค์กรอื่น ๆ เพื่อ
นาความรู ้มาพัฒนาปรับปรุ งกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีการชี้แจงข้อมูลทัว่ ไปให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ น
กรรมการบริ ษทั เป็ นครั้ งแรก ตลอดจนสนับสนุ นค่าใช้จ่ายสาหรั บกรรมการบริ ษทั ที่ ประสงค์จะเข้ารั บการอบรม
หลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการของบริ ษทั ทุกท่าน ประกอบไปด้วยผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์การทางานจาก
หลากหลายสาขา โดยคณะกรรมการของบริ ษทั ทาหน้าที่ในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริ ษทั และพิจารณาให้
ความเห็นชอบทิศทางในการดาเนิ นธุ รกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้ าหมายของบริ ษทั เพื่ อให้ฝ่ายบริ หารนาไปใช้เป็ น
กรอบในการจัดทาแผนธุ รกิ จ แผนสนับสนุ น และงบประมาณเป็ นประจาทุกปี โดยได้มี การนาระบบตัวชี้ ว ดั ผล
ปฏิบตั ิงาน (KPI) มาใช้เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน ซึ่ งในปี 2562 ที่ผ่านมาได้มีส่วนร่ วมในการพิจารณาทบทวนและ
อนุมตั ิวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริ ษทั เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนากลยุทธ์ของบริ ษทั ไปปฏิบตั ิ ติดตามผลการดาเนินงานของฝ่ ายบริ หาร
โดยกาหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของผลการดาเนิ นงานและผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ทุกเดือน ในการ
ประชุมคณะผูบ้ ริ หาร
นโยบายการกากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการได้จดั ให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุ รกิจ ของบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์
อักษร เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริ ยธรรมที่บริ ษทั ใช้ในการดาเนินธุรกิจ
นอกจากนี้ คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
และได้มีการติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
บริ ษทั ฯ กาหนดการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อเป็ นกรอบในการปฏิบตั ิงานด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ ด้วยความเชื่อมัน่ ศรัทธา
2. กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน จะนานโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุ รกิจไป
ปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการธุรกิจทุกระดับ
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3. กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน จะยึดมัน่ ในความเป็ นธรรม และปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเท่า
เที ย มกัน และปฏิ บัติ ง านเพื่ อ ผลประโยชน์ ข องบริ ษ ัท ฯ อย่างเต็ม ความสามารถ ด้ วยความสุ 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 ว มเผยแพร่ หลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี โดยได้รับเชิ ญเป็ น
วิทยากรถ่ายทอดนโยบายและประสบการณ์การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ในโอกาสต่างๆ
ภาวะผูน้ า วิสัยทัศน์และพันธกิจ
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 เ กิ ด ความเห็ น ชอบร่ ว มกัน ก่ อ นที่ จ ะพิ จ ารณาอนุ มัติ โดยคณะกรรมการบริ ษัท ได้แ ต่ ง ตั้ง ประธาน
กรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การให้เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธ์และนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ และได้
พิจารณากาหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชดั เจนระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุดย่อย
และฝ่ ายบริ หาร
นโยบายในการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียน
คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพื่อให้แน่ใจว่า กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการกับดูแลกิจการของบริ ษทั
อย่างมี ประสิ ทธภาพ กรรมการไม่ควรดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบี ยนเกิ น 3 บริ ษทั และเปิ ดเผย
รายละเอียดข้อมูลการดารงตาแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ให้ผู ้
ถื อ หุ้ น ทราบ ซึ่ ง สามารถดู ไ ด้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรั พย์แห่ ง ประเทศไทย (www.set.or.th) ซึ่ ง ปั จจุบันมี
กรรมการที่ดารงตาแหน่งดังกล่าวเกินกว่าที่กาหนด 2 ท่าน อย่างไรก็ตามการดารงตาแหน่งกรรมการดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการแต่อย่างใด
นโยบายในการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่น
เพื่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการได้กาหนดนโยบายในการ
ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่นของกรรมการแต่ละท่านไม่เกิน 5 บริ ษทั และเปิ ดเผยรายละเอียดข้อมูลการดารง
ตาแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ให้ผถู ้ ือหุ้นทราบ ซึ่งสามารถดูได้
จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย (www.set.or.th) ซึ่ งปั จจุบนั มี กรรมการจานวน 4 ท่านที่ดารง
ตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่นมากกกว่า 5 บริ ษทั อย่างไรก็ตามการดารงตาแหน่งกรรมการดังกล่าวไม่มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการแต่อย่างใด โดยกรรมการ 2 ใน 4 ท่านเป็ นการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั ย่อย
ของบริ ษทั ฯ เอง
นโยบายในการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่นของกรรมการผูจ้ ดั การ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายในการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่นของกรรมการผูจ้ ดั การ
โดยกาหนดให้ก่อนที่กรรมการผูจ้ ดั การจะไปดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั อื่น จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการ
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ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
บริ หารทราบเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็ นกรรมการในบริ ษทั ที่ดาเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกับบริ ษทั หรื อ
เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั
โครงสร้างคณะกรรมการ
1. เพื่อให้เกิดความสมดุลในอานาจการดาเนิ นงานบริ ษทั ได้แยกตาแหน่งประธานกรรมการบริ ษทั และประธาน
กรรมการบริ หาร มิให้เป็ นบุคคลคนเดียวกัน โดยประธานกรรมการของบริ ษทั เป็ นกรรมการอิสระและไม่มี
ความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบริ หาร
2. คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 2 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
6 ท่าน โดยกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารเป็ น กรรมการอิสระทั้งหมด ซึ่ งตามข้อบังคับบริ ษทั กาหนดให้บริ ษทั มี
คณะกรรมการของบริ ษทั ไม่น้อยกว่ า 5 ท่าน และตามหลักการกากับดูแลกิ จการกาหนดให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 2 ของกรรมการทั้งคณะ
3. บริ ษทั มีการกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้
ในการประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการซึ่ งอยู่ในตาแหน่งนานที่สุดออกจากตาแหน่งจานวน
1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจานวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับการแต่งตั้งจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้นให้กลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปได้ กรรมการแต่ละรายมีวาระในการดารงตาแหน่ง 3 ปี ในกรณี
ที่ ตาแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึ งคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลื อกบุคคลซึ่ งมี
คุณสมบัติและไม่ตอ้ งห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการแทน โดยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการ
ดารงตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการซึ่ งตนแทน ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวต้องผ่านมติอนุมตั ิ
ของคณะกรรมการด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
4. บริ ษทั กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจน
5. คณะกรรมการกาหนดนโยบายจากัดจานวนปี ในการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 6 ปี ซึ่งปัจจุบนั
มีกรรมการอิสระที่ ดารงตาแหน่งเกิน 6 ปี 2 ท่าน อย่างไรก็ตามการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นเวลานาน
ยังไม่มีผลกระทบต่อความเป็ นอิสระ และการปฏิบตั ิหน้าที่แต่อย่างใด
คณะกรรมการชุดย่อย
1. นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ ต้องจัดให้มีตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยแล้ว
คณะกรรมการได้จดั ให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นเพื่อการกากับดูและกิจการที่ดี ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี และ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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SNC
มีหน้าที่กาหนดกลยุทธ์ กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริ หารความเสี่ ยง จัดทาระบบเตือนภัย
ของความเสี่ ยงทุกประเภทเพื่อจัดการความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
มีหน้าที่พจิ ารณาคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงของบริ ษทั รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการที่จะทาให้ผถู ้ ือหุน้ มีส่วนร่ วมในการสรรหาและแต่งตั้ง
กรรมการ และนาเสนอรายชื่อคณะกรรมการให้คณะกรรมการบริ ษทั นาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นผู ้
แต่งตั้ง รวมทั้ง มีหน้าที่พจิ ารณาแนวทางกาหนดค่าตอบแทนที่จาเป็ นและเหมาะสม ทั้งที่เป็ นตัวเงินและ
มิใช่ตวั 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 นไปตามกลยุทธ์และทิศทางการดาเนินธุรกิจ
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 เพื่อให้การทาหน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็ นอิสระอย่างแท้จริ ง
4. เพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์ต่อหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ควรมีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณา
หารื อ และดาเนินการใดๆ ให้สาเร็ จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการและฝ่ ายบริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 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 เลขานุการคณะกรรมการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู ้
ประสานงานตลาดหลักทรัพย์ และเลขานุการบริ ษทั เป็ นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง และ
การทางานที่มีประสิ ทธิภาพยิ่งขึ้น
ปั จจุบนั มีกรรมการบริ ษทั ที่เข้ารับการอบรมในหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ รวม 7
ท่านจาก 8 ท่าน
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ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่ อสร้างความรู ้ความเข้าใจในธุรกิจ
และการดาเนินการด้านต่างๆ ของบริ ษทั ฯ เพื่อเตรี ยมความพร้อมในกรปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มี
นโยบายที่ จะเสริ มสร้ างความรู ้ และมุ มมองใหม่ๆ ให้ กับ กรรมการทุกคนทั้งในแง่ก ารก ากับดูแ ลกิ จการ ภาวะ
อุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพของ
กรรมการให้สามารถเข้ารับตาแหน่งได้เร็ วที่สุด
ในปี 2562 ไม่มีกรรมการเข้าใหม่
การประชุมคณะกรรมการ
1. บริ ษทั จัดให้มีกาหนดตารางการประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้า โดยในแต่ละปี ต้องจัดประชุมไม่น้อย
กว่า 6 ครั้ง โดยในปี 2562 จัดประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกาหนดการดังกล่าว
เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่ วมประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณี จาเป็ นเร่ งด่วน บริ ษทั อาจมีการ
เรี ยกประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมได้
บริ ษทั ได้กาหนดตารางการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าในปี 2563 ดังนี้
ครั้งที่ 1/2563 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563
ครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 2/2563 วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
ครั้งที่ 5/2563 วันจันทร์ที่ 3 สิ งหาคม 2563
ครั้งที่ 3/2563 วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563
ครั้งที่ 6/2563 วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563
2. จานวนองค์ประชุมขั้นต่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจานวนกรรมการทั้งหมด
3. ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริ หารได้มีการร่ วมกันพิจารณาการเลือกเรื่ อง เพื่อบรรจุเข้าเป็ นวาระ
การประชุมคณะกรรมการ นอกจากนี้ กรรมการแต่ละท่านมีความเป็ นอิสระที่จะเสนอเรื่ องเข้าสู่วาระการประชุม
4. บริ ษทั จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยเอกสารมีลกั ษณะ
โดยย่อ แต่ให้สารสนเทศครบถ้วน สาหรับเรื่ องที่ไม่ประสงค์จะเปิ ดเผยเป็ นลายลักษณ์อกั ษรนั้น จะให้นาเรื่ องมา
อภิปรายกันในที่ประชุม
5. ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่ อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปราย
ปัญหาสาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน
6. คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จาเป็ นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อเลขานุการบริ ษทั หรื อ
ผูบ้ ริ หารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กาหนดไว้
7. คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร มีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็ น
เพื่ออภิปรายปั ญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้วย และมีการแจ้งให้
กรรมการผูจ้ ดั การทราบถึงผลการประชุมด้วย
นอกจากนี้ บริ ษทั จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุม เพื่อ
อภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูใ่ นความสนใจ และเปิ ดโอกาสให้กรรมการบริ ษทั ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ในปี 2562 ได้จดั การประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการขึ้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด มหาชน 105

SNC
ในปี 2562 คณะกรรมการมีการจัดประชุมดังนี้

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายชื่ อ
นายสาธิต
ดร.สมชัย
นายชัยศักดิ์
นายวิศาล
นายสุชาติ
นางชนิ สา
พล. ต. ท. นพ. นพ
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
กรรมการและ
กรรมการและ

กรรมการ
บริ ษทั

6/6
6/6
5/6
6/6
5/6
6/6
5/6
6/6
3/6

การประชุ มในปี 2562
กรรมการ กรรมการสรร
กรรมการ
ตรวจสอบ หาและกาหนด กรรมการบริ หาร
ESG
ความเสี่ ยง
ค่ าตอบแทน
4/4
2/2
2/2
3/4
4/4
2/2
6/6
7/7
-

*ลาออกมีผลวันที่ 30 เมษายน 2562

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย 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 ทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ
แบบประเมินผลของคณะกรรมการ มุ่งเน้นการนาผลประเมินไปใช้ประโยชน์ เพื่อการปรับปรุ งการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของคณะกรรมการ โดยมีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้
4
=
มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นอย่างดีเยี่ยม
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 โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
บทบาทหน้าที่ แ ละความรั บผิ ดชอบของคุณกรรมการ การประชุ ม คณะกรรมการ การท าหน้าที่ ของกรรมการ
ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผูบ้ ริ หาร
สรุ ปผลการประเมินผลคณะกรรมการ ในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่าการดาเนินการส่ วนใหญ่จดั ทาได้ดีเยี่ยม
เหมาะสม
การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการได้กาหนดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นประจาทุกปี ซึ่ งผลการประเมินในปี 2562 มี
เกณฑ์การประเมินผล ดังนี้
4
=
มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นอย่างดีเยี่ยม
3
=
มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นดี
2
=
มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นพอสมควร
1
=
มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นเล็กน้อย
0
=
ไม่มีการดาเนินการในเรื่ องนั้น
สรุ ปผลการประเมินปี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินรายคณะ อยูใ่ นเกณฑ์ดีเยี่ยม
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ผลการประเมินรายคณะอยูใ่ นเกณฑ์ดีเยี่ยม
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ผลการประเมินรายคณะอยูใ่ นเกณฑ์ดีเยี่ยม
คณะกรรมการ ESG ผลการประเมินรายคณะอยูใ่ นเกณฑ์ดีเยี่ยม
การประเมินตนเองรายบุคคล
นอกจากการประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการแล้ว คณะกรรมการได้กาหนดให้ มี การประเมิ นผลกรรมการ
รายบุคคลเป็ นประจาทุกปี ซึ่งผลการประเมินในปี 2562 มีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้
4
=
มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นอย่างดีเยี่ยม
3
=
มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นดี
2
=
มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นพอสมควร
1
=
มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นเล็กน้อย
0
=
ไม่มีการดาเนินการในเรื่ องนั้น
สรุ ปผลการประเมินปี 2562 กรรมการมีคุณสมบัติและได้ปฏิบตั ิภาระหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างดีเยี่ยมและ
เหมาะสมตามแนวทางการปฏิบตั ิที่ดีของกรรมการ
การประเมินผลงานของประธานกรรมการบริ หาร (CEO)
คณะกรรมการเป็ นผู ้ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านประจ 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 และจัดให้มีการทบทวนระบบและประเมิน
ประสิ ทธิ ผลของการจัดการความเสี่ ยงอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง หรื อเมื่อพบว่าระดับความเสี่ ยงมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้
รวมถึงการให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติต่าง ๆ
ในปี 2562 คณะกรรมการได้วิเคราะห์แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งของแต่ล ะสายธุ ร กิ 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 เพื่อพิจารณาและรายงานผลความคืบหน้าในการดาเนิ นงานตามแผน
ดังกล่าวเป็ นประจา ซึ่งรายละเอียดของความเสี่ ยงและการจัดการความเสี่ ยงแสดงในหัวข้อปัจจัยความเสี่ ยง
นโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ
กาหนดให้ กรรมการและผูบ้ ริ หารระดังสู ง ต้อ งรายงานการมี ส่วนได้เ สี ย ของตนเองและบุ คคลที่ มีค วาม
เกี่ยวข้องซึ่ งเป็ นส่ วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยเมื่อเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารเป็ นครั้งแรก และรายงานเป็ นประจาทุกไตรมาส ทั้งนี้เลขานุการบริ ษทั จะจัดส่ งสาเนารายงาน
การมีส่วนได้เสี ยดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่
วันที่บริ ษทั ได้รับรายงาน เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพื่อใช้
ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้ องกัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยทั้ง สิ้ น 5 ชุ ด ได้แ ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน คณะกรรมการ ESG และ
คณะกรรมการบริ หาร โดยได้มีการกาหนดอานาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั มีคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1
นายสุ ชาติ
บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ
2

นางชนิสา

ชุติภทั ร์

กรรมการตรวจสอบ

3

นายชัยศักดิ์

อังค์สุวรรณ

กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอานาจหน้ าที่คณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
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คุณสมบัติ
กรรมการที่เป็ นอิสระ
และมีความรู ้ดา้ นบัญชีการเงิน
กรรมการที่เป็ นอิสระ
และมีความรู ้ดา้ นบัญชีการเงิน
กรรมการที่เป็ นอิสระ

ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่ วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
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. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุ ดต่อบริ 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 ือหุ้น และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2562 มีการประชุมร่ วมกับผูต้ รวจสอบบัญชี ภายนอกและฝ่ ายบัญชี ในการสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาส การตรวจสอบงบการเงินประจาปี และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
9.2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริ ษทั มีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ดังนี้
ลาดับ
รายชื่อ
1
นายสมบุญ
เกิดหลิน

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง

คุณสมบัติ
กรรมการ

ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กาหนดนโยบายและกรอบการดาเนินงานการบริ หารความเสี่ ยงทุกประเภทของบริ ษทั
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SNC
2. จัดวางรู ปแบบโครงสร้างของการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั กาหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริ หารความเสี่ ยง
และจัดทาระบบเตือนภัยของความเสี่ ยงทุกประเภทเพื่อจัดการความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่สามารถยอมรับได้ ให้
สอดคล้องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั
3. กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อทบทวนและพัฒนาระบบความเสี่ ยงให้มีประสิ ทธิ ภาพ
รวมทั้งให้มีการจัดทาวิเคราะห์ประเมินปัจจัยความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น และจะมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของ
บริ ษทั ทั้งความเสี่ ยงที่มาจากภายนอกและที่จะเกิดขึ้นภายในบริ ษทั
4. ดาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั มีคณะกรรมการกาหนดค่าตอบสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแทน ดังนี้
ลาดับ
1

รายชื่อ
นายชัยศักดิ์

ตาแหน่ ง
อังค์สุวรรณ

ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
2
นายวิศาล
วุฒิศกั ดิ์ศิลป์
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
3
พล.ต.ท. นพ. นพศักดิ์
ภูวฒั นเศรษฐ
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี

คุณสมบัติ
กรรมการที่เป็ นอิสระ
กรรมการที่เป็ นอิสระ
กรรมการที่เป็ นอิสระ

ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดารงตาแหน่งคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้ง
คัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการซึ่ งจะนาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นให้เป็ น
ผูแ้ ต่งตั้งกรรมการ
2. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู ง รวมทั้ง
คัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมตั ิ
3. พิจารณากาหนดความรู ้ ความสามารถของกรรมการที่ตอ้ งสรรหาโดยพิจารณาจากทักษะที่จาเป็ นที่ยงั ขาดอยู่ใน
คณะกรรมการ โดยใช้เครื่ องมือ Skill Matrix
4. พิ จ ารณาแนวทางก าหนดค่ า ตอบแทน และรู ป แบบของค่า ตอบแทน ทั้ง ที่ เ ป็ นตัว เงิ นและมิ ใ ช่ ตัว เงิ นของ
คณะกรรมการบริ ษทั และเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
5. พิ จ ารณาแนวทางก าหนดค่ า ตอบแทน และรู ป แบบของค่ า ตอบแทน ทั้ง ที่ เ ป็ นตัว เงิ น และมิ ใ ช่ ตัว เงิ น
คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมการบริ 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 เ หมาะสม เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด แรงจู ง ใจ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
7. คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริ ษทั และมีหน้าที่ให้คาชี้แจง ตอบข้อ
ซักถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
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ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
8. รายงานนโยบายการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี
9. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
9.2.3 คณะกรรมการ ESG
บริ ษทั มีคณะกรรมการ ESG ดังนี้
ลาดับ
รายชื่อ
1 นายสมบุญ เกิดหลิน

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ ESG

คุณสมบัติ
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 นไปตามหลัก บรรษัทภิบาลของสถาบันกากับ 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 วมในการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนให้เป็ นที่เข้าใจทัว่ ทุกระดับ และมีผลในทางปฏิบตั ิ
6. ดาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
9.2.4 คณะกรรมการบริหาร
บริ ษทั มีกรรมการบริ หาร ดังนี้
ลาดับ
รายชื่อ
1
ดร. สมชัย
ไทยสงวนวรกุล
2
นายสมบุญ
เกิดหลิน

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการบริ หาร

ขอบเขตและอานาจหน้ าที่กรรมการบริหาร
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริ หาร
1. ให้คาปรึ กษาและข้อเสนอแนะต่อประธานกรรมการบริ หาร ในการตัดสิ นใจในประเด็นที่สาคัญต่อกลยุทธ์
องค์กรและทิศทางการดาเนิ นธุ รกิจ แผนการลงทุน 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 การอย่างมี
ประสิ ทธิผล
3. กลัน่ กรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั
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4. มีอานาจในการอนุมตั ิการดาเนินการทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท รวมถึงการอนุมตั ิค่าใช้จ่ายต่าง
ๆ ในการด าเนิ น การตามปกติ ธุร กิ จ เงิ นลงทุน ในโครงการ (Investment) การลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ฝ่ายทุน
(Capital Expenditure) หรื อสิ นทรัพย์ถาวร การกูย้ ืมเงิน การให้กยู้ ืมเงิน การจัดหาวงเงินสิ นเชื่อ การออกตรา
สารหนี้ การบริ ห ารเฉพาะด้า นการฝากเงิ น การกู้เ งิ 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 หารธุรกิจ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบข้อมูล รวมทั้งโครงสร้างองค์กรในบริ 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 ษทั ให้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน หลี กเลี่ ยงหรื องดการซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน
อานาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริ หาร
1. ประธานกรรมการบริ หารมีอานาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริ หารบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และ
จะต้องบริ หารบริ ษทั ตามแผนงานหรื องบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการอย่างเคร่ งครัด ซื่ อสัตย์
สุ จริ ตและระมัดระวัง รั กษาผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ื อหุ้นอย่างดี ที่สุด อานาจหน้าที่ ของประธาน
กรรมการ บริ หารให้รวมถึงเรื่ องหรื อกิจการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ดว้ ย
2. เป็ นผูก้ าหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของกลุ่มบริ ษทั รวมถึงการกากับดูแลการดาเนิ นงาน
โดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าและรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
3. ดาเนินการให้มีการจัดทาและส่ งมอบนโยบายทางธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อ
คณะกรรมการเพื่อขออนุ มัติ และมี หน้าที่ รายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุ มตั ิ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการในทุก ๆ 3 เดือน
4. ดาเนินการหรื อปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
5. เป็ นผูม้ ีอานาจในการบริ หารกิจการของกลุ่มบริ ษทั ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด
คาสัง่ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั
6. เป็ นผูม้ ีอานาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ดาเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม 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 การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่ งการมอบอานาจตามหนังสื อมอบ
อานาจ และ/หรื อให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อกาหนด หรื อคาสั่งที่คณะกรรมการของบริ ษทั และ/หรื อกลุ่ม
บริ ษทั กาหนดไว้
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ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
8. บริ ษทั ได้กาหนดให้ประธานกรรมการบริ หารเป็ นผูม้ ีอานาจอนุมตั ิค่าใช้จ่ายหรื อจ่ายเงินแต่ละครั้งของบริ ษทั
ไม่เกิน 100 ล้านบาท ทั้งนี้การอนุมตั ิค่าใช้จ่ายหรื อจ่ายเงินเกินกว่า 100 ล้านบาท ถือเป็ นอานาจการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริ หาร นอกจากนี้ อานาจการลงนามผูกพันของบริ ษทั กาหนดให้เป็ นการลงนามโดย ดร.
สมชัย ไทยสงวนวรกุล ลงลายมือชื่อร่ วมกับกรรมการอีกหนึ่งท่าน คือ นายสมบุญ เกิดหลิน รวมเป็ นสองคน
พร้อมประทับตราสาคัญของบริ 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 ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุ
ใด คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะดาเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ยกเว้นกรณี ที่มีการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่หรื อกรรมการ
ออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะดาเนิ นการสรรหา คัดเลื อกบุคคลเข้าดารง
ตาแหน่ งกรรมการ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา ก่ อนที่ จะนาเสนอที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ้นเพื่อ
พิจารณาต่อไป นอกจากนั้นบริ ษทั ยังได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล โดย
บริ ษทั ได้เสนอชื่อกรรมการให้ผถู ้ ือหุ้นลงคะแนนทีละคน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการ
ที่ตอ้ งการได้อย่างแท้จริ ง ทั้งนี้สาหรับการเลือกตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะ
ดาเนินการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริ ษทั
ได้กาหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ นอกจากนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ยัง
ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริ ษทั ในการตรวจสอบ หรื อพิจารณาเรื่ อง
ต่างๆ ที่สาคัญต่อบริ ษทั ซึ่ งประกอบด้วยคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง คณะกรรมการ ESG และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ สาหรับการคัดเลื อก
กรรมการเข้าดารงตาแหน่ งในคณะอนุกรรมการดังกล่าว จะต้องผ่านขั้นตอนการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดารง
ตาแหน่ งจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
ต่อไป
โดยการสรรหาบุคคลเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ จะต้องพิจารณาคุณสมบัติข้ นั ต้นที่กรรมการต้องทราบ
ดังนี้
1. มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
2. ต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารจัดการบริ ษทั จาก
ผูถ้ ือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด
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3. มีความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ หรื ออื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร
4. สามารถอุ ทิ ศ ตนให้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ โดยเฉพาะในการตัด สิ น ใจที่ ส าคัญ ๆ และในการท าหน้ า ที่ เ พื่ อ
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
5. ความรู ้ ความสามารถของกรรมการที่ ต้อ งสรรหา พิ จ ารณาจากทัก 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







































เทคโนโลยีสารสนเทศ



การนาเข้า-ส่งออก ศุลกากร



อากาศยานการบิน

การเงิน- การบริ หารเงินลงทุน



การบัญชี




การส่งเสริ มการลงทุน



การวางแผนเชิงกลยุทธ์





อุตสาหกรรม

ธุรกิจ/ การจัดการ



ความรูเ้ กีย่ วกับกิจการโดยตรง

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

RC
BoD AC &NC RM ESG

กฎหมาย

ความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์

คณะกรรมการและคณะอนุ กรรมการ




















































แผนการสืบทอดงาน
บริ ษทั ได้เล็งเห็นถึงความจาเป็ นและความสาคัญของการสื บทอดงาน ในกรณี ที่มีตาแหน่งว่างลง ซึ่ งนอกจากบริ ษทั
จะตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อทาหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งแล้ว บริ ษทั ยังได้จดั ทาแผนสื บทอดงานขึ้น โดยทาการคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าว และพัฒนาเพื่อเตรี ยมความพร้อมให้สามารถรองรับตาแหน่งได้ในอนาคต ทั้งนี้เพื่อสร้าง
ความเชื่ อมั่นให้กับนักลงทุน ผูถ้ ื อหุ้น ตลอดจนพนักงาน ว่าการดาเนิ นงานของบริ ษทั จะได้รับการสานต่ออย่าง
ทันท่วงที ทั้งนี้บริ ษทั มีการกาหนดแผนสื บทอดงานดังนี้
a. ประธานกรรมการบริ หาร/กรรมการผูจ้ ดั การ
เมื่ อตาแหน่ งประธานกรรมการบริ หาร/กรรมการผูจ้ ดั การว่างลง หรื อผูท้ ี่ อยู่ในตาแหน่ งไม่สามารถ
ปฏิ บัติหน้าที่ ในตาแหน่ งได้ บริ ษทั ฯ จะมี ระบบให้ผูบ้ ริ หารในระดับใกล้เคียงหรื อระดั บรองเป็ นผู ้
รักษาการในตาแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ
กาหนด
b. กรรมการบริ หาร
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ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
เมื่อตาแหน่งระดับผูบ้ ริ หารว่างลง หรื อผูท้ ี่อยู่ในตาแหน่งไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งได้ บริ ษทั
มีการวางแผนการสื บทอดตาแหน่งดังนี้
1. ประเมินความพร้อมของกาลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ท้งั ในระยะสั้นและระยะยาว
2. กาหนดแผนสร้างความพร้อมของกาลังคน โดยพัฒนาพนักงานหรื อสรรหา
3. สร้างแผนสรรหาพนักงานและพัฒนาฝึ กอบรมไว้ล่วงหน้า
4. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
9.4

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม

กรรมการในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมดาเนินการโดยฝ่ ายจัดการ โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการ
ในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม มีหน้าที่ดาเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมนั้นๆ (ไม่ใช่
ต่อบริ ษทั )
นอกจากนี้ในกรณี เป็ นบริ ษทั ย่อย บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริ ษทั นั้นต้องดูแลให้บริ ษทั ย่อยมีขอ้ บังคับใน
เรื่ อ งการท ารายการเกี่ ย วโยงที่ สอดคล้อ งกับ บริ ษทั มี การจัด เก็บข้อมู ล และการบันทึ กบัญ ชี ใ ห้บริ ษทั สามารถ
ตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทางบการเงินรวมได้ทนั กาหนดด้วย
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
ในการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ฯ นั้น บริ ษทั มีมาตรการป้ องกันข้อมูลภายในอย่างเคร่ งครัด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรื อข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจหรื อราคา
หุ้น โดยมีนโยบายดังนี้
1. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานพึ่งหลีกเลี่ยงการใช้ขอ้ มูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้ อ
หรื อขายหุ้นของบริ ษทั หรื อให้ขอ้ มูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้ อหรื อขายหุ้นของ
บริ ษทั
2. กรรมการและผูบ้ ริ หาร ต้ องแจ้ งการซื ้อขายหลักทรั พย์ ของบริ ษทั ล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 1 วันก่ อนทาการซื ้อ
ขายหุ้น โดยแจ้งผ่านเลขานุการบริ ษทั ให้ทราบ และเลขานุการบริ ษทั ต้องแจ้งต่อคณะกรรมการให้ทราบ
และเมื่อซื้ อขายเรี ยบร้อยแล้ว ให้มีการเพื่อจัดทารายงานการถือครองหลักทรัพย์นาส่ งคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ กรรมการและผู้บริ หารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรั พย์ ให้ ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ เพื่อป้ องกันการซื้ อหรื อขายหุ้นโดยใช้ขอ้ มูลภายใน และ
เพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อหรื อขายหุ้นของบุคคลภายใน
3. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ควรละเว้ นการซื ้อขายหุ้ นของบริ ษัทในช่ วงเวลาก่ อน 1 เดื อนที่ จะ
เผยแพร่ งบการเงิน หรื อเผยแพร่ สถานะของบริ ษทั รวมถึงข้อมูลสาคัญอื่น ๆ และควรรอคอยอย่างน้อย
24 ชัว่ โมงภายหลังการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรื อขายหุ้นของบริ ษทั
4. กรณี ที่มีการฝ่ าฝื นในการนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่ วนตัว มี โทษตั้งแต่การ
ตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน
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SNC
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1.
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสาหรับปี 2562
บริ ษทั บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม จ่ายค่าสอบบัญชี ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมามีจานวนเงินรวม 4,554,000 บาท
ประกอบด้วย
i. จ่ายให้กบั บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด จานวน 4,304,000 บาท
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)
จานวน
830,000 บาท
บริ ษทั ย่อยโดยตรง
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 เอส เอ็น ซี ครี เอติวิต้ ี แอนโทโลจี จากัด
บริ ษทั เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชัน่ จากัด
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟูกอู ิ โฮลี อินซูเลชัน่ จากัด
บริ ษทั เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ์ จากัด
บริ ษทั เมอิโซะ เอสเอ็นซี พริ ซิชนั่ จากัด
บริ ษทั โอดิน พาวเวอร์ จากัด
บริ ษทั ยะลาฟ้ าสะอาด จากัด
บริ ษทั โอดิน เมียนมาร์ จากัด
บริ ษทั ย่อยที่ถือหุ้นโดยบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อัลทิเมท พาร์ท จากัด
บริ ษทั อินฟิ นิต้ ี พาร์ท จากัด

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

380,000
430,000
490,000
240,000
500,000
338,000
50,000
290,000
228,000
70,000
50,000
50,000

จานวน
จานวน

80,000 บาท
278,000 บาท

ii. จ่ายให้กบั บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด จานวน 250,000 บาท
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั เอส เอ็น ซี แอตแลนติก วอเตอร์
จานวน
ฮีทเตอร์ เอเซีย จากัด

2.

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

250,000 บาท

ค่าบริการอืน่ (Non-Audit Fee)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีการรับบริ การอื่นจากสานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด บุคคลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด*ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
* บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด ให้รวมถึง
1. คู่สมรสและบุตรที่ยงั ต้องพึ่งพิงหรื ออยูใ่ นอุปการะของผูส้ อบบัญชี
2. กิจการที่มีอานาจควบคุมสานักงานสอบบัญชี กิจการที่ถูกควบคุมโดยสานักงานสอบบัญชี และ
กิจการที่อยู่ ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับสานักงานสอบบัญชี ไม่ว่าจะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม
3. กิจการที่อยูภ่ ายใต้อิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญของสานักงานสอบบัญชี
4. หุ้นส่วนหรื อเทียบเท่าของสานักงานสอบบัญชี
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ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
5.
6.

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ต้องพึ่งพิงหรื ออยูใ่ นอุปการะของบุคคลตามข้อ(4)
กิจการที่ผสู ้ อบบัญชี บุคคลตาม (1) (4) หรื อ (5) มีอานาจควบคุมหรื อมีอิทธิพลอย่างเป็ น
สาระสาคัญไม่ว่าจะ 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 ด้วยตระหนักดีว่า
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

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุการรับรอง โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย ในการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
โดยคุณสิ นีนารถ ไทยสงวนวรกุล ในนามตัวแทนของบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมงานรับใบ
ประกาศนียบัตรต่ออายุการรับรองโครงการ ณ โรงแรมดุสิต กรุ งเทพ ฯ
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อนุมัตินโยบายข้ อกาหนด แนวปฏิบัติในการต่อต้ านทุจริตคอร์ รัปชั่นมีดังนี้
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 เฝ้ าระวังและรายงานการพบเห็นการให้หรื อรับ
สิ นบนหรื อคอร์รัปชัน่ ผ่านช่องทางการสื่ อสารที่ปลอดภัย

ขอบเขต
1.
2.

คานิยาม
1.
2.

118

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
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3.
4.

ทาลายความไว้วางใจ หรื อ เพื่อจูงใจให้ผนู ้ ้ นั กระทาการหรื อไม่กระทาการอย่างใดในตาแหน่งไม่ ว่า
การนั้นชอบหรื อมิชอบด้วยหน้าที่
เงินใต้โต๊ะ แป๊ ะเจี๊ยะ ค่าน้ าร้อนน้ าชา และรวมถึงคาอื่น ๆ ไม่ว่าจะตั้งชื่อเรี 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 าที่และความรับผิดชอบ
1.
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่พิจารณาอนุมตั ิ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่
2.
คระกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานความเหมาะสมของนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชัน่ และมาตรการที่เกี่ยวข้อง
3.
ผูบ้ ริ หาร มีหน้าที่รับผิดชอบทาให้มนั่ ใจว่า ตนเอง และผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของตนเอง ได้ตระหนักและมี
ความเข้าใจนโยบายฉบับนี้โดยทาการศึกษา เข้ารับการอบรม อย่างพอเพียงและสม่าเสมอ
4.
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 ืมเงิน
12.
งานบัญชีการเงิน
13.
การจัดเก็บรักษาข้อมูล
14.
ทรัพยากรบุคคล
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

การอบรมและการสื่ อสาร
เรื่ องร้องเรี ยนการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
ช่องทางการรับแจ้งการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
มาตรการคุม้ ครอง และรักษาความลับ
ขั้นตอนการดาเนินการสื บสวน
การฝ่ าฝื นนโยบายและบทลงโทษ
นโยบายที่เกี่ยวข้อง
การกากับติดตามและสอบทาน

หลักการและกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงด้ านการทุจริต
1.
การประเมินความเสี่ ยงถือเป็ นรากฐานของมาตรฐานการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ดังนั้น กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานทุกคน จะต้องมีความเข้าใจว่ากระบวนการทางธุรกิจของบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากคอร์รัปชัน่
และการให้หรื อรับสิ นบนได้อย่างไร เพื่อจัดการความเสี่ ยงดังกล่าว
2.
ฝ่ ายบริ หารจะต้องประเมินความเสี่ ยงจากคอร์รัปชัน่ และการให้หรื อรับสิ นบนที่อาจจะเกิดขึ้นอย่าง
สม่าเสมอ (อย่างน้อยปี ละครั้ง) รวมทั้งทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ ยงที่ใช้อยูใ่ ห้มีความเหมาะสมที่
จะป้ องกันความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
การดาเนินการต่อต้ านการคอร์ รัปชั่นในปี 2562
1. ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ให้คามัน่ สัญญา Anti-Corruption ร่ วมกัน
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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
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ นึ ของพวกเราทุกคน
2. ตรายางโลโก้ anti-corruption ใช้สาหรับประทับใน PO สั่งซื้อทุกฉบับ

3. ปักโลโก้ anti-corruption ที่แขนเสื้ อพนักงานด้านขวา
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4. ท่องคามัน่ สัญญา anti-corruptionหน้าแถวเช้าวันจันทร์

5. นานโยบาย anti-corruption ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ให้พนักงานรับทราบ

6. มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เรื่ องนโยบาย anti-corruption ทุกครั้ง
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7. ทาสติ๊กเกอร์ anti corruption ติดตามห้องประชุมต่าง ๆ

8. มีการอบรม และทดสอบวัดความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ แก่พนักงานในระดับ
ผูจ้ ดั การ , ระดับหัวหน้างาน เพื่อให้นาไปสื่ อสาร , ให้ความรู ้และนาไปปฏิบตั ิแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาในหน่วยงานของตนเอง
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9. ผูบ้ ริ หารและตัวแทนพนักงานบริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จากัด (มหาชน) เข้าร่ วมงานวันต่อต้านคอร์ รัปชั่น 2562
ภายใต้แนวคิด “ รวมพลังอาสาสู้โกง ” ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ ชั้น 2 ไบเทค บางนา กรุ งเทพฯ

10. มีการจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู ้ และให้พนักงานร่ วมเล่นเกมส์ ตอบคาถามชิงรางวัล ในกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้าน
คอร์รัปชัน่
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11.มีการเดินรณรงค์ เพื่อสื่ อสารแนวทางการต่อต้านการทุจริ ต คอร์รัปชัน่ ให้พนักงานในองค์กรรับทราบ ในกิจกรรม SNC
Sport Day 2562
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12.แจ้งสื่ อสารข้อมูลไปยังลูกค้า คู่คา้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยเกี่ยวกับนโยบายของบริ ษทั ฯ “ No gift policy “
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ช่ องทางการรับแจ้ งเบาะแส หรือร้ องเรียน
เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรี ยนโดยตรงต่อคณะกรรมการบริ ษทั ใน
กรณี ได้รับความไม่เป็ นธรรมหรื อความเดือนร้อนจากการกระทาของบริ ษทั นอกจากนี้พนักงานทุกคนมีหน้าที่ตอ้ 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 2562 ไม่มีขอ้ ร้องเรี ยนในกรณี ละเมิดต่อธรรมาภิบาล กฎระเบียบ หรื อกฎหมาย จากผูม้ ีส่วนได้เสี ย
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การพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืนของกิจการ
SNC 2560-2563 การเปลีย่ นแปลงเพือ่ ความยัง่ ยืน
กลุ่มบริ ษทั เอส เอ็น ซี มีความมุ่งมัน่ เรื่ องการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างนวัตกรรม มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กบั
ตนเอง องค์กร ร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยโดยคานึงถึงผลกระทบต่อชุมชน และสิ่ งแวดล้อม เพื่อเป้ าหมายความยัง่ ยืนของ
การดาเนินกิจการ ภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล

รางวัลแห่ งความภาคภูมิใจ ปี 2562
SET Sustainability Awards 2019
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริ หาร
เป็ นตัวแทนบริ ษทั ฯ ขึ้นรับรางวัลองค์กรยัง่ ยืน ระดับดีเด่น
(Highly Commended in Sustainability Awards)
จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Thailand Sustainability
Investment (THSI) 2019
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 คุณศศิน ลีนะวัต
เป็ นตัวแทนบริ ษทั ฯ ขึ้นรับรางวัลหุ้นยัง่ ยืน ประจาปี 2562
(Thailand Sustainability Investment 2019 หรื อ THSI)
จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SET Awards 2019
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 คุณรัฐภูมิ นันทปถวี
และ คุณสิ นีนารถ ไทยสงวนวรกุล
เป็ นตัวแทนบริ ษทั ฯ ขึ้นรับรางวัลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น
(Outstanding Investor Relations Awards 2019)
โดยได้รับคัดเลือกจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ

แนวทางการดาเนินงาน เพือ่ ความยัง่ ยืน
ปรัชญาในการดาเนินงานด้านความยัง่ ยืน SNC-3Cs
การดาเนินธุรกิจได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน จะต้องสร้างสมดุลกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง
กับองค์กรทั้งภายในและภายนอก โดยมีหลักในการดาเนินธุรกิจดังนี้
CG บริ หารภายใต้หลักบรรษัทภิบาล
CSR ความมุ่งมัน่ ในการดาเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วนตลอดกระบวนการ
Care การดาเนินธุรกิจด้วยความห่วงใยต่อสิ่ งแวดล้อมและการดารงชีวิต

กลยุทธ์ ด้านความยัง่ ยืน
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SNC
2558

แนวทางการดาเนินงานที่สาคัญ
- โครงการด้าน CSR
- การปฏิบตั ิตามข้อกาหนด CG
- เป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต

2559

2560

2561

2562
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- นาแนวทาง ESG มาประยุกต์ใช้
- วางแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
- มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการภายใน

- พัฒนาความรู้ของบุคลากร
- สร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
- ปลูกฝังค่านิยมด้านการพัฒนา QCDS

-

-

พัฒนาทักษะบุคลากร
พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า
มีการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม และสังคม
ต่ออายุสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริ ต
พัฒนา 9K9S พนักงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ปรุ งเทคโนโลยีการผลิต ARAI
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คานึงถึงสิ่ งแวดล้อมร่ วมกับลูกค้า
คุณภาพเกรด A และต้นทุนที่แข่งขันได้
สายการผลิตที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด มหำชน | รายงานประจาปี 2562

ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ

แนวทางการดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
1. การเปิ ดเผยข้ อมูลด้ านสิ่งแวดล้อม
กาหนดเป้ าหมายเชิงปริ มาณ ดาเนินการเก็บข้อมูล
รายงานผลตามมาตรฐานสากล

2. การจัดการด้ านสิ่งแวดล้อม
กาหนดให้ผลการดาเนินการด้านสิ่ งแวดล้อมเป็ น KPI องค์กร เพื่อสะท้อนการให้ความสาคัญต่อการ
จัดการอย่างมีเป้ าหมาย
3. การใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้ความรู ้ดา้ นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน สนับสนุนการใช้พลังงาน
ทางเลือก ติดตามผลการดาเนินงานเพื่อเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมาย

4. การมีส่วนร่ วมชุมชน
ดาเนินการเชิงรุ ก เข้าวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชน กาหนดวิธีการแก้ไข และการวัดผล

5. ความหลากหลายทางชีวภาพ
เผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับการปกป้ องฟื้ นฟูสภาพแวดล้อม ให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทราบ
ผลิตภัณฑ์/โครงการ สามารถสร้างคุณค่า และลดผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อม
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แนวทางการดาเนินการด้านสังคม
1. การพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน
ส่งเสริ มให้พนักงานมีความรู ้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการทางาน มีการวัดผลประเมินผลตอบแทน
ตามผลงาน

2. การบริหารจัดการความสัมพันธ์ กับลูกค้า
ให้ความสาคัญการประเมินความพึงพอใจลูกค้า มีรายงานผลการปรับปรุ ง

3. การบริหารจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน
มีการบริ หารความเสี่ ยงที่ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทาน

4. นวัตกรรมทางธุรกิจ
สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม โดยเพิ่มประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลแก่บริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย มี
การเปิ ดเผยข้อมูล
5. การมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่งเสริ มให้ผนู ้ าองค์กร พนักงาน มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนงานด้านความยัง่ ยืน และมีการติดตาม
ผลการดาเนินงาน

แนวทางการดาเนินการด้านการกากับดูแลกิจการ
1. จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้ านการทุจริต
ส่งเสริ มการอบรมเรื่ องจรรยาบรรณ การต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน มีการติดตามผล
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ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
2. การปฏิบัติต่อแรงานอย่างเป็ 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

แนวปฏิบัติการมีส่วนร่ วมกับผู้มีส่วนได้เสี ย
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อความยัง่ ยืนของบริ ษทั เพื่อให้การดาเนินธุรกิจร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นไป
อย่างเกื้อกูล จึงได้กาหนดวิธีการมีส่วนร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย และพิจารณาประเด็นที่สาคัญไว้ดงั นี้
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ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ

การพิจารณาประเด็นที่สาคัญ
จากการดาเนินธุรกิจในปี 2562 ที่ผา่ นคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ทาการพิจารณาประเด็นที่สาคัญ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย รวมถึงประเด็นที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสนใจต่อการดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ฯ เพื่อ
กาหนดเป็ นเป้ าหมายในการตอบสนองประเด็นสาคัญต่างๆ ในปี 2562

1.1 ทักษะของพนักงานเพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลง

พนักงาน

1.3 คุณภาพชี วติ ในการทางาน

S

H

H

ลูกค้า

2.1 คุณภาพสิ นค้าและราคาทีแ่ ข่งขันได้

EC

H

H

คูค่ า้

2.3 การปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณของคูค่ า้

G

H

H

คูแ่ ข่ง

2.6 การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีเพื่อการแข่งขัน

EC

H

H

ลูกค้า , ชุ มชน

9.1 การเปลีย่ นแปลงทางภูมอิ ากาศ

E

H

H

ชุ มชน

9.2 การใช้พลังงานและทรัพยากร

E

H

H

หมวด

พนักงาน

ผลกระทบต่อ
ความคาดหวัง
ของผูม้ สี ่วนได้
S
H

ประเด็นทีผ่ มู ้ สี ่วนได้ส่วนเสี ยสนใจและมี ผลกระทบ
ผูม้ สี่ ่วนได้ส่วนเสี ย ข้อ
ต่อความยัง่ ยืนของบริ ษทั

ผลกระทบต่อ
องค์กร
H

การดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
บริ ษทั ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่ งแวดล้อม จึงได้ยึดหลักปฏิบตั ิดงั นี้
- รับผิดชอบและยึดมัน่ ในการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี ทอ้ งถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่
- ดาเนินกิจกรรมเพื่อร่ วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริ ษทั ตั้งอยูม่ ี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ นึ 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)
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การใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
สร้ างแหล่งเก็บน้าเพือ่ ประโยชน์ ในกรณีขาดแคลนน้า
จากสภาวะการขาดแคลนน้ าประปาในพื้นที่ โรงงาน
จังหวัดระยองในช่วงฤดูแล้ง เพื่อลดความเสี่ ยงต่อการ
เกิดปั ญหาในการผลิตซึ่ งส่ งผลกระทบต่อลูกค้า และ
การอุ ป โภคบริ โ ภคของพนักงานบริ ษ ัท ฯ จึ ง ลงทุ น
ด าเนิ น การสร้ า งแหล่ ง เก็ บ น้ า ของตนเองที่ โ รงงาน
จังหวัดระยองและติดตั้งระบบผลิตน้ าประปาเพื่อใช้ใน
กิจการ และเพื่อช่วยเหลือชุมชนกรณี เกิดภัยแล้ง
การใช้ ทรัพยากรน้าปี 2562
ในกระบวนการผลิตชิ้นงาน ได้นาน้ าทิ้งจากกระบวนการ Brazing มาผ่านกระบวนการบาบัดเพื่อใช้ในระบบชัก
โครกในห้องสุ ขา หรื อนามาใช้สอยเพื่อประโยชน์อย่างอื่นได้อีก
สั งกัด

ปริ มาณการใช้ นา้ (ลู กบาศก์เมตร) ปริ มาณนา้ ที่ นากลั บมาใช้ ใหม่ ปริ มาณนา้ ที่ บาบัด (ปล่ อ ยออก)

ระยอง

106,418.00
65,386.00

5,351.70
5,230.88

101,066.30
60,155.12

รวม

171,804.00

10,582.58

161,221.42

สมุทรปราการ

การใช้ พลังงานไฟฟ้ าปี 2562
สั งกัด
สมุทรปราการ
ระยอง

ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้า (กิโลวัตต์ ชั่วโมง)
19,252,000.00
11,852,472.00

ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้า (กิกะจูล)
69,307.20
42,668.90

31,104,472.00

111,976.10

ปริ มาณการใช้ พลั งงาน ปี 61
แอลพีจี (กก.)
ออกซิเจน (กก.) ไนโตรเจน (กก.)
74,887.00
11,780.00
54,462.00
119,375.90
17,188.05
264,699.11

ปริ มาณการใช้ พลั งงาน ปี 62
แอลพีจี (กก.)
ออกซิเจน (กก.) ไนโตรเจน (กก.)
80,114.00
249,584.99
519,478.47
184,271.00
182,248.50
312,599.06

รวม

การใช้ เชื้อเพลิงเปรียบเทียบปี 2561 และ 2562
สั งกัด
สมุทรปราการ
ระยอง
รวม
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194,262.90

28,968.05

319,161.11

264,385.00
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431,833.49

832,077.53

ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
การดูแลรักษาระบบนิเวศน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ ได้ดาเนินการเปลี่ยนสารเคมีในการล้างชิ้นงานจาก Solvent มาเป็ น Ultrasonic Water
Base ที่เป็ นสารธรรมชาติและไม่มีผลต่อสิ่ งแวดล้อม

การใช้ พลังงานทางเลือกด้ วยการติดตั้ง Solar Roof บนหลังคาโรงงาน 6 โรง 3.43 MW
ปั จจุบนั บริ ษทั ได้ใช้ไฟฟ้ าส่ วนใหญ่จากระบบ Solar Roof Top ซึ่ งนอกจากจะทาให้บริ ษทั มีความได้เปรี ยบด้าน
ต้นทุนแล้ว ในระยะยาว ยังสามารถช่วยลดปริ มาณคาร์ บอนฟุตปริ นท์ได้อีกด้วย (เพื่อตอบสนอง The Global Goals ที่ 13 Climate Action)

เป้ าหมายลดการปล่อยก๊าซ CO2 = 2,000 t-CO2 / Y
ปี 2562 สามารถใช้
ประสิ ทธิภาพของ Solar
Roof top ได้มากขึ้นจากปี
2561 และปี 2560 จากการ
บริ หารเวลาพักเที่ยง และ
การปรับปรุ งระบบให้มี
ประสิ ทธิภาพยิ่งขึ้น
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SNC
การมีส่วนร่ วมในการต่อการบรรเทาสภาวะโลกร้ อน ผ่านกระบวนการทางธุรกิจ
เนื่องจากบริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจเป็ นผูร้ ับจ้างผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องทาความเย็น และเครื่ องทาความเย็น ซึ่ งผลิตภัณฑ์
เครื่ องปรั บอากาศจาเป็ นต้องใช้สาร CFC เพื่อเป็ นการรั บผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั จึงได้ร่วมกับลูกค้าสร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ปราศจากสารทาลายชั้นบรรยากาศ เพื่อบรรเทาปัญหาสภาวะโลกร้อน (ตอบสนอง The Global Goals ที่ 13
- Climate Action)
ผลิตภัณฑ์ ระบบทาความเย็นกลางแจ้ ง (Airbitat Smart Cooler by Innosparks)
จากความชานาญด้านการผลิตเครื่ องทาความ
เย็น ในปี 2562 บริ ษทั ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
รายใหม่ Innosparks ในการร่ วมพัฒนาผลิตภัณฑ์
และรับจ้างผลิตระบบทาความเย็นกลางแจ้งรุ่ นใหม่
ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมใช้พลังงานน้อยกว่า
เครื่ องปรับอากาศประมาณ 80% โดยไม่ใช้สาร CFC
ในการทาความเย็น
การพัฒนาเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ แบบ R32 SNC Super High EER
บริ ษทั ฯยังไม่หยุดนิ่งที่จะวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผูบ้ ริ โภค จึงได้ออกแบบ
เครื่ องปรั บอากาศรุ่ นใหม่ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง ประหยัดพลังงาน และใช้สารทา
ความเย็นที่ ไม่เป็ นอันตรายต่อชั้นบรรยากาศ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยัง่ ยืน(เพื่อ
ตอบสนอง The Global Goals ที่ 13 - Climate Action)
การพัฒนาเครื่อง Vending Machine Water 3

นอกจากนั้น ยัง ร่ ว มกัน พัฒ นานวัต กรรมในสิ น ค้า ใหม่ ๆ
ร่ วมกับลูกค้า Water 3 เพื่อช่วยลดปริ มาณการใช้ขวดพลาสติก เพื่อเป็ น
การลดปั ญหาขยะในทะเล และยังช่วยบรรเทาปั ญหาสภาวะโลกร้อน
จากการผลิตขวดพลาสติก โดยสิ นค้าที่ผลิตขึ้น เป็ นตูบ้ ริ การน้ าดื่มที่ใช้
งานด้วยระบบ IOT และสามารถนาขวดน้ าที่ทาจากวัสดุที่นามาใช้ซ้ าได้
ทาการฝังชิฟไว้ดา้ นในเพื่อไปเติมน้ าดื่มที่ใดก็ได้ที่มีตู้ Water 3 (เพื่อตอบสนอง The Global Goals ที่ 13 - Climate Action)
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ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
โครงการพีส่ อนน้ อง ปี ที่ 3
เมื่ อวันที่ 20 สิ งหาคม 2562 บริ ษทั ฯได้จดั กิจกรรมให้ความรู ้กับน้องๆ นักเรี ยน โรงเรี ยนวัดลาดหวาย ซึ่ งเป็ น
โรงเรี ยนในชุมชนซึ่ งมีที่ต้งั ติดกับบริ ษทั ฯของเราอย่างต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 3 และเนื่องจากปี นี้ บริ ษทั ได้รณรงค์เรื่ องกาบรรเทา
สภาวะโลกร้อนจึงได้นาความรู ้ถึงปั ญหาสภาวะโลกร้อนและแนวทางการบรรเทาสภาวะโลกร้อนไปให้ความรู ้กบั น้องๆ
ผ่านกิจกรรมต่างๆ เป็ นการปลูกฝังความรู ้ให้กบั น้องๆ และสร้างการมีส่วนร่ วมเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสาคัญถึง
ปัญหาสภาวะแวดล้อมกับตัวน้องๆในอนาคต

โครงการ SNC SAVING DAY 2562
เพื่อให้พนักงานตระหนักถึง
ค ว า ม ส า คั ญ ต่ อ ก า ร ใ ช้
พลัง งานไฟฟ้ า และการใช้
น้ า เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562
บริ ษทั เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพ
พลาย จากัด ได้จดั โครงการ
SNC Saving day ขึ้ น เ พื่ อ
รณรงค์เรื่ องการประหยัดการพลังงาน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดคาขวัญการประหยัดพลังงาน การประกวด
โครงการประหยัดพลังงาน เกมส์พลังงานมหารสนุก 5 เกมส์ การใช้เสี ยงตามสายในการสื่ อสารเรื่ องการประหยัดพลังงาน
และการสื่ อสารในการประชุมหน้าแถวรวมกันทุกสัปดาห์
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SNC

การดาเนินการสังคมและชุมชน
การปฏิบัติต่อแรงงานและสิทธิมนุษยชน
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 กระทาด้วยความสุ จริ 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 มให้มีการ
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 ิไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา
ศาสนา เพศ อายุ และการศึกษา
- พนักงานต้องปฏิบตั ิต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซ่ ึงกันและกัน ประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงานตาม
ระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั และตามขนบธรรมเนียมประเพณี โดยไม่สร้างความเสื่ อมเสี ยต่อภาพลักษณ์บริ ษทั
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ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
ปี 2562 บริ ษทั ได้มีนโยบายมุ่งเน้น การพัฒนาศักยภาพพนักงานปั จจุบนั เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตอบสนอง
นโยบายการปรับโครงสร้างองค์กรสู่อุตสาหกรรมการผลิตที่มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและมีประสิ ทธิ ภาพสูง ควบคู่ไปกับการ
สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้พนักงานมีการพัฒนาตนเอง
กลยุทธ์ ในการพัฒนาบุคลากรปี 2562
1. พัฒนานาความรู ้และทักษะ (9K9S) ของพนักงานประสพการณ์ เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะในหน้าที่งาน
2. ปูพ้นื ฐานความรู ้เกี่ยวกับ Automation, Robot, AI, IOT (ARAI) ให้กบั พนักงานเพื่อเตรี ยมความพร้อมสู่ยคุ
อุตสาหกรรมอัตโนมัติ
3. กระตุน้ ส่งเสริ มให้เกิดวัฒนธรรมในการเรี ยนรู ้ ผ่านโครงการต่างๆ เช่น แข่งขันทักษะฝี มือ ฯลฯ
4. พัฒนาบุคลากรรุ่ นใหม่เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการก้าวสู่การเป็ นผูบ้ ริ หารระดับกลาง เพื่อเป็ นการรองรับ
การขยายธุรกิจในอนาคต
5. ร่ วมกับสถาบันอาชีวศึกษาเปิ ดหลักสูตรปริ ญญาตรี และจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาบุคลากรเข้าสู่
อุตสาหกรรมอัตโนมัติ
ข้ อมูลด้ านสถิตกิ ารฝึ กอบรม ปี 2562
จานวนหลักสูตรที่จดั อบรม
จานวนชัว่ โมงอบรมเฉลี่ย/หลักสูตร
ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม ตามแผน
ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม ตามจริ ง
จานวนที่อบรมพนักงาน
จานวนพนักงานทั้งหมด
% อบรมพนักงาน
จานวนชัว่ โมงอบรมเฉลี่ย/คน

319
8
259,518
222,392
1,697
2,357
72.00%
27.56

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

2561
176
3,019
94.33%
24.18
0.4
0.005%
0.05%

2562
319
2,357
72.00%
27.56
0.2
0.003%
0.07%
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SNC
ระบบการประเมินสมรรถนะ ด้ วย Radar Chart
เพื่อสะท้อนระดับความสามารถของพนักงาน และเพื่อให้พนักงานทราบ Gap ในการพัฒนาตนเองอย่างโปร่ งใส บริ ษทั ฯ จึง
ได้นา Radar Chart มาใช้ในประเมินสมรรถนะของพนักงาน โดย
ในปี นี้ ได้กาหนดมุมมองด้าน 9K, 9S, และ ARAI เพื่อ
ตอบสนองนโยบายการเข้าปรับองค์กรสู่อุตสาหกรรมอัตโนมัติ
และยังคงมุม Quality และ Income : Head เพื่อวัดประสิ ทธิภาพ
จากความรู ้และทักษะสู่การปฏิบตั ิจนออกมาเป็ นผลงาน
รายบุคคล

การฝึ กอบรมพัฒนา 9K9S พนักงาน
บริ ษทั ได้วางกระบวนการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของพนักงานให้เป็ นไปตามคุณสมบัติที่กาหนดไว้ดงั
กระบวนการต่อไปนี้
แผนผังกระบวนการพัฒนา 9K9S

บรรยากาศการฝึ กอบรม
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ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
การเรียนรู้ ARAI ผ่านสื่อออนไลน์

เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับเรื่ อง Automation,
Robot, AI, IOT ซึ่งจะเป็ นพื้นฐานของระบบการผลิตในอุตสาหกรรมของบริ ษทั ฯในอนาคต ในปี 2562 บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทา
สื่ อการเรี ยนรู ้ แบบออนไลน์เพื่อให้พนักงานได้เข้ามาศึ กษาหาความรู ้ และจัดทาสอบความรู ้ เพื่อ เก็บเป็ นข้อมูลในการ
วางแผนพัฒนาต่อไป

โครงการแข่ งขันทักษะฝี มือ SNC SKILLS CONTEST 2562
การแข่งขันทักษะเป็ นกระบวนการหนึ่ งในการส่ งเสริ มให้ เกิ ดวัฒนาธรรมในการเรี ยนรู ้ ให้ พนักงานมี ความ
กระตือรื อร้นในการพัฒนาตนเอง ซึ่ งในปี นี้เป็ นปี แรกที่มีการเปิ ดการแข่งขัน และมีพนักงานสนใจเข้าร่ วมโครงการแข่งขัน
ทักษะฝี มือทั้งสิ้ น 52 คน โดยในการแข่งขันนั้นพนักงานจะต้องใช้ความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทางาน เพื่อผลิต
ชิ้นงานด้วยตนเองตั้งแต่ตน้ กระบวนการคือการคัดไซส์วตั ถุดิบ จนถึงกระบวนการสุ ดท้ายคือการผลิตป็ นสิ นค้าสาเร็ จรู ปทีมี
คุณสมบัติตามข้อกาหนดของคณะกรรมการ
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SNC
โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง SNC Mini MD 2019
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต ซึ่ งมีความจาเป็ นต้องสร้างบุคลากรรุ่ นใหม่ที่
มีความสามารถทางเทคโนโลยีมาเป็ นนักบริ หารมืออาชีพเพื่อรองรับการแข่งขันในยุคอุสาหกรรมอัตโนมัติ ดังนั้น จึงได้
จัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตร Mini MD ขึ้นในปี 2562 ในครั้ งนี้ มีบุคลากรรุ่ นใหม่เข้าร่ วมโครงการมากกว่า 60% จาก
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการทั้งหมด 62 คน การจัดหลักสูตรการเรี ยนการสอนมีลกั ษณะคล้ายกับการเรี ยนปริ ญญาโท โดยให้ผบู ้ ริ หาร
ระดับสู งที่มีความรู ้จดั ทาหลักสู ตรและทาการสอน มีการสอบประมวลเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในการบริ หาร ซึ่ งในปี นี้มี
ผูส้ อบผ่านหลักสูตรทั้งสิ้น 5 คนที่มีความพร้อมในการเป็ นนักบริ หารรุ่ นต่อไป

โครงการความร่ วมมื อ เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรเข้ า สู่
อุตสาหกรรม อัตโนมัติ
ในปี 2562บริ ษทั ได้เปิ ดสอนปริ ญญาตรี หลักสู ตร
เทคโนโลยี บัณ ฑิ ต ร่ วมกั บ วิ ท ยาลัย อาชี ว ศึ ก ษา
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) สถาบันการ
อาชี ว ศึ ก ษาภาคตะวัน ออกและ วิ ท ยาลัย เทคนิ ค
สมุทรสงคราม สถาบันการอาชี วศึ กษาภาคกลาง 5
และวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีเป้ าหมายเพื่อ
สร้างบุคลากรที่มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมของบริ ษทั ในอนาคต ซึ่ งจะพร้อมเปิ ดการเรี ยนการสอน
ในปี 2563 เป็ นรุ่ นแรก โดยมีบุคลากรจากสถานศึกษาเดินทางมาสอนที่บริ ษทั ฯ ซึ่งบริ ษทั ได้มอบให้เป็ นอาคารเกิดหลิน ให้
เป็ นอาคารเรี ยนของนักศึกษาในโครงการ
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ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
โครงการ SNC PARK

เพราะคุณภาพชี วิตที่ดี เป็ นพื้นฐานสาคัญของการเรี ยนรู ้ บริ ษทั ฯ จึงได้สร้าง Co-Working Space ขนาดใหญ่ที่มี
เรื อนหรื ออาคารสาหรับทางาน ประชุม ที่ เปรี ยบเสมือนอยู่ที่บา้ น ท่ามกลางสวนหย่อม น้ าตก และสารธาร มีผลไม้หลาย
หลายพันธ์พร้อม SKY Walk เพื่อให้สามารถเดิมชมสวน และมีมุมนัง่ ทางานตามจุดต่างๆ เพียงมี Computer เชื่อมโยงการ
ทางานผ่านระบบ Cloud ก็สามารถทางานหรื อสั่งงานเครื่ องจักรให้ผลิตสิ นค้าได้ นอกจากนี้ ยังมีร้านกาแฟสายธาร และ
ฟิ ตเนสอยูใ่ นพื้นที่เดียวกัน ทั้งหมดนี้เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความคิดสร้างสรรค์ อันจะเกิดผลงานใหม่ๆ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิ่งขึ้น นอกจากจะตอบวัตถุประสงค์ของบริ ษทั เรื่ องการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็ นอยู่ในการทางานแล้ว การเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวบริ เวณโรงงาน ถือเป็ นส่ วนหนึ่งรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (เพื่อตอบสนอง The Global Goals
ที่ 13 - Climate Action)
การรณรงค์ต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
มีการจัดอบรม และกิจกรรมต่างๆ เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน พร้อมการมีการสุ่ม
ตรวจสอบการดาเนินการของแต่ละหน่วยงานอยูเ่ สมอ มีการดาเนินการอย่างเข้มงวดหากพบการกระทาทุจริ ตคอรัปชัน่
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SNC
การแสดงพลัง ปลูกจิตสานึกต้ านภัยคอร์ รัปชั่นร่ วมกับภาครัฐฯ

วันที่ 6 กันยายน 2562 คณะผูบ้ ริ หารและตัวแทนพนักงานบริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน) เข้าร่ วมงานวัน
ต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ภายใต้แนวคิด “ รวมพลังอาสาสู้โกง ” ณ ภิรัช ฮอลล์ อาคารไบเทค บางนา เฟส 2 กรุ งเทพฯ

ถ่ ายทอดวั ฒ นธรรมการเป็ นบรรษั ท ภิ บ าล และการ
ด าเนิ น การด้ า นความยั่ ง ยื น ผ่ า นกระบวนการฝึ กอบรม
พนักงาน หรือกิจกรรม Morning Talk ประจาสัปดาห์

การดูแลสุ ขภาวะและความปลอดภัยในการทางาน
จัดทานโยบายและแผนงาน ด้านการบริ หารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ตลอดจนการออกแบบเครื่ องมือ อุปกรณ์ ระเบียบปฏิบตั ิตลอดจนคู่มือความปลอดภัย โดยมีการจัดฝึ กอบรมพนักงานให้มี
ความรู ้ความเข้าใจและได้รับข้อมูลข่าวสารในเรื่ องความปลอดภัยที่เพียงพอ และกาหนดให้เรื่ องความปลอดภัย ให้อยู่ใน
หลักสูตรการฝึ กอบรมพนักงานใหม่
สถิติอบุ ัติเหตุในการทางานเปรียบเทียบปี 2561 และปี 2562
จานวนครั้งที่เกิดอุ บตั ิเหตุจากการทางานและระดับความรุ นแรง
หน่ วยงาน

ไม่หยุดงาน
ปี 2561

หยุดงานไม่เกิน3 วัน หยุดงานเกิน 3 วัน สู ญเสี ยอวัยวะ/ทุพพล

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561

เสี ยชี วิต

รวม

ทรั พย์สิ นเสี ยหาย

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2562

สมุทรปราการ

4

5

15

6

7

7

0

0

0

0

0

0

26

18

ระยอง

29

24

7

6

4

8

1

0

0

0

3

3

44

41

รวม

33

29

22

12

11

15

1

0

0

0

3

3

70

59
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ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
ในปี 2562 จากการเก็บข้อมูลสถิติอุบตั ิเหตุมีแนวโน้มลดลง อันเป็ นผลจากการปรับปรุ งจุดปฏิบตั ิงานที่มีความ
เสี่ ยง เช่น การปรับปรุ งการ์ดเลเซอร์ที่เครื่ องจักร การติดตั้งการ์ดให้กบั เครื่ องจักรที่มีจุดหมุนตามแผนงานของหน่วยงาน
ความปลอดภัยตั้งแต่ปี 2561

การฝึ กซ้ อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟประจาปี 2562
บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามกฏหมายให้มีการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟปี ละ 1 ครั้ง เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อม
กรณี มีเหตุฉุกเฉิน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางาน
SNC Wellness Center ศูนย์สุขภาพพนักงาน
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้จัดตั้งศูนย์สุขภาพเพื่อเป็ นสวัสดิ การให้พนักงาน ที่ บริ ษทั ในเครื อจังหวัดระยอง และ
สมุทรปราการ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มสุ ขภาพพลานามัยของพนักงาน
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SNC
การตรวจสุ ขภาพประจาปี

จัดให้มีการตรวจสุ ขภาพ สาหรับพนักงานทุกระดับเป็ นประจาทุกปี นอกจากนี้ยงั ได้ทาการจัดซื้ อเครื่ องกระตุน้ หัวใจไฟฟ้ า
(AED) จานวน 4 เครื่ องเพื่อประจาไว้ที่บริ ษทั เผื่อกรณี ฉุกเฉิน

โครงการจัดอบรมขับขี่ปลอดภัย

เนื่องจากมีพนักงานส่ วนนึงที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็ นพาหนะในการเดินทาง บริ ษทั ฯ จึงได้ร่วมกับสถานนีตารวจ
คลองด่าน ในการจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาอบรมให้ความรู ้ และทาการทดสอบ เกี่ยวกับกฏจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัย โดย
พนักงานที่สอบผ่าน บริ ษทั ฯได้มอบหมวกกันน็อคเพื่อนาไปใช้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ต่อไป

กิจกรรม รณรงค์รวบผม สวมหมวก
เพื่อเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยง ซึ่งอาจเกิดเส้นผมปลิวเข้าไปติดกับเครื่ องจักรจนเกิดอุบตั ิเหตุจาการทางาน ทีมงาน
จป. และคณะ คปอ. ได้จดั กิจกรรมรณรงค์เพื่อสื่ อสารถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวพนักงานและเป็ นลดความเสี่ ยงจาการ
เกิดอุบตั ิเหตุ
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ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ

กิจกรรม SAFETY DAY 2562
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 บริ ษทั ในเครื อ SNC ได้จดั กิจกรรม Safety Day ประจาปี 2562 ขึ้น เพื่อส่งเสริ มให้
พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยและคานึงถึงการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม โดยในงาน ได้มีการจัดกิจกรรมประกวดคาขวัญ
ความปลอดภัย คาขวัญลดสภาวะโลกร้อน ซุม้ เกมส์ต่างๆ การประกวดชุดรี ไซเคิล ฯลฯ ซึ่งมีพนักงานเข้าร่ วมกิจกรรมมาก
ว่า 1,500 คน ตามหลักฐานการลงทะเบียนร่ วม

การมีส่วนร่ วมกับชุ มชน พัฒนาชุ มชน และสั งคมให้
อยู่ร่วมกันอย่ างเกือ้ กูล
บริ ษทั ได้ดาเนินธุรกิจตามแนวทางความรับผิดชอบ
ต่อชุมชน โดยได้คานึงถึงผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจต่อ
ชุมชนใกล้เคียงจึงได้ดาเนินการสารวจชุมชนเป็ นประจาทุกปี
ทั้งนี้เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหา ผลกระทบต่างๆ และนามา
หารื อร่ วมกับคณะกรรมการและผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการกาหนด
วิธีการปรับปรุ งแก้ไขเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล ซึ่ งในปี 2562 นี้ บริ ษทั ไม่พบข้อร้องเรี ยนจากการดาเนินการที่ ส่งผล
กระทบแต่อย่างใด จากชุมชนแต่อย่างใด
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อการประเมินประสิ ทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
เพื่อให้มีความมัน่ ใจว่า รายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ รวมทั้งข้อมูลที่ใช้ในการตัดสิ นใจมีความถูกต้อง ครบถ้วน
และน่าเชื่ อถือ โดยบริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน เพื่อดูแลและกากับระบบควบคุมภายในของ
บริ ษทั ให้ปฏิบตั ิตามนโยบายและข้อพึงปฏิบตั ิที่ได้รับมอบหมาย และให้เป็ นไปตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ในปี 2562 คณะกรรมการได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ าย
บริ หาร ประกอบการตรวจสอบเอกสารที่ ฝ่ายบริ หารจัดทา และการตอบแบบประเมินระบบควบคุมภายในของ
บริ ษทั ฯ ด้วยตนเอง ซึ่งสรุ ปผลการประเมินระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ การควบคุมภายใน
องค์กร การประเมินความเสี่ ยงการควบคุมการปฏิบตั ิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล และระบบการ
ติดตาม คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอในสภาพปั จจุบนั
รวมทั้งมีการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสมในสภาพปั จจุบนั
บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในโดยเฉพาะในเรื่ องการทาธุรกรรมกับผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผู ้
ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอเหมาะสมและสามารถป้ องกัน ทรัพย์สินของบริ ษทั อันเกิ ดจากการที่
ผูบ้ ริ หารนาไปใช้โดยมิชอบหรื อไม่มีอานาจเพียงพอ
ในส่ วนของการควบคุมภายในของบริ ษทั ย่อยนั้น บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้บริ ษทั ย่อยดาเนินการจัดให้มีระบบ
การควบคุมภายในที่สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯโดยบริ ษทั ฯ มีการเข้าไปตรวจสอบการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยเป็ นประจา ซึ่งที่ผา่ นมาพบว่า บริ ษทั ย่อยได้จดั ให้มีการควบคุมภายในด้านต่างๆทั้ง 5 ส่วน
ที่เพียงพอเช่นเดียวกับบริ ษทั ฯ
สรุ ปผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ มีดงั นี้
การควบคุมภายในองค์กร (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 นลายลักษณ์ อกั ษร และในการ
กาหนดนโยบายและแผนการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ บริ ษทั ฯ ได้คานึงถึงความเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย ตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
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ที่ 1 ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริ ษทั มีการประเมินความเสี่ ยง ทั้งปัจจัยความเสี่ ยงที่มาจากภายนอกและภายในบริ ษทั และมีการวิเคราะห์
เหตุการณ์ที่จะทาให้ปัจจัยที่เป็ นความเสี่ ยงนั้นเกิดขึ้นผ่านการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ประจาเดือน
และนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ทุกไตรมาส นอกจากนี้ บริ ษทั มีการกาหนดให้มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์
ที่เป็ นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ 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 ้ ือหุ้นสามารถสอบทานความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
คณะกรรมการภายหลังได้
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริ ษทั กาหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อทาหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุม
ภายในของพนักงานในแต่ละส่วนงานโดยมีการกาหนดให้ผตู ้ รวจสอบภายในต้องรายงานผลการตรวจสอบโดยตรง
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเฉพาะในกรณี ที่ตรวจพบข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ
จะต้องรายงานเพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร
11.2 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบต่ อการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิ หน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยในปี 2562 ได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้ น 4 ครั้ง เป็ นการร่ วมประชุมกับผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบ
บัญชี และผูต้ รวจสอบภายในตามความเหมาะสม ซึ่งสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
1. สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินสาหรับปี 2562 ร่ วมกับผูบ้ ริ หารและ
ผูส้ อบบัญชี เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้จดั ทาขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรใน
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สาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปและมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ พร้อม
ทั้งให้ขอ้ สังเกตและรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริ ษทั ฯ
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal
audit) ที่ เหมาะสมและมี ประสิ 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 ได้ติดตามการดาเนินงานในปี 2562 ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ความ
รับ ผิด ชอบ ที่ ได้รับมอบหมาย โดยมี ความเห็ น ว่า บริ ษ ัทฯ ได้จัดท างบการเงิน อย่างถูกต้องในสาระสาคัญ ตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป มีการเปิ ดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันหรื อรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ มีการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
11.3 หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
1. นายพรชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล ตาแหน่งผูจ้ ดั การแผนกตรวจสอบภายใน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่านายพรชัย ศิริกิจพาณิ ชย์กลู 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. นางสาวเกศริ น เดชพันธุ์ ตาแหน่ ง เลขานุการบริ ษทั และเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งหัวหน้างานกากับดูแลการ
ปฏิบตั ิงานของบริ ษทั

152

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด มหำชน | รายงานประจาปี 2562

1 ส่วนที่ 2 การจั ดการและการกากั บดูแลกิจการ
12. รายการระหว่างกัน
12.1 ลักษณะรายการระหว่างกัน
ในระหว่างปี 2562 บริ ษทั มีรายการกับบริ ษทั ย่อย โดยเป็ นรายการซื้ อขายสิ นค้าและวัตถุดิบระหว่างกันตาม
สายการผลิตของแต่ละบริ ษทั ซึ่งรายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงกันตามปกติ
ธุรกิจ และมีรายการระหว่างบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันอื่นได้แก่ การกูย้ ืมระยะสั้นและระยะยาวระหว่างกลุ่มบริ ษทั
รายการระหว่างกันของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้เปิ ดเผยไว้ครบถ้วนแล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 หัวข้อ 4
12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัตริ ายการระหว่างกัน
บริ ษทั ได้มีการกาหนดมาตรการและขั้นตอนการทารายการระหว่างกัน โดยให้มีการปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
กฎระเบียบของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หากมี
รายการระหว่างกัน ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยเกิ ดขึ้นกับบุคคลที่ อาจมี ส่วนได้ส่ วนเสี ย หรื ออาจก่ อให้เกิ ดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูพ้ ิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าทารายการ และ
เสนอแนะต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มัติ โดยค านึ ง ถึ ง ประโ ยชน์ 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 ือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ การกาหนดราคาและเงื่อนไขการทารายการ 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 มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
หากบริ ษทั มีการเข้าทารายการระหว่างกันในอนาคต บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามมาตรการการอนุมตั ิรายการระหว่าง
กันตามข้อ 12.2 โดยการเข้าทารายการระหว่างกันของบริ ษทั ในอนาคตนั้น จะเป็ นรายการตามปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันตามปกติธุรกิจ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั กับกิจการที่เกี่ยวข้อง
และผูถ้ ือหุ้น 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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SNC
13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ตารางสรุปงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อนื่
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บคุ คลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่
รายได้รอตัดบัญชีส่วนที่รับรู ้ภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพยที่กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2562
2561
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%

836.77
889.27
27.43
546.92
134.28
2,434.67

15.50% 879.62
16.48% 900.18
0.51%
51.70
10.13% 261.97
2.49%
73.73
45.11% 2,167.20

18.25% 505.39
18.67% 1,065.37
1.07%
15.90
5.43% 317.03
1.53% 164.74
44.96% 2,068.43

10.40%
21.92%
0.33%
6.52%
3.39%
42.57%

4.22
0.08%
36.10
0.75%
59.09
1.22%
26.50
0.49%
16.50
0.34%
13.50
0.28%
210.00
3.89% 232.13
4.82% 173.61
3.57%
2,630.93 48.75% 2,259.13 46.86% 2,441.83 50.40%
52.83
0.98%
59.15
1.23%
44.75
0.77%
24.84
0.46%
26.21
0.54%
27.35
0.56%
12.89
0.24%
24.29
0.50%
30.86
0.63%
2,962.21 54.89% 2,653.51 55.04% 2,790.99 57.43%
5,396.88 100.00% 4,820.71 100.00% 4,859.42 100.00%

169.00
1,290.70
10.48
221.30
45.07
84.12
13.28
1,833.95

3.13% 123.00
23.92% 1,116.36
0.19%
12.72
4.10%
24.49
0.83% 241.03
1.56%
11.83
0.25%
23.56
33.98% 1,552.99
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2.55%
30.00
23.16% 1,109.97
0.26%
23.42
0.51%
13.72
5.02% 247.81
0.25%
8.16
0.49%
20.11
32.21% 1,453.19

0.62%
22.84%
0.48%
0.28%
5.10%
0.17%
0.41%
29.90%

ที่ 1 ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
ล้านบาท
%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
ล้านบาท
%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
ล้านบาท
%

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รายได้รอตัดบัญชี

48.13

0.89%

50.32

1.04%

52.51

1.08%

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

32.30

0.60%

184.01

3.82%

455.86

9.38%

1.80

0.03%

4.00

0.08%

4.32

0.09%

78.51

1.46%

65.26

1.35%

56.00

1.15%

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

4.43

0.08%

4.19

0.09%

3.97

0.08%

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

165.17

3.06%

307.78

6.38%

572.66

11.78%

1,999.12

37.04%

1,860.77

38.60%

2,025.85

41.69%

287.78

5.33%

287.78

5.97%

287.78

5.92%

1,213.60

22.49%

1,213.60

25.17%

1,213.60

24.97%

75.70

1.40%

75.82

1.57%

73.82

1.52%

1,648.57

30.55%

1,211.76

25.14%

1,076.36

22.15%

3,225.65

59.77%

2,788.96

57.85%

2,651.56

54.57%

172.11

3.19%

170.98

3.55%

182.01

3.75%

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

3,397.76

62.96%

2,959.94

61.40%

2,833.57

58.31%

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

5,396.88

100.00%

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน

รวมหนีส้ ิน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

4,820.71 100.00%

4,859.42 100.00%
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ปี 2562
ล้านบาท

ปี 2561
%

รายได้จากการขายและบริ การ

6,625.58 100.00%

ต้นทุนขายและบริ การ

-5,936.92

ล้านบาท

ปี 2560
%

6,498.90 100.00%

ล้านบาท

%

7,526.71 100.00%

-89.61% -5,628.05

-86.60% -6,645.14

-88.29%

688.67

10.39%

870.85

13.40%

881.57

11.71%

5.72

0.09%

4.98

0.08%

3.05

0.04%

กาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อ
ขาย
รายได้อื่น

524.77

7.92%

89.31

1.35%

131.18

2.02%

59.31

0.79%

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

-119.01

-1.80%

-95.34

-1.47%

-89.39

-1.19%

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

-287.09

-4.33%

-313.89

-4.83%

-337.06

-4.48%

ค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดจาก
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร

-20.35

-0.31%

-37.96

-0.58%

-33.45

-0.44%

-27.71

-0.42%

-23.64

-0.36%

-30.41

-0.40%

กาไร (ขาดทุน) จากการจาหน่ายเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย
กาไร (ขาดทุน) จากการจาหน่ายเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วม
ต้นทุนทางการเงิน

-

-

-

-9.00

-0.12%

-

-

กาไรขั้นต้ น
รายได้ดอกเบี้ยรับ

-

-

-

-

-

2.31

0.03%

-

-10.63

-0.16%

-31.66

-0.49%

-35.43

-0.47%

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั
ร่ วม

-18.15

-0.27%

-22.99

-0.35%

1.25

0.02%

กาไรก่อนภาษีเงินได้

827.84

12.49%

481.53

7.41%

410.44

5.45%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

-101.54

-1.53%

-44.55

-0.69%

-0.59

-0.01%

กาไรสาหรับปี

726.30

10.96%

436.98

6.72%

409.85

5.45%
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-

ที่ 1 ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

-

-

-

-

-3.90

-0.05%

436.98

6.72%

405.95

5.39%

การดาเนินงานที่ยกเลิก
ขาดทุน สาหรับปี จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
- สุ ทธิจากภาษี
กาไรสาหรับปี

726.30 10.96%

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้ าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภท
ใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี -สุทธิ
จากภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

10.88

0.16%

-6.75

-0.10%

-

-

-2.18

-0.03%

1.35

0.02%

-

-

8.70

0.13%

5.40

0.08%

-

-

735.00 11.09%

431.58

6.64%

405.95

5.39%

722.11 10.90%

430.70

6.63%

401.31

5.33%

0.06%

6.28

0.10%

4.64

0.06%

726.30 10.96%

436.98

6.72%

405.95

5.39%

730.78 11.03%

425.18

6.54%

401.31

5.33%

0.06%

6.39

0.10%

4.64

0.06%

735.00 11.09%

431.58

6.64%

405.95

5.39%

การแบ่งปันกาไร
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม
กาไรสาหรับปี

4.19

การแบ่งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาท)

4.22

2.51

1.50

1.39
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SNC
อัตราส่ วนทางการเงิน

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง (ครั้ง)

1.33

1.40

1.42

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (ครั้ง)

1.03

1.23

1.21

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (ครั้ง)

7.52

6.70

7.07

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

49

55

52

14.68

19.44

18.04

ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย (วัน)

25

19

20

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (ครั้ง)

4.93

5.06

5.41

ระยะเวลาชาระหนี้ (วัน)

74

73

68

Cash Cycle (วัน)

0

1

4

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (เท่า)

0.59

0.63

0.71

อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)

0.07

0.19

0.26

อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย (เท่า)

78.89

16.21

12.45

อัตรากาไรขั้นต้น (%)

10.39

13.40

11.80

อัตรากาไรสุ ทธิ (%)

10.90

6.63

5.29

กาไรต่อหุ้น (บาท)

2.51

1.50

1.39

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (%)

16.41

10.60

8.75

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น (%)

24.40

14.55

15.53

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุ ทธิ (%)

33.87

66.82

64.54

อัตราส่ วนแสดงสภาพคล่อง

อัตราส่ วนแสดงการดาเนินงาน

อัตราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ (ครั้ง)

อัตราส่ วนการชาระหนี้

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
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ที่ 1 ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14.1 การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
รายได้จากการขาย จานวน 6,626 ล้านบาท (2561: 6,499 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 127 ล้านบาท คิดเป็ น 2% รายได้กลุ่มงาน
รับจ้างประกอบเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้รับคาสั่งซื้อเครื่ องปรับอากาศจากลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้กลุ่ม
ชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่ องใชไฟฟ้ าลดลง เนื่องจากยอดขายในประเทศและส่งออกลดลงตามสภาวะ
อุตสาหกรรมซึ่งส่งผลให้กาไรขั้นต้นลดลง โดยในระหว่างปี บริ ษทั มีกาไรจากกาขายโรงงานที่แหลมฉบัง 524 ล้านบาท
(หลังภาษี 420 ล้านบาท) โดยมีค่าใช้จ่ายในการขายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการส่งออกเพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการ
บริ หารลดลง อีกทั้งดอกเบี้ยจ่ายก็ลดลงด้วยเนื่องจากในระหว่างปี มีการคืนเงินกูย้ ืมจากธนาคาร ทาให้ท้งั ปี บริ ษทั มี
กาไรสุ ทธิ จานวน 722 ล้านบาท (2561 : 431 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 291 ล้านบาท คิดเป็ น 67.5% กาไรที่เพิ่มขึ้นมาจากกาไร
จากการขายโรงงานที่แหลมฉบังจานวน 420 ล้านบาท หัก ค่าใช้จา่ ยพิเศษอื่นๆ รวม 37 ล้านบาท เช่น การตัดจาหน่าย
ส่วนต่อเติมอาคารเมื่อมีการย้ายโรงงานและการจ่ายเงินชดเชยพนักงานและการบันทึกสารองผลประโยชน์พนักงาน 400
วัน ตามกฎหมายใหม่ จึงมีกาไรจากการดาเนินงาน 339 ล้านบาทโดยมีกาไรที่เป็ นตัวเงิน EBITDA จานวน 650 ล้านบาท
ไม่รวมกาไรจากรายการพิเศษ

14.2 ฐานะการเงินของบริษัท
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีสินทรัพย์รวมจานวน 5,397 ล้านบาท (ปี 2561: 4,821 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 576 ล้านบาท
คิดเป็ น 12% รายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญมีดงั นี้
▪ สิ นค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น 285 ล้านบาท จากลูกค้ารายใหม่และนโยบายการทาสต๊อค โดยระยะเวลาการหมุนของ
สิ นค้าปี 2562 เท่ากับ 25 วัน (ปี 2561 : 19 วัน)
▪ เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ลดลง 32 ล้านบาท จากการลดสัดส่วนการถือหุ้น
▪ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 372 ล้านบาท จากการขยายธุรกิจสร้างโรงงานและสั่งซื้อเครื่ องจักรที่
ระยอง
หนีส้ ิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีหนี้สินรวมจานวน 1,999 ล้านบาท (ปี 2561: 1,861 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น จานวน 138 ล้าน
บาท คิดเป็ น 7% รายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญมีดงั นี้
▪ เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 175 ล้านบาท ซึ่งผันแปรตามตามยอดซื้อวัตถุดิบและยอดขายที่เพิ่มขึ้น
▪ จ่ายคืนเงินกูย้ ืมสถาบันการเงิน 302 ล้านบาท จากเงินรับจากการขายโรงงานที่แหลมฉบัง
▪ เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 197 ล้านบาท จากการขยายธุรกิจสร้างโรงงานและสั่งซื้อเครื่ องจักรที่ระยอง
▪ ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพิ่มขึ้น 72 ล้านบาท เนื่องจากกาไรจากการขายโรงงานที่แหลมฉบัง
▪ อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ้น D/E เท่ากับ 0.59 เท่า ( ปี 2561 : 0.63 เท่า) หนี้ สินส่ วนใหญ่เป็ น
เจ้าหนี้การค้า
▪ อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น D(int) /E เท่ากับ 0.07 เท่า (ปี 2561 : 0.19 เท่า)
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ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ส่วนของผูถ้ ือหุ้นจานวน 3,398 ล้านบาท (ปี 2561 จานวน 2,960 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจานวน
438 ล้านบาท จากการที่บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิสาหรับปี 2562 จานวน 722 ล้านบาท บริ ษทั ได้จดั สรรเงินปันผลระหว่าง
กาลสาหรับปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น สาหรับหุ้นสามัญจานวน 287,777,339 หุ้น คิดเป็ นจานวนเงิน
144 ล้านบาท และในงวดสิ้นปี อันเป็ นงวดสุ ดท้ายในอัตราหุน้ ละ 0.35 บาท สาหรับหุ้นสามัญจานวน 287,777,339
หุ้น คิดเป็ นจานวนเงิน 101 ล้านบาทโดยกาหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุ ดท้ายในวันที่ 27 เมษายน 2563 บริ ษทั จัดสรรเงิน
ปันผลรวมเป็ นอัตราหุ้นละ 0.85 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 38 ของกาไรสุ ทธิ (นโยบาย: จ่ายเงินปันผลไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ หากไม่มีเหตุจาเป็ นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของ
บริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ ) โดยมีอตั ราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น (ROE) ร้อยละ 24.40 (ปี 2561: ร้อยละ 14.55)
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SNC
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามที่บริ 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 2562 ได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เป็ นการร่ วมประชุมกับผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และผูต้ รวจสอบภายใน
ตามความเหมาะสม ซึ่งสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
1.

2.

3.
4.
5.
6.

สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินสาหรับปี 2562 ร่ วมกับผูบ้ ริ หารและผูส้ อบบัญชี เพื่อให้
มัน่ ใจว่ารายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้จดั ทาขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทัว่ ไปและมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ พร้อมทั้งให้ขอ้ สังเกตและรับทราบ
แนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริ ษทั ฯ
สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสม
และมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน 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 นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
สอบทานการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ ระเบียบปฏิบตั ิและข้อ
กฎหมาย ซึ่ ง บริ ษ ัท ฯ ได้ผ่านการรั บ รองเป็ นสมาชิ กแนวร่ วมปฏิ บัติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้านการทุ จริ ต
คอร์รัปชัน่ ( Thailand ‘s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Committee : CAC ) เมื่อวันที่ 16
ตุลาคม 2558 เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมที่เหมาะสม และ เพียงพอในการป้ องกันความเสี่ ยงด้านทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ได้ติดตามการดาเนินงานในปี 2562 ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีความเห็นว่า บริ ษทั ฯ ได้จดั ทางบการเงินอย่างถูกต้องในสาระสาคัญตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป มี
การเปิ ดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันหรื อรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุม
ภายในและการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมกับสภาพธุ รกิจ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

(นายสุ ชาติ 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 ือหุ้นและนักลงทุนทัว่ 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 2562

นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
ประธานกรรมการบริ ษทั
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SNC
รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษ ัท เอส เอ็ น ซี ฟอร์ เมอร์ จ ำกัด (มหำชน) ได้จัด ตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำตอบแทน ซึ่ ง
ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระทั้งหมดจำนวน 3 ท่ำน ได้แก่
1) นำยชัยศักดิ์

อังค์สุวรรณ

ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทน

2) นำยวิศำล

วุฒิศกั ดิ์ศิลป์

กรรมกำรสรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทน

3) พล.ต.ท นพ. นพศักดิ์ ภูวฒั นเศรษฐ

กรรมกำรสรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนได้ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ โดยระหว่ำงปี 2562 คณะกรรมกำรสรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทนได้มีกำรประชุม
รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยกรรมกำรทุกท่ำนได้เข้ำร่ วมประชุมครบทุกครั้ง สรุ ปสำระสำคัญได้ดงั นี้
1) พิจำรณำหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม เพื่อดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริ ษทั รวมทั้ง
คัดเลือกบุคคลที่มีควำมเหมำะสม และเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำร นำเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นให้เป็ นผู ้
แต่งตั้งกรรมกำร
2) พิจำรณำแนวทำงกำหนดค่ำตอบแทน และรู ปแบบของค่ำตอบแทน ทั้งที่ เป็ นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของ
คณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำร เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
3) พิจำรณำหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผูบ้ ริ หำรระดับสู ง รวมทั้ง
คัดเลือกบุคคลที่มีควำมเหมำะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
4) พิจำรณำแนวทำงกำหนดค่ำตอบแทน และรู ปแบบของค่ำตอบแทน ทั้งที่ เป็ นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของ
ผูบ้ ริ หำรระดับสูง และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
5) ส่งเสริ ม สนับสนุน และเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ้นรำยย่อยเสนอวำระและเสนอชื่อบุคคลเข้ำเป็ นกรรมกำร แทน
กรรมกำรที่ครบวำระเป็ นกำรล่วงหน้ำ ตั้งแต่วนั ที่ 16 กันยำยน 2562 จนถึงวันที่ 16 ธันวำคม 2562

(นำยชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ)
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) ได้จดั ตั้งคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง คือ นำยสมบุญเกิดหลิน
ประธำนเป็ นคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงได้ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ฯ โดยระหว่ำงปี 2562 คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยงได้มี กำรประชุ ม รวมทั้งสิ้ น 4 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 ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน 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 ิอย่ำงต่อเนื่อง และเป้ ำหมำยที่กำหนด รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้น และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
อื่นๆอย่ำงเหมำะสม

(นำยสมบุญ เกิดหลิน)
ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
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SNC
รายงานคณะกรรมการ ESG
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) ได้จดั ตั้งคณะกรรมกำร ESG คือ นำยสมบุญเกิดหลิน ประธำนเป็ น
คณะกรรมกำร ESG
คณะกรรมกำร ESG ได้ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริ ษ ัทฯ โดยระหว่ำงปี 2562 คณะกรรมกำร ESGได้มี กำรประชุ ม รวมทั้งสิ้ น 7 ครั้ ง โดยกรรมกำรทุ กท่ ำนได้เข้ำร่ วม
ประชุมครบทุกครั้ง สรุ ปสำระสำคัญได้ดงั นี้
1. พิจำรณำทบทวนนโยบำยเกี่ยวกับหลักบรรษัทภิ บำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั
อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทำงปฏิบตั ิของสำกล และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2. พิจำรณำประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกส่วน ทั้งในด้ำนสังคม สิ่ งแวดล้อม ตลอดสำยโซ่
อุปทำนเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในกำรดำเนินกำร
3. ติดตำมผลกำรดำเนิ นกำรของคณะทำงำน ให้คำปรึ กษำและแนะนำแนวทำงกำรดำเนิ นกำร ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และเป็ นไปแนวปฏิบตั ิของสำกล
4. กำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมหลักบรรษัทภิบำลของสถำบันกำกับ เช่น ตลำดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เป็ นต้น ด้วยควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
5. นำแนวทำงกำรกำกับดูแลกิ จกำรของบริ ษทั จดทะเบี ยนในประเทศไทยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งสอดคล้องกับหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรของ OECD (OECD Principles of Corporate Governance) มำใช้เป็ นหลักในกำรดำเนิ นงำน ได้แก่ สิ ทธิ
ของผูถ้ ื อหุ้ น กำรปฏิ บัติ ต่อผูถ้ ื อหุ้ นอยำงเท่ ำเที ยมกัน สิ ทธิ ข องผูม้ ี ส่วนได้เสี ย กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำม
โปร่ งใส และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
6. ส่งเสริ มกำรเผยแพร่ วฒั นธรรมในกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และกำรมีส่วนร่ วมในกำรดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืนให้เป็ นที่เข้ำใจทัว่ ทุกระดับ และมีผลในทำงปฏิบตั ิ
7. ทบทวนผลกำรดำเนินงำนประจำปี เปรี ยบเทียบกับเป้ ำหมำยเพื่อกำหนดแนวทำงในกำรดำเนินกำรของบริ ษทั ฯ
ให้สอดคล้องกับนโยบำยเกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั
ในปี ต่อไป

(นำยสมบุญ เกิดหลิน)
nประธำนคณะกรรมกำร ESG
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SNC
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 25/2562
วันที่ 27 มีนำคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมสำนักงำนใหญ่ บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหำชน)
เริ่ มประชุมเวลำ 14.30 น.
คุณสำธิต ชำญเชำวน์กุล ประธำนกรรมกำรบริ ษทั ทำหน้ำที่เป็ นประธำนที่ประชุม
คุณอนะรัช ชัยธนะภิญโญ เลขำนุกำรที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบจำนวนหุ้นทั้งหมดและหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงของบริ ษทั ดังนี้
หุ้นจดทะเบียนและมีสิทธิออกเสียง
จำนวน
287,777,339
หุ้น
ผูถ้ ือหุ้นที่มำประชุมทั้งหมดจำนวน
มำด้วยตนเอง
รับมอบฉันทะ
จำนวนหุ้นทั้งหมด
คิดเป็ นร้อยละของหุ้นที่จำหน่ำยได้ท้งั หมด

เริ่ มประชุม
87 รำย
65 รำย
22 รำย
146,705,148 หุ้น
50.98

ปิ ดประชุม
94 รำย
69 รำย
25 รำย
148,421,548 หุ้น
51.58

จำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่มีอยูท่ ้งั หมด ครบเป็ นองค์ประชุมตำมมำตรำ 103 แห่ง
พระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ แล้ว
คุณสำธิต ชำญเชำวน์กุล ประธำนกรรมกำรบริ ษทั กล่ำวเปิ ดประชุม
เลขำนุกำรที่ประชุมได้แนะนำคณะกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และผูส้ อบบัญชีดงั นี้
1. คุณสำธิต
ชำญเชำวน์กุล ประธำนกรรมกำรบริ ษทั และกรรมกำรอิสระ
2. ดร.สมชัย
ไทยสงวนวรกุล ประธำนกรรมกำรบริ หำร และกรรมกำร
3. คุณชัยศักดิ์
อังค์สุวรรณ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
4. คุณสุ ชำติ
บุญบรรเจิดศรี ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
5. คุณวิศำล
วุฒิศกั ดิ์ศิลป์
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน และกรรมกำรอิสระ
6. คุณชนิสำ
ชุติภทั ร์
กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
7. พล.ต.ท.นพ.นพศักดิ์ ภูวฒั นเศรษฐ
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน และกรรมกำรอิสระ
8. คุณสมบุญ
เกิดหลิน
ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง กรรมกำร ESG
กรรมกำรและกรรมกำรบริ หำร
9. คุณสำมิตต์
ผลิตกรรม
ประธำนกรรมกำร ESG กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
กรรมกำรและกรรมกำรบริ หำร
10. คุณรัฐภูมิ
นันทปถวี
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชีกำรเงิน
11. คุณวิไลวรรณ
ผลประเสริ ฐ
ผูส้ อบบัญชี
12. คุณอนะรัช
ชัยธนะภิญโญ เลขำนุกำรที่ประชุม
กรรมกำรที่เข้ำร่ วมประชุม 9 ท่ำน คิดเป็ น 100% ของกรรมกำรทั้งหมด
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SNC
เลขำนุ กำรที่ ประชุ มได้แจ้งให้ที่ประชุ มทรำบว่ำ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ื อหุ้นเสนอวำระกำรประชุม ส่ ง
คำถำมล่วงหน้ำ และเสนอชื่ อบุคคลเพื่ อเข้ำรั บกำรเลื อกตั้งเป็ นกรรมกำร นับตั้งแต่วนั ที่ 19 กันยำยน 2561 ถึ งวันที่ 19
ธันวำคม 2561 ปรำกฏว่ำไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่ำนใดเสนอวำระกำรประชุม ส่ งคำถำมล่วงหน้ำและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำร
เลือกตั้งเป็ นกรรมกำรมำแต่อย่ำงใด
ในกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นในครั้งนี้ มติของที่ประชุมให้ถือตำมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ “ข้อ 34” โดยมติของที่ประชุมผู ้
ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยให้นบั หนึ่งหุ้นเป็ นหนึ่ง
เสี ยง ถ้ำมีคะแนนเสี ยงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสี ยงเพิม่ ขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขำด และในกำรลงคะแนน
ของวำระกำรประชุมทุกวำระ ขอให้ท่ำนผูถ้ ือหุน้ โปรดระบำยสี ลงในช่อง  ว่ำ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
ลงในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้ล่วงหน้ำไว้ก่อนแล้ว โดยในกำรลงคะแนนในบัตรนี้จะใช้เวลำประมำณ 1 นำที เมื่อครบ
เวลำ จะมีเจ้ำหน้ำที่เป็ นผูจ้ ดั เก็บและทำกำรรวบรวมคะแนน กำรนับคะแนน จะนับเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย นับเสี ยงที่งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย และที่เหลือ คือเสี ยงที่เห็นด้วยเพื่อประกำศให้ที่ประชุมทรำบ กรณี ดงั ต่อไปนี้บริ ษทั จะถือว่ำเป็ นบัตรเสี ย ระบำยสี
ลงคะแนนในบัตรไม่ชดั เจน หรื อมำกกว่ำ 1 ข้อ หรื อมีกำรแก้ไขเครื่ องหมำยในบัตรลงคะแนน แต่ไม่ลงลำยมือชื่อกำกับกำร
แก้ไข หรื อไม่ลงลำยมือชื่อในบัตรลงคะแนน โดยในกำรตรวจนับคะแนนเสี ยงในครั้งนี้ มีผตู ้ รวจสอบนับคะแนนเสี ยงคือ
นำยสันทัด กองทัพธรรม จำกสำนักงำนกฎหมำยกองทัพธรรม
วำระที่ 1 รับทรำบรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 24/2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้นรับทรำบรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 24/2561 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 30 มีนำคม 2561
ควำมเห็ นของคณะกรรมกำร เห็ น สมควรเสนอต่อ ที่ ป ระชุ ม สำมัญ ผูถ้ ื อ หุ้ นเพื่ อรั บ ทรำบรำยงำนกำรประชุ ม
ดังกล่ำว
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทรำบรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 24/2561
วำระที่ 2 รับทรำบผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้นรับทรำบผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2561 ของบริ ษทั ฯ
คุณสำมิตต์ ผลิตกรรม รองประธำนกรรมกำรบริ หำร เป็ นผูร้ ำยงำนผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
รำงวัลแห่งควำมภำคภูมิใจ
1. บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหำชน) ได้รับรำงวัลองค์กรยัง่ ยืนระดับดีเด่น จำกตลำดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย
2. ได้รั บ กำรคัด เลื อ กให้ อ ยู่ใ นรำยชื่ อ หุ้ น ยัง่ ยืน หรื อ Thailand Sustainability Investment (THSI) ของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. รำงวัลบริ ษทั จดทะเบียนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในรอบปี 2561 บริ ษ ัท ฯ มี รำยได้จำกกำรขำย 6,499 ล้ำนบำท (2560: 7,527 ล้ำนบำท ลดลง 1,028 ล้ำนบำท)
หลักๆ มำจำกรำยได้จำกกลุ่ม OEM โดยลูกค้ำส่ งออกไปยัง ประเทศแถบตะวันออกกลำง ซึ่ งมี กำรปรั บ มำตรฐำนกำร
ประหยัดไฟฟ้ ำ ทำให้คำสั่งซื้อเครื่ องปรับอำกำศลดลง
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SNC
กำไรสุ ทธิ จำนวน 431 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไรสุ ทธิ 6.63% (2560: 401 ล้ำนบำท) กำไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้น 30 ล้ำน
บำท จำกกำรปรับปรุ งประสิ ทธิภำพกำรทำงำนของฝ่ ำยผลิตและฝ่ ำยสำนักงำน

แนวคิดในกำรดำเนินธุรกิจ เพื่อควำมยัง่ ยืนขององค์กร
- เริ่ มต้นจำกกำรปรับผังองค์กรให้เป็ น Matrix สนับสนุนพนักงำนรุ่ นใหม่ให้มีบทบำทในกำรทำงำน
- พัฒนำกำรผลิต โดยนำระบบกำรผลิตอัตโนมัติมำใช้
- มีกำรลงทุนในระบบ SAP เพื่อบริ หำรจัดกำรข้อมูลให้เชื่อมโยงกัน
- ด้ำนลูกค้ำ มีกำรวำงแผนรักษำลูกค้ำรำยเก่ำ และเพิ่มลูกค้ำรำยใหม่
- โดยจะต้องปฎิวตั ิมุมมองทำงด้ำนกำรเงิน กำรผลิต กำรตลำด และด้ำนทรัพยำกรมนุษย์
ผลกำรดำเนินงำนด้ำนอื่นๆ
กำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหำชน)ได้ผำ่ นกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภำคเอกชนไทย ในกำรต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชั่น เมื่ อวันที่ 16 ตุลำคม 2558 โดยในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้ทำแบบประเมิ น
ตนเอง และนำส่ งข้อมูลให้คณะกรรมกำร CAC พิจำรณำ เพื่อต่ออำยุใบรับรองโครงกำรแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชน
ไทยในกำรต่ อต้ำนกำรทุ จริ ต ซึ่ งบริ ษ ัท ฯ ได้ผ่ำนกำรพิ จำรณำและได้เข้ำร่ วมพิ ธีรับ มอบใบประกำศนี ยบัตรต่อ อำยุ
ใบรับรองเมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2561
กิจกรรมในปี 2561 ที่ผำ่ นมำ บริ ษทั มีกำรอบรมให้ควำมรู ้ดำ้ นกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต คอร์รัปชัน่ ในระดับผูจ้ ดั กำร
และหัวหน้ำงำนมีกำรทดสอบจนผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงมีกำรจัดกิจกรรมนิ ทรรศกำร Anti-Corruption dayสำหรับปี
2561 บริ ษทั มีแผนจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ เพื่อต่ออำยุใบประกำศนียบัตร และเชิญ
ชวนซัพพลำยเออร์ มำเข้ำร่ วมประกำศเจตนำรมณ์และยื่นขอคำรับรอง
วันที่ 6 กันยำยน 2561 ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนได้เข้ำร่ วมงำนวันต่อต้ำนคอร์ รัปชัน่ 2561 ภำยใต้แนวคิด “คนไทย
ตื่นรู ้สู้โกง” ที่ไบเทค บำงนำ
สำหรับปี 2562 บริ ษทั มีแผนเชิญชวนซัพพลำยเออร์ มำเข้ำร่ วมประกำศเจตนำรมณ์และยื่นขอคำรับรอง
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อรับทรำบผลกำรดำเนินงำน
คุณเจนเนตร เมธำวีวินิจ เงินกูย้ ืมระยะยำวลดลงเกิดจำกนำกำไรสะสมมำชำระหนี้หรื อไม่
คุณรัฐภูมิ นันทปถวี บริ ษทั มีกำไรสุ ทธิ รวมทั้งปี จำนวน 431 ล้ำนบำท บวกค่ำเสื่ อมรำคำ 300 ล้ำนบำท ซึ่ งเป็ น
กระแสเงินสดจำนวน 700 ล้ำนบำท ที่สำมำรถนำมำใช้ในกิจกรรมต่ำงๆ ทำงธุ รกิจ บริ ษทั ฯ จึงจัดสรรเงินดังกล่ำวมำชำระ
คืนเงินกูธ้ นำคำร เพื่อลดภำระดอกเบี้ยจ่ำย มีผลทำให้กำไรสุ ทธิเพิ่ม ซึ่งมีแผนจะจ่ำยคืนเงินกูอ้ ีกในปี 2562
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทรำบผลกำรดำเนินงำน
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินประจำปี 2561
คุณรัฐภูมิ นันทปถวี กรรมกำรผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน เป็ นผูช้ ้ ีแจงต่อที่ประชุม
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วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตำม พรบ.บริ ษทั มหำชนจำกัด ซึ่ งกำหนดให้บริ ษทั ต้องจัดงบกำรเงิน ณ
วันสิ้นสุ ดของรอบปี บัญชีที่ผำ่ นกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตแล้ว ให้ผถู ้ ือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินประจำปี
2561 ซึ่ง แสดงอยูใ่ นรำยงำนประจำปี ที่ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุ้นล่วงหน้ำแล้ว
ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินประจำปี 2561 ซึ่ ง
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบและรับรองเรี ยบร้อยแล้ว
ผูถ้ ือหุ้นไม่มีขอ้ ซักถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม เลขำนุกำรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงคะแนน
โดยที่ประชุมพิจำรณำแล้วออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วยจำนวน
146,771,548 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
งดออกเสี ยงจำนวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
บัตรเสี ย
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบกำรเงินประจำปี 2561
วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมตั ิจดั สรรเงินปันผลสำหรับปี 2561
คุณสำมิตต์ ผลิตกรรม รองประธำนกรรมกำรบริ หำร เป็ นผูช้ ้ ีแจงต่อที่ประชุม
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตำมผลประกอบกำรของบริ ษทั ที่มีกำไร บริ ษทั ฯ จึงเห็นสมควรจัดสรรเงินปั นผล และ
เพื่อให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัดซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิกำรจัดสรรกำไรดังกล่ำว
โดยมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบกำรจ่ำยเงินปันผลที่ผำ่ นมำดังนี้
รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผล
กำไรสุทธิตำมงบกำรเงิน (บำท)
จำนวนหุ้น
เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น:
- เงินปันผลระหว่ำงกำล (บำท/หุ้น)
- เงินปั นผลงวดสิ้ นปี (บำท/หุ้น)
รวมเป็ นเงินปันผลจ่ำยทั้งสิ้น (บำท)
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล

ปี 2561
430,696,091
287,777,339

ปี 2560
401,314,147
287,777,339

0.50
0.50
287,777,339
ร้อยละ 66.82

0.40
0.50
258,999,605
ร้อยละ 64.54

ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิจดั สรรเงินปั นผลจำกผลกำร
ดำเนิ นงำนประจำปี 2561 ในงวดสิ้ นปี อันเป็ นงวดสุ ดท้ำยในอัตรำหุ้นละ 0.50 บำท โดยกำหนดจ่ำยเงินปั นผลในวันที่ 26
เมษำยน 2562 ซึ่ งเมื่อรวมกับเงินปั นผลระหว่ำงกำลหุ้นละ 0.50 บำท รวมเป็ นเงินปันผลอัตรำหุ้นละ 1.00 บำท ทั้งนี้บริ ษทั
จัดสรรสำรองตำมกฎหมำย ไว้ครบถ้วนแล้ว 10% ของทุนจดทะเบียน
เงินปั นผลระหว่ำงกำลอัตรำหุ้นละ 0.50 บำท และเงินปั นผลงวดสิ้ นปี อัตรำหุ้นละ 0.50 บำท จ่ำยจำกเงินปั นผล
หรื อเงินส่ วนแบ่ งกำไรที่ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมำรวมคำนวณเป็ นรำยได้เพื่ อเสี ยภำษี เงิน ได้นิ ติบุ คคล ผูถ้ ื อหุ้ น บุ คคล
ธรรมดำจึงไม่สำมำรถใช้สิทธิเครดิตภำษีในกำรคำนวณภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ จะถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำย 10%
คุณอนงค์ ยำมัสเสถียร เงินปันผลจะถูกหัก ณ ที่จ่ำยอย่ำงไรในกำรคำนวณภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ
คุณรัฐภูมิ นันทปถวี เงินปั นผลที่บริ ษทั จ่ำยให้ผถู ้ ือหุ้นในรอบสิ้ นปี นี้ อัตรำหุ้นละ 0.50 บำท บริ ษทั จะหักภำษี ณ
ที่จ่ำย 10%
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ผูถ้ ือหุ้นไม่มีขอ้ ซักถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม เลขำนุกำรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงคะแนน
โดยที่ประชุมพิจำรณำแล้วออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วยจำนวน
146,771,548 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
งดออกเสี ยงจำนวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
บัตรเสี ย
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้จดั สรรเงินปันผลประจำปี 2561 ได้ตำมที่เสนอมำ
วำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนผูท้ ี่ออกตำมวำระ
พล.ต.ท.นพ.นพศักดิ์ ภูวฒั นเศรษฐ กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน เป็ นผูช้ ้ ีแจงต่อที่ประชุม
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นแต่งตั้งกรรมกำรบริ ษทั ฯ ทดแทนกรรมกำรที่ต้องออกจำก
ตำแหน่งตำมวำระจำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของจำนวนกรรมกำรที่มีอยูท่ ้งั หมด
ตำมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 16 ได้กำหนดว่ำในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี ทุกครั้งให้กรรมกำรต้อง
ออกจำกตำแหน่งตำมวำระเป็ นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด ซึ่งปัจจุบนั บริ ษทั ฯ มีกรรมกำรรวมทั้งหมด 9
ท่ำน ดังนั้นที่ครบวำระต้องออก 1 ใน 3 ก็คือจำนวน 3 ท่ำน ซึ่งรำยนำมกรรมกำรทั้งหมด 3 ท่ำน ที่จะต้องออกจำกตำแหน่ง
ตำมวำระในปี 2562 นี้ คือ
1. นำยชัยศักดิ์
อังค์สุวรรณ
2. นำยวิศำล
วุฒิศกั ดิ์ศิลป์
3. นำยสุ ชำติ
บุญบรรเจิดศรี
ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรได้พิจำรณำถึงคุณสมบัติ ประสบกำรณ์ ควำมเหมำะสมกับกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริ ษทั อีกทั้งจำกกำรตรวจสอบผลงำน ควำมเป็ นอิสระ และควำม เชี่ยวชำญของกรรมกำรที่ครบกำหนดวำระต้อง
ออกทั้ง 3 ท่ำน แล้วเห็นว่ำกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำน นี้สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรตอบสนองควำมต้องกำรทั้งใน
ปัจจุบนั และในอนำคตของบริ ษทั และคณะกรรมกำรได้เป็ นอย่ำงดี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรที่
ครบวำระต้องออกทั้ง 3 ท่ำน ดังกล่ำวกลับเข้ำเป็ นกรรมกำรของบริ ษทั ฯต่อไปอีกวำระหนึ่ง
เลขำนุกำรที่ประชุมเชิญกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำนออกจำกห้องประชุมชัว่ ครำว
คุณจุรีรัตน์ ชื่นสุ วรรณ ขอรำยละเอียดกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรอิสระที่ออกตำมวำระทั้ง 3 ท่ำน
คุณรัฐภูมิ นันทปถวี ขอชี้แจงดังนี้
1. คุณชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ วันที่ได้รับตำแหน่ง 3 เมษำยน 2557 กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร 5 ปี
2. คุณวิศำล วุฒิศกั ดิ์ศิลป์ วันที่ได้รับตำแหน่ง 27 กรกฎำคม 2555 กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร 7 ปี
3. คุณสุ ชำติ บุญบรรเจิดศรี วันที่ได้รับตำแหน่ง 25 ธันวำคม 2557 กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร 5 ปี
ผูถ้ ือหุ้นไม่มีขอ้ ซักถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็น เลขำนุกำรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงคะแนนโดย
ที่ประชุมพิจำรณำแล้วออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่งตำมวำระ เพื่อกลับเข้ำมำเป็ นกรรมกำรของ
บริ ษทั ฯ ต่ออีกวำระหนึ่ง ดังนี้
(1) นำยชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ
เห็นด้วยจำนวน
148,421,548 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
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งดออกเสี ยงจำนวน
บัตรเสี ย
(2) นำยวิศำล วุฒิศกั ดิ์ศิลป์
เห็นด้วยจำนวน
ไม่เห็นด้วยจำนวน
งดออกเสี ยงจำนวน
บัตรเสี ย
(3) นำยสุ ชำติ บุญบรรเจิดศรี
เห็นด้วยจำนวน
ไม่เห็นด้วยจำนวน
งดออกเสี ยงจำนวน
บัตรเสี ย

- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

0.00
0.00

148,421,548
-

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00

148,421,548
-

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำนเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ฯ
วำระที่ 6 พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
คุณชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน เป็ นผูช้ ้ ีแจงต่อที่ประชุม
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
อนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็ นประจำทุกปี โดยมีรำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำรสำหรับปี 2562 ดังนี้
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 2562 (ปี ที่เสนอ)
กรรมการ

60,000

30,000

บำท/เดือน

บำท/คน/เดือน

20,000

10,000

บำท/คน /ครั้ง

บำท/คน/ครั้ง

20,000

10,000

บำท/คน /ครั้ง

บำท/คน/ครั้ง

20,000

10,000

บำท/คน /ครั้ง

บำท/คน/ครั้ง

ไม่มี
ไม่มี
40,000 บำท/เดือน
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

รวมทั้งปี
2,520,000
600,000
160,000
80,000
480,000
3,840,000

หมำยเหตุ
1. ค่ำตอบแทนรำยเดือน กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำรจะไม่ได้รับค่ำตอบแทน
2. ผลตอบแทนประเภทอื่น ๆ ไม่มี- เช่น โบนัส บำเหน็จ หุ้ นบริ ษทั warrant ค่ำน้ ำมันเดิ นทำง ประกันอุบตั ิเหตุ ประกันชีวิต
ประกันสุขภำพ ค่ำรักษำพยำบำลตนเอง ครอบครัว บัตรเครดิต สมำชิกสโมสร

171

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด มหำชน | รายงานประจาปี 2562

SNC
ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำควำมเห็นของคณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนแล้ว
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นพิจำรณำ อนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำร สำหรับปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 3,840,000
บำท ซึ่งเป็ นค่ำตอบแทนที่อยูใ่ นระดับเดียวกับบริ ษทั จดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสำหกรรมเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ้นไม่มีขอ้ ซักถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติ ม เลขำนุ กำรที่ ประชุ มจึงเสนอขอให้ที่ประชุ มพิจำรณำ
ลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจำรณำแล้วออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วยจำนวน
148,421,548 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
งดออกเสี ยงจำนวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
บัตรเสี ย
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
มติ ที่ป ระชุม ที่ ประชุมพิ จำรณำแล้วมี มติ เป็ นเอกฉันท์อนุ มัติมอบอำนำจให้คณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ี อำนำจ
พิจำรณำจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรของบริ ษทั ฯ ได้ตำมที่เสนอมำ
วำระที่ 7 พิจำรณำแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชี
คุณสุ ชำติ บุญบรรเจิดศรี ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เป็ นผูช้ ้ ีแจงต่อที่ประชุม
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นสำมัญ
ประจำปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ ทุกปี
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอที่ ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งคุณวิไลวรรณ ผล
ประเสริ ฐ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 8420 และ/หรื อ คุณเอกสิ ทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4195 และ/
หรื อ คุณมำริ ษำ ธรำธรบรรพกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญำตเลขที่ 5752 จำกบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั สำหรับปี 2562 จำกบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยสำหรับปี 2562 โดยผูส้ อบบัญชีมีควำมเป็ นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสี ยใดๆ กับบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อย โดยกำหนดค่ำสอบบัญชีสำหรับปี 2562 ภำยในวงเงินไม่เกิน 4,304,000 บำท (ค่ำสอบบัญชีปี 2561: 4,430,000
บำท) โดยมีรำยละเอียดค่ำสอบบัญชีดงั นี้
ปี 2562 (ปี ที่นำเสนอ)
ประจำปี
ไตรมำส รวมทั้งสิ้น
ปี 2561
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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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 อัลทิเมท พำร์ท จำกัด
บริ ษทั อินฟิ นิต้ ี พำร์ท จำกัด
บริ ษทั พำรำไดซ์ พลำสติก จำกัด
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ครี เอติวิต้ ี แอนโทโลจี จำกัด

510,000
400,000
350,000
330,000
298,000
80,000
238,000
210,000
410,000

320,000
90,000
80,000
50,000
40,000
40,000
30,000
90,000
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830,000
490,000
430,000
380,000
338,000
80,000
278,000
240,000
500,000

780,000
490,000
420,000
368,000
318,000
278,000
278,000
230,000
500,000

SNC
10
11
12
13
14
15
16

บริ ษทั เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ์ จำกัด
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟูกอู ิ โฮลี อินซูเลชัน่ จำกัด
บริ ษทั เมอิโซะ เอส เอ็น ซี พริ ซิชนั่ จำกัด
บริ ษทั โอดิน พำวเวอร์ จำกัด
บริ ษทั ยะลำฟ้ ำสะอำด จำกัด
บริ ษทั โอดิน เมียนมำร์ จำกัด
บริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล เทคโน ไพพ์ จำกัด

250,000
50,000
208,000
70,000
50,000
50,000
3,504,000

40,000
20,000
800,000

290,000
50,000
228,000
70,000
50,000
50,000
4,304,000

280,000
50,000
218,000
70,000
50,000
50,000
50,000
4,430,000

ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจำก บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญ ชี จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษทั ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ย โดยกำหนดค่ ำสอบบัญ ชี ภำยในวงเงิ น 4,304,000 บำท
สำหรับปี 2562 ตำมที่กล่ำวข้ำงต้น
ไม่ผูถ้ ือหุ้นอื่นใดมีข้อซักถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็ นเพิ่มเติ ม เลขำนุ กำรที่ ประชุมจึงขอให้ที่ประชุ มพิจำรณำ
ลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจำรณำแล้วออกลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วยจำนวน
148,421,548 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
งดออกเสี ยงจำนวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
บัตรเสี ย
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจำกบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีประจำปี 2562 โดยกำหนดค่ำสอบบัญชีภำยในวงเงินไม่เกิน 4, 304,000 บำท
วำระที่ 8 เรื่ องอื่น ๆ
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล อธิบำยภำพรวมของบริ ษทั ดังนี้
ในปี 2561 สิ่ งที่บริ ษทั ดีใจคือ (1) บริ ษทั จ่ำยเงินปันผลเพิ่มขึ้น 10 สตำงค์ต่อหุ้น (2) ยอดขำยปี 2561 ลดลง แต่
ผลกำไรเพิ่มขึ้น (3) ผูบ้ ริ หำรได้รับโบนัส ยกเว้นประธำนที่ไม่มีเงินเดือน และไม่มีโบนัสเป็ นปี ที่ 2
ในปี 2562 บริ ษทั มุ่งเน้น (1) ทำงด้ำนกำรควบคุมต้นทุน ควบคุมคุณภำพ เพิ่มผลผลิตให้ดีข้ นึ ซึ่งที่ผำ่ นมำเรำ
ได้รับรำงวัลซัพพลำยเออร์ ดีเด่น (2) ทำงด้ำนกำรจัดกำรภำยใน ในส่ วนของฝ่ ำยผลิต บริ ษทั ฯ ใช้ระบบ automation ซึ่ ง
เครื่ องจักรบำงตัวเรำสำมำรถสร้ำงได้เอง และในส่ วนของสำนักงำนก็จะนำ AI มำแทน (3) ทำงด้ำนลูกค้ำ ลูกค้ำของบริ ษทั
เป็ นลู กค้ำชั้น น ำ ไม่ มี ห นี้ เสี ย เก็บ เงิ น ได้ครบถ้วน ไม่มี ปั ญ หำด้ำนกำรรั บ เงิ น (4) ทำงด้ำนพนักงำน บริ ษ ัท ฝึ กอบรม
พนักงำนให้มีทกั ษะ มีควำมรู ้ บริ ษทั ส่ งเสริ มให้พนักงำนเรี ยนต่อ ปวส. ปริ ญญำตรี โดยพนักงำนระดับต้นจะมีหน้ำที่ใช้
ระบบ automation พนักงำนระดับกลำงสร้ำง automation เพื่อตอบสนองต่อผูบ้ ริ หำรระดับสู ง และในปี 2562 บริ ษทั มีแผน
ที่จะคืนเงินกูย้ ืมธนำคำรให้หมด และมีแผนจะสร้ำงโรงงำนที่จงั หวัดระยอง 30,000 ตำรำงเมตร
คุณธรรมรัตน์ โอภำสเสถียร
1. ยอดขำยเครื่ องปรับอำกำศปี นี้ จะดีกว่ำปี ก่อนหรื อไม่
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SNC
2. แผนกำรขยำยธุรกิจเพิ่มใน Automotive เป็ น Product ประเภทไหน
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล
1. เครื่ องปรับอำกำศไม่เพิม่ มำกกว่ำปี ที่แล้ว
2. ตลำดรถยนต์จะไม่โต บริ ษทั จะเจำะตลำดลูกค้ำรำยใหม่โดยกำรใช้ Automation และรำคำ
คุณรัชชยำ ช่อไสว
1. ส่วนได้ส่วนเสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม ที่อยูใ่ นงบกำรเงินคืออะไร
คุณรัฐภูมิ นันทปถวี กรณี บริ ษทั ไปลงทุนในบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งถือหุ้น 74% ถือว่ำเป็ นผูถ้ ือหุ้นส่วนใหญ่
อีกส่วนน้อยที่เป็ น 26% คือเรำไม่มีอำนำจควบคุมถือเป็ นผูถ้ ือหุ้นส่วนน้อย
2. ปี นี้ไม่ได้รับรำยงำนประจำปี ในรู ปแบบ CD
คุณรัฐภูมิ นันทปถวี ปี นี้เป็ นปี แรกที่ตลำดหลักทรัพยแห่งประเทศไทยประชำสัมพันธ์กำรจัดส่งหนังสื อเชิญ
ประชุมและรำยงำนประจำปี ในรู ปแบบ QR code สำหรับผูถ้ ือหุ้นบำงท่ำนที่ไม่สะดวก และแจ้งมำที่บริ ษทั จะมีกำรจัดส่ ง
เอกสำรให้ทำงไปรษณี ย ์
คุณเจนเนตร เมธำวีวินิจ
1. ค่ำเงินบำทแข็งมีผลต่อบริ ษทั อย่ำงไร
2. โรงงำนที่จะสร้ำงที่ระยองคำดว่ำจะเกิดขึ้นเมื่อไร และทำธุรกิจอะไร
3. ผลประกอบกำรไตรมำส 1/2562 เป็ นที่น่ำพอใจหรื อไม่
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล
1. บริ ษ ัท มี ท้ ังกำรน ำเข้ำและส่ ง ออก โดยจะบริ ห ำรเงิ น ให้ ส มดุ ล กัน เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เกิ ด ควำมเสี่ ย งจำกอัต รำ
แลกเปลี่ยน
2. วำงแผนกำรสร้ำงโรงงำนในปี 2562 โดยจะเน้นกำรทำระบบ Automation
3. ผลประกอบกำรไตรมำส 1/2562 อยูร่ ะหว่ำงกำรปิ ดงบกำรเงิน
คุณมนต์ชยั อุดมหิรัญ รำยได้อื่นๆ ปี 2561 เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 เนื่องจำกอะไร
คุณรัฐภูมิ นันทปถวี รำยได้อื่นหลักๆ มำจำก 1) รำยได้ค่ำเช่ำโรงงำนที่ชลบุรี 2) รำยได้ค่ำเช่ำโรงงำนที่ระยองให้
บริ ษทั ร่ วมเช่ำ 3) รำยได้ค่ำซ่อมแม่พิมพ์
คุณสุ ขเกษม คงเพ็ชร์ ขอทรำบงบประมำณกำรลงทุน และมีแหล่งเงินทุนมำจำกที่ใด
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล มีงบประมำณกำรลงทุน 300 ล้ำนบำท แต่หำกยอดขำยไม่โตก็จะหยุดกำรลงทุนและ
พิจำรณำใหม่ โดยจะใช้กระแสเงินสดของบริ ษทั และวงเงินกูจ้ ำกธนำคำร
ผูถ้ ือหุ้นไม่มีขอ้ ซักถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธำนกรรมกำรบริ ษทั กล่ำวปิ ดประชุม เวลำ 16.00 น. (1 ชัว่ โมง 30 นำที)
รับรองรำยงำนกำรประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ....................................................ประธำนที่ประชุม
(นำยสำธิต ชำญชำวน์กุล)

ลงชื่อ................................................ผูบ้ นั ทึกกำรประชุม
(นำงสำวเกศริ น เดชพันธุ์)

ลงชื่อ.....................................................................กรรมกำร
(ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล) (นำยสำมิตต์ ผลิตกรรม)
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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 2562 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 2562 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

เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ อ งส าคัญ ในการตรวจสอบคื อเรื่ อ งต่ างๆ ที่ มีนัยส าคัญที่ สุ ดตามดุ ลยพิ นิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิ ชาชี พ ของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ขา้ พเจ้า
ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
มูลค่ ำของเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม บริษทั ย่ อย และที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ ของบริษทั ย่ อย
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 10 11 และ 14
เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรื่องดังกล่ ำวอย่ ำงไร
บริ ษ ัท ร่ วมและบริ ษทั ย่อยบางแห่ งของกลุ่ ม บริ ษ ทั มี ผ ล วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
ขาดทุนจากการดาเนิ นงานและมีผลขาดทุนสะสม จึงเป็ น
ข้อ บ่ งชี้ ว่าเงิ นลงทุ น ในบริ ษ ัท ร่ ว ม บริ ษ ัท ย่อ ยและที่ ดิ น  การทาความเข้าใจกระบวนการในการระบุ การด้อยค่ า
ที่ อาจเกิ ดขึ้ นและการพิ จารณาการประเมิ น มูลค่ าของ
อาคารและอุ ปกรณ์ ข องบริ ษ ัท ย่อ ยบางแห่ งอาจเกิ ด การ
เงิ นลงทุ นในบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อย และที่ ดิน อาคาร
ด้อ ยค่ า ผู ้บ ริ หารพิ จ ารณาการด้ อ ยค่ า ณ วัน สิ้ นรอบ
และอุปกรณ์ของบริ ษทั ย่อย
ระยะเวลารายงาน โดยประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
จากมู ล ค่ า จากการใช้โ ดยการประมาณจากการคิ ด ลด  การประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่สาคัญ
กระแสเงิ น สดที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ ในอนาคตจากการ
ที่ผบู ้ ริ หารใช้ในการประมาณการกาไรในอนาคตและ
ด าเนิ น งานซึ่ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จในการกาหนดข้อ สมมติ ที่ มี
ประมาณการมูลค่ากระแสเงินสดที่ คาดว่าจะได้รับใน
นัย ส าคัญ โดยผูบ้ ริ ห าร ดังนั้น เรื่ อ งดังกล่ าวจึ งเป็ นเรื่ อ ง
อนาคตของบริ ษ ัท ร่ วม บริ ษ ทั ย่อย และที่ ดิ น อาคาร
สาคัญต่อการตรวจสอบของข้าพเจ้า
และอุปกรณ์ ของบริ ษทั ย่อยโดยพิ จารณาเปรี ยบเที ยบ
กับ แหล่งข้อมูลภายในและภายนอก และพิ จารณาผล
การดาเนิ นงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ ริ หาร
เปรี ยบเที ยบกั บ ผลการด าเนิ นงานที่ เกิ ด ขึ้ นจริ ง
และพิจารณาความเหมาะสมของแบบจาลองทางการเงิน
ที่ใช้ในการคานวณประมาณการและอัตราคิดลด


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 อบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจาปี จะถูกจัดเตรี ยม
ให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่น
ตามที่ ระบุขา้ งต้นเมื่อจัดทาแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่ มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิ จการหรื อกับ ความรู ้ ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่ นมี การแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลและขอให้ทาการแก้ไข
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าที่ ในการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่ จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดาเนิ นงาน
หรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั

ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อ มูล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จจริ งอัน เป็ นสาระส าคัญ ที่ มี อยู่ไ ด้เสมอไป ข้อมู ล ที่ ข ัด ต่ อข้อ เท็ จจริ งอาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบการเงิ นจากการใช้งบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง

ระบุ แ ละประเมิ นความเสี่ ย งจากการแสดงข้อมูลที่ ข ัด ต่ อข้อเท็ จจริ งอัน เป็ นสาระส าคัญ ในงบการเงิ น รวมและ
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ ไม่พบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากข้อผิดพลาดเนื่ องจากการทุ จริ ตอาจเกี่ ยวกับการสมรู ้ร่วมคิ ด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน

ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร

สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชี ที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุ
ให้เกิ ด ข้อสงสัยอย่างมี นัยส าคัญ ต่ อ ความสามารถของกลุ่ มบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ในการด าเนิ นงานต่ อเนื่ องหรื อไม่
ถ้าข้าพเจ้าได้ข ้อสรุ ปว่ามี ค วามไม่ แน่ นอนที่ มีส าระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่ าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ของ
ข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการที่ เกี่ ยวข้อง หรื อถ้าการ
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั หลักฐาน
การสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่ อง





ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวม รวมถึ งการ
เปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการแสดงรายการและเหตุ การณ์ ในรู ปแบบที่ ทาให้มีการ
นาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
ได้รั บหลักฐานการสอบบัญ ชี ที่ เหมาะสมอย่างเพี ย งพอเกี่ ยวกับ ข้อมูลทางการเงิ นของกิ จการภายในกลุ่ มหรื อ
กิ จกรรมทางธุ รกิ จภายในกลุ่ มบริ ษ ัทเพื่ อแสดงความเห็ น ต่ องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารั บผิ ด ชอบต่ อการกาหนด
แนวทาง การควบคุ มดู แล และการปฏิ บัติงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษ ทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบแต่ เพี ยงผูเ้ ดี ยวต่ อ
ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่ สาคัญซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนยั สาคัญที่ พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่ มีนัยสาคัญในระบบการควบคุ ม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ยวข้องกับความ
เป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ อ งที่ สื่ อ สารกับ ผูม้ ี ห น้าที่ ในการกากับ ดู 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 ดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจาก
การสื่ อสารดังกล่าว

(วิไลวรรณ ผลประเสริ ฐ)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 8420
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
กรุ งเทพมหานคร
17 กุมภาพันธ์ 2563

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
31 ธันวาคม

สินทรัพย์

หมายเหตุ

2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวาคม
2562
2561

2561
(บาท)

สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

5
6

836,767,815
889,276,002

879,623,198
900,176,314

84,764,688
74,568,629

97,164,647
128,398,963

4
7
8

27,432,653
546,918,129
134,278,524
2,434,673,123

51,700,000
261,970,584
73,729,785
2,167,199,881

1,345,166,165
9,377,108
268,098
1,514,144,688

698,733,512
7,762,782
318,482
932,378,386

9
10
11
13
14
15
24
16

4,217,669
26,500,000
209,999,825
2,630,924,784
52,829,150
24,844,246
12,891,952
2,962,207,626

36,100,321
16,500,000
232,132,590
2,259,132,580
59,149,728
26,207,250
24,285,799
2,653,508,268

1,185,309,141
26,500,000
188,494,274
11,530,261
5,575,003
8,501,500
1,425,910,179

51,450,000
1,420,309,141
16,500,000
68,658,205
219,213,714
12,046,931
8,237,900
20,503,102
1,816,918,993

5,396,880,749

4,820,708,149

2,940,054,867

2,749,297,379

รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
6

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
31 ธันวาคม

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวาคม
2562
2561

2561
(บาท)

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รายได้รอตัดบัญชีส่วนที่รับรู ้ ภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้ คา่ ซื้ อสินทรัพย์
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
รายได้รอตัดบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน

17
18

169,000,000
1,290,696,122
10,480,350
221,299,837

123,000,000
1,116,358,315
12,722,392
24,490,572

154,000,000
90,283,750
742,751

123,000,000
102,956,919
1,357,180

17

45,066,667
84,126,489
13,283,871
1,833,953,336

241,032,000
11,832,111
23,554,755
1,552,990,145

80,757,748
2,655,402
328,439,651

114,780,000
3,480,118
2,426,479
348,000,696

48,131,829
32,302,442
1,795,726
78,510,658
4,426,452
165,167,107

50,319,639
184,009,749
3,999,891
65,260,294
4,190,508
307,780,081

11,019,856
11,019,856

72,344,640
15,045,915
87,390,555

1,999,120,443

1,860,770,226

339,459,507

435,391,251

17
24
19

รวมหนีส้ ิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
31 ธันวาคม

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวาคม
2562
2561

2561
(บาท)

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
(หุ้นสามัญจานวน 287,777 พันหุ้ น มูลค่ า 1 บาทต่ อหุ้ น)
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
(หุ้นสามัญจานวน 287,777 พันหุ้ น มูลค่ า 1 บาทต่ อหุ้ น)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

20

12

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
8

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

75,697,824
1,648,576,306
3,225,647,829
172,112,477
3,397,760,306

75,822,824
1,211,767,073
2,788,963,596
170,974,327
2,959,937,923

30,140,324
1,069,081,337
2,600,595,360
2,600,595,360

30,140,324
782,392,105
2,313,906,128
2,313,906,128

5,396,880,749

4,820,708,149

2,940,054,867

2,749,297,379

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกำรเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2562
2561

หมายเหตุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2562
2561
(บาท)

กำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กำไรขั้นต้น
รายได้ดอกเบี้ยรับ
กาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
รายได้อื่น
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดจากอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
กลับรายการ (ขาดทุน) จากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กาไร (ขาดทุน) จากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กำไรก่อนภำษีเงินได้ จำกกำรดำเนินงำนต่ อเนื่อง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถกู จัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

21
7

6,625,584,941
(5,936,916,627)
688,668,314

6,498,897,383
(5,628,046,517)
870,850,866

437,279,817
(384,862,231)
52,417,586

687,335,977
(593,027,282)
94,308,695

5,721,248
524,774,043
89,313,829
(119,012,557)
(287,090,962)

4,984,149
131,183,986
(95,335,234)
(313,893,724)

36,551,923
524,774,043
25,988,883
201,310,933
(13,095,858)
(32,343,882)

34,871,347
69,742,480
444,616,940
(18,609,999)
(35,331,559)

(20,355,642)
(27,706,304)
2,308,740
(10,629,025)
(18,148,547)
827,843,137
(101,543,331)
726,299,806

(37,959,461)
(23,642,868)
(31,664,469)
(22,990,921)
481,532,324
(44,552,117)
436,980,207

(16,026,969)
(2,820,476)
86,999,400
(27,300,000)
(171,747,766)
(8,107,155)
(4,312,494)
652,288,168
(85,302,174)
566,985,994

(36,175,699)
(1,762,061)
(320,000)
(20,944,985)
530,395,159
(17,311,049)
513,084,110

19

10,876,039

-6,756,126

9,350,721

146,390

24

-2,175,208
8,700,831
735,000,637

1,351,225
-5,404,901
431,575,306

-1,870,144
7,480,577
574,466,571

-29,278
117,112
513,201,222

13
10

4
10
9
10
9
25
9
24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
9

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกำรเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2562
2561

หมายเหตุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2562
2561
(บาท)

กำรแบ่ งปันกำไร
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไรสำหรับปี

722,110,002
4,189,804
726,299,806

430,696,091
6,284,116
436,980,207

566,985,994
566,985,994

513,084,110
513,084,110

กำรแบ่ งปันกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

730,784,393
4,216,244
735,000,637

425,182,137
6,393,169
431,575,306

574,466,571
574,466,571

513,201,222
513,201,222

2.51

1.50

1.97

1.78

กำไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

12

26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
10

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
งบกำรเงินรวม
กำไรสะสม

หมายเหตุ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
รำยกำรกับผู้ถอื หุ้ นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่ วนของผู้ถอื หุ้น
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถอื หุ้น
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถอื หุ้น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
กำไร
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
โอนไปสำรองตำมกฎหมำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

27

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ใหญ่

ส่วนของ
ส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอำนำจ
ควบคุม

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

1,076,362,275

2,651,558,798

182,014,158

2,833,572,956

ทุนเรื อนหุ้น
ที่ออกและ
ชำระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่ำหุ้น

287,777,339

1,213,596,360

-

-

-

(287,777,339)
(287,777,339)

(287,777,339)
(287,777,339)

(17,433,000)
(17,433,000)

(305,210,339)
(305,210,339)

-

-

-

430,696,091
(5,513,954)
425,182,137

430,696,091
(5,513,954)
425,182,137

6,284,116
109,053
6,393,169

436,980,207
(5,404,901)
431,575,306

287,777,339

1,213,596,360

(2,000,000)
1,211,767,073 2,788,963,596

170,974,327

2,959,937,923

11

ทุนสำรอง
ตำมกฎหมำย

73,822,824

2,000,000
75,822,824

ยังไม่ได้
จัดสรร
(บาท)

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
งบกำรเงินรวม
กำไรสะสม
รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ใหญ่

ส่วนของ
ส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอำนำจ
ควบคุม

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

1,211,767,073

2,788,963,596

170,974,327

2,959,937,923

ทุนเรื อนหุ้น
ที่ออกและ
ชำระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่ำหุ้น

287,777,339

1,213,596,360

27

-

-

-

(287,777,339)
(287,777,339)

(287,777,339)
(287,777,339)

(7,839,184)
(7,839,184)

(295,616,523)
(295,616,523)

10
10

-

-

-

(6,322,821)
(6,322,821)

(6,322,821)
(6,322,821)

6,322,821
(1,561,731)
4,761,090

(1,561,731)
(1,561,731)

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น

-

-

-

(294,100,160)

(294,100,160)

(3,078,094)

(297,178,254)

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
กำไร
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

-

-

-

722,110,002
8,674,391
730,784,393

722,110,002
8,674,391
730,784,393

4,189,804
26,440
4,216,244

726,299,806
8,700,831
735,000,637

287,777,339

1,213,596,360

(125,000)
125,000
75,697,824 1,648,576,306

3,225,647,829

172,112,477

3,397,760,306

หมายเหตุ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
รำยกำรกับผู้ถอื หุ้ นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่ วนของผู้ถอื หุ้น
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถอื หุ้น
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถอื หุ้น
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้เสียในบริษทั ย่อย
กำรได้มำซึ่ งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
ซึ่ งอำนำจควบคุมไม่เปลี่ ยนแปลง
บริ ษทั ย่อยเลิกกิจกำร
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้เสียในบริษทั ย่อย

โอนไปสำรองตำมกฎหมำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

12

ทุนสำรอง
ตำมกฎหมำย

75,822,824

ยังไม่ได้
จัดสรร
(บาท)

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำไรสะสม

หมายเหตุ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บนั ทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั
รวมเงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและ
ชำระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่ำหุ ้น

287,777,339

1,213,596,360

-

-

-

-

287,777,339

1,213,596,360

27

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
กำไร
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้
13

ทุนสำรอง
ตำมกฎหมำย
(บาท)

ยังไม่ได้
จัดสรร

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุ ้น

556,968,222

2,088,482,245

-

(287,777,339)
(287,777,339)

(287,777,339)
(287,777,339)

-

513,084,110
117,112
513,201,222

513,084,110
117,112
513,201,222

782,392,105

2,313,906,128

30,140,324

30,140,324

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำไรสะสม

หมายเหตุ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บนั ทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั
รวมเงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและ
ชำระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่ำหุ ้น

287,777,339

1,213,596,360

-

-

-

-

287,777,339

1,213,596,360

27

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
กำไร
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้
14

ทุนสำรอง
ตำมกฎหมำย
(บาท)

ยังไม่ได้
จัดสรร

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุ ้น

782,392,105

2,313,906,128

-

(287,777,339)
(287,777,339)

(287,777,339)
(287,777,339)

-

566,985,994
7,480,577
574,466,571

566,985,994
7,480,577
574,466,571

1,069,081,337

2,600,595,360

30,140,324

30,140,324

บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม
2562
2561
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไรสำหรับปี
ปรั บรายการที่ กระทบกาไร (ขาดทุน) เป็ นเงิ นสดรั บ (จ่ าย)
ภำษีเงินได้
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ค่ำเสื่ อมรำคำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ค่ำเสื่ อมรำคำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ค่ำตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(กลับรำยกำร) ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ประมำณกำรหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(สุ ทธิจำกภำษีเงินได้)
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(กลับรำยกำร) หนี้ สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
(กลับรำยกำร) ขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำสิ นค้ำ
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
กำไรจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย
ผลขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
ผลขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กำไรที่เกิดจำกกำรสู ญเสี ยกำรควบคุมเนื่องจำกบริ ษทั ย่อยเลิกกิจกำร
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม
2562
2561
(บาท)

726,299,806

436,980,207

566,985,994

513,084,110

25
14
13
15
9
10
19

101,543,331
10,629,025
289,729,930
3,691,850
9,358,643
24,126,403
(765,808)

44,552,117
31,664,469
287,016,949
9,950,773
8,772,989
6,266,891
(355,086)

85,302,174
4,312,494
32,960,850
1,931,357
1,173,640
27,300,000
(86,999,400)
5,324,662
-

17,311,049
20,944,985
39,837,339
7,910,578
790,374
320,000
1,212,015
-

9
10
9

18,148,547
(2,308,740)

22,990,921
-

171,747,766
8,107,155

-

4,6
7

(1,861,382)
6,742,583
1,247,877
(524,774,043)
14,648,774
281,411
(1,561,731)
(5,721,248)
669,455,228

3,540,636
7,891,044
2,144,689
555,367
7,255,316
(4,984,149)
864,243,133

(3,656,587)
(69,812)
156,234
(524,774,043)
6,708,735
(201,310,993)
(36,551,923)
58,648,303

3,656,587
(111,699)
2,278,300
555,367
4,166,549
(444,616,940)
(34,871,347)
132,467,267

13
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บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม
2562
2561
หมายเหตุ
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นดาเนินงาน
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
โอนภำระผูกผันผลประโยชน์พนักงำนไปยังกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รำยได้รอตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดสุทธิ ได้มำจำกกำรดำเนินงำน
ภำษีเงินได้จ่ำยออก
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยำวอื่น
เงินสดรับจำกกำรขำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดรับจำกกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้ออสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับชำระคืนจำกเงินให้กยู้ ืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

10
10
9
11

10

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม
2562
2561
(บาท)

9,031,443
(291,690,128)
(60,548,739)
11,393,847
175,541,322
142,116
(4,429,852)
235,944
509,131,181
(32,265,322)
476,865,859

164,865,757
47,172,480
91,007,655
3,567,655
7,370,685
(3,762,690)
(6,963,253)
(12,887,764)
223,368
1,154,837,026
(38,708,539)
1,116,128,487

53,814,416
(1,544,514)
50,384
12,001,602
(12,483,041)
228,923
110,716,073
(7,231,791)
103,484,282

13,452,182
14,827,013
8,441,488
4,804,480
(29,778,120)
(3,762,690)
(1,136,881)
257,591
139,572,330
(14,273,300)
125,299,030

16,042,845
(10,000,000)
9,465,474
(464,708,770)
583,428,734
(65,580,000)
(3,319,476)
27,838,921
5,715,543
98,883,271

5,218,592
(144,317,394)
382,427
(34,293,000)
(22,139,266)
(39,372,540)
4,576,399
(229,944,782)

242,908,221
(89,000,000)
16,042,845
(10,000,000)
13,157,554
(14,806,205)
583,428,734
(656,970)
278,682,334
(925,200,000)
201,310,993
36,652,854
332,520,360

(300,000,000)
37,737,908
(19,775,072)
382,427
(2,859,749)
537,400,000
(285,445,540)
444,616,940
34,329,337
446,386,251

บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม
2562
2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม
2562
2561
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจำกเงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดจ่ำยเพื่อชำระเงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดรับจำกเงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ำยเพื่อชำระเงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปั นผลจ่ำยให้ผถู้ ือหุ ้นของบริ ษทั
เงินปั นผลจ่ำยให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
ดอกเบี้ยจ่ำย
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 1 มกรำคม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม

27

5

รายการที่มิใช่ เงินสด
หนี้สินจำกกำรสร้ำงอำคำรและซื้ ออุปกรณ์
โอนที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ไปเป็ นอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
โอนอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนไปเป็ นที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์

735,000,000
(1,036,672,640)
(287,777,339)
(18,252,184)
(10,902,350)
(618,604,513)

788,000,000
(973,627,360)
(287,777,339)
(7,020,000)
(31,521,530)
(511,946,229)

720,000,000
(876,124,640)
(287,777,339)
(4,502,622)
(448,404,601)

688,000,000
(773,975,360)
66,000,000
(191,500,000)
(287,777,339)
(21,807,829)
(521,060,528)

(42,855,383)
879,623,198
836,767,815

374,237,476
505,385,722
879,623,198

(12,399,959)
97,164,647
84,764,688

50,624,753
46,539,894
97,164,647

18,063,853
35,119,901
-

2,621,101
-

885,945
-

216,741,931
17,294,067

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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SNC
เอกสารแนบประวัติกรรมการ
น

นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์

(อายุ 71 ปี )

กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับตาแหน่ง 17 กุมภาพันธ์ 2563
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม
• ปริ ญญาโท ด้านบริ หารธุรกิจ สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยมิสซูรี (โคลัมเบีย) สหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาตรี พศ.บ.(เกียรตินิยม) สาขาการเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรด้านการคลัง สถาบันไอเอ็มเอฟ
กรุ งวอชิงตัน สหรัฐอเมริ กา
• ประกาศนียบัตรด้านบริ หารศศินทร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
จานวนหุ้นและสัดส่ วนการถือหุ้น : ไม่ มีการถือหุ้น
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
: ไม่ มี

ประสบการณ์ การทางาน
2563 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบนั กรรมการส่งเสริ มกิจการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2562 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2556 - 2562 ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั กรุ งไทย-แอกซ่าประกันชีวิต จากัด
(มหาชน)
2556 - 2562 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั วิทย์คอร์ปโปรดักส์ จากัด
2553 - ปัจจุบนั ที่ปรึ กษา
บริ ษทั ฮีดากาโยโก เอนเตอร์ไพรส์ จากัด
2550 - ปัจจุบนั ที่ปรึ กษาบริ ษทั บางนาพัฒนกิจ จากัด
2546 - ปัจจุบนั กรรมการ
มูลนิธิสถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง
2545 - ปัจจุบนั กรรมการ
มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์
2537 - ปัจจุบนั กรรมการ และเลขานุการ
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิ ชย์
เพื่อส่งเสริ มการอ่าน
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