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สารจากประธานกรรมการบริษัท 
เรียน ท่ำนผุถื้อหุน้ 

 

ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรส่งออกของไทยในปี 2562 ได้รับ
ผลกระทบอย่ำงสูงจำกสงครำมกำรคำ้ และกำรแข็งค่ำของเงินบำท 
หลำยอุตสำหกรรมของไทยเป็นส่วนหน่ึงของ Global Supply Chain 
จึงได้ รับผลกระทบโดยตรงตำม ควำมต้องกำร ท่ี ลดลงของ
อุตสำหกรรมขั้นปลำยและควำมไม่แน่นอนในข้อตกลงทำงกำรค้ำ
ระหว่ำงสหรัฐอเมริกำกบัจีน ส่งผลให้กำรส่งออกในปี 2562 มีมูลค่ำ
รวม 246.2 พนัลำ้นเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.65 เม่ือเทียบกบัปี 
2561 และภำวะเศรษฐกิจทั้ งปีขยำยตัวเพียงร้อยละ 2.4 โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งไตรมำส 4 ขยำยตัวเพียงร้อยละ 1.6 อย่ำงไรก็ตำมกลุ่ม
อุตสำหกรรมท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของ บริษทัฯ ก็มีทั้งขยำยตวัและหดตวั 
เช่น อุตสำหกรรมเคร่ืองปรับอำกำศท่ียงัเติบโต มียอดผลิตรวม 21.9 
ล้ำนเคร่ือง เพิ่มขึ้ น ร้อยละ 7.9  ส่วนอุตสำหกรรมยำนยนต์ท่ี มี
ควำมส ำคญัมำก มียอดผลิตทั้งปีเพียง 2.01 ลำ้นคนั ส่งออก 1.05 ลำ้นคนั ลดลงร้อยละ 7.1 และ 7.5 ตำมล ำดบั 
 ในส่วนผลประกอบกำรของบริษทั ในปี 2562 มียอดรำยรับรวม 6,626 ลำ้นบำท  เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 มี
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 339(*) ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 24 เม่ือรวมกบัรำยกำรพิเศษท่ีไดจ้ำกกำรขำยทรัพยสิ์นและ
สิทธิกำรเช่ำท่ีดินในนิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบงัให้กบัพนัธมิตรทำงธุรกิจ มีก ำไรเพิ่มขึ้นอีก 420 ลำ้นบำท ซ่ึง
เงินทุนส่วนน้ีไดใ้ช้ไปในกำรขยำยสร้ำงโรงงำนใหม่ท่ีศูนยก์ำรผลิตของบริษทัฯ ท่ีอ ำเภอนิคมพฒันำ จงัหวดั
ระยอง เพื่อรองรับกำรยำ้ยโรงงำนจำกสมุทรปรำกำรและกำรขยำยธุรกิจในอนำคต 
 กำรด ำเนินงำนของปี 2563 ผมขอเรียนว่ำ เป็นปีท่ีจะมีควำมผนัผวนมำกจำกผลกระทบของโรคระบำด 
COVID-19 ท่ีมีผลต่อเศรษฐกิจในทุกภูมิภำคทัว่โลก รวมทั้งภำคกำรผลิตและกำรท่องเท่ียว และยงัไม่สำมำรถ
คำดกำรณ์ได้ว่ำจะส้ินสุดเม่ือใด คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ มีควำมตระหนักท่ีต้องปรับตวัลด
ผลกระทบจำกภำวะวิกฤตและหำทำงขยำยไปในธุรกิจใหม่ท่ีมีโอกำสเติบโตดี เพื่อสร้ำงควำมมัน่คงในระยะยำว 
และขอขอบคุณท่ำนผูถื้อหุน้ท่ีใหก้ำรสนบัสนุนมำโดยตลอด 

 
      สำธิต  ชำญเชำวน์กุล 
 

 



 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหาชน  

วิสัยทัศน์ / VISION 

(SNC : SUPERSTORE) 

เอส เอน็ ซี ศูนยร์วมของผลิตภณัฑ ์และบริการแบบครบวงจรในอตุสาหกรรมรถยนต,์ เคร่ืองท าความเยน็, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ

อิเลก็ทรอนิคส์ 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. 

พนัธกิจ / MISSION 

1. ค านึงถึงคุณภาพของสินคา้เป็นอนัดบัแรก 

Regard of the quality of products first. 

 

Quality First 

2. สร้างความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์และบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการทุกรูปแบบของ

ลูกคา้ 

Create a wide variety of products and services to meet all kinds of customers. 

 

Differentiation 

3. สร้างผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพในราคาท่ีลูกคา้สามารถซ้ือไปแข่งขนัได ้

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

 

Cost Effectiveness 

4. ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยความรวดเร็ว 

Meet customer needs with speed. 

 

Quick Response 

5. ปรับระบบการผลิตให้ยดืหยุน่ทนัต่อสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

Adjust production systems to take away flexibility to rapidly changing environment. 

 

Flexible 

Manufacturing 

System 

 

6. ให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งทางตรงและ

ทางออ้ม 

Focus on products that are environmentally friendly and stakeholders, both direct and indirect. 

 

Focus on Products 

and Stakeholders 

7. มีจิตวิญญาณและความตั้งใจในเร่ืองการบริการ เพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด 

A mental switch and signal intentions on the service to customers satisfaction. 

Service Mind 

 



ที ่1  

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหาชน 1 

รายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 

 
 

 
แถวหนา้ จากซา้ยมือ 1) นางชนิสา ชุติภทัร์ 2) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล  3) นายชยัศกัด์ิ องัคสุ์วรรณ 4) นายวิศาล วุฒิศกัด์ิศิลป์ 

แถวหลงั จากซา้ยมือ 1)  นายสมบุญ เกิดหลิน 2) ดร. สมชยั ไทยสงวนวรกุล  

3) พล.ต.ท.นพ. นพศกัด์ิ ภูวฒันเศรษฐ 4) นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี 

 

 

 

 

 

 



SNC 

 

2 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหำชน | รายงานประจ าปี 2562 

นายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล  (อาย ุ72 ปี) 

ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ 

วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง 30 เมษายน 2552  
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

• Master of Science, Textile Technology,  

University of Leeds, U.K 

• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหการโรงงาน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์
(TEPCOT) รุ่นท่ี 1 

• หลกัสูตร Board Nomination and Compensation 
Program รุ่นท่ี 7/2019 

• หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)   

รุ่นท่ี 83 

• หลกัสูตรวิทยาการตลาดทุนรุ่นท่ี 5 

• International Advanced Management Program, MIT, 
USA 

• หลกัสูตรการป้องกนัประเทศภาครัฐร่วม  เอกชน  

วปรอ.4414  

• ทุน Hubert Humphrey Fellowship   ดา้น Planning & 
Resource Management,  MIT. USA. 

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น  : ไม่มีการถือหุ้น 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
:  ไม่มี 

 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปี 2562 : 6/6 คร้ัง 

ประสบการณ์การท างาน  
2552  -  ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษทั             
           บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 
2556  -  ปัจจุบนั  กรรมการ           
           บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี่  จ ากดั (มหาชน) 
2547  -  ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ             
           บริษทั เอเซียพลสั กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 

2558  -  ปัจจุบนั กรรมการอิสระ             
           บริษทั หลกัทรัพยเ์อเซียพลสั จ ากดั  
2552  -  ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ            
           บริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
2552  -  ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ           
           บริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) 

2556 -  2562 กรรมการ                  
           บริษทั วิทยค์อร์ป โปรดกัส์ จ ากดั 
2534 -  ปัจจุบนั กรรมการ             
           บริษทั เอสพีซี โฮมไอเดีย จ ากดั 
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหาชน 3 

ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล (อาย ุ63 ปี) 

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ 

วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง 19 เมษายน 2547 

  

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม 

• ปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

• ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจดัการ       
ภาครัฐและภาคเอกชน(รุ่นท่ี 3) 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

• ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

• 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 

• หลกัสูตร  Director Certification Program Update 
(DPCU)  

• Leadership Development Program (LDP) Class 3 

• Advanced Audit Committee Program (AACP) Class 
25 

• Advanced Master of Management (AMM) Class 1 

Graduate School of Public Administration, National 
Institute of Development Administration  

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%)  : 14,043,322 หุ้น 
คิดเป็น 4.88 %  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปี 2562 : 6/6 คร้ัง 

 

ประสบการณ์การท างาน 

 2547  - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร  
           กลุ่มบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน)   

  2561  -    ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ 

 บริษทั ไทยยเูน่ียนฟีดมิลล ์จ ากดั 

2557  -  2561  ผูท้รงคุณวุฒิ ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

2557  -  2561   กรรมการ  

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2557  -  2561   อนุกรรมการบรรษทัภิบาล  

 และความรับผิดชอบต่อสังคม 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2557  -  2559   กรรมการ สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

2559  -  2561   ประธานอนุกรรมการ  

 กองทุนคุม้ครองผูล้งทนุในหลกัทรัพย ์

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2559  - 2561   อนุกรรมการ กองทุนคุม้ครองผูล้งทนุใน
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ บริษทั ตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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4 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหำชน | รายงานประจ าปี 2562 

นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ  (อายุ 71 ปี) 

กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง 3 เมษายน 2557 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม 

• นิติศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการจดัการ
ภาครัฐและเอกชน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

• วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ.4414) 

• หลกัสูตร  การก ากบัดูแลกิจการส าหรับกรรมการและ
ผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวิสาหกิจและองคก์ารมหาชน” 
รุ่นท่ี 2  สถาบนัพฒันากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง
ภาครัฐ (Public Director Institute- PDI) 

• - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)     
รุ่นท่ี 51/2006 

• หลกัสูตร  Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 
129/2010 

• หลกัสูตร  ผูบ้ริหารระดบัสูง  รุ่นท่ี  10  สถาบนั
วิทยาการตลาดทุน 

• วิทยาการจดัการส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 1 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%) :ไม่มีการถือหุ้น 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

: ไม่ม ี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปี  2562 : 5/6 คร้ัง   

 

 

 

ประสบการณ์การท างาน  

2557  - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการสรรหา 

และก าหนดค่าตอบแทน   

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2559 -  ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

 บริษทัริชสปอร์ต จ ากดั (มหาชน)  

2556  - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ / กรรมการ
ตรวจสอบ / ประธานกรรมการก ากบัดูแล  
 บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จ ากดั (มหาชน) 

2552  - 2554  รองประธานกรรมการ  
  บริษทัขนส่ง จ ากดั 
2552  - 2554 กรรมการ  
  บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
2548  - 2554 ประธานกรรมการ  
  บริษทัวิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดั 

2548  -  2551 กรรมการ  
  บริษทัท่าอากาศไทย จ ากดั (มหาชน) 

2547  - 2553 กรรมการ  
  บริษทัอุตสาหกรรมการบิน จ ากดั 

2547  - 2550 กรรมการ  
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ท.ท.ท.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ที ่1  

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหาชน 5 

นายวิศาล วุฒิศักด์ิศิลป์  (อายุ 70ปี) 

กรรมการอิสระ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง 27 กรกฎาคม 2555 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม 

• ปริญญาโท การจดัการภาครัฐ และเอกชน สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

• ปริญญาตรีนิติศาสตร์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

• หลกัสูตร Director Certification Program 
(DCP125/2009) 

• หลกัสูตร Financial Statements for Directors 
(FSD6/2009) 

• หลกัสูตร Role of the Compensation Committee 
(RCC 12/2012) 

• หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน 
(ปรอ.) รุ่นท่ี 15 

• หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยส าหรับนกับริหารระดบัสูงรุ่นท่ี 8 
สถาบนัพระปกเกลา้ 

• หลกัสูตรการพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นนกับริหารมือ
อาชีพโดยสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั 
ร่วมกบั The Kellogg School of Management และ 
The Maxwell School of Citizenship and Public 
Affairs 

• หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง 
(บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 12 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%)  :ไม่มีการถือหุ้น  
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
: ไม่ม ี

 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปี  2562 : 6/6 
 

ประสบการณ์การท างาน  

2555  -  ปัจจุบนั กรรมการอิสระ  

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2554 – 2560 ท่ีปรึกษา ส านกังานคณะกรรมการ 

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

2555  - 2556 กรรมการอิสระ 
บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั(มหาชน) 

2553 – 2554  กรรมการ บมจ. ทีโอที 

2552 – 2554 ท่ีปรึกษาดา้นพฒันาระบบควบคมุทาง 

 ศุลกากรกรมศุลกากร  
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6 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหำชน | รายงานประจ าปี 2562 

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี  (อายุ 61 ปี) 

 กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง 25 ธนัวาคม 2557 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม 

• ปริญญาโท Wharton School, University of  
  Pennsylvania, USA. 

• ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอนัดบั 2) เศรษฐศาสตร์ สาขา 
  ปริมาณวิเคราะห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 

• หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) 

• หลกัสูตร Executive Development Program (EDP) 

• หลกัสูตร Leadership Development Program (LDP) 

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%) : 517,000 หุ้น คิด
เป็น 0.18% 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

: ไม่ม ี

 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปี  2562 : 5/6 คร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสบการณ์การท างาน  

2557 -  ปัจจุบนั กรรมการอิสระ  

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2557 -  ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอสิระ  

  บริษทั สาล่ี พร้ินทติ์้ง จ ากดั (มหาชน) 

2545  -  ปัจจุบนั กรรมการอิสระ  

  บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากดั (มหาชน) 

2560 -   ปัจจุบนั กรรมการ  

  บริษทั ไพล่อน จ ากดั (มหาชน) 

2554  -  ปัจจุบนั ประธานกรรมการ มูลนิธิ อีดีพ ี

2548  -   ปัจจบุนั กรรมการ  

  บริษทั สตีลเลอร์ สตีล เวิร์คส์ จ ากดั 

2548  -  ปัจจุบนั กรรมการ  

  บริษทั สตีล พลสั แฟบบริเคชัน่ จ ากดั 

2544  -  ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  

  บริษทัแพรคติคมั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 

2543  -  ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  

  บริษทั บริหารสินทรัพย ์ไนท คลบั 

แคปปิตอล จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 



ที ่1  

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหาชน 7 

นางชนิสา  ชุติภัทร์  (อายุ 58 ปี) 

กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ 

วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง 25 ธนัวาคม 2557 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขาวิชาการบญัชี)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 

 รุ่นท่ี 71 

• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน  
(หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 1 

• หลกัสูตร Senior Executive Program รุ่น 19. ศศินทร์ 

• หลกัสูตร Strategy and Innovation for Business in 
Asia รุ่น 1. มหิดล 

•  หลกัสูตร The Institute of Internal Auditor  

• หลกัสูตร “การก ากบัดูแลกิจการส าหรับกรรมการและ
ผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รก ากบัดูแล (Regulator)  
รัฐวิสาหกิจ และองคก์ารมหาชน” รุ่นท่ี 21 

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%)  : ไม่มีการถือหุ้น 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

: ไม่ม ี

 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปี  2562 : 6/6 คร้ัง 

 

 

ประสบการณ์การท างาน  

2557  -  ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2562 -  ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 

2560  -    ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา บริษทั สยามพิวรรธน์ จ ากดั 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 

2560 -  ปัจจุบนั กรรมการ มูลนิธิหอชมเมือง 

2557  -  2562 กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่  
  บริษทั สยามพิวรรธน์ จ ากดั 

2556  -  2557 รองผูจ้ดัการสายงานปฏิบติัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2552  - 2555 ผูช่้วยผูจ้ดัการ  
  สายงานการเงินและงานบริหาร 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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8 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหำชน | รายงานประจ าปี 2562 

พล.ต.ท. นพ.นพศักด์ิ  ภูวัฒนเศรษฐ  (อายุ 61 ปี) 

กรรมการอิสระ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง 25 ธนัวาคม 2557 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม 

• ปริญญาวิทยาศาสตร์บณัฑิต   มหาวิทยาลยัมหิดล 

• ปริญญาแพทยศาสตร์บณัฑิต   มหาวิทยาลยัมหิดล 

• คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล   มหาวิทยาลยัมหิดล   

• อนุมติับตัรผูเ้ช่ียวชาญโรคผิวหนงั (ตจวิทยา) แพทย
สภา 

• หลกัสูตรผูบ้ริหารงานต ารวจชั้นสูง รุ่น 27 (บตส 27) 

• หลกัสูตรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

ส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง ของสถาบนัพระปกเกลา้และ

แพทยสภา ( ปธพ. 7.) 

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%)  : ไม่มีการถือหุ้น 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

: ไม่ม ี

 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปี  2562 : 5/6 คร้ัง 

 

 

 

 

 

 

ประสบการณ์การท างาน  

2557  -  ปัจจุบนั กรรมการอิสระ  

 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2561  -  2562 นายแพทย ์( สบ 8 )  

               โรงพยาบาลต ารวจ (เทียบเท่าผูบ้ญัชาการ ) 

2560 -   2561   รองนายแพทยใ์หญ่  (สบ 7) โรงพยาบาล 
ต ารวจ (เทียบเท่ารองผูบ้ญัชาการ) 

2556 - 2560 นพ. (สบ 6) โรงพยาบาลต ารวจ   

                   (เทียบเท่าผูบ้งัคบัการ) 

2553 - 2556 นายแพทย ์(สบ 5) กลุ่มงานอายรุกรรม 

    โรงพยาบาลต ารวจ 

2551 - 2553 รองผูบ้งัคบัการสถาบนันิติเวชวิทยา 

                    โรงพยาบาลต ารวจ 

2548 - 2551 นายแพทย ์(สบ 5) โรงพยาบาลนวุติสมเด็จยา่ 

                    โรงพยาบาลต ารวจ 

2538- 2548  นายแพทยเ์อกงานอายรุกรรม  

                    โรงพยาบาลต ารวจ 

2531 - 2538  นายแพทยโ์ทงานอายรุกรรม  

                     โรงพยาบาลต ารวจ 

 

 

 

 

 

 

 



ที ่1  

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหาชน 9 

นายสมบุญ เกิดหลนิ  (อายุ 61 ปี) 

รองประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการบริษทัยอ่ย 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ประธานคณะกรรมการ ESG 

วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง 19 เมษายน 2547 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม 

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยับูรพา 

• ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

• หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นท่ี  32 

• หลกัสูตร Executive Development Program (EDP)  
รุ่นท่ี 15 

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%)  : 7,949 หุ้น คิดเป็น 
0.002%  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

: ผู้บริหาร 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปี  2562 :  6/6 คร้ัง 

 

ประสบการณ์การท างาน 

2554  -  ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร  
  กลุ่มบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2558  - ปัจจุบนั  

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการ CG & CSR  
บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 

นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกลุ  (อายุ 32 ปี) 

ผูช่้วยประธานกรรมการบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม 

• Master of Business Administration,                        
HULT International Business School 

• Master of Science in Financial Investment and Risk 
Management, National Institute of Development 
Administration 

• Financial Derivatives, Kelley School of Business, 
Indiana University 

• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• หลกัสูตร Innovation Driven Enterprise to Initial 
Public Offering (IDE to IPO) รุ่นท่ี 1 

• หลกัสูตร Executive Development Program (EDP)         
รุ่นท่ี 16 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%)   

8,373,700 หุ้น คิดเป็น 2.90% 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

: ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างาน  
2561 -  ปัจจุบนั ผูช่้วยประธานกรรมการบริหาร  

  กลุ่มบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 
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นายสุรพล แย้มเกษม  (อายุ 62 ปี) 

ผูช่้วยประธานกรรมการบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม 

• ปริญญาตรีนิติศาสตร์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

• หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นท่ี 20 

• หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)   
รุ่นท่ี 55 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%)  : 72,910 หุ้น 

คิดเป็น 0.03% 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

: ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 

2558 – ปัจจุบนั  ผูช่้วยประธานกรรมการบริหาร 

 กลุ่มบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2547 – 2557 กรรมการ 

 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายรัฐภูมิ นันทปถวี  (อายุ 48 ปี) 

กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม 

• ปริญญาโท การจดัการภาครัฐและเอกชน สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

• ประกาศนียบตัรการสอบบญัชี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาตรีการบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

• หลกัสูตร Executive Development Program (EDP)  
รุ่นท่ี 14 

• หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นท่ี 118 

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%)   

24,422 หุ้น คิดเป็น 0.01% 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

: ผู้บริหาร 
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ประสบการณ์การท างาน  

2558  -  ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 กลุ่มบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2550  -  2557  รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 กลุ่มบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2547  -  2550 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงิน  
  บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2540  -  2546 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ  
  บริษทัไพร์ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 
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นายพรชัย  ศิริกิจพาณิชย์กูล (อายุ 42 ปี) 

ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน  

( Internal  Audit  Manager ) 

 คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี
มหาวิทยาลยับูรพา 

• ผูต้รวจสอบบญัชีภาษีอากร ( Tax Auditor : TA) 

• ผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ( Certified 
Professional Internal Auditors of Thailand : CPIAT ) 

• ผูต้รวจสอบอิสระ โครงการแนวร่วมภาคเอกชนไทยใน
การต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชัน่ ( CAC SME 
Certification : CAC Auditor ) 

• คณะกรรมการพิจารณางบประมาณดา้นกิจกรรม สภา
นิสิตมหาวิทยาลยับูรพา  

• ประธานนิสิต  ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี
มหาวิทยาลยับูรพา 

• อบรมหลกัสูตร How Blockchain influence the 
business operations สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม

ราชูปถมัภ ์

• อบรมหลกัสูตร มาตรฐานบญัชีธุรกิจ SMEs กบั
กฎหมายภาษีอากรปี 2562 สมาคมผูต้รวจสอบบญัชี

ภาษีอากรแห่งประเทศไทย 

• อบรมหลกัสูตร การประยกุตใ์ช ้MS. Excel ในงาน

บญัชี และตรวจสอบการทจุริต ศนูยศึ์กษาสยามคอม

เพลก็ซ์ มหาวิทยาลยัคริสเตียน  

 

 

ประสบการณ์การท างาน 

2554 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน 

 กลุ่มบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2548 – ปัจจุบนั ผูต้รวจสอบบญัชีภาษีอากร ( Tax Auditor )  

2552 - 2554 อาจารยพ์ิเศษ ภาควิชาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยับูรพา 

2549 – 2554  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบบญัชี   บริษทั เอฟเอ  
เอสบี สอบบญัชีและท่ีปรึกษา จ ากดั 

2542 - 2548 ผูช่้วยผูจ้ดัการ บริษทั บญัชีไทย จ ากดั จงัหวดั
ชลบุรี 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

1. สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั  

2. สอบทานความเช่ือถือไดข้องขอ้มูลทางบญัชี รายงาน 

ทางการเงิน วิธีการบนัทึกบญัชีและมาตรฐานการบญัชี 

3.การดูแลรักษาทรัพยสิ์นและผลประโยชนข์องบริษทั 

4.สอบทานการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

5. การให้ค  าปรึกษา แนะน าหรือขอ้คิดเห็นให้มีการปฏิบติั
ตามระบบการปฏิบติังานท่ีบริษทั ก าหนดไว ้

6. บนัทึกรายงานการประชุม รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบติั
ตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.สอบทานการประเมินความเส่ียง และติดตามการบริหาร
ความเส่ียง 

 

 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน 

 

น 

 

 
 



ที ่1  
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น.ส. เกศริน เดชพนัธ์ุ (อายุ 37 ปี)    

เลขานุการบริษทั หวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของ
บริษทั (Compliance) และผูจ้ดัการแผนกบญัชีและการเงิน 

คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

• ปริญญาตรีการบญัชี มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

• อบรมหลกัสูตรหลกัสูตร CFO in Practice Certification 
Program รุ่นท่ี 8 สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม
ราชูปถมัภ ์

• อบรมหลกัสูตร IR ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์การท างาน 

2562-ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั  

2559-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการแผนกบญัชีและการเงิน 

2554-2558  หวัหนา้แผนกบญัชีและการเงิน 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
1. ให้ค  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่าง ๆ ท่ี 

คณะกรรมการตอ้งทราบและปฏิบติั รวมทั้งดูแลกิจกรรม
ต่าง ๆ ของคณะกรรมการเพื่อใหก้รรมการสามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

2. ดูแลให้ กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน 
ปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษทัฯ 

3. ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศใน
ส่วนท่ีรับผดิชอบตามระเบียบและขอ้ก าหนดของ ตลท. และ 
กลต. 

4. จดัการประชุมผูถื้อหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทัและขอ้พึงปฏิบติั 

5. บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งติดตามให้มี
การปฏิบติัตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

6. จดัท าและเก็บเอกสาร ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือ
นดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
รายงานประจ าปี หนงัสือนดัประชุม และรายงานการประชุม
ผูถื้อหุ้น 

7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการ
หรือผูบ้ริหาร                                                                                                             
8. ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ทัว่ไปให้ไดรั้บทราบสิทธิ
ต่าง ๆ ของผูถื้อหุ้นและข่าวสารของบริษทั 

 

รายละเอียดหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั (Compliance) 

 

 

 

 

 

 

ติงานของบริษทั (Compliance)  
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน)  มีบริษทัในกลุ่มทั้งส้ิน 14 บริษทั ประกอบดว้ยบริษทัยอ่ยท่ี SNC 
ถือหุ้นโดยตรงจ ำนวน 7  บริษทั  และบริษทัยอ่ยท่ี SNC ถือหุน้ผำ่นบริษทัยอ่ย จ ำนวน 6 บริษทั  บริษทัร่วมจ ำนวน 1 
บริษทั โดยในปัจจบุนักลุ่มบริษทัมีกำรประกอบธุรกิจ  โดยแบง่ออกเป็น 4 กลุ่มดงัน้ี 

AUTO   =   ช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใชส้ ำหรับยำนพำหนะ 
PART   =   ช้ินส่วนอุปกรณ์ส ำหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ 
OEM =    ผลิตและประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ 
OTHER =    กำรด ำเนินงำนอืน่ๆ เช่น แม่พิมพ ์ 
 

กลุ่มบริษทั 
ประเภทธุรกิจ 

AUTO PART OEM OTHER 
บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) (SNC)     
สำขำ 2 (Branch 2)    

 

บริษทัยอ่ยทำงตรง     
บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซำน อีโวลูชัน่ จ ำกดั (SPEC)     
บริษทั เอส เอน็ ซี คูลล่ิง ซพัพลำย จ ำกดั (COOL)     
บริษทั อิมมอทลั พำร์ท จ ำกดั (IMP)     
บริษทั พำรำไดซ์ พลำสติก จ ำกดั (PRD)     
บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จ ำกดั (SCAN)       

บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ ์จ ำกดั (SAHP)     
บริษทั โอดิน พำวเวอร์ จ ำกดั (ODIN)     

บริษทัยอ่ยทำงออ้ม     
บริษทั อลัทิเมท พำร์ท จ ำกดั (UMP)      
บริษทั อินฟินิต้ี พำร์ท จ ำกดั  (IPC)     
บริษทั เมอิโซะ เอสเอน็ซี พริซิชัน่ จ ำกดั (MSPC)     

บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ จ ำกดั (SSMA)     
บริษทั ยะลำฟ้ำสะอำด จ ำกดั (YALA)      

บริษทั โอดิน เมียนมำร์ จ ำกดั (ODINMM)     

บริษทัร่วม     
บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก วอเตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย 
จ ำกดั (SAWHA)   

    

 
 
 



ส่วนที ่1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 
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1.1 วิสัยทัศน์ และพนัธกิจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ 

วิสัยทัศน์ (Vision) : SNC Superstore  เอส เอน็ ซี ศูนยร์วมของผลิตภณัฑ ์ และบริกำรแบบครบวงจรใน
อุตสำหกรรมยำนยนต ์เคร่ืองท ำควำมเยน็ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำและอิเลคทรอนิคส์ 

พนัธกิจ (Mission) 
1) ค ำนึงถึงคุณภำพของสินคำ้เป็นอนัดบัแรก (Quality First) 
2) สร้ำงควำมหลำกหลำยของผลิตภณัฑ ์และบริกำรเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรทุกรูปแบบของลูกคำ้ 

(Differentiation) 
3) สร้ำงผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภำพในรำคำท่ีลูกคำ้สำมำรถซ้ือไปแข่งขนัได ้(Cost Effectiveness) 
4) ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ดว้ยควำมรวดเร็ว (Quick Response) 
5) ปรับระบบกำรผลิตให้ยดืหยุน่ทนัต่อสภำพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็ว (Flexible 

Manufacturing System) 
6) ให้ควำมส ำคญักบัผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งทำงตรงและทำงออ้ม (Focus 

on Products and Stakeholders) 
7) มีจิตวิญญำณและควำมตั้งใจในเร่ืองบริกำร เพื่อให้ลูกคำ้ไดรั้บควำมพึงพอใจสูงสุด (Service Mind) 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  (Objective and Goal) 

บริษทัจดัท ำแผนธุรกิจ ซ่ึงมีเป้ำหมำยทำงกำรเงินและเป้ำหมำยกำรเติบโตของรำยไดท่ี้อตัรำเติบโตเฉล่ียร้อยละ 10 

ต่อปี ตั้งแตปี่ 2563-2565 และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรสูงสุด  บริษทัฯ มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะบรรลุเป้ำหมำย

ดงักล่ำวโดยใชก้ลยทุธ์ดงัต่อไปน้ี 

กลยทุธ์ดำ้นสินคำ้และผลิตภณัฑ ์(Product) 

บริษทัฯ มีเป้ำหมำยท่ีจะตอบสนองควำมตอ้งกำรท่ีหลำกหลำยของลูกคำ้โดยมุ่งเนน้ในกลุ่มลูกคำ้หลกัๆ 2 กลุ่มคือ 

1) กลุ่มผูผ้ลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำภำยในบำ้นประกอบดว้ย กลุ่มผูผ้ลิตเคร่ืองปรับอำกำศ  ตูเ้ยน็ เคร่ืองซักผำ้ ท่ีเป็น 
แบรนด์ชั้นน ำจำกประเทศญ่ีปุ่ น เกำหลี  สหรัฐอเมริกำ เป็นตน้ ซ่ึงผูผ้ลิตเหล่ำน้ีมีฐำนกำรผลิตสินคำ้หลกัอยู่
ในประเทศไทย  โดยบริษทัฯ มีสินคำ้ท่ีให้บริกำรกบักลุ่มลูกคำ้เหล่ำน้ี ไดแ้ก่ ท่อทองแดง ช้ินส่วนโลหะแผน่ 
ช้ินส่วนพลำสติก และอุปกรณ์แลกเปล่ียนควำมร้อน นอกเหนือจำกสินคำ้ท่ีเป็นช้ินส่วนของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ
แลว้ บริษทัฯยงัมีกำรรับจำ้งประกอบผลิตภณัฑ ์(OEM) ให้กบัลูกคำ้หลกับำงรำยอีกดว้ย 

2) กลุ่มผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนต ์ซ่ึงลูกคำ้ในกลุ่มน้ีจะเป็นผูผ้ลิตท่ีเป็นผูผ้ลิตชั้นน ำจำกต่ำงประเทศ โดยบริษทัฯมี
สินคำ้ท่ีให้บริกำรแก่ลูกคำ้ในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ ช้ินส่วนท่ออลูมิเนียม ช้ินส่วนท่อยำงต่ำงๆ  ช้ินส่วนพลำสติก 
และช้ินส่วนโลหะแผน่ขึ้นรูป 
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กลยทุธ์ดำ้นคุณภำพของสินคำ้ (Quality) 

ในกำรท่ีจะสร้ำงควำมเช่ือมั่นและควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ำนั้น  บริษทัฯ จ ำเป็นท่ีจะต้องผลิตสินคำ้ท่ีมี

คุณภำพสูงสุด เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกคำ้ ซ่ึงบริษทัได้มีกำรจัดท ำระบบบริหำรงำนคุณภำพท่ีเป็น

มำตรฐำนสำกลเพื่อให้กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและวตัถุประสงคข์ององคก์รเกิดกำรพฒันำคุณภำพอย่ำงต่อเน่ือง มี

ประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยยึดหลกั Plan-Do-Check-Action (PDCA) และระบบ ISO ซ่ึงนอกจำกจะท ำให้

ลูกคำ้ไดรั้บสินคำ้และบริกำรท่ีมีคุณภำพตรงตำมควำมตอ้งกำรแลว้ ยงัท ำให้ลูกคำ้เกิดควำมเช่ือมัน่ในตวับริษทัดว้ย 

โดยบริษทัจะจดัสรรทรัพยำกรทั้งคน เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ท่ีทนัสมยัและเหมำะสมกบัธุรกิจนั้นๆเพ่ือให้กำรผลิต

สินคำ้ท่ีมีคุณภำพ นอกเหนือจำกน้ียงัก ำหนดนโยบำยคุณภำพท่ีชัดเจน เพ่ือให้พนักงำนทุกคนน ำไปปฏิบติั มีกำร

ตรวจติดตำมผลอยู่ตลอดเวลำ เพ่ือให้มัน่ใจว่ำคุณภำพของสินคำ้จะตอ้งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของลูกคำ้ในทุกๆ

ขั้นตอน 

กลยทุธ์ในดำ้นกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้อยำ่งรวดเร็ว (Quick Respond) 

ในโลกธุรกิจท่ีเตม็ไปดว้ยกำรแขง่ขนัท่ีนบัวนัจะทวีควำมเขม้ขน้ขึ้น บริษทัฯ ตระหนกัดีว่ำ ลูกคำ้ของบริษทัมีควำม

ตอ้งกำรท่ีหลำกหลำยและเปล่ียนแปลงไดอ้ยำ่งรวดเร็ว ซ่ึงเรำจ ำเป็นจะตอ้งตอบสนองส่ิงต่ำงๆ เหล่ำน้ีให้ได ้ ในกำร

น้ี บริษทัจะมุ่งเนน้ในหวัขอ้ต่ำงๆ ดงัน้ี 

1) ตน้ทุนท่ีเหมำะสมและเป็นธรรมส ำหรับลูกคำ้และบริษทั (Cost) 
2) ต ำแหน่งท่ีตั้งของโรงงำนต่ำงๆ จะตอ้งอยูใ่นระยะทำงท่ีไม่ไกลจำกบริษทัของลูกคำ้มำกนกัเพื่อใหก้ำรส่งสินคำ้

และกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้เป็นไปโดยสะดวก (Location) 
3) ควำมยืดหยุน่ในกระบวนกำรผลิตท่ีจะท ำให้เรำสำมำรถผลิตสินคำ้ท่ีหลำกหลำยในเวลำอนัรวดเร็ว และ

สำมำรถปรับเปล่ียนกระบวนกำรผลิตให้สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรสินคำ้ท่ีเปล่ียนไปของลูกคำ้ไดอ้ยำ่ง
สะดวก (Flexibility) 
 

กลยทุธ์ดำ้นกำรบริกำร (Service) 

ถึงแมว่้ำบริษทัฯ จะเป็นบริษทัท่ีผลิตสินคำ้แต่เรำตระหนกัถึงควำมส ำคญัของงำนบริกำรท่ีจะช่วยใหลู้กคำ้เกิดควำม

พึงพอใจสูงสุด เรำจึงไดก้ ำหนดคติพจน์ประจ ำบริษทัไวว่้ำ “We are the Marketing Team” ซ่ึงพนกังำนทุกคนใน

บริษทัถือว่ำเป็นตวัแทนของบริษทัในกำรให้บริกำรแก่ลูกคำ้ 

นอกจำกน้ี เพ่ือให้กำรท ำงำนมีควำมคล่องตวั บริษทัจึงไดจ้ดัให้มีกำรบริหำรงำนท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพำะตวัของ

บริษทัเอง ซ่ึงเรำเรียกกำรบริหำรงำนแบบน้ีว่ำ “ระบบ MINI MD” ซ่ึงระบบ MINI MD น้ีจะช่วยใหก้ำรตอบสนอง

ต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ในแตล่ะดำ้น ไม่ว่ำจะเป็นดำ้นกำรผลิต ดำ้นคุณภำพ ดำ้นกำรส่งมอบ หรือดำ้นรำคำของ

สินคำ้ เป็นไปอยำ่งรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 
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อีกประกำรหน่ึงท่ีบริษทัไดก้ ำหนดขึ้น เพ่ือให้กำรบริกำรลูกคำ้เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุดก็คอืกำรก ำหนดให้

ผูบ้ริหำรของบริษทัทั้งระดบักลำงและระดบัสูง มีหนำ้ท่ีท่ีจะตอ้งออกไปเย่ียมเยียนลูกคำ้ของตนเองอยำ่งสม ่ำเสมอ 

เพ่ือให้มัน่ใจว่ำ เรำจะรับทรำบและเขำ้ใจถึง “เสียงของลูกคำ้” (Customer Voice) อยำ่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

กลยทุธ์ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม  (Environment) 

บริษทัจะด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งภำยในและภำยนอกบริษทั โดยมีกลยทุธ์

ท่ีส ำคญัดงัน้ี 

1) ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มภำยนอก เน่ืองจำกธุรกิจหลกัของบริษทัจะเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองปรับอำกำศซ่ึงใชส้ำรท ำ
ควำมเยน็ท่ีอำจจะส่งผลกระทบตอ่กำรเปล่ียนแปลงสภำวะอำกำศของโลก เรำจึงไดมี้กำรพฒันำสินคำ้ของเรำ คือ
สินคำ้เคร่ืองปรับอำกำศท่ีใชก้บัสำรท ำควำมเยน็ชนิดใหม่ (R32) ซ่ึงจะช่วยลดผลกระทบต่อกำรท ำลำยชั้นโอโซน 
(Ozone Depletion) และผลกระทบต่อสภำวะโลกร้อน (Global Warming) 

2) ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มภำยใน เพ่ือให้สภำวะแวดลอ้มภำยในบริษทัมีควำมน่ำอยู ่และมีประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำน บริษทัจึงไดใ้ห้ควำมส ำคญักบัระบบ 5 ส.ภำยใน มีกำรรณรงคใ์ห้พนกังำนทุกระดบัใหค้วำมส ำคญักบัเร่ือง
น้ี และในกำรด ำเนินงำนภำยในบริษทั เรำยึดหลกักำรท ำงำนท่ีเรียกว่ำ “หลกั 3 R” ซ่ึงประกอบดว้ย Reduce, Re-
use, และ Recycle  เพ่ือให้มัน่ใจว่ำเรำทุกคนในองคก์รจะมีกำรใชท้รัพยำกรอยำ่งรู้คุณค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญ 

ในปี 2561-2562 ยงัด ำเนินนโยบำยปรับองคก์รอยำ่งต่อเน่ือง โดยกำรยบุรวมธุรกิจท่ีคลำ้ยคลึงกนัมำไว้
ดว้ยกนั ใชท้รัพยำกรบุคคลและทรัพยสิ์นร่วมกนั ฐำนกำรผลิตใหญ่จะอยูท่ี่ระยองซ่ึงมีทั้งระบบน ้ำประปำและระบบ
ไฟฟ้ำแสงอำทิตย ์ทั้งน้ีบริษทัจะรักษำรำยไดง้ำนตน้น ้ำซ่ึงเป็นงำนท่ีสร้ำงผลก ำไร และมุ่งเนน้กำรควบคุมตน้ทุนกำร
ผลิตและค่ำใชจ้่ำยบริหำร หยดุด ำเนินงำนธุรกิจท่ีไม่สร้ำงผลก ำไร ด ำเนินงำนตำมนโยบำยตอ่ตำ้นทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ น ำไปสู่ควำมยัง่ยืน 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท    
โครงสร้ำงกำรประกอบธุรกิจและกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) สรุปตำมแผนภำพ ไดด้งัน้ี 

 

 



ส่วนที ่1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

ปัจจุบนักลุ่มบริษทัมีการประกอบธุรกิจ  โดยแบ่งออกเป็น 4 สายผลิตภณัฑห์ลกัดงัน้ี 
2.1    ช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับยานพาหนะ 
2.2    ช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

2.2.1 ช้ินส่วนท่อทองแดง 
2.2.2 ช้ินส่วนโลหะแผน่ขึ้นรูป 
2.2.3 ช้ินส่วนพลาสติก 
2.2.4 อุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน  
2.2.5 ผลิตท่อฉนวนกนัความร้อน 

2.3    รับจา้งผลิตและประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
2.4    การด าเนินงานอืน่ๆ  

โดยในปี 2562  บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับยานพาหนะ ร้อยละ 16 ธุรกิจช้ินส่วนอุปกรณ์
ส าหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ร้อยละ 45  ธุรกิจผลิตและประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ร้อยละ 39   (อา้งอิงหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ขอ้ 21 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได)้ 

2.1 ช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับยานพาหนะ   

1) ลักษณะผลิตภัณฑ์ 
เป็นช้ินส่วนส าหรับเคร่ืองปรับอากาศภายในรถยนต์ โดยมีส่วนประกอบของท่อท่ีท ามาจากอลูมิเนียม น ามาขึ้นรูป

และประกอบเขา้กบัช้ินส่วนโลหะต่างๆ และประกอบเป็นชุดจ าหน่ายให้กบัผูป้ระกอบเคร่ืองปรับอากาศรถยนต์ ซ่ึงจะส่ง

มอบและจ าหน่ายให้แก่โรงงานผูผ้ลิตรถยนต์ต่อไป ตวัอย่างของสินคา้ 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  

ช้ินส่วนส าหรับรถมอเตอร์ไซค์ โดยเป็นส่วนประกอบของช้ินส่วน Plastic, Sheet Metal  และส่งให้กบัผูผ้ลิตรถ

มอเตอร์ไซคโ์ดยตรง   

ช้ินส่วนโครงสร้างรถยนต์ ท่ีผลิตจากวตัถุดิบประเภทโลหะและน ามาขึ้นรูปดว้ยกระบวนการ Stamping และน ามา

เช่ือมประกอบเป็นส่วนประกอบตวัถงัของรถยนต์ 

1.   Machine Part   
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ผลิตภณัฑ ์Machine Part เป็นการขึ้นรูปจากวตัถุดิบประเภทอลูมิเนียม, Extradition, Dai - Casting, ท่ออลูมิเนียม, ท่อ

แสตนเลส, เหลก็, ทองเหลือง โดยใชเ้ป็นส่วนประกอบส าหรับระบบปรับอากาศภายในรถยนต์, ป๊ัมน ้ามนัดีเซล 

คอมเพรสเซอร์และช้ินส่วนยานยนต ์ โดยผลิตภณัฑ ์ Machine Part จะผลิตเพื่อประกอบภายใน และส่งให้กบักลุ่มลูกคา้ใน

ประเทศ เช่น Keihin Thailand, Denso, Hanon, Marelli, Air Inter, Air System  เป็นตน้ และกลุ่มลูกคา้ต่างประเทศ เช่น Keihin 

USA 

Product Customer Car 

Connector 

Keihin Thai 

Keihin USA 
Honda, Ford, VW 

Denso Toyota 

Hanon Ford, Mazda 

Marelli Nissan, Isuzu 

Evaporator 

Condenser 
Air Inter Ford, Geely 

Flange Air System Toyota 

 

2.  Aluminum Pipes 

   

ผลิตภณัฑใ์นกลุ่ม Aluminum Pipes เป็นการประกอบท่ออลูมิเนียมกบั Connector อลูมิเนียมโดยเป็นส่วนประกอบ

ของระบบปรับอากาศภายในรถยนต ์ซ่ึงส่งให้กบัลูกคา้ในประเทศ เช่น  Keihin Thai, Denso, Hanon, Marelli, Valeo, Air 

Inter  และกลุ่มลูกคา้ต่างประเทศ เช่น Keihin USA, Hanon India 



ส่วนที ่1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหาชน 21 

Product Customer Car 

Pipe Ass’y Keihin (Thai) 

Keihin (USA) 

Marelli 

Air Inter 

Honda 

Ford, VW 

Nissan 

Ford 

Pipe  Suction Denso Toyota, Hino 

Pipe  Discharge 

Pipe WCAC 
Hanon 

Ford, Mazda 

Hyundai 

Pipe Inlet 
Marelli Isuzu 

Pipe Outlet 

Pipe  Liquid Valeo Mitsubishi 

 

3.  Steel Pipes 

   

ผลิตภณัฑใ์นกลุ่ม Steel Pipes เป็นการประกอบท่อเหลก็กบั Bracket เหลก็ และมีการชุบผิว MF-Zn+3 และ EDP 

โดยเป็นส่วนประกอบของระบบระบายความร้อน กลุ่มลูกคา้หลกัคือ Denso, TBKK, Akwel 

Product Customer Car 

Water Pipe 

Denso Toyota 

TBKK Mitsubishi 

Akwel Ford 
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4.  Hose Assembly 

 

 

เป็นการประกอบท่ออลูมิเนียมกบัสาย Hose ใชใ้นระบบปรับอากาศภายในรถยนต ์ผลิตในกลุ่มลูกคา้ Keihin ให้กบั

รถยนตรุ่์น Civic 2016 

 

Product Customer Car 

Hose Discharge 
Keihin Ne   Civic 2016 Hose Suction 

Hose Liquid 
 

 

 

5.  Plastic 

6. Stamping & Forging 

Metal Stamping   

- เป็นส่วนประกอบของ Pipe Water และ Bracket ในระบบปรับอากาศรถยนต ์โดยมีการขยายผลิตภณัฑ์

ไปในช้ินส่วนอ่ืนๆ (แกนท่ีปัดน ้าฝนในรถยนต)์ เป็นตน้  เช่น ชุด Stay Wiper 

  

 

            ผ ลิตภัณฑ์ในกลุ่ ม  Plastic เ ป็น

ช้ินส่วนรถยนต์ของกลุ่ม Honda, 

Suzuki และรถมอเตอร์ไซค์กลุ่ม 

Honda, Yamaha, Kawasaki 

Honda (Zoomer - X ) SUZUKI (Eco - car )
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  Pipe Water และ Bracket     Stay Wiper 

         

  

           

 

 

 

  

 

          เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างรถยนต ์ จากการน าโลหะมาผา่นกระบวนการ Stamping และเช่ือมเป็นส่วนประกอบ

ตวัถงัรถยนต ์

 

                            

 

Aluminum Stamping เป็นการขยายผลิตภัณฑ์ของ Stamping Process จาก  Metal เป็น Aluminum โดยน าไปใช้

ประกอบกบั  Evaporator และ Condenser ของระบบปรับอากาศรถยนต ์ 

Product Customer Car 

Stay Wiper Denso Toyota 

Bracket Denso Toyota 

Hing Toyoda Gosei 

Koryo 

Toyota 



SNC 

 

 

24  บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหำชน | รายงานประจ าปี 2562 

                                        Side Plate EVA                              Side Plate Ass’y 

                         

                                   

 

 

 

 

Aluminum Forging  เป็นการน า Aluminum Profile มา Cold Forging ขึ้นรูปเป็นช้ินส่วนในระบบปรับอากาศรถยนต ์

                  Header End                       Flange 

                                    

                                 Forging 

                      

     

 

 

 

 

Product Customer Car 

Side Plate EVA Keihin  Honda / Mitsubishi 

Side Plate Ass’y Keihin Thailand 

Keihin USA 

Honda 
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กลุ่มช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศภายในรถยนต์ 

ลูกค้า ค่ายรถ ช่ือรุ่น ช้ินส่วนประกอบ 

Keihin (TTH) 

Keihin USA (TUS) 

Keihin China (TCH) 

Honda, Mitsubishi 

Honda, VW, Ford 

Honda 

Civic, Accord, CRV, New Triton,  

City, Jazz 

Civic, Accord, Passat, Cross blue, 

 Focus, Ranger, City, Jazz 

ช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศรถยนต์ 

  

Denso Thailand Toyota  Revo, Fortuner, Camry, Yaris ช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศรถยนต ์ และหมอ้

น ้า 

Hanon system 

Hanon India 

Ford, Mazda, GM 

Mahindra 

New Ranger, Focus, Fiesta,  

Everest, Ecosport 

Mazda 2, Captiva 

ช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศรถยนต ์  
 

Marelli Isuzu 

Nissan 

Mitsubishi 

New D-Max 

March , Almera 

New Triton, Pajero sport 

ช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศรถยนต ์  

  

Valeo  Group Nissan 

Mitsubishi 

Navara, Teana, Sunny  

Lancer, Triton, Pajero Sport 

ช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศรถยนตช้ินส่วน

เคร่ืองปรับอากาศรถยนต ์  

Delphi Isuzu D-Max ช้ินส่วนป๊ัมน ้ามนัดีเซล 

Siam NSK Isuzu 
GM 

D-Max 
Colorado 

ช้ินส่วนแกนพวงมาลยั 

Sanden Nissan March ช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศรถยนต ์ 

Suzuki Suzuki Celerio, Ciaz ช้ินส่วนประตูรถยนต ์

H-one  Mitsubishi 

ISUZU 

Mirage, Attrage, Triton, Pajero Sport 

MU X 

ช้ินส่วนตวัถงัรถยนต์ 

Topre Honda Civic, CR-V ช้ินส่วนตวัถงัรถยนต์ 

Air Inter Ford Ranger ช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศรถยนต์ 

Air System Toyota Revo ช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศรถยนต์ 

Koryo Toyota Yaris, Vios ช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศรถยนต์ 

TBKK Mitsubishi Triton ระบบระบายอากาศรถยนต์ 

Akwel (Thai) / China Ford Ranger ช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศรถยนต์ 
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2) การตลาดและการแข่งขัน 

ปริมาณการผลิตและจ าหน่ายรถยนตใ์นประเทศ ในช่วงปี 2548 – 2562 

 

 ท่ีมา : สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ก.   การตลาดของผลิตภัณฑ์ 

ส่ิงท่ีบริษทัมุ่งเนน้ในการท าตลาด คือ  แนวทางการตลาดการมุ่งเนน้ในดา้นตน้ทุนของสินตา้และการให้ความส าคญั

กบัคุณภาพสินคา้ และความพอใจของลูกคา้เป็นส าคญั  จึงไดด้ าเนินกลยทุธ์ดา้นการตลาดมาอยา่งต่อเน่ือง คือ 

กลยทุธ์ดา้นลูกคา้ภายนอก 

1. Cost Structure  สร้างผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพโดยปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีตน้ทุนต ่า โดยเน้นในเร่ือง
โครงสร้างตน้ทุนให้กบัลูกคา้ โดยน า Robot และ Automation เขา้มาใช้ในการเพ่ิม Productivity และการ
ควบคุมตน้ทุนการผลิต 

2. Quality First ค านึงถึงคุณภาพของสินค้าเป็นล าดับแรก โดยใช้กระบวนการตรวจสอบภายในท่ีเรียกว่า 
“Process Reject” เป็นการตรวจสอบคุณภาพสินคา้หรือวตัถุดิบในแต่ละขั้นตอนการผลิต ซ่ึงพนกังานแต่ละ
ขั้นตอนการผลิตจะท าการตรวจสอบคุณภาพสินคา้หรือวตัถุดิบก่อนรับเขา้และจ่ายออกในกระบวนการผลิต
ของตนเอง  โดยยึดหลกัการ “ไม่รับ ไม่ท า ไม่ส่งของเสีย”  และน าเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการผลิตให้มากขึ้น 
เพื่อช่วยในเร่ืองความแม่นย  าในการผลิต 

3. Differentiation สร้างความหลากหลายของผลิตภณัฑแ์ละบริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการทุกรูปแบบของ
สินคา้ 

4. Quick Response ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว  โดยมีหน่วยงานท่ีมีความสามารถ
ปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

5. Flexible Manufacturing system ปรับระบบการผลิตให้ทนัต่อสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว โดย
น าระบบ ERP เขา้มาช่วยในการบริหารการผลิต 
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ปริมาณ การผลิต ปริมาณ การจ าหน่ายรถยนตใ์นประเทศ
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6. Focus on Products and Stakeholders ให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและผูมี้ส่วนได้
เสียทั้งทางตรงและทางออ้ม 

7. Service Mind มีจิตวิญญาณและความตั้งใจในเร่ืองการบริการ เพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด 
8. การสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้  ดว้ยระบบบริหารการผลิต ทั้งในดา้นคุณภาพและ Capacity  ท่ีสามารถ

รองรับ Order ของลูกคา้ได ้
9. มุ่งเนน้เป้าหมายท่ีจะไดรั้บ Award ทั้งในดา้น Quality และ Delivery จากลูกคา้ 
10. มีการปรับปรุงทางดา้นตน้ทุน เพื่อสร้างสินคา้ท่ีมีคุณภาพดี และตน้ทุนท่ีสามารถแข่งขนัไดใ้ห้กบัลูกคา้ 

 

 
 
 
 
   
 

                        
 

                                   
 
 
 

กลยทุธ์การสร้างแรงจูงใจภายในองคก์ร 

1. การสร้างแรงจูงใจ โดยมุ่งเนน้ให้ผลตอบแทน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กบัพนกังานท่ีมีประวติั และผลการท างานท่ี
ดี โดยน าผลการประเมินผลทุกวนัมาใชใ้นการประเมินผลตอบแทนกลบัสู่พนกังาน 

2. สร้างแรงจูงใจ ให้กบัผูบ้ริหารระดบักลาง MINI MD โดยมีผลตอบแทนตามผลงาน  และการวดัผลตาม KPI ของ
องคก์ร ส าหรับการประเมินผลพนกังานในระดบั  Operator  และ Supervisor 

3. การด าเนินการปรับปรุงพฒันาองคก์ร  ผ่านกิจกรรม 5ส และ Zero Claim เพื่อปลูกจิตส านึกให้กบัพนกังานใน
ดา้น 5ส, Safety และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นให้เกิดการแข่งขนัในดา้น 5ส , การค านึงถึง Safety และ
ดา้นคุณภาพภายในองคก์ร 
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4. การประเมินผลดว้ย Radar Chart เพื่อประเมินความรู้ตามหลกัสูตรขององคก์รและ สมรรถนะ Competency คือ 
ความรู้ ทกัษะ และพฤตินิสัยท่ีจ าเป็นต่อการท างานของบุคคล ให้ประสบผลส าเร็จสูงกว่ามาตรฐานทัว่ไปแบ่งออกเป็น 2 
หมวดการประเมินผล 

   4.1.  ความรู้ (Knowledge) 9K คือ การอบรมหลกัสูตร 9 Basic needs โดยน าความรู้ท่ีไดม้าพฒันาศกัยภาพในการ

ท างานให้ไดต้ามเป้าหมาย สามารถยกระดบัความรู้เพื่อพฒันาในสายการผลิตให้เป็นระบบอตันโนมติั ให้พนกังานไดมี้ส่วน

ร่วมในการพฒันาความรู้ 9K  

   4.2.  ทกัษะ (Skill) 9S คือ การอบรมทกัษะความสามารถในการท างานให้เป็น Multi Skill  สามารถท างานได้

หลากหลาย Process  เช่น ตดั  ดดั ป๊ัม เช่ือม  โดยการฝึกแนวคิด ( Improvement )พฒันาทกัษะหนา้งานท่ีท าปัจจุบนัควบคู่ไป

กบั นวตักรรมใหม่ ๆ เพ่ือปรับปรุงเคร่ืองจกัรปัจจุบนัให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานมากย่ิงขึ้น 

 

5. ก าหนดให้พนักงานจดัท า Job Description ตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ IATF16949 และก าหนดเป้าหมาย
รายไดต้่อหัวในแต่ละวนั (Income per Head) ซ่ึงก าหนดให้มีการวดัผลการท างานและสรุป Income per Head  ในแต่ละวนั  
และการตั้งเป้าหมาย Income per Head ต่อพนกังาน 

6. การจัดกิจกรรม  “แข่งขนัทักษะฝีมือ Multi Skill ”  เพื่อให้พนักงานมีการพฒันาทักษะ หน้างานปัจจุบันให้
สามารถปฏิบติังานยงัจุดอื่นไดห้ลากหลาย 

ส าหรับแผนการพฒันาบุคลากรในปี 2562  โดยมุ่งเน้นการสร้างบุคลากรและการพฒันาทกัษะในการปฏิบติังานท่ี

ตนเองรับผิดชอบ โดยนอกจากมีการจดักลุ่มพนกังาน ให้พนกังานมีความช านาญในหนา้ท่ีงานแลว้ ยงัมีการเพ่ิมการฝึกอบรม

ในพ้ืนฐานการควบคุมระบบ Automation เพื่อรองรับการท างานในอนาคตท่ีพนักงานจะต้องท างานร่วมกับระบบ 

Automation 
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การแข่งขนัทกัษะการผลิตชิน้ส่วนเคร่ืองปรับอากาศ 

การพฒันาทกัษะ Robot Automation 



SNC 

 

 

30  บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหำชน | รายงานประจ าปี 2562 

ข.    สัดส่วนการจัดจ าหน่าย  ปี 2562 

 

โดยภาพรวมการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยช่วงปี 2562 ปรับลดลงจากปี 2561  ประมาณ  7%  ซ่ึงเป็นผลมาจาก

สภาพเศรษฐกิจรถยนต์ของตลาดโลกท่ีชะลอตวัและพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ียงัไม่ตดัสินใจเปล่ียนรถ เน่ืองจากรอทิศทางของ

รถยนตไ์ฟฟ้า  ในส่วนกลุ่มธุรกิจช้ินส่วนยานพาหนะของ SNC มีการปรับเปล่ียนดงัน้ี 

1. Aluminum Pipe ประมาณการยอดผลิตในปี 2562 (52%) เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 (46%) ประมาณ 8%   

2. Machine Part ประมาณการยอดผลิตในปี 2562 (16%) เท่าๆกบัปี 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%   

จากสัดส่วนดังกล่าวจะเห็นได้ว่า  ธุรกิจช้ินส่วนยานพาหนะของ SNC จะเติบโตในกลุ่ม  KEIHIN  USA  ใน

ผลิตภณัฑ์ Aluminum Pipe ในส่วนธุรกิจ Machine Part  มีการปรับลดลง เน่ืองจากการพฒันาช้ินส่วนในปัจจุบนัไดมี้การลด

ในส่วนของ Connector, ผลิตมาจาก Aluminum machine part,  และยอดการผลิตภณัฑ ์Hose Assembly  ท่ีมีการปรับตวัลดลง 

เน่ืองจาก Model End of life ของรถรุ่น Honda Civic 2016 

ในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนตใ์นประเทศไทย  ยงัคงมุ่นเนน้ไปท่ีเป้าหมายรถไฟฟ้า  ดงันั้นทาง SNC จึงตอ้งมี

การพฒันาในกลุ่มธุรกิจยานพาหนะ  เพื่อรองรับการปรับเปล่ียนไปสู่เทคโนโลยีส าหรับรถไฟฟ้าในอนาคต 
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3) การจัดหาผลิตภณัฑ์ 
     -   Machine Part         -   Aluminum Pipes 

              

PROCESS MACHINE

CUTTING CUTTING  M/C

LATHE SINGLE LATHE  M/C 

DRILLING MILLING M/C

FINISHING FINISHING MANUAL

WASHING WASHING ULTRASONIC  M/C

PACK PACKING MANUAL

PROCESS MACHINE

CUTTING CUTTING M/C

DEBURRING DEBURRING M/C

FORMING HU FORMING M/C

BENDING CNC BENDING M/C

WASHING WASHING ULTRASONIC  M/C

TEST LEAK TEST M/C

PACK -



SNC 
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  -   Steel Pipe                 -HoseAssembly      

 

 

PROCESS MACHINE 

CUTTING CUTTING  M/C 

WASHING, 
DEBURRING DEBURRING  M/C 

    FORMING     
O - RING  1 FORMING  M/C 

    FORMING     
O - RING  2 FORMING  M/C 

BENDING CNC BENDING  M/C 

WASHING WASHING ULTRASONIC  M/C 

BRAZING - 

OUT SOURCE PLATING 

TEST JIG - 

PACKING - 

HOSE  
ASSEMBLY - 

LEAK TEST PRESSURRE  DROP 

PROCESS MACHINE 

CUTTING PIPE CUTTING M/C 

DEBURRING PIPE DEBURRING M/C 

    WASHING     
PIPE  1 WASHING ULTRASONIC  M/C 

OUT SOURCE  
TURNING NIPPLE CNC LATHE M/C 

    WASHING     
PIPE  2 WASHING ULTRASONIC  M/C 

BENDING PIPE BENDING  M/C 

 DRILLING &  
FINISHING CNC LTHE M/C 

  WASHING    
PIPE  3 WASHING ULTRASONIC  M/C 

 BRAZING UNION CUTTING  
INSULATOR BRAZING M/C, CUTTING M/C 

 BRAZING  
FLANGE BRAZING  M/C 

CUTTING HOSE CUTTING  M/C 
  WASHING    

PIPE  4 WASHING ULTRASONIC  M/C 

CRIMPING HOSE CRIMPING  M/C 

ASS'Y ORING &  
VALVE - 

AIR TEST AIR TEST M/C 

LEAK TEST LEAK TEST M/C 

HEATING OVEN M/C 

FINAL &  
PACKING - 
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ก าลงัการผลิตปี 2562 

 

 

หมายเหตุ : 

1. 8 ชัว่โมง /กะ : 2 กะ/ วนั :  25 วนั/ เดือน 

2. ก าลงัการผลิตปัจจุบนัอยูท่ี่ 60-65% 
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34  บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหำชน | รายงานประจ าปี 2562 

2.2 ช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองท าความเย็น 

2.2.1  ช้ินส่วนท่อทองแดง  

ในปัจจบุนัช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองท าความเยน็ท่ีท าดว้ยทองแดง ยงัไม่มีวตัถุดิบชนิดใดท่ีมีคณุสมบติัในการ

ใชง้านท่ีจะน ามาทดแทนทองแดงได ้100 %  ดงันั้นช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองท าความเยน็ จึงยงัคงใชท้่อทองแดงเป็น

ช้ินส่วนหลกั แต่ปัจจุบนัก็มีบริษทั(ลูกคา้)ไดพ้ยายามพฒันาเร่ืองโลหะท่ีจะน ามาทดแทนทองแดงอยู่ 

1)  ลักษณะผลิตภัณฑ์  

ช้ินส่วนท่ีใชใ้นเคร่ืองปรับอากาศ ท่ีท าดว้ยท่อทองแดง (Copper Pipe)  ท่ีบริษทัผลิตประกอบดว้ย 

1) Inlet pipe, Outlet pipe, Header pipe  
ส าหรับเช่ือมต่อ Condenser 

       

 

   

2) Suction pipe, Discharge pipe ส าหรับ
เช่ือมต่อ Compressor และ Condenser        
เขา้ดว้ยกนั 

 

3) Accumulator ใชส้ าหรับเป็นท่อพกัแรงดนั 

 

4) Strainer ใชส้ าหรับกรองเศษผงในระบบ 
เพื่อป้องกนัการอุดตนัภายในระบบ 
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5) U-Bend ส าหรับเช่ือมต่อ Condenser หรือ
คอยลร้์อน                     

  

6) Capillary Tube Ass’y.  ใชเ้ป็นทอ่ลด
แรงดนัในระบบ 

 

 

7) Pipe Connector (Pipe Kit) ใชส้ าหรับการติดตั้ง เพ่ือเช่ือมระบบ Indoor และ Outdoor 

 

 

นอกจากน้ีบริษทัยงัผลิตช้ินส่วนท่ีท าจากทองแดงท่ีน ามาประกอบเป็นคอมเพรสเซอร์ เช่น  Suction Pipe, Muffler 

Pipes, Oil Pipe, Discharge Pipe, Discharge Tube, Outer Pip , Dis Pipe, Suc Pipe, Pro Pipe, etc. 

 



SNC 
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ปัจจุบนับริษทั มีการพฒันาช้ินส่วนทองแดงเพ่ือลดตน้ทนุวตัถุดิบร่วมกบัลูกคา้ โดยใชเ้หลก็ชุบทองแดง หรือ

อลูมิเนียมเช่ือมต่อทองแดงมาผลิตเป็นช้ินส่วน Compressor  เช่น Inlet Tube, Outer Pipe, Dis Joint Pipe, Inlet Pipe Ass’y, 

Joint pipe เป็นตน้ 

  

                               เหลก็ชุบทองแดง                             อลูมิเนียมเช่ือมต่อทองแดง 

นอกจากน้ีทางบริษทัอยู่ระหว่างการพฒันากระบวนการชุบทองแดง ให้สามารถชุบเฉพาะต าแหน่ง  (พ้ืนท่ี)  ท่ี

ตอ้งการ เพ่ือลดขั้นตอนในการเจียรผิว ซ่ึงมีค่าใชจ้่ายสูงและใชเ้วลาในการผลิตมาก  ซ่ึงผลจากการพฒันากระบวนการน้ี จะ

สามารถท าให้ลดต้นทุนการผลิตลงได้ และปัจจุบันมีลูกค้าอีกหลายๆบริษัทให้ความสนใจ  และได้เ ร่ิมทดลองใช้

กระบวนการเหลก็แผน่ น ามาป้ัมขึ้นรูปให้ไดข้นาด แทนการใชเ้หลก็ท่อบา้งแลว้ (Progressive Die) ซ่ึงรวดเร็วและประหยดั

ตน้ทุนการผลิตไดม้ากกว่าเดิม 

 

2)  การตลาดและการแข่งขัน 

กลุ่มลูกคา้ช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศ  ประกอบดว้ย 

1) กลุ่มลูกค้าจากประเทศญ่ีปุ่ น เช่น Daikin, Mitsubishi, Fujitsu, Sharp, Panasonic, MACO, MACOT, Hitachi, 
Toshiba Carrier, Fujitsu General, Sanyo  

2)  กลุ่มลูกคา้จากประเทศเกาหลี LG, Samsung  

3)  กลุ่มลูกคา้จากประเทศจีน เช่น Haier, Hisense 

4)  กลุ่มลูกคา้ท่ีบริษทัส่งออกไปต่างประเทศ ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่ น เวียดนาม  ตะวนัออกกลาง ยโุรป และอเมริกา 

ทั้งน้ีช่องทางการจดัจ าหน่ายของบริษทัมีทั้งผลิตช้ินส่วนส่งไปยงัโรงงานผูผ้ลิตเคร่ืองปรับอากาศโดยตรง เพ่ือให้

ลูกคา้น าไปประกอบกบัช้ินส่วนภายในโรงงานของลูกคา้ผลิตเป็นสินคา้ของลูกคา้เอง  ผลิตและใชป้ระกอบในสายการผลิต 

OEM แลว้ส่งต่อไปยงัลูกคา้  ตลอดจนผลิตและส่งออกโดยตรงไปยงัต่างประเทศ 



ส่วนที ่1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหาชน 37 

กลุ่มลูกคา้ช้ินส่วนคอมเพรสเซอร์ส่วนใหญ่จะเป็นลูกคา้ท่ีผลิตคอมเพรสเซอร์ เพ่ือส่งมอบใหก้บัโรงงานผูผ้ลิต

เคร่ืองปรับอากาศ  เคร่ืองท าความเยน็ ท่ีมีการจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ  อาจกล่าวไดว่้าผูผ้ลิตคอมเพรสเซอร์

หลกัในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ของบริษทัฯ เกือบทั้งส้ิน ประกอบดว้ย  Siam Compressor, Hitachi Compressor, 

Kulthorn Kirby, Emerson, TCFG, Kulthorn Premier, Daikin, LG, FIT, BTA, Miyatech  นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดเ้ตรียมการ

ส าหรับการผลิตให้กบัตลาดต่างประเทศเพ่ิมเติมดว้ย 

อตัราการขยายตวัและการเจริญเติบโตของธุรกิจช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศมีอตัราการขยายตวัเติบโตควบคู่ไปกบัการ

เติบโตของลูกคา้และเศรษฐกิจ และบริษทัฯไดมี้การลงทุนในส่วนของโรงงานและเคร่ืองจกัรเพ่ิมขึ้น โดยมีการปรับปรุง

สายการผลิตใหม่แตกออกเป็นธุรกิจขนาดย่อม (SMEs)  เพ่ือรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี รวมทั้งมีการยา้ยฐานการผลิตใหม่ 

ให้เหมาะสม และสามารถรองรับการเจริญเติบโตในการเข้าสู่ AEC  ในขณะเดียวกันในส่วนของอุตสาหกรรม

คอมเพรสเซอร์มีการเจริญเติบโตควบคู่ไปกบัอุตสาหกรรมเคร่ืองท าความเยน็ ทั้งในส่วนของเคร่ืองปรับอากาศ ตูเ้ยน็ ตูแ้ช่

อาหาร  

3)  การจัดหาผลิตภณัฑ์ 

ก  กรรมวิธกีารผลิต 

- ช้ินส่วนอุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ 

วตัถุดิบ  ขบวนการแปรรูป  สินคา้  ลูกคา้ 

ทองแดง 

 

ตดั 

ดดั 

ขึ้นรูป 

เช่ือม 

บรรจ ุ

 

Inlet 

Out Let 

Suction 

Discharge 

Accumulator 

U-ben 

etc. 

 

Daikin 

Mitsubishi 

Fujitsu 

Sharp 

Panasonic 

MACO, MACOT 

LG, Samsung 

Haier   

etc. 
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- ช้ินส่วนอุปกรณ์คอมเพรสเซอร์ 

วตัถุดิบ  ขบวนการแปรรูป  สินคา้  ลูกคา้ 

ทองแดง 

เหลก็ 

ทองเหลือง 

 ตดั 

ดดั 

ขึ้นรูป 

เช่ือม 

ตรวจสอบ 

บรรจ ุ

 Suction Pipe 

Muffler Pipe 

Oil Pipe 

Discharge Pipe 

Inlet Tube 

Dis Joint Pipe 

 Siam Compressor 

Hitachi Compressor, 

Kulthorn kirby, Fujitsu, 

Copeland ,  Daikin , 

LG ,Kulthorn Premier 

etc. 

   

 

บริษทัมีการส่ังซ้ือวตัถุดิบท่ีเป็นทองแดงทั้งในประเทศ และต่างประเทศจากผูผ้ลิตโดยตรงเขา้มาท่ีโรงงาน แลว้

น าไปเขา้สู่กระบวนการผลิตตามขั้นตอนของแต่ละช้ินส่วนตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงเป็นไปตามระบบคุณภาพ ISO 

เพื่อให้ไดสิ้นคา้มีมาตรฐานตรงตามขอ้ก าหนดของลูกคา้ แลว้จึงส่งมอบให้ลูกคา้ต่อไป (ตามผงัการผลิต)ปัจจุบนับริษทัมี

โรงงานท่ีผลิตช้ินส่วนอยูท่ี่จงัหวดัสมุทรปราการ  และจงัหวดัระยอง  ส่งผลให้มีก าลงัการผลิตหลายลา้นช้ินต่อปี  ซ่ึงโรงงาน

ส่วนใหญ่สามารถผลิตช้ินส่วนทดแทนกนัได ้ทั้งยงัสามารถเพ่ิมก าลงัการผลิตโดยการปรับชั่วโมงการท างานตามความ

ตอ้งการของลูกคา้ 

ข   ด้านวัตถุดิบ 

วตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิตส่วนใหญ่จะเป็นมาตรฐานท่ีลูกคา้เป็นผูก้  าหนด  และโรงงานผูผ้ลิตวตัถุดิบเป็นโรงงานท่ีได้

มาตรฐานผา่นการรับรองจากลูกคา้ทั้งส้ิน ซ่ึงระยะเวลาในการส่งมอบหลงัจากรับค าส่ังซ้ือประมาณ 2 สัปดาห์  บริษทัมีการ

ส่ังซ้ือทองแดงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ (ประเทศจีน) ทั้งน้ีเป็นไปตามท่ีตกลงไวก้บัลูกคา้ เพ่ือให้ไดว้ตัถุดิบท่ีดีมี

คุณภาพในระดบัตน้ทุนท่ีเหมาะสม โดยราคาท่ีท าการซ้ือขายเป็นไปตามท่ีบริษทัไดก้ าหนดกบัลูกคา้ไวแ้ลว้  

ค   ด้านเคร่ืองจักร และอุปกรณ์การผลิต 

เคร่ืองจักรหลักท่ีใช้ในสายการผลิต ได้แก่ เคร่ืองตัดCNC, เคร่ืองเจาะ, เคร่ืองดัดCNC, เคร่ืองป๊ัมขึ้นรูปCNC, 

เคร่ืองกลึงCNC,เคร่ืองเช่ือมอตัโนมติั,โต๊ะเช่ือมประกอบซ่ึงบริษทัมีแผนจะน าระบบอตัโนมติัมาใชม้ากขึ้น ในอนาคตโดย

เคร่ืองจกัรในแต่ละขั้นตอนการผลิตเป็นเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั นบัตั้งแต่กระบวนการตดั ดดัขึ้นรูป และเช่ือม  ซ่ึงส่วนใหญ่

บริษทัส่ังโดยตรงจากผูผ้ลิตและมีตวัแทนจ าหน่ายในประเทศไทย เพ่ือป้องกนัเร่ืองระบบการดูแล บ ารุงรักษา และบริการ 

ทั้งน้ียงัมีเคร่ืองจกัรบางส่วนท่ีบริษทัจดัสร้างขึ้นเอง รวมถึงบริษทัมีระบบการดูแล บ ารุงรักษาเชิงป้องกัน เพ่ือป้องกนั
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เคร่ืองจกัรช ารุดในขณะผลิตสินคา้  นอกจากน้ีเคร่ืองจกัรในกลุ่ม SNC เป็นเคร่ืองจกัรจากผูผ้ลิตรายเดียวกนั สามารถใชง้าน

ทดแทนกนัได ้เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการผลิต   ส าหรับอุปกรณ์การผลิตอื่นๆ เช่น แม่พิมพ ์Jig Fixture บริษทัมีแผนก

จดัท าอุปกรณ์การผลิตไวค้อยสนบัสนุนกนัเองในแต่ละโรงงาน 

2.2.2  ช้ินส่วนโลหะแผ่นขึน้รูป  

1)   ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

บริษทัมีการผลิตช้ินส่วนอุตสาหกรรมขึ้นรูปโลหะ โดยโรงงานสามารถผลิตไดท้ั้งท่ีจงัหวดัสมุทรปราการและ

จงัหวดัระยอง   ลูกคา้หลกัของบริษทัในส่วนของช้ินส่วนโลหะแผน่ขึ้นรูปในเคร่ืองปรับอากาศ  เช่น Daikin, Mitsubishi,  

LG, Siam Compressor,  Other 

    

2)   การตลาดและการแข่งขัน 

ดว้ยการรักษามาตรฐานทั้งดา้นคณุภาพ การส่งมอบ และการบริการท่ีดี   ท าให้ไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้ทั้งราย

เก่าและรายใหม่ ในการมอบหมายงานผลิตให้เพ่ิมมากขึ้น  ทั้งน้ีบริษทัมองว่าคู่แข่งของบริษทัก็คือลูกคา้  บริษทัจึงตอ้งผลิต

ให้ดีกว่า  ถูกกว่า และเร็วกว่าส่ิงท่ีลูกคา้ท าอยู ่ และดว้ยความเป็น SNC Super Store มีการผลิตท่ีครบวงจร มีระบบ MINI MD 

บริการลูกคา้ตลอดเวลา จึงสามารถช่วยแบ่งเบาภาระดา้นการจดัซ้ือให้กบัลูกคา้ได ้ ส่งผลให้บริษทัมีการเจริญเติบโตควบคู่

ไปกบัลูกคา้มาโดยตลอด 

3)   การจัดหาผลิตภณัฑ์ 

ก  กระบวนการผลิต    

 

 

 

วตัถุดิบ Turrent Punch
(Sheet) Stamping Press

Bending Ass'y Painting Packing Customer
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ข   ด้านวัตถุดิบ 

วตัถุดิบท่ีบริษทัน ามาใชใ้นการผลิตทั้งหมดจะเป็นไปตามตามท่ีลูกคา้ก าหนด ทั้งดา้นคุณภาพ ราคา และแหล่งผลิต 

ส่วนใหญ่วตัถุดิบจะเป็นแบบมาตรฐานท่ีใชอ้ยู่ในอุตสาหกรรมทัว่ไป ส าหรับแหล่งผลิตส่วนใหญ่จะน าเขา้จากต่างประเทศ 

ทั้งญ่ีปุ่ น จีน และเกาหลี ซ่ึงเป็นไปตามท่ีลูกคา้ก าหนดไว ้เร่ืองราคาของวตัถุดิบที่น ามาใชผ้ลิตก็ไดมี้การตกลงกนัไวแ้ลว้กบั

ลูกคา้ ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัการขาดทุนจากราคาวตัถุดิบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

ค   ด้านเคร่ืองจักร 

เน่ืองจากบริษทัมีนโยบายเป็น Super Store เพราะฉะนั้นบริษทั จึงมีเคร่ืองจกัรท่ีไดม้าตรฐาน มีความทนัสมยั ตลอด

ทั้งวิธีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ เคร่ืองจกัรท่ีบริษทัใชผ้ลิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองกลึง เคร่ืองดดั เคร่ืองป๊ัม ลว้นเป็นเคร่ืองท่ี

ควบคุมดว้ยระบบ CNC ทั้งส้ิน และเคร่ืองแต่ละขบวนการผลิตก็ยงัสามารถใชท้ดแทนกนัไดอี้กดว้ย ทั้งน้ีเพ่ือให้ผลิตสินคา้

ท่ีมีคุณภาพในตน้ทุนท่ีต ่า นอกจากน้ีบริษทัยงัมีการจดัท า Spare Part  

 

 

 

 

 

 

 

 

และแผนซ่อมบ ารุงประจ าปี ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัเคร่ืองจกัรเสีย และให้สามารถใชง้านไดย้าวนานท่ีสุด เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ 

ง   ด้านบุคลากร 

เน่ืองจากบริษทัมีนโยบายเป็น Super Store และการบริหารงานแบบระบบ Mini MD เพราะฉะนั้นบริษทั จึงมี

แนวทางในการพฒันาคนดว้ยการให้ความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัเพื่อให้สามารถท างานทดแทนกันไดโ้ดย

มุ่งเน้นความรู้ทางด้าน 9 Basic needs เป็นหลักและมีการตรวจประเมินเพื่อวดัความรู้ความสามารถทุกๆเดือนเพื่อให้

พนกังานเกิดความกระตือรือลน้เพื่อท่ีจะพฒันาตนเองให้มีรายไดท่ี้ดี 
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2.2.3  ช้ินส่วนพลาสติก (Plastic)  

1) ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

เ ป็น ช้ินส่วนพลาสติก ซ่ึงผลิตโดยระบบ INJECTION MOULDING  เพื่อน าไปใช้ในการประกอบเ ป็น 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เช่น ตูเ้ยน็ พดัลม เคร่ืองปรับอากาศ  เป็นตน้ 

2)  การตลาดและการแข่งขัน 

ลูกคา้หลกัของบริษทั เช่น Sharp,  Mitsubishi,  Toshiba,  Daikin  ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตชั้นน าในธุรกิจเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  แมว่้า

ธุรกิจในกลุ่มน้ีจะมีการแข่งขนัสูง แต่บริษทัสามารถเพ่ิมค าส่ังซ้ือช้ินงานใหม่ๆ จากลูกคา้ไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง จากการท่ีบริษทั

รักษาระดบัคุณภาพของสินคา้  ตน้ทุน และการส่งมอบท่ีตรงเวลา (QCD : Quality Cost Delivery) นอกจากน้ีบริษทัไดล้งทุน

ใน Software Mold flow ท่ีช่วยในการปรับปรุงและวิเคราะหปั์ญหาของแม่พิมพท่ี์ใชใ้นขบวนการผลิต ซ่ึงตอบโจทยใ์ห้กบั

ลูกคา้ ในการมีส่วนร่วมพฒันาสินคา้ และการลดตน้ทุน 

บริษทัมีนโยบายในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้โดยใชห้ลกัการ SNC ONE STOP SERVICE โรงงานผลิต

ช้ินส่วนพลาสติกจึงเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการผลกัดนันโยบายดงักล่าว โดยสร้างความพึงพอใจในความความสะดวกและ

ประหยดัเวลา ให้กบัลูกคา้ เม่ือมาติดต่อซ้ือช้ินส่วนกบั SNC แลว้จะไดช้ิ้นส่วนเพ่ือประกอบเป็นผลิตภณัฑ ์ทั้งช้ินส่วนโลหะ

และพลาสติกในคราวเดียวกนั 

3)   การจัดหาผลิตภณัฑ์ 

ก   ด้านวัตถุดิบ 

วตัถุดิบท่ีใช้ คือ เม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ เช่น  ABS, PP, PSGP, PSHI, PE, AS เป็นตน้ โดยลูกคา้จะเป็นผูก้  าหนด

ชนิดและเกรดต่างๆ ของวตัถุดิบตามลกัษณะของงาน เพื่อรักษาคุณภาพและราคา  วตัถุดิบที่ใช ้ส่วนใหญ่สามารถผลิตไดใ้น

ประเทศ  มีเพียงวตัถุดิบชนิดพิเศษบางชนิดท่ีตอ้งส่ังจากต่างประเทศ โดยราคาของวตัถุดิบจะขึ้น-ลง ตามราคาตลาด แต่

ลูกคา้จะน าจ านวนการใช้ไปตกลงกบัผูผ้ลิตและยืนยนัราคาเป็นไตรมาส ซ่ึงถา้มีการปรับเปล่ียนจะแจง้ล่วงหน้าเพื่อปรับ

ราคาของช้ินงานตามราคาวตัถุดิบท่ีเปล่ียนแปลงไป  ท าให้บริษทัไม่ตอ้งรับภาระความเส่ียงทางดา้นราคาของวตัถุดิบ 

ข   ด้านเคร่ืองจักร 

เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตพลาสติกเป็นเคร่ืองจกัรใหม่จากต่างประเทศซ่ึงท่ีมีเทคโนยีการผลิตสูง การท างานรวดเร็ว

และประหยดัพลงังาน ดงันั้น บริษทัจึงมีความเช่ือมัน่ในประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองจกัรเป็นอยา่งมากตลอดจน

วิธีการบริหารจดัการในการบ ารุงรักษา ท าให้เคร่ืองจกัรสามารถใชง้านไดดี้และมีประสิทธิภาพ  
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2.2.4  อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger)  

2.2.4.1 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger ที่ท าจากทองแดง) 

1) ลักษณะผลิตภัณฑ์ 
ภายในเคร่ืองท าความเยน็ภายในบา้นหรือภายในตวัอาคาร จะมีช้ินส่วนหลกัในการถ่ายเทความร้อนหรือ “คอยล”์ 

(Heat Exchanger) ซ่ึงมีทั้งคอยลเ์ยน็และคอยลร้์อน ท าหนา้ท่ีส่งผา่นและแลกเปล่ียนความเยน็หรือความร้อนภายในตวั

เคร่ืองปรับอากาศ โดยทัว่ไปโครงสร้างของคอยลจ์ะประกอบไปดว้ย 3 ส่วนดว้ยกนัคือ 

ก) แผน่อลูมิเนียมขึ้นรูป (Aluminum Fin) ท าหนา้ท่ีเป็นแผน่ครีบแลกเปล่ียนความร้อนระหว่างอากาศภายนอกกบัน ้ายา
ท าความเยน็ท่ีไหลอยูใ่นท่อทองแดง 
ข) ท่อทองแดงดดั (Hairpin) ท าหนา้ท่ีเป็นเส้นทางการไหลของน ้ายาท าความเยน็เพื่อให้เกิดกลไกการแลกเปล่ียนความ
ร้อนกบัอากาศภายนอก 
ค) แผน่ประกบขา้ง (Side Plate) ท าหนา้ท่ีประกบแผน่อลูมิเนียมและท่อทองแดงเขา้ดว้ยกนั และใชเ้ป็นตวักลางในการ
จบัยึดตวัคอยลเ์ขา้กบัโครงสร้างอืน่ๆ ของเคร่ืองปรับอากาศ 

ซ่ึงบริษทัมีการผลิตช้ินส่วนหลกัทั้ง 3 ส่วน และน ามาประกอบขึ้นเป็นคอยลเ์ยน็และคอยลร้์อนเพื่อใชใ้น

กระบวนการผลิตเคร่ืองปรับอากาศต่อไป 

2) การตลาดและการแข่งขัน 
เน่ืองจากลูกคา้มีการผลิตคอยลใ์ชเ้องส่วนหน่ึงและซ้ือมาจากผูผ้ลิตคอยลอี์กส่วนหน่ึง ท าให้บริษทัตอ้งแข่งขนักบั

ลูกคา้และผูผ้ลิตคอยลร์ายอื่น อยา่งไรก็ดีบริษทัยงัคงมีขอ้ไดเ้ปรียบดา้นตน้ทนุท่ีถูกกว่า คู่แข่งอยูพ่อสมควร  เน่ืองจากงาน

คอยลเ์ป็นงานท่ีบอบบางจึงมีตน้ทุนการขนส่งสินคา้ค่อนขา้งสูง ซ่ึง บริษทัเนน้ผลิตคอยลเ์พื่อใชป้ระกอบเคร่ืองปรับอากาศ

เอง โดยการผลิตกว่า 90% เป็นการผลิตเพื่อใชใ้น เคร่ืองปรับอากาศแบบติดหนา้ต่าง (Window Type Air-Conditioner) ของ

ลูกคา้ Fujitsu General ท่ีบริษทัประกอบ OEM ให้ ท่ีเหลือจะเป็นการผลิตเพื่อใชป้ระกอบเป็นเคร่ืองปรับอากาศท่ีบริษทั

ประกอบและจ าหน่ายออกไปยงัลกูคา้ต่างประเทศโดยตรง (ลูกคา้กลุ่ม ODM) และเป็นการผลิตเพื่อจ าหน่ายในรูปแบบ ของ

อุปกรณ์แลกเปล่ียน ความร้อนไปยงัผูผ้ลิตเคร่ืองปรับอากาศท่ีอยูภ่ายในประเทศ 

เน่ืองจากอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนของบริษทั เกือบทั้งหมดเป็นการผลิตเพ่ือใชใ้นเคร่ืองปรับอากาศท่ีบริษทั

ประกอบเองเป็นหลกั ดงันั้นสภาวะการแข่งขนัจะเป็นไปในลกัษณะของการแข่งขนักบัลูกคา้ กล่าวคือ ถา้บริษทัสามารถ

ควบคุมตน้ทนุการผลิตให้ต ่ากว่าท่ีลูกคา้ผลิตเองได ้ ลูกคา้ก็จะยงัคงใหค้วามไวว้างใจ ให้บริษทัผลิตเพื่อใชใ้น

เคร่ืองปรับอากาศของลูกคา้ต่อไป ซ่ึงบริษทัไดมี้กิจกรรมและแผนงานในการควบคุมและปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต

อยา่งต่อเน่ืองเพื่อรักษาขดีความสามารถในการแข่งขนัเอาไว ้
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3) การจัดหาผลิตภณัฑ์ 

ก      กรรมวิธกีารผลิตและก าลงัการผลติ 

อะลูมิเนียมแผน่ทั้งแบบไม่เคลือบสี (Bare Fin), เคลือบสารสีฟ้า (Blue Fin) หรือสีต่าง ๆ ตามท่ีลูกคา้ ตอ้งการและ

น ามาขึ้นรูปดว้ยเคร่ืองป๊ัมขึ้นรูปอะลูมิเนียม (Fin Press) ตาม pattern ท่ีลูกคา้ก าหนด 

ท่อทองแดง ประเภทท่อมว้น โดยน ามาผา่นขั้นตอนการตดัและดดัตามความยาวท่ีตอ้งการ ดว้ยเคร่ือง ตดัและดดัท่อ 

(Hairpin Bender) น าอะลูมิเนียมท่ีผา่นการขึ้นรูปเรียบร้อยดว้ยเคร่ืองป๊ัมอะลูมิเนียม (Fin  Press) มาร้อยดว้ยท่อทองแดง 

(Hairpin Tube) ท่ีตดัไวแ้ลว้ดว้ยเคร่ืองตดัและดดัท่อ (Hairpin Bender)  ขนาดของตวัคอยลจ์ะถูกตั้งไวด้ว้ยโต๊ะร้อยคอยลด์ว้ย

กระบวนการร้อยท่อ (Insert Hairpin) น าคอยลท่ี์ ไดด้งักล่าวไปเขา้เคร่ืองอดัแน่น (Expander Machine) เพื่ออดัคอลยใ์ห้แน่น

และไดข้นาดตรงตามขอ้ก าหนด หลงัจากนั้นน าคอยลไ์ปผา่นตูอ้บร้อน (Dry oven) เพ่ือขจดัน ้ามนัท่ีมาจากกระบวนการก่อน

หนา้ดว้ยอุณหภูมิประมาณ 160 oC เป็นเวลา 5 นาที และต่อดว้ยกระบวนการประกอบคอยล ์(Coil Assembly) ดว้ยการเช่ือม 

U-pipe และท่อเฮดเดอร์ (Header) ดว้ยเคร่ืองเช่ือมอตัโนมติัหรือเช่ือมดว้ยมือ (Auto/ Manual Brazing) โดยทุกกระบวนการ

ผลิตคอยลต์ั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดกระบวนการจะตอ้งผา่น ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพท่ีมีมาตรฐานและตรงตาม Spec ของ

ลูกคา้  

ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางท่อทองแดง ก าลงัการผลิตต่อเดือน (ช้ิน) 

7.00 mm 20,000 

7.94 mm 40,000 

9.53 mm 60,000 

รวม 120,000 

 

ข      การจัดหาวัตถุดิบ 

วตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิตส่วนใหญจ่ะเป็นมาตรฐานตามขอ้ก าหนด ของโรงงานผูผ้ลิตวตัถุดิบเป็นหลกัและยงัตอ้ง

ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่างๆท่ีทางโรงงานผูผ้ลิตไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานสากล โดยระยะเวลาในการผลิตพร้อมส่งมอบจะ

ใชเ้วลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ และ 4-5 สัปดาห์ส าหรับอะลูมิเนียมขึ้นอยูก่บัความยากง่ายของการผลิตวตัถุดิบ ส าหรับท่อ

ทองแดงบริษทัเลือกซ้ือจากผูผ้ลิตท่อทองแดงรายใหญ่ในประเทศเป็นหลกั ส่วนอลูมิเนียมน าเขา้มาจากประเทศจีน ซ่ึงทาง

บริษทัจะเป็นผูค้วบคุมวนั เวลา จ านวน ท่ีตอ้งการให้กบัผูผ้ลิตวตัถุดิบเพื่อให้ผูผ้ลิตส่งมอบตามก าหนด สถานการณ์ในอดีต

จนถึงปัจจุบนั ราคาวตัถุดิบมีการผนัผวนเป็นอยา่งมากและเปล่ียนแปลงค่อนขา้งเร็ว อีกทั้งแผนการผลิตของลูกคา้ก็ยงัคงมี



SNC 
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การปรับเปล่ียนอยูต่ลอดเวลา เพื่อให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม ทางบริษทัไดท้  าการตกลงกบัลูกคา้และผูผ้ลิตวตัถุดิบใน

ระบบการซ้ือและขาย เช่น ทางบริษทัไดท้  าการตกลงกบับริษทัลูกคา้ในเร่ืองการขายสินคา้ จะใชร้าคาขายท่ีเป็นค่าเฉล่ียของ

ราคาซ้ือทองแดง 2 เดือนยอ้นหลงัมาขายในเดือนปัจจุบนั ซ่ึงในลกัษณะเดียวกนัทางบริษทัก็จะท าการตกลงกบัทางผูผ้ลิต

ทองแดงว่าเราจะท าการซ้ือทองแดงในราคาเฉล่ียยอ้นหลงั 2 เดือนเช่นกบัเพ่ือลดอตัราความเส่ียงทางดา้นราคาการซ้ือขายได้

มากขึ้น 

ค ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

วตัถุดิบที่ใชป้ระกอบเป็นอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน โดยส่วนใหญ่จะประกอบดว้ย เหลก็ ทองแดง และอลูมิเนียม 

ซ่ึงวตัถุดิบที่เหลือใชจ้ากกระบวนการผลิตจะถูกจ าหน่ายออกไปยงัผูรั้บซ้ือเศษวสัดุ เพื่อน ากลบัไปยงัโรงงานผูผ้ลิตวตัถุดิบ

เหล่านั้นท าการ Recycle  ดงันั้นผลกระทบโดยตรงต่อส่ิงแวดลอ้ม จึงมีอยูน่อ้ยมาก  

2.2.4.2 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger ท่ีท าจากอลูมิเนียม)  

1) ลักษณะผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศส าหรับที่อยูอ่าศยั  เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีขนาดค่อนขา้งใหญ่ในประเทศไทย  และ

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน)  ก็ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนต่างๆ ท่ีใชใ้นเคร่ืองปรับอากาศส าหรับท่ีอยูอ่าศยั

เป็นหลกั  หน่ึงในอุปกรณ์ส าคญัในเคร่ืองปรับอากาศก็คือ  เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน   (Heat Exchanger) ซ่ึงใน

เคร่ืองปรับอากาศ  1  ชุด  จะประกอบดว้ย  เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน  2  ตวั ดว้ยกนั  คือ  คอยลเ์ยน็  (Evaporator) และ

คอยลร้์อน (Condenser) 

ในปัจจบุนั  คอยลร้์อน (Condenser )  ท่ีใชก้นัอยูใ่นระบบเคร่ืองปรับอากาศส าหรับที่อยูอ่าศยัจะเป็นแบบท่อทองแดง

ติดดว้ยแผน่ครีบระบายความร้อนอลูมิเนียม  (Aluminum  Fin-Copper  Tube  Type,  F&T  Type) (ดูรูปประกอบ)  เป็นส่วน

ใหญ่  ในขณะท่ี  Aluminum  Condenser  ซ่ึงใชก้นัอยา่งแพร่หลายในระบบ เคร่ืองปรับอากาศส าหรับรถยนต ์ ยงัไม่ไดถู้ก

น ามาใชใ้นระบบเคร่ืองปรับอากาศส าหรับท่ีอยูอ่าศยัมากนกั 

 

 

 

 

 

 

คอนเดนเซอร์แบบปัจจุบัน (Fin & Tube) 

ท่อทองแดง 

(Copper Tube) 

ครีบอลูมิเนียม 

(Aluminum Fin) 
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ลกัษณะเด่นของ  Aluminum  Condenser  เม่ือเปรียบเทียบกบั  F&T  Condenser  คือ  ใชอ้ลูมิเนียมเป็นวตัถุดิบหลกั  

ซ่ึงอลูมิเนียมมีน ้ าหนักท่ีเบากว่าทองแดง  และมีราคาท่ีถูกกว่า  มีความผนัผวนของราคาน้อยกว่าทองแดงค่อนขา้งมาก  

ประกอบกบัลกัษณะการออกแบบทางเดินของน ้ ายาท าความเยน็ท่ีแตกต่างกนั  ท าให้  Aluminum  Condenser  มีพ้ืนท่ีผิวท่ี

สัมผสักบัน ้ายาท าความเยน็มากกว่า  ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการ ถ่ายเทความร้อนท าได้ดีก ว่า   ดังนั้ น  เ ม่ือน า เอา  

Aluminum  Condenser  ไปใชแ้ทน  F&T  Condenser  ในระบบปรับอากาศส าหรับที่อยู่อาศยัจะท าให้ระบบมีประสิทธิภาพ

เชิงพลงังานท่ีสูงขึ้น  และใชป้ริมาณน ้ายาท าความเยน็นอ้ยลงและมีน ้าหนกัโดยรวมลดลง  ซ่ึงความแตกต่างน้ีจะย่ิงเห็นไดช้ดั

มากขึ้นใน เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีขนาดใหญ่  (ตั้งแต่  12,000  BTU/hour ขึ้นไป) 

อยา่งไรก็ตาม  อุปสรรคท่ีท าให้ยงัไม่มีการใช ้ Aluminum  Condenser  กนัอยา่งแพร่หลายในระบบเคร่ืองปรับอากาศ

ส าหรับที่อยูอ่าศยัก็คือ  ปัญหาการผกุร่อน ร่ัวซึมของอลูมิเนียม   เม่ือถูกใชง้านไปสักระยะหน่ึงซ่ึงผูผ้ลิตแต่ละรายก็จะมี

เทคโนโลยีในการเลือกใชว้สัดุ  การออกแบบและการผลิตท่ีแตกต่างกนัในรายละเอียด  ส าหรับ  SCAN   เองนั้น  ก็ไดเ้ลง็เห็น

ถึงอุปสรรคขอ้น้ี  จึงเป็นเหตผุลหลกัท่ีทางบริษทัฯ เลือกท่ีจะใชเ้ทคโนโลยจีากบริษทั  Keihin  ของประเทศญ่ีปุ่ น  เพราะทาง  

Keihin  มีความรู้และประสบการณ์ท่ียาวนานกว่า  30  ปี  ในการผลิตผลิตภณัฑน้ี์ใชใ้นรถยนต ์  Honda  และอื่นๆ มาอยา่ง

ยาวนาน  นอกจากน้ี ทาง  SCAN  ยงัไดล้งทนุจดัตั้งหน่วยงานพฒันาผลิตภณัฑ ์ (Development  Center)  ขึ้นภายในบริษทัฯ 

โดยใชเ้งินลงทุนในขั้นตน้ส าหรับอาคาร, เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์กว่า 80 ลา้นบาท  เพื่อท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ทั้งในดา้นการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย  สร้างความเช่ือมัน่ของตวัสินคา้  

และปรับปรุงตน้ทนุการผลิตอยา่งต่อเน่ือง  เพ่ือเพ่ิมความสามารถในเชิงการแขง่ขนักบัผูผ้ลิตรายอ่ืน 

2) การตลาดและการแข่งขัน 
ในดา้นการตลาด กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของ SCAN ก็คือ ผูผ้ลิตเคร่ืองปรับอากาศส าหรับท่ีอยูอ่าศยัชั้นน าในประเทศ 

โดยเฉพาะผูผ้ลิตจากประเทศญ่ีปุ่ น ซ่ึงในปี 2562 ทาง SCAN ไดผ้ลิตสินคา้และส่งมอบให้กบัลูกคา้ซ่ึงเป็นผูผ้ลิต

เคร่ืองปรับอากาศส าหรับที่อยูอ่าศยัสัญชาติญ่ีปุ่ นแลว้ 2 ราย ในขณะเดียวกนั เราไดท้  าการพฒันาสินคา้ร่วมกบัลูกคา้รายอื่น

เพ่ิมเติมอีก   

ในดา้นการแขง่ขนั ปัจจุบนัมีผูผ้ลิต Aluminum Condenser ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศท่ีใชใ้นท่ีอยูอ่าศยัเพียง 4 – 5 ราย 

เท่านั้นในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตสัญชาติเกาหลี และญ่ีปุ่ น  เน่ืองจากผลิตภณัฑป์ระเภทน้ียงัเป็นตลาดท่ีค่อนขา้ง

ท่ออลูมิเนียม (ภาพตดั) 

อลูมิเนียมคอนเดนเซอร์ (Aluminum Condenser) 
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ใหม่ ลูกคา้ท่ีเป็นผูผ้ลิตเคร่ืองปรับอากาศยงัคงใชง้านกนัไม่มากนกั  แต่ทุกรายก าลงัอยูใ่นระหว่างการพฒันาผลิตภณัฑข์อง

ตน โดยใช ้ Aluminum Condenser ดงันั้นในอนาคตอีก 1 – 2 ปี ขา้งหนา้น้ี ตลาดของ Aluminum Condenser ส าหรับ

เคร่ืองปรับอากาศมีโอกาสท่ีจะเติบโตอยา่งมาก 

3) การจัดหาผลิตภณัฑ์ 
SCAN ไดท้  าการก่อสร้างโรงงานขนาด 5,000 ตารางเมตร และไดท้  าการติดตั้งเคร่ืองจกัรท่ีจ าเป็นส าหรับการผลิตแลว้

เสร็จในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2556 โดยมีก าลงัการผลิตในขั้นตน้อยูท่ี่ 100,000 เคร่ืองต่อปี และเพ่ิมเติมเคร่ืองจกัรบางส่วน

อีกในปี 2557 เพื่อใหมี้ก าลงัการผลิตรวมอยูท่ี่ 500,000 เคร่ืองต่อปี 

กระบวนการผลิต Aluminum Condenser ของ SCAN จะเป็นไปดงัน้ี 

 

โดยท่ีช้ินส่วนทั้งหมดจะท าจากอลูมิเนียมเป็นหลกั มีเพียงเฉพาะส่วนท่ีเป็นท่อน ้ายาท่ีทางเขา้ – ออก เท่านั้น ท่ีจะใช้

ท่อทองแดง  ซ่ึงวตัถุดิบทั้งหมดจะซ้ือจากตวัแทนจ าหน่ายในประเทศเป็นหลกั 

2.2.5  ผลิตท่อฉนวนกันความร้อน 

1. ลักษณะธุรกิจและผลติภณัฑ์ 

ประกอบธุรกิจผลิตฉีดท่อฉนวนกนัความร้อนและใส่ท่อทองแดงส าหรับเคร่ืองปรับอากาศ (Insulated copper tube for air 

conditioner : Pipe kit for Air Conditioners) มีคุณสมบติัเดน่คือไม่ลามไฟง่าย ไม่เป็นเช้ือเพลิงและปริมาณควนันอ้ยเม่ือเผา

ไหม ้มีสารกนัลามไฟ (FR Flame retardant) มีคุณสมบติัไฟดบัไดเ้อง (Self Extinguish) ไม่ก่อให้เกิดหยดไฟและการลามไฟ 

(Flame spread) โดยเนน้การผลิตเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ  

2. การตลาดและการแข่งขัน 

อุตสาหกรรมช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศในประเทศไทยและต่างประเทศ มีการเติบโตอยา่งรวดเร็วตามสภาพอากาศท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงและอุณหภูมิท่ีเพ่ิมสูงขึ้น รวมถึงมาตรฐานของผลิตภณัฑท่ี์สูง เนน้ความปลอดภยักบัผูใ้ชแ้ละเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม ขณะเดียว กนัก็มีคู่แขง็ขนัในอุตสาหกรรมช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศเป็นจ านวนมาก ในการท่ีจะกา้วขึ้นมาเป็น
ผูผ้ลิตชั้นน าให้ไดน้ั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีลกัษณะเฉพาะท่ีจะใชเ้ป็นจดุขายส าหรับลูกคา้ บริษทัฯ จึงไดส้ร้างสายการผลิต  
มุ่งเนน้คุณภาพ (Quality) ในมาตรฐานระดบัโลกและผลิตภณัฑ ์  (Productivity) ท่ีทนัต่อความตอ้งการใชง้านของลูกคา้และ
รูปแบบท่ีหลากหลาย เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ว่า ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ จะเป็นผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดสู้งกว่าผลิตภณัฑข์องคู่แขง่รายอ่ืนๆ 

 

 

 

การป้ัมข้ึนรูป การประกอบ การเช่ือมประสาน การตรวจสอบ
ช้ินส่วน ช้ินส่วนเขา้ดว้ยกนั ช้ินส่วนเขา้ดว้ยกนั คุณภาพ
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3. การจัดหาผลิตภณัฑ์ 

3.1 ดา้นวตัถุดิบ  

วตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิตส่วนใหญจ่ะเป็นไปตามมาตรฐานท่ีลูกคา้เป็นผูก้  าหนดซ่ึงอา้งอิงกบัมาตรฐานระดบัโลกเช่น JIS , UL 

standard  ซ่ึงมีวตัถุดิบที่น าเขา้จากต่างประเทศและจดัหาในประเทศจากบริษทัท่ีมีมาตรฐานระดบัโลก โดยวตัถุดิบหลกัจะมี

อยู ่3 ประเภท เช่น ท่อทองแดง (Copper tube), แผน่โฟม (Embossing foam sheet), เมด็พลาสติก (Master batch) โดยเป็นไป

ตามท่ีตกลงไวก้บัลูกคา้ เพ่ือใหไ้ดว้ตัถุดิบท่ีดีมีคุณภาพในระดบัตน้ทุนท่ีเหมาะสม โดยราคาท่ีท าการซ้ือขายเป็นไปตามท่ี

บริษทัไดก้ าหนดกบัลูกคา้ไวแ้ลว้  

3.2 ดา้นเคร่ืองจกัร  

เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตจะน าเขา้จากต่างประเทศโดยบริษทัส่ังเคร่ืองจกัรโดยตรงจากผูผ้ลิตและใหพ้นกังานไดรั้บ

การฝึกอบรมจากผูผ้ลิตในการใชเ้คร่ืองจกัร เพื่อใชง้านไดถู้กตอ้งและไดรั้บการดูแล บ ารุงรักษาอยา่งถูกวิธี เคร่ืองจกัรหลกัท่ี

ใชใ้นสายการผลิต ไดแ้ก่ เคร่ืองฉีด Extruder, เคร่ืองตดั Slitter ,เคร่ืองเช่ือมท่อ Tubing และเคร่ืองใส่ท่อทองแดงและมว้นทอ่ 

Copper insert and Winding ซ่ึงบริษัทมีแผนจะน าระบบอัตโนมัติมาใช้มากขึ้ นในอนาคต เพ่ือลดต้นทุนในการผลิต 

นอกจากน้ีเคร่ืองจกัรในกลุ่ม SNC สามารถใช้งานทดแทนกนัได ้เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการผลิต   ส าหรับอุปกรณ์การ

ผลิตอื่นๆ เช่น แม่พิมพ ์Jig Fixture บริษทัมีแผนกจดัท าอุปกรณ์การผลิตไวค้อยสนบัสนุนกนัเองในแต่ละโรงงาน 

3.3 ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์  

ทรัพยากรมนุษยถื์อเป็นส่ิงส าคญัในการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทั โดยบริษทัมีโยบายในการ

พฒันาท่ีส าคญัในเร่ือง คุณสมบติัและความสามารถท่ีสอดคลอ้งกบังานท่ีท า (Competency) โดยใชก้ารจดัท า Radar Chart ใน

การประเมินและพฒันาศกัยภาพของพนกังาน รวมถึงมีการให้ทุนการศึกษากบัพนกังานในการศึกษาต่อเพื่อยกระดบัความรู้

ความสามารถของพนกังานเป็นการรองรับการเติบโตของบริษทัในอนาคตและการแขง็ขนัท่ีสูงขึ้น ส าหรับแนวในการ

บริหารงาน การด าเนินนโยบายตามแผนการสร้างเถา้แก่นอ้ยหรือ Mini MD ยงัคงด าเนินการต่อเน่ือง  

3.4 ดา้นการผลิต   

การผลิตจะแบง่ออกเป็น 5 ขั้นตอนหลกัๆ คือการฉีดท่อฉนวนหุ้มท่อทองแดง (Inner tube) หลงัจากนั้นน าเอาท่อฉนวนมาหุ้ม

กบัแผน่ Embossed foam sheet ท่ีตดัไวแ้ลว้ ท าการเช่ือมเขา้ดว้ยกนัโดยใชค้วามร้อนจากหวั Heater เป็นตวัท าให้ท่อกบัแผน่ 

Embossed sheet หุ้มติดกนั และน าเอาท่อไป print ขนาดรุ่น ความยาวท่อ Logo ของลูกคา้ ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการลงบนผิวท่อ  

แลว้ท าการใส่ท่อทองแดง copper ท่ีตดัตามความยาวท่ีก าหนด เขา้ไปในท่อหุ้มฉนวนแลว้ ท าการมว้นท่อ ตรวจสอบความ

เรียบร้อยและน าไปบรรจุหีบห่อเพื่อจดัจ าหน่ายต่อไป 
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ตวัอยา่งผลิตภณัฑ ์ : ท่อฉนวนกนัความร้อนและใส่ท่อทองแดงส าหรับเคร่ืองปรับอากาศ (Insulated copper tube for 

air conditioner :Pipe kit for Air Conditioners)   
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2.3   การรับจ้างผลิตและประกอบเคร่ืองท าความเย็น (OEM และ ODM)  

2.3.1  รับจ้างผลิตและประกอบเคร่ืองปรับอากาศ 

1)   ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภณัฑข์องธุรกิจมีลกัษณะท่ีหลากหลายขึ้นอยูก่บัความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มต่าง ๆ  แต่ผลิตภณัฑโ์ดยหลกัแลว้

จะเป็นเคร่ืองปรับอากาศทั้งแบบติดหนา้ต่าง (Window Type) แบบแขวนผนงั (Wall Type) แบบฝังใตฝ้้า (Ducted Type) 

ตลอดจนถึงชุดปรับอากาศขนาดใหญ่ตั้งแต่ 100,000 – 300,000 บีทีย ูต่อชัว่โมง นอกจากน้ี บริษทัยงัไดร่้วมมือกบัลูกคา้ใน

การพฒันาและผลิตสินคา้ท่ีไม่ใช่เคร่ืองปรับอากาศ อาทิเช่นเคร่ืองท าน ้าร้อน (Heat Pump Water Heater) ซ่ึงจุดเด่นของบริษทั

ในดา้นน้ีคือการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากตามท่ีตอ้งการ กล่าวคือ บริษทัสามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลง หรือ 

แมก้ระทัง่ออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ ให้เหมาะสมตามความตอ้งการของลูกคา้แต่ละรายไดเ้ป็นอยา่งดี 

2)  การตลาดและการแข่งขัน 

บริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะออกผลิตภณัฑท่ี์เป็นตราสินคา้ของบริษทัเอง บริษทัมุ่งเนน้ในธุรกิจ OEM (Original 

Equipment Manufacturer) และ ODM (Original Design Manufacturer) โดยท าการพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้เหมาะสมกบัความ

ตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย ซ่ึงในปัจจบุนับริษทัไดติ้ดต่อกบัลูกคา้ในต่างประเทศหลายรายดว้ยกนั อาทิ เช่น เวียดนาม 

อินเดีย กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรสต ์และ ซาอุดิอาระเบีย เป็นตน้ 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

1. กลุ่ม OEM ลูกคา้ในกลุ่มน้ีของบริษทัประกอบดว้ย 
- บริษทั ฟูจิตสึเจนเนอรัล (ประเทศไทย) จ ากดั โดยผลิตภณัฑท่ี์บริษทัฯรับจา้ง   ประกอบให้เป็น เคร่ืองปรับอากาศ

แบบติดหนา้ต่าง (Window Type) ขนาดตั้งแต่ 8,000 – 27,000 บีทียตู่อชัว่โมง  

           -  บริษทัลูกคา้ในประเทศเวียดนาม โดยผลิตภณัฑท่ี์บริษทัรับจา้งประกอบให้เป็นเคร่ืองปรับอากาศแบบแขวน 
ผนงั (Wall type) ขนาดตั้งแต่ 9,000 – 24,000 บีทียตู่อชัว่โมง  

2. กลุ่ม ODM ลูกคา้ในกลุ่มน้ีของบริษทัฯ ประกอบดว้ย 
- ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มท่ีไม่ใช่เคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึงในปีน้ีบริษทัไดท้  าการผลิตสินคา้กลุ่มเคร่ืองท าน ้าร้อน (Air-to-Water 

Heat Pump) ร่วมกบัลูกคา้ Atlantic จากประเทศฝร่ังเศสแลว้ และก าลงัพฒันาผลิตภณัฑสิ์นคา้ในกลุ่มน้ีร่วมกบัลูกคา้เพ่ิมเติม

อีกหลายรายการ  

- ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองขายน ้าด่ืมอตัโนมติั (Vending Machine) โดยเป็นการพฒันาผลิตภณัฑร่์วมกบัลูกคา้ VMI 

จากประเทศออสเตรเลีย 

- ผลิตและจ าหน่ายพดัลมท าความเยน็ (Evaporative Cooling Fan) โดยผลิตให้กบัลูกคา้จากประเทศสิงคโปร์ 
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โดยยอดขายในภาพรวม ส าหรับกลุ่มลูกคา้ OEM จะมีสัดส่วนรวมกนัมากกว่า 90% ของธุรกิจรับจา้งประกอบ โดย

บริษทัจะจ าหน่ายสินคา้ไปยงับริษทัลูกคา้ทั้งท่ีอยูใ่นประเทศโดยตรงและท่ีอยูต่่างประเทศ แต่ในส่วนของกลุ่มลูกคา้ ODM  

ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยูท่ี่ต่างประเทศ อาทิ เช่น ออสเตรเลีย ฝร่ังเศส  สิงคโปร์ และ ญ่ีปุ่ นเป็นตน้ บริษทัจะท าการส่งออกสินคา้ไป

ให้ลูกคา้โดยตรง 

 ภาวะการแข่งขนั 

จากการท่ีผูป้ระกอบธุรกิจผลิตเคร่ืองปรับอากาศในประเทศไทยท่ีมีขนาดใหญ่และมีศกัยภาพเท่าบริษทัมีจ านวนไม่

มากนกัส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานขนาดเลก็และมีก าลงัการผลิตไม่มาก ดงันั้นคู่แข่งขนัภายใน ประเทศท่ีแทจ้ริงของบริษทัจึง

เป็นตวัลูกคา้ของบริษทัเอง บริษทัจึงตอ้งผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพท่ีสูงกว่าดว้ยตน้ทนุท่ีต ่า จึงจะสามารถจูงใจ

ให้ลูกคา้มอบความไวว้างใจใหบ้ริษทัเป็นศูนย ์กลางการผลิตเคร่ืองปรับอากาศไดต้ลอดไป 

ส าหรับคู่แข่งขนัภายนอกประเทศ ส่วนใหญเ่ป็นบริษทัจากประเทศจีน ซ่ึงมีตน้ทุนดา้นวตัถุดิบท่ีต ่ากว่า อยา่งไร

เคร่ืองปรับอากาศจากประเทศจีนก็ยงัคงมีภาพลกัษณ์ ของสินคา้ราคาถูก คุณภาพยงัไม่สู้ดีนกั ในสายตาของผูบ้ริโภค เม่ือ

เทียบกนัแลว้เคร่ืองปรับอากาศจากไทยดูจะมีภาพลกัษณ์ท่ีดีกว่า นอกจากน้ีกฎหมายสวสัดิการแรงงานของประเทศจีนท่ี

บงัคบัใชก้บันายจา้งอยา่งเขม้งวดมากขึ้น ประกอบกบัค่าแรงขั้นต ่าของประเทศจีนท่ีปรับเพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกบัปัญหาเร่ือง

ก าแพงภาษีท่ีเคร่ืองปรับอากาศจากจีนตอ้งเผชิญเม่ือน าเขา้ไปยงัประเทศต่างๆ ก็ช่วยให้ความไดเ้ปรียบของสินคา้จากจีน

ลดลง โดยเฉพาะกบัประเทศต่างๆท่ีไทยมีขอ้ตกลงเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

แมว่้าบริษทัจะมีคู่แข่งเป็นจ านวนมากในประเทศจีนและบริษทัยงัมีขนาดท่ีเลก็กว่า แต่บริษทัมีประสบการณ์ และ

ความช านาญในอุตสาหกรรมช้ินส่วน เคร่ืองปรับอากาศมากกว่า 30 ปี มีบุคลากรท่ีมีความรู้ในการออกแบบและพฒันา 

เคร่ืองปรับอากาศ ท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้แต่ละรายได ้ ตลอดจนถึงภาพลกัษณ์ ของ

เคร่ืองปรับอากาศไทยท าให้บริษทัสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งทั้งหลายในต่างประเทศได ้ ในขณะท่ีผูผ้ลิตท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก

ทั้ง ญ่ีปุ่ น เกาหลี หรือ อเมริกา ถึงแมว่้าจะมีเทคโนโลยีท่ีสูงกว่าบริษทัแตใ่นขณะเดียวกนั ตน้ทุนการผลิตของบริษทัเหล่าน้ีก็

สูงดว้ยเช่นกนั 

 สภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรม 

ในส่วนของกลุ่ม OEM การแข่งขนักบัผูผ้ลิต OEM รายอ่ืนๆในประเทศยงัไม่มี ทั้งน้ีเน่ืองจากผูผ้ลิต OEM ในประเทศ

ส่วนใหญ่ยงัไม่มีก าลงัการผลิตท่ีมากเพียงพอท่ีจะรองรับความตอ้งการของลูกคา้ได ้ท่ีส าคญั การท่ีบริษทัมีธุรกิจช้ินส่วนของ

เคร่ืองปรับอากาศเป็นฐานอยูแ่ลว้ ท าให้สามารถควบคุมปัจจยัในการผลิตทั้งในดา้นคุณภาพ ราคา และการส่งมอบได ้ ส่งผล

ให้บริษทัฯมีขอ้ไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัมากกว่าผูผ้ลิต OEM ในประเทศอยูพ่อสมควร  

การแข่งขนักบัผูป้ระกอบการภายในประเทศลกัษณะของธุรกิจเคร่ืองปรับอากาศท่ีผลิตเพื่อการส่งออกในลกัษณะ 

ODM มีผูป้ระกอบการอยูห่ลายรายในประเทศไทย อาทิเช่น บริษทั AMENA, บริษทั PPJ เป็นตน้ โดยเกือบทั้งหมดจะเป็น
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บริษทัของไทย ในขณะท่ีผูผ้ลิตเคร่ืองปรับอากาศขา้มชาติท่ีมีช่ือเสียง (เช่น มิตซูบิซิ ไดก้ิน, แอลจี ฯลฯ) จะไมเ่นน้ในตลาด

ส่วนน้ีมากนกั 

บริษทัมีคู่แข่งหลายรายซ่ึงส่วนใหญ่จะกระจายอยูต่ามเมืองต่างๆ ในประเทศจีน ซ่ึงจะเนน้กลยทุธ ์ ดา้นราคาถูกเป็น

หลกั ในขณะท่ีบริษทัจะไม่พยายามแข่งขนัในดา้นราคา แตจ่ะเนน้ไปท่ีการการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้แต่ละ

รายเป็นหลกั 

นอกเหนือจากน้ี บริษทัก าลงัพยายามท่ีจะขยายธุรกิจในส่วนของ ODM ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยเราจะเนน้เร่ืองการ

พฒันาผลิตภณัฑเ์พ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัผลิตภณัฑท่ี์บริษทัผลิต และเป็นการช่วยให้ลูกคา้มีทางเลือกมากขึ้น 

3)  การจัดหาผลิตภณัฑ์ 

การผลิต ในปัจจุบนั บริษทัฯ มีโรงงานท่ีใชผ้ลิตเคร่ืองปรับอากาศส าหรับการส่งออกโดยตรงอยู ่1 แห่งคือโรงงานท่ี

จงัหวดัระยอง โดยวตัถุดิบส่วนใหญ่จะซ้ือมาจากผูผ้ลิตภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดยแบ่งไดด้งัน้ี 

- คอมเพรสเซอร์ ซ้ือมาจากผูผ้ลิตในประเทศ เช่น Copeland และ  Siam compressor  และมีบางส่วนท่ีอาจน าเขา้
จากต่างประเทศโดยตรงเช่น  RECHI, HIGHLY 

- MOTOR ซ้ือจากผูผ้ลิตในประเทศเป็นหลกั 
- อุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนผลิตขึ้นมาจากกระบวนการผลิตภายในบริษทั 
- ช้ินส่วนเหลก็ผลิตขึ้นมาจากกระบวนการผลิตภายในบริษทั 
- ช้ินส่วนพลาสติก มีทั้งช้ินส่วนท่ีซ้ือจากภายนอกบริษทั (ในประเทศไทย) และช้ินส่วนท่ีผลิตจากบริษทัในกลุ่ม 
- ซ่ึงกล่าวโดยรวมแลว้บริษทัซ้ือวตัถุดิบจากผูจ้ดัจ าหน่ายในประเทศกว่า 80% ของมูลค่าทั้งหมด 
นอกจากการรับจา้งผลิตและประกอบเคร่ืองปรับอากาศแลว้  บริษทัยงัประกอบเคร่ืองท าความเยน็กลุ่มอุตสาหกรรม

อาหาร เช่น Freezer  ซ่ึงลูกคา้ของบริษทัในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ BIG, Air products 
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2.3.2 รับจ้างผลิตและประกอบเคร่ืองท าน ้าอุ่น  

บริษทั เอส เอน็ ซี – แอตแลนติก ฮีตปัมพ ์จ ากดั (SAHP)  จดัตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2557 โดยการร่วมทุนระหว่าง

ไทยกบัฝร่ังเศส ดว้ยทุนจดทะเบียน 45,000,000 บาท ตั้งอยูท่ี่ 88/18  หมู่ท่ี 2  ต.มะขามคู่  อ.นิคมพฒันา  จ.ระยอง 21180 

ประกอบธุรกิจผลิตชุดปัมพค์วามร้อน (HEAT PUMP UNIT)ท่ีใชส้ าหรับเคร่ืองท าน ้าอุ่นขนาดใหญ่ (100-300 ลิตร) โดยมี

สัดส่วนการถือหุ้นดงัน้ี 

ท่ี ผูร่้วมทุน สัดส่วนการ

ถือหุ้น 

ทุนจดทะเบียน(บาท) 

1 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 74% 33,300,000 

2 บริษทั SA ATLANTIC SFDT JSC 26% 11,700,000 

รวม 100% 45,000,000 
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1. ลักษณะธุรกิจและผลติภณัฑ์ 
 ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายชุด Heat Pump ส าหรับเคร่ืองท าน ้าร้อนของ SAHP มีลกัษณะเฉพาะดงัน้ี 

1. เป็นธุรกิจท่ี SNC ร่วมทุนกบัลูกคา้ท่ีซ้ือผลิตภณัฑ ์(ATLANTIC) โดยท าการพฒันาสินคา้ท่ีตรงกบัความตอ้งการ
ของลูกคา้  

2. สินคา้ทั้งหมดจะถูกส่งออกไปยงัประเทศฝร่ังเศสเพ่ือให้ลูกคา้น าไปประกอบกบัถงัน ้าและช้ินส่วนอ่ืนๆเป็น
เคร่ืองท าน ้าอุ่น   

2. การตลาดและการแข่งขัน 
ชุด Heat Pump ท่ีผลิตโดยบริษทั SAHP เป็นสินคา้ท่ีไดรั้บการออกแบบและพฒันาโดยความร่วมมือของบริษทั เอส 

เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ATLANTIC เพ่ือใชป้ระกอบขึ้นมาเป็นเคร่ืองท าน ้าอุ่นของ ATLANTIC 

โดยเฉพาะ อีกทั้งลูกคา้ของบริษทั (ATLANTIC) ก็มีฐานะเป็นผูถื้อหุ้นในตวับริษทัน้ีดว้ย ดงันั้นในเร่ืองของการท าตลาดจึง

ไม่มีความจ าเป็น  

อยา่งไรก็ตาม การแข่งขนักบัผูผ้ลิตรายอื่นก็มีอยูบ่า้งแมว่้าจะนอ้ยก็ตาม กล่าวคือ บริษทัตอ้งพยายามควบคุมตน้ทนุ

การผลิต ให้อยูใ่นระดบัที่เหมาะสม ตอ้งร่วมมือกบัลูกคา้ในการลดตน้ทนุวตัถุดิบ และรักษาระดบัคุณภาพของสินคา้ ซ่ึงจะ

ช่วยให้ลูกคา้ของบริษทัสามารถแข่งขนักบัผูผ้ลิตเคร่ืองท าน ้าอุ่นรายอ่ืนๆในตลาดได ้ 

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์ 
การผลิตจะแบง่ออกเป็น 5 ขั้นตอนหลกัๆ คือการประกอบช้ินส่วนต่างๆเขา้ดว้ยกนัโดยเร่ิมจากการน าฐานเคร่ือง 

คอมเพรสเซอร์ ชุดท่อทองแดงและอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน มาเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนัดว้ยกระบวนการเช่ือมดว้ยความร้อน 

(Brazing) จากนั้น เราจะท าการดึงอากาศออกจากระบบดว้ยปัมพสุ์ญญากาศ (Vacuuming) เสร็จแลว้จะท าการตรวจสอบรอย

ร่ัวดว้ยกาซฮีเลียม แลว้จึงน าไปทดสอบการท างาน(Running Test) ก่อนท่ีจะน าไปบรรจหีุบห่อเพ่ือรอการจดัจ าหน่ายต่อไป 
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2.4  กลุ่มการด าเนนิงานอืน่ๆ 

 2.4.1    ผลิตแม่พมิพ์ฉีดพลาสตกิส าหรับช้ินส่วนท่ีมีความละเอียดสูง  

  MEISOU SNC PRECISION CO.,LTD (MSPC) จดัตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ดว้ยทุนจดทะเบียน

100,000,000 บาท ตั้งอยูท่ี่ 122/24 หมู่ท่ี 6 ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ ประกอบธุรกิจผลิตแม่พิมพ์

ฉีดพลาสติกส าหรับช้ินส่วนท่ีมีความละเอียดสูงท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมอิเลค็ทรอนิกส์โดยในช่วงปี 2018 ทาง MSPC ไดเ้ร่ิมมี

การพฒันาการผลิตแม่พิมพ,์ Injection, Stamping, Forging มีการสนบัสนุนกลุ่มธุรกิจ SNC เช่น กลุ่มธุรกิจฉีดพลาสติก, การ

ขึ้นรูปโลหะ, การขึ้นรูปอะลูมิเนียม 

โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นดงัน้ี 

 

1. ลักษณะธุรกิจและผลิตภัณฑ์ 
โดยธุรกิจเร่ิมตน้จะผลิตแม่พิมพฉี์ดพลาสติกท่ี มีลกัษณะเด่นคือเป็นแม่พิมพพ์ลาสติกส าหรับช้ินส่วนขนาดเล็กท่ีมี

ความละเอียดสูง โดยมากเป็นช้ินส่วนส าหรับ  SMART PHONE, TABLET, DIGITAL CAMERA และ ECO-HOME 

APPLIANCE  และในปัจจุบันไดมี้การพฒันาเพื่อสร้างแม่พิมพ์ และพฒันาการผลิต ออกแบบ การผลิตเคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ส าหรับระบบอตัโนมติั Automation, Auto load เพื่อสนบัสนุนกลุ่มธุรกิจภายใน SNC  เช่น  กลุ่มธุรกิจฉีดพลาสติก, 

การขึ้นรูปโลหะ, การขึ้นรูปอะลูมิเนียม 

2. การตลาดและการแข่งขัน 
ในช่วงปี 2018 – 2019 อุตสาหกรรมการผลิต SMART PHONE, TABLET, DIGITAL CAMERA และ ECO-HOME 

APPLIANCE เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการชะลอตัวส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ ในการท่ี MSPC จะประสบ

ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ ก็จะต้องเพ่ิมขีดความสามารถผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก, แม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะส าหรับ

แม่พิมพใ์นอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยจะตอ้งเป็นแม่พิมพท่ี์มีคุณภาพและราคาท่ีลูกค้าพึงพอใจ และการส่งมอบท่ีตรงเวลา 

นอกจากคุณภาพ,ราคาและส่งมอบแลว้ และเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนัทางดา้นตน้ทุนและระยะเวลาการผลิต

แม่พิมพ ์ส าหรับธุรกิจหลกัของ SNC ทาง MSPC จึงมีส่วนช่วยในการออกแบบ, ผลิต, ดูแลแม่พิมพ ์เพื่อสนบัสนุนธุรกิจตน้

น ้า SNC  

ที ่ ผู้ร่วมทุน สัดส่วนการถอืหุ้น ทุนจดทะเบียน
(บาท) 

1 บริษทั เอส เอน็ ซี คูลล่ิง ซพัพลาย จ ากดั  99.99% 99,999,800 
2 นายสมชยั  ไทยสงวนวรกุล             0.0001%            100 
3 นางสาวสินีนารถ  ไทยสงวนวรกุล     0.0001%            100 
 รวม        100%      100,000,000 
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นอกจากน้ีในกลุ่มธุรกิจบริษัท SNC Group ได้มอบหมายให้บริษัท MSPC เป็นฐานการผลิตระบบอัตโนมัติ 

(Automation) เพื่อรองรับการปรับปรุงสายการผลิตในกลุ่มธุรกิจบริษทั SNC 

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์ 
การผลิต เร่ิมต้นจากการออกแบบโดย 3D CAD แล้วก็มีการผลิตช้ินส่วนของแม่พิมพ์โดยใช้เคร่ืองจักร CNC 

MACHINING CENTER ในการกัดขึ้ น รูป ช้ินส่วน ,เค ร่ืองจักร ELECTRIC  DISCHARGE  MACHINE, WIRE CUT 

ELECTRIC DISCHARGE MACHINE และ CNC GRINDING MACHINE ในการขึ้นรูปละเอียด หลงัจากนั้นก็น าช้ินส่วน

ต่างๆท่ีผลิตและส่ังซ้ือเขา้มาประกอบเป็นแม่พิมพส์ าเร็จรูป ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพและทดสอบช้ินงานให้กบั

ลูกคา้ 

 Plastic Mold  

1. Precision mold (Electronics) 

     

2. Plastic mold (Home Appliance) 
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Stamping Mold  

                  

 

Automation 
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2.4.3 บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้เมช่ัน จ ากัด (SSMA)  

 บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ จ ากดั (SSMA)  จดัตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2554 โดยการร่วมทุนระหว่างไทยกบั

ญ่ีปุ่ น ดว้ยทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท ตั้งอยูท่ี่ 88/19  หมู่ท่ี 2  ต.มะขามคู่  อ.นิคมพฒันา  จ.ระยอง 21180 ประกอบ

ธุรกิจผลิตช้ินส่วนยานพาหนะและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าประเภทขึ้นรูปโลหะแผน่ ในปี 2560-2562 SSMA ไดมี้การเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนขึ้นอีก เพื่อปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินเพื่อรองรับการขยายตวัในอนาคต ท าใหทุ้นจดทะเบียนในปัจจุบนัของ 

SSMA จะเป็น 360,000,000 บาทโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นดงัน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ผู้ร่วมทุน สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

ทุนจดทะเบียน(บาท) 

1 บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน อีโวลูชัน่ จ ากดั 77.5% 279,000,000 

2 SUGIMOTO METAL MANUFACTURING CO., LTD 21.11% 76,000,000 

3 MR. MASAHIRO SUGIMOTO 0.83% 3,000,000 

3 MR. TADASHI SASAKI 0.56% 2,000,000 

รวม 100% 360,000,000 



SNC 

 

 

58  บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหำชน | รายงานประจ าปี 2562 

1. ลักษณะธุรกิจและผลติภณัฑ์ 
ธุรกิจโลหะแผน่ขึ้นรูปของ SSMA มีลกัษณะเด่นท่ีแตกต่างจากผูผ้ลิตทัว่ๆ ไปในประเทศ คือ เป็นสายการ ผลิตท่ีใช้

หุ่นยนต ์(Robot Line)  และสายการผลิตแบบต่อเน่ืองอตัโนมติั  (Transfer Line และ Progressive Line)  เป็นหลกัโดยมุ่งเนน้

ท่ีจะผลิตช้ินส่วนส าหรับอุตสาหกรรมรถยนตแ์ละอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า โดยมีรายละเอียด ของแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑ์

หลกั ๆ ดงัน้ี 

1.1 ช้ินส่วนรถยนต ์
ปัจจุบนั SSMA ผลิตช้ินส่วนรถยนตใ์ห้กบับริษทั Suzuki Motors (Thailand), บริษทั H-One Parts (Thailand)  

(ช้ินส่วนส าหรับรถยนต ์ISUZU และ Mitsubishi), บริษทั Kyokuyo Industrial (Thailand) (ช้ินส่วนส าหรับรถยนต ์Nissan, 

Toyota) และบริษทั BESTEX (Thailand), บริษทั Topre (Thailand), บริษทั Kobayashi Industrial (Thailand) (ช้ินส่วนส าหรับ

รถยนต ์Honda)  

1.2 ช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
ลูกคา้หลกัของบริษทัในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ บริษทั Mitsubishi Electric Consumer Product , บริษทั Fujitsu General 

(Thailand), บริษทั Electrolux , บริษทั Winix Electronic, บริษทั Kang Yong Electric, บริษทั Toshiba Carrier (Thailand)  
บริษทั Panasonic Appliances Cold Chain (Thailand) และบริษทั SNC Former  เป็นตน้ 

2. การตลาดและการแข่งขัน 
อุตสาหกรรมรถยนตใ์นประเทศไทย เป็นอตุสาหกรรมท่ีมีการเจริญเติบโตสูงมาก ในขณะเดียวกนั การแข่งขนัใน

อุตสาหกรรมช้ินส่วนโลหะแผน่ขึ้นรูปส าหรับรถยนตก็์มีสูงมากเช่นกนั  ในการท่ีจะกา้วขึ้นมาเป็นผูผ้ลิตชั้นน าให้ไดน้ั้น 

จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีลกัษณะเฉพาะท่ีจะใชเ้ป็นจุดขายส าหรับลูกคา้  บริษทั SSMA จึงไดส้ร้างสายการผลิตท่ีมุ่งเนน้ “คุณภาพ” 

(Quality) และ ”ผลิตภาพ” (Productivity) โดยลงทุนใน Robot Line, Transfer Line และ Progressive Line  เพื่อสร้างความ

เช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ว่า     ผลิตภณัฑข์องบริษทั SSMA จะเป็นผลิตภณัฑท่ี์   “ถูกกว่า”  “ดีกว่า”  และ “เร็วกว่า”  ผลิตภณัฑข์อง

คู่แข่งรายอื่นๆ 

ปี 2559 ทางบริษทั SSMA ไดมี้การลงทุนในเคร่ืองจกัรเพ่ิมเติมอีก 1 ชุดคือ Blanking Line ขนาด 600 ตนัซ่ึงจะเป็น

การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบังานในกลุ่มช้ินส่วนรถยนตท่ี์เราผลิตอยูใ่นปัจจบุนัให้สูงขึ้น อีกทั้งยงัเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขนัเพราะช่วยให้ลูกคา้มีความสะดวกและมีตน้ทุนโดยรวมท่ีลดลง จากเดิมท่ีจะตอ้งท าการ blank แผน่เหลก็ท่ีอื่น

ก่อนท่ีจะส่งมาท าการขึ้นรูปที่ SSMA (one stop service) นอกจากน้ี ทางบริษทั SSMA ก็มีแผนท่ีจะใช ้Blanking Line น้ีท  า

การขึ้นรูปงานใหม่อ่ืนๆให้กบัลูกคา้ในกลุ่มเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าดว้ย เป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการผลิตของบริษทัในอีกดา้นหน่ึง 

บริษทั SSMA มีเป้าหมายท่ีจะเป็น Tier 1 Supplier ส าหรับช้ินส่วนรถยนตภ์ายในปี 2557 และเราก็ไดด้ าเนินการจน

บรรลุเป้าหมายดงักล่าวกบับริษทั Suzuki Motors (Thailand)   และเรายงัไดผ้ลิตช้ินส่วนให้กบัรถยนตรุ่์นใหม่ของ SUZUKI 

ในฐานะ Tier 1 Supplier เพ่ิมเติมขึ้นอีก 1 รุ่น ในขณะเดียวกนัก็ผลิตช้ินส่วนส่งให้กบัลูกคา้ทางดา้นอุตสาหกรรม
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เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อาทิเช่น บริษทั Mitsubishi Electric Consumer Product (เคร่ืองปรับอากาศ), บริษทั Electrolux (ตูเ้ยน็)  เป็น

ตน้ 

4. การจัดหาผลิตภณัฑ์ 
การผลิตจะแบง่ออกเป็น 3 ขั้นตอนหลกัๆ คือการตดั  การป๊ัมขึ้นรูป และการประกอบ  โดยเร่ิมจากการน าโลหะแผน่

มาตดัขึ้นรูป  จากนั้นน าเหลก็แผน่ดงักล่าวมาป๊ัมขึ้นรูปเป็นช้ินส่วนต่างๆ และน าช้ินส่วนต่างๆ มา เช่ือมเขา้กบัช้ินส่วนอ่ืนๆ  

ท าการตรวจสอบคุณภาพ และน าไปบรรจุเพื่อส่งมอบให้กบัลูกคา้ต่อไป อยา่งไรก็ ตามงานบางประเภทจะท าเพียง

การป๊ัมขึ้นรูปเทา่นั้น (ไม่มีการเช่ือมประกอบ) 

ปัจจุบนั SSMA มีสายการผลิตทั้งส้ิน 4 สายการผลิต ดงัน้ี 

1) Robot Transfer Press Line ประกอบดว้ยเคร่ืองเคร่ือง Press ขนาด 800 ตนั และ 500 ตนั รวมทั้งส้ิน 4 เคร่ือง และ
หุ่นยนต ์5 ตวั 

 

Robot Transfer Press Line 
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2) Transfer Press Line ประกอบดว้ยเคร่ือง Press ขนาด 500 ตนั และชุด Transfer

 
Robot Transfer Press Line 

3) Progressive Press Line ประกอบดว้ยเคร่ือง Press ขนาด 300 ตนัพร้อมชุด feeder 1 เซ็ต, Press ขนาด 250 ตนั
พร้อมชุด feeder 1 เซ็ตและ Press ขนาด 80 ตนัพร้อมชุด feeder 1 เซ็ต 

 
Progressive Press Line 
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4) Tandem Line ประกอบดว้ยเคร่ือง Press ขนาด 300 ตนั 10 เคร่ือง ขนาด 160 ตนั 3 เคร่ือง, ขนาด 80 ตนั 2 
เคร่ืองและ ขนาด 60 ตนั 4 เคร่ือง 

  
Tandem Press Line 

 
5) Blanking Line ประกอบดว้ยเคร่ือง Press ขนาด 600 ตนั และชุด Coil Feeder 1 ชุด 

 

Blanking/Progressive Press Line 
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2.4.4 บริษัท เอส เอ็น ซี – แอตแลนติก วอเตอร์ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ากัด (SAWHA)  

บริษทั เอส เอน็ ซี – แอตแลนติก วอเตอร์ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ากดั (SAWHA)  จดัตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2556 โดย

การร่วมทุนระหว่างไทยกบัฝร่ัเศส ดว้ยทุนจดทะเบียน 45,000,000 บาท ตั้งอยูท่ี่ 88/9, 88/18  หมูท่ี่ 2  ต.มะขามคู่  อ.

นิคมพฒันา  จ.ระยอง 21180 ประกอบธุรกิจผลิตเคร่ืองท าน ้าอุ่น (STORAGE TYPE WATER HEATER) ในปี 2560 

SAWHA ไดมี้การเพ่ิมทนุจดเบียนขึ้นอีก 60,000,000 บาท เพื่อรองรับการขยายก าลงัการผลิตในส่วนของ Tank น ้า

เคลือบ Enamel เพื่อทดแทนการน าเขา้จากต่างประเทศ ท าใหทุ้นจดทะเบียนในปัจจบุนัของ SAWHA จะเป็น 

105,000,000 บาทโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นดงัน้ี 

โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นดงัน้ี 

ท่ี ผูร่้วมทุน สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

ทุนจดทะเบียน 
(บาท) 

1 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 26% 27,300,000 
2 บริษท SA ATLANTIC SFDT JSC 74% 77,700,000 

รวม 100% 105,000,000 
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1. ลักษณะธุรกิจและผลติภณัฑ์ 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองท าน ้าอุ่นของ SAWHA มีลกัษณะเฉพาะกล่าวคือ เป็นธุรกิจท่ี SNC ร่วมทุนกบัลูกคา้ท่ี

ซ้ือผลิตภณัฑ ์ (ATLANTIC) ท าการผลิตสินคา้ตามแบบของลูกคา้ และท าการจ าหน่ายใหก้บับริษทั ATLANTIC 

INTERNATIONAL ซ่ึงเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ของบริษทั ATLANTIC โดยสินคา้ทั้งหมดจะถูกส่งออกไปยงัประเทศคูค่า้

ต่างๆโดยตรงจาก SAWHA 

2. การตลาดและการแข่งขัน 

เคร่ืองท าน ้าอุ่นท่ีผลิตโดยบริษทั SAWHA เป็นสินคา้ท่ีไดรั้บการออกแบบ พฒันาและท าการจดัจ าหน่ายไปยงั

ประเทศต่างๆโดยบริษทั ATLANTIC โดยมีบริษทั SAWHA เป็นฐานในการผลิตสินคา้ ผลิตภณัฑน้ี์เป็นท่ีนิยมใชก้นัอยา่ง

แพร่หลายในหลายๆประเทศ ซ่ึงตลาดเป้าหมายหลกัของเราคือ ประเทศในแถบเอเชีย (อนิเดีย, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, 

สิงคโปร์ ฯลฯ) และประเทศในแถบยโุรป 

ในตลาดเคร่ืองท าน ้าอุ่นแบบ STORAGE TYPE น้ี มีผูผ้ลิตสินคา้อยูห่ลายราย ทั้งจากยโุรปและจากประเทศจีน ซ่ึงกล

ยทุธ์ท่ีเราใชใ้นการแข่งขนัคือการออกแบบสินคา้ท่ีมีรูปทรงท่ีทนัสมยั และคุณภาพในการประกอบสินคา้ท่ีแลดปูราณีต 

สวยงาม กล่าวคือ บริษทัตอ้งพยายามควบคุมคุณภาพของช้ินส่วนต่างๆโดยเฉพาะช้ินส่วนพลาสติก เพ่ือท่ีจะท าใหคุ้ณภาพ

งานประกอบอยูใ่นระดบัท่ีสูง ตอ้งร่วมมือกบัลูกคา้ในการลดตน้ทุนวตัถุดิบ และมีการออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ๆให้ตรงกบั

รสนิยมของลูกคา้ในแต่ละตลาด ซ่ึงจะช่วยให้ลูกคา้ของบริษทัสามารถแข่งขนักบัผูผ้ลิตเคร่ืองท าน ้าอุ่นรายอ่ืนๆในตลาดได ้

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์ 

การผลิตจะแบง่ออกเป็น 5 ขั้นตอนหลกัๆ คือการประกอบ Tank น ้าเคลือบ Enamel เขา้ดว้ยกนักบัขดลวดท าความ

ร้อน (Heater) จากนั้น เราจะท าการทดสอบชุด Tank น ้าน้ีว่ามีรอยร่ัวหรือไม่ เสร็จแลว้จะท าการประกอบชุด Tank น ้าน้ีเขา้ไป

ในเปลือกพลาสติก แลว้จึงน าไปฉีดฉนวนกนัความร้อน (PU Foam) ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีกกัเก็บความร้อนภายใน Tank  แลว้จึง

น าไปทดสอบคุณสมบติัทางไฟฟ้า ก่อนท่ีจะน าไปบรรจุหีบห่อเพ่ือรอการจดัจ าหน่ายต่อไป 

 

 

 

 

 

 

การประกอบ

Tank น ้ากบัชุด 
Heater 

การประกอบชุด
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ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานของบริษทั 

บริษทั ใชเ้คร่ืองมือ Balanced Scorecard (BSC)ในการประเมินผลการปฏิบติังานขององคก์ร  

1) มุมมองทางดา้นการเงิน เช่น รายได ้ผลก าไร ROA ROE  
2) มุมมองทางดา้นลูกคา้  เช่น การส่งมอบ คุณภาพของสินคา้ท่ีส่งมอบให้ลูกคา้ ความพึงพอใจของลูกคา้ 
3) มุมมองดา้นกระบวนการภายใน เช่น การใชค้น การใชพ้ื้นท่ี จ านวนอุบติัเหต ุ
4) การเรียนรู้และพฒันา  เช่น จ านวนการฝึกอบรมของพนกังาน อตัราการเขา้ออกของพนกังาน 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

ปัจจยัความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของบริษทัที่อาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของผูล้งทุนอยา่ง

มีนยัส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

3.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 
 3.1.1 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ 

วตัถุดิบท่ีส าคัญในการผลิตของบริษัทคือ ทองแดง อลูมิเนียม ทองเหลือง เหล็กแผ่น และเม็ดพลาสติก โดย

ทองแดงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต ซ่ึงมีลกัษณะเป็นสินคา้ประเภท Commodity  กลุ่มโลหะ ท่ีประเทศไทยตอ้งน าเขา้

จากต่างประเทศ มาผลิตเป็นช้ินงาน  ราคาซ้ือขายเปล่ียนแปลงตามราคาตลาดโลก ( LME : London Metal Exchange ) 

ความผนัผวนของราคาทองแดงอาจส่งผลให้ตน้ทุนในการผลิตของบริษทัเปล่ียนแปลง สูง/ต ่า  อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารของ

บริษทัไดว้างแนวทางในการปฏิบติัเพื่อลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาทองแดงในอนาคตโดย 

1. ก าหนดราคาขายทองแดงให้กบัลูกคา้โดยประชุมร่วมกบัลูกคา้  มีการตกลงใชร้าคาหมุนเวียนถวัเฉล่ียของไตร
มาสก่อน มาก าหนดราคาขายในไตรมาสปัจจุบัน หมุนเวียนกันไปในแต่ละไตรมาส ( Rolling  price ) หรือใช้ราคา
ทองแดงในเดือนก่อนหนา้มาก าหนดราคาขายให้กบัลูกคา้ในเดือนปัจจุบนั  เป็นตน้  โดยปัจจุบนับริษทัสามารถเลือกซ้ือ
ทองแดง ไดจ้ากซัพพลายเออร์รายใหญ่ 2 รายจากต่างประเทศ  นอกจากนั้น  ทางบริษทั ฯ ยงัมีการหาซพัพลายเออร์ส ารอง
ในประเทศ 2-3 รายเพื่อลดความเส่ียงในการขาดแคลนวตัถุดิบ 

2. การส่ังซ้ือทองแดงในแต่ละคร้ังจะด าเนินการตามแผนการผลิตจากลูกคา้  โดยก าหนดให้มีการประชุมร่วมกบั
ลูกคา้อยา่งชดัเจนตามแผนการผลิตท่ีไดรั้บจากลูกคา้  เพ่ือใชข้อ้มูลส าหรับจ านวนการส่ังซ้ือและขายในแต่ละเดือน 

3. ควบคุมการส่ังซ้ือและการบริหารสินคา้คงคลงัให้มีปริมาณสินคา้คงเหลือในมือนอ้ยท่ีสุด 
4. ในกรณีท่ีลูกคา้ส่ังจองทองแดงกบัซัพพลายเออร์ และให้บริษทัเป็นผูส่ั้งซ้ือ บริษทัจะส่ังซ้ือทองแดงตามราคา

ท่ีลูกคา้ส่ังจองและใชใ้นการก าหนดราคาขายกบัลูกคา้ เพ่ือลดความเส่ียงดา้นราคา 

 3.1.2 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกคา้รายใหญ่ 

บริษทัมีลูกคา้รายใหญ่ 5 ราย มียอดรายไดร้วมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44 หากลูกคา้เหล่าน้ียกเลิก หรือลดปริมาณ

การว่าจา้งลงอย่างมีนยัส าคญั  จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทั อย่างไรก็ดี บริษทัมีความสัมพนัธ์อนัดีกบั

ลูกคา้รายดงักล่าว บริษทัสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างดี ทั้งในดา้นคุณภาพ ราคา การส่งมอบ

ตรงตามก าหนดเวลา ตลอดจนการบริการทั้งก่อนและหลงัการขายท่ีมีประสิทธิภาพท าให้ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ต่อบริษทั

และมีแนวโน้มของการท าธุรกิจร่วมกนัมากขึ้นในอนาคตโดยมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ (R&D) และแผนการผลิตร่วมกบั

ลูกคา้ตั้งแต่เร่ิมตน้ซ่ึงส่งผลให้บริษทัและลูกค้ามีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกันอย่างแน่นแฟ้น และเพื่อเป็นการกระจาย

สัดส่วนการขาย บริษทัไดมี้การจดัหาลูกคา้ใหม่เพ่ิมเติม โดยการเพ่ิมฐานลูกคา้ในกลุ่ม ODM  และมีการพฒันาผลิตภณัฑ์

ร่วมกบัลูกคา้นอกจากน้ีบริษทัยงั ไดมี้การเพ่ิมฐานลูกคา้ในกลุ่มงานส่วนอื่นๆ ส่งผลให้จ านวนลูกคา้รายย่อยของบริษทั มี

จ านวนเพ่ิมมากขึ้นจากปีก่อน และมีนโยบายจากผูบ้ริหารระดบัสูงในการหาลูกคา้ใหม่ต่อลูกคา้เดิมและรักษาสัดส่วนใน
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อัตราร้อยละ  30 : 70   รวมถึงพิจารณาผลกระทบสัดส่วนของลูกค้ารายใหญ่แต่ละรายหากมีการยา้ยฐานต้องไม่มี

ผลกระทบต่อก าไรของบริษทัเกิน 50 % 

 3.1.3 ความเส่ียงท่ีลูกคา้จะยา้ยฐานการผลิตไปประเทศอื่น 

กลุ่มลูกค้าหลกัของบริษทั คือ ผูผ้ลิตและจ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศในอาคารและเคร่ืองปรับอากาศในรถยนต์

ต่างชาติท่ีมีฐานการผลิตในประเทศไทย ดงันั้นหากลูกคา้ยา้ยฐานการผลิตเคร่ืองปรับอากาศไปยงัประเทศอ่ืนท่ีมีตน้ทุน

การผลิตท่ีถูกกว่าประเทศไทยในอนาคต เช่น ประเทศจีน และประเทศเวียดนาม อาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน

ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยได ้

อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยงัมีศกัยภาพในการเป็นผูผ้ลิตเคร่ืองปรับอากาศเหนือคู่แข่งในภูมิภาคเดียวกนั เน่ืองจาก

ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางวตัถุดิบและช้ินส่วนการผลิตของเคร่ืองป.รับอากาศทั้งหมด ซ่ึงการยา้ยฐานการผลิตไปท่ี

ประเทศอ่ืนนั้น อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้า  รวมถึงต้นทุนของผลิตภัณฑ์ท่ีเพ่ิมขึ้นจากค่าขนส่งและค่า

ประกนัภยัสินคา้  

นอกจากน้ีปัจจยัส าคญัในการตดัสินใจของลูกคา้ท่ีคงฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทย โดยไม่ยา้ยไปประเทศจีน

และเวียดนาม ไดแ้ก่ ปัญหาเร่ืองลิขสิทธ์ิและทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีรัฐบาลจีนยงัไม่สามารถหามาตรการป้องกนัได ้ปัญหา

ความขดัแยง้ทางดา้นเช้ือชาติซ่ึงส่งผลให้การบริหารงานเกิดความไม่คล่องตวั รวมถึงปัญหาสงครามการคา้ ในขณะท่ีบาง

ประเทศอาจยงัไม่มีสาธารณูปโภคท่ีครบครันและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัท่ีสามารถรองรับอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ ได้

อยา่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่าประเทศไทย  

3.1.4 ความเส่ียงจากคู่แข่งขนั จากต่างประเทศท่ีเขา้มาลงทุนในประเทศไทย 

จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้มีนกัลงทุนจากต่างประเทศ เช่น นกัลงทุนจากจีน เกาหลี และอื่น ๆ  

มาตั้งโรงงานผลิตสินคา้ในประเทศไทยเพ่ือใชสิ้ทธิประโยชน์ทางดา้นภาษี ท าให้เกิดการแข่งขนัเพ่ิมขึ้น ซ่ึงส่งผลกระทบ

ต่อการด าเนินงานของบริษทั อยา่งไรก็ตามผูบ้ริหารของกิจการไดว้างแนวทางเพ่ือลดความเส่ียง ดงัน้ี 

1. ดา้นคุณภาพ – มุ่งรักษา และ ควบคุมคุณภาพในการผลิตสินคา้ให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

2. ดา้นการส่งมอบ – ส่งมอบงานตรงเวลา 

3. ดา้นราคา  - พิจารณาก าลงัการผลิตท่ียงัเหลืออยู่ เพื่อใชเ้คร่ืองจกัรให้เต็มประสิทธิภาพหมุนเวียนไดต้ลอด 24 
ชัว่โมง  และมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยน าระบบ Automation มาปรับใชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและ
ควบคุมตน้ทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต   น าเสนอเราคาตน้ทุนสินคา้ในราคาท่ีลูกคา้ยอมรับ  เพ่ือจูงใจให้ลูกคา้เพ่ิมยอดการ
ส่ังซ้ือ , เพ่ิมโอกาสในการไดรั้บงานใหม่ ๆ ส่งผลให้ปริมาณการผลิตและยอดรายไดเ้พ่ิมขึ้น  ก าไรส่วนเกินท่ีเพ่ิมขึ้นน าไป
ชดเชยตน้ทุนคงท่ี ท าให้อตัราส่วนการด าเนินงานดีขึ้น  และ ลูกคา้ไดสิ้นคา้ในราคาท่ีเหมาะสม มีตน้ทุนท่ีสามารถน าไป
แข่งขนัในตลาดได ้ ไดรั้บประโยชน์ร่วมกนัทั้งบริษทั ฯและลูกคา้ 
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหาชน 67 

4. ดา้นบริการ – ตอบสนองข้อมูลและความต้องการของลูกค้าได้ทันทีทั้งก่อนและหลงัการขาย  สร้างความ
ประทบัใจให้ลูกคา้ พร้อมท่ีจะช่วยเหลือและให้ความร่วมมือตามความตอ้งการของลูกคา้ เพื่ อสร้างความสัมพนัธ์อนัดี 
และสร้างความรู้สึกให้ลูกคา้รับรู้ว่า ลูกคา้คือคนส าคญัเปรียบเสมือนเป็นหุ้นส่วนของบริษทั ฯ 

3.1.5 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีอยา่งรวดเร็วท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ 

ในภาวะปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีความตอ้งการเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้อ านวยความสะดวก ในการใชชี้วิตประจ าวนั 

            และมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั   จึงท าให้ผูผ้ลิตตอ้งมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตสินคา้โดยมีการออกแบบ พฒันา    

           รูปแบบการผลิตสินคา้ ใหมี้ความทนัสมยัตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค จึงท าให้เกิดภาวการณ์แข่งขนัท่ี 

            สูงขึ้น โดยมุ่งเนน้ท่ีคุณภาพ , การตอบสนองท่ีรวดเร็ว  ,ราคาท่ีสามารถแข่งขนัได ้ ท าให้รูปแบบการผลิตสินคา้จะมี 

            การเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง  หากบริษทัไม่ศึกษาหาเทคโนโลยี  วิธีการใหม่ ๆ เพื่อรองรับการผลิตงานให้มีความ 

             หลากหลาย  อาจท าให้เสียโอกาสทางธุรกิจ 

       ดงันั้น ทางบริษทัจึงมีการจดัตั้งหน่วยงานวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑเ์พ่ือศึกษาและจดัหาเทคโนโลยีใหม่ๆ 

            เพื่อสนบัสนุนหน่วยงานต่างๆ ของกลุ่มบริษทั ในการต่อยอดพฒันาผลิตภณัฑเ์ดิม  และเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจโดย 

            การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ และออกแบบผลิตภณัฑร่์วมกบัลูกคา้ 

        3.1.6 ความเส่ียงภยัคุกคามจากการถูกโจมตีทางสารสนเทศ 

เน่ืองจากการด าเนินธุรกิจในปัจจบุนั เขา้สู่ยคุอุตสาหกรรม 4.0  การประกอบธุรกิจและการติดต่อส่ือสาร ไดมี้ 
การน าเทคโนโลยีดา้นต่างๆ มาช่วยสนบัสนุน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานทุกๆ ดา้น ซ่ึงจะมีความเส่ียงท่ีจะ
เกิดขึ้นตามมาจากการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เช่น ภยัคุกคามจากการถูกโจรกรรมขอ้มูล การถูกโจมตีจากไวรัส
คอมพิวเตอร์ ท าให้ขอ้มูลสูญหาย ระบบหยดุชะงกั เป็นตน้  

ซ่ึงทางบริษทัฯ ไดเ้ห็นถึงความส าคญัของความเส่ียงดงักล่าวท่ีอาจจะเกิดขึ้น จึงมีมาตรการต่างๆ เพ่ือป้องกนั
ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น เช่น  โครงการอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัภยัคุกคามทางสารสนเทศเพื่อสร้างความตระหนกัแก่
พนกังานทุกระดบัให้รับทราบแนวทางปฏิบติัเพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น การปรับเปล่ียนเพ่ิมเติมอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ และโปรแกรมการใชง้านต่างๆ เพ่ือควบคุมการร่ัวไหล การกลัน่กรองขอ้มูลน าเขา้ - ส่งออก ของบริษทั             
การทบทวนนโยบายและแผนฉุกเฉินทางสารสนเทศ เพื่อให้ธุรกิจด าเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  เป็นตน้ 

 
3.2 ความเส่ียงด้านการเงิน 

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

บริษทัมีการน าเขา้วตัถุดิบและการจ าหน่ายสินคา้ไปยงัต่างประเทศ โดยมีเครดิตเทอม ประมาณ 30 - 60 วนัความ

ผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนจึงอาจกระทบต่อผลการด าเนินงานทั้งน้ีบริษทัไดพิ้จารณาใชเ้คร่ืองมือทางการเงินในการ

บริหารความเส่ียงดงักล่าวทั้งจ านวน โดยบริษทัมีการซ้ือวตัถุดิบท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ   31%  ของยอดซ้ือวตัถุดิบ

ทั้งส้ิน และยอดขายท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 24%ของยอดขายรวม 



SNC 

 

 

68 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหำชน | รายงานประจ าปี 2562 

4.ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2562  ทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ีบริษทัและบริษทัย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี  
 

รายละเอียด 
มูลค่าสุทธิ  

(ลบ.) 
ภาระผูกผัน 

ทรัพย์สินที่ใช้ด าเนินธุรกิจหลัก    
- ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 
ระยอง จ านวน  4 แปลง      รวม 177.25 ไร่ 

 
เป็นเจา้ของ 

 
201.78 

 
ปลอดภาระ 

    สมุทรปราการจ านวน 2 แปลง รวม 6 ไร่ เป็นเจา้ของ 44.18 ปลอดภาระ 
- อาคารและ โรงงาน    
    ส านกังานใหญ่ 
     SPEC 

     SCAN 

เป็นเจา้ของ 
เป็นเจา้ของ 
เป็นเจา้ของ 

61.23  
382.74 
350.03 

ปลอดภาระ 
ปลอดภาระ 
ปลอดภาระ 

โรงงานแห่งอ่ืนๆ เช่า 108.41 ปลอดภาระ 
- เคร่ืองจักร อุปกรณ์     
     เคร่ืองจกัร เป็นเจา้ของ 1,107.01 ปลอดภาระ 
     เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์โรงงาน เป็นเจา้ของ 83.10 ปลอดภาระ 
     อุปกรณ์ส านกังานและเคร่ืองตกแต่ง เป็นเจา้ของ 15.67 ปลอดภาระ 
     ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 8.64 ปลอดภาระ 
     สินทรัพยร์ะหว่างติดตั้ง เป็นเจา้ของ 268.13 ปลอดภาระ 

รวมทรัพย์สินที่ใช้ด าเนินธุรกิจหลัก  2,630.92  

ทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์อื่น    
- ที่ดินระยองเพ่ือใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคต 117.93 ไร่ 
- โรงงานและที่ดินระยอง ให้บริษัทร่วมเช่า 3.43 ไร่ 

เป็นเจา้ของ 
เป็นเจา้ของ 

164.69  
45.31 

ปลอดภาระ 
ปลอดภาระ 

  รวมทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์อื่น         210.00  
  รวมทั้งส้ิน  2,840.92  
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  สรุปสัญญาท่ีส าคัญของบริษัทและบริษัทย่อย  

ผู้เช่า ผู้ให้เช่า สัญญา
เช่า 

อายุสัญญา สถานที่ตั้ง เนื้อที่ อัตราค่าเช่า 
บาท/เดือน 

1) เอส เอน็ ซี คูลลิ่ง  
ซพัพลาย 

 

บจก. เคอาร์ซี 
ดิเวลลอป
เมน้ท ์

อาคาร
โรงงาน 

3 ปี 
(1 ม.ค. 61- 
31 ธ.ค. 63) 

เลขท่ี 333/6 ม. 6 
ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ 

จ.สมุทรปราการ 

8,000 ตร.ม. 840,000 

บจก. เอสที 
พร็อพเพอร์ต้ี 
แอนด ์โลจิ
สติกส์ 

อาคาร
โรงงาน 

2 ปี 2 เดือน 
(1 พ.ย.61- 
31 ธ.ค.63) 

เลขท่ี 122/24 ม. 6 
ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ 

จ.สมุทรปราการ 

2,000 ตร.ม. 260,445 

2) อิมมอทลั พาร์ท บจก. โกดงั 
จงศิริ 

อาคาร
โรงงาน 

6 เดือน 
(1 ม.ค. 63- 
30 มิ.ย.63-) 

เลขท่ี 333/4 ม.6 
ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ 

จ.สมุทรปราการ 

9,000 ตร.ม. 878,947 

3) เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์  
    สาขา 2 

บจก. บาง
เพรียงพฒันา 

อาคาร
โรงงาน 

1ปี 
(1 ม.ค.63 - 
31ธ.ค.63) 

เลขท่ี 128/888 ม. 1 
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 

จ.สมุทรปราการ 

7,600 ตร.ม. 550,000 

4) พาราไดซ์ พลาสติก บจก.เคอาร์ซี 
ดิเวลลอป
เมน้ท ์

อาคาร
โรงงาน 

3 ปี  
(1 มี.ค.62- 
28 ก.พ.65) 

333/5 ม.6 ต.บางเพรียง 
 อ.บางบ่อ  

จ.สมุทรปราการ 

6,000 ตร.ม. 630,000 

 บจก. โกดงั 
จงศิริ 

อาคาร
โรงงาน 

6 เดือน 
 (1 ม.ค. 63- 
30 ม.ิย.63) 

เลขท่ี 333/2 ม.6 
ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ 

จ.สมุทรปราการ 

4,000 ตร.ม. 389,474 

 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทั และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประเภท software และ ค่าสิทธิในการ
ใชใ้บอนุญาตและประโยชน์อืน่ๆจ านวน  52.83 ลา้นบาท ทั้งน้ีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงตามราคาทุนหกัค่าตดั
จ าหน่ายสะสม ค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย ์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
การให้ประโยชนโ์ดยประมาณของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน(รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินหวัขอ้ 15) 
 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษทัมีนโยบายลงทุนในบริษทัย่อยและบริษัทร่วม ท่ีด าเนินธุรกิจในกลุ่มงานช้ินส่วนยานยนต์  กลุ่ม

ช้ินส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และกลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจเดิมของบริษทั เป็นหลกั เพ่ือเสริมศกัยภาพการผลิต
ตอบสนองการขยายงาน และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่บริษทัในระยะยาว  ตลอดจนพิจารณาสิทธิประโยชน์จากการ
ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เป็นปัจจยัส าคญัร่วมดว้ย 

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัย่อย  บริษทัร่วม  แสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ส าหรับปี
ส้ินสุด  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  พ.ศ.  2562 ขอ้ท่ี 9 และ 10 
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5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  บริษทัไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมาย ในคดีดงัต่อไปน้ี 

▪ คดีท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
▪ คดีท่ีกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั  
▪ คดีท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทั 

 



1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 
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6. ข้อมูลทั่วไป 

6.1  ข้อมูลบริษัท 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ทะเบียนเลขท่ี 0107547000371  มีช่ือยอ่หลกัทรัพย์
ในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่ำ SNC เร่ิมก่อตั้งเม่ือเดือนมีนำคม 2537 และน ำหุ้นเขำ้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนตุลำคม 2547 

บริษทัประกอบธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใชส้ ำหรับยำนพำหนะ ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส ำหรับเคร่ืองท ำ
ควำมเยน็  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้ทั้งส้ิน 287,777,339 บำท โดยมีบริษทั 
เอส เอน็ ซี โฮลดิ้ง จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่โดยถือหุ้นคดิเป็นร้อย
ละ 30 ของหุ้นสำมญัท่ีออกและช ำระแลว้ 

บริษทัมีส ำนกังำนใหญ่ตั้งอยูท่ี่ 333/3 หมู่ท่ี 6 ต.บำงเพรียง อ.บำงบอ่ จ.สมุทรปรำกำร 10560 

โทรศพัท ์0-2108-0370-76โทรสำร 0-2108-0367-8โฮมเพจบริษทัwww.sncformer.com 
 ท่ีตั้งสำขำ 2 ตั้งอยูท่ี่ 128/888 หมูท่ี่ 1 ถ.เทพำรักษ ์ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10540 
 โทรศพัท ์ 0-2763-8961-3 โทรสำร  0-2763-8964  

6.2   นิติบุคคลท่ีบริษัทถอืหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้ว 

 

ช่ือและที่ตั้งบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนช ำระแล้ว 

สัดส่วน
กำร 
ถือหุ้น 
(%) 

บริษทัย่อยท่ี บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นโดยตรง 

บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซำน อีโวลูช่ัน จ ำกัด 
88/9, 88/18-20 หมู่ท่ี 2 ต.มะขำมคู่  
อ.นิคมพฒันำ จ.ระยอง 21180 
โทรศพัท ์ 0-3891-7202-6 
โทรสำร 0-3891-7207 

 
ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส ำหรับ

เคร่ืองท ำควำมเยน็  

 

220 ลำ้นบำท 
หุ้นสำมญั 22,000,000 
หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้น

ละ 10 บำท 

 
99.99% 

บริษัท เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลำย จ ำกัด 
333/6 หมู่ท่ี 6 ต.บำงเพรียง อ.บำงบ่อ    
จ.สมุทรปรำกำร 10560 
โทรศพัท ์ 0-2108-0370-76 
โทรสำร    0-2108-0367-8 

 
ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส ำหรับ
เคร่ืองปรับอำกำศท่ีใชส้ ำหรับ

ยำนพำหนะ 

 
30 ลำ้นบำท 

หุ้นสำมญั 300,000
หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้น

ละ 100 บำท 

 
99.99% 
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ช่ือและที่ตั้งบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนช ำระแล้ว 

สัดส่วน
กำร 
ถือหุ้น 
(%) 

บริษัท อิมมอทัล พำร์ท จ ำกัด 
ส ำนกังำนใหญ่  333/4 หมูท่ี่ 6 
ต.บำงเพรียง อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560 
โทรศพัท ์ 0-2108-0370-76  
โทรสำร   0-2108-0369   

ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส ำหรับ
เคร่ืองท ำควำมเยน็ 

70 ลำ้นบำท 
หุ้นสำมญั 700,000

หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้น
ละ 100 บำท 

99.99% 

บริษัท พำรำไดซ์ พลำสติก จ ำกัด 
333/5 หมู่ท่ี 6 ต.บำงเพรียง อ.บำงบ่อ 
จ.สมุทรปรำกำร 10560 
โทรศพัท ์ 062-592-0744 
โทรสำร  0-2763-8964 

 
ผลิตช้ินส่วนพลำสติกส ำหรับ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำและช้ินส่วน

ยำนพำหนะ 

 

30 ลำ้นบำท 
หุ้นสำมญั 300,000 

หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้น
ละ 100 บำท 

 
99.99% 

บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี ้แอนโทโลจี จ ำกัด

88/21-24,88/88 หมู่ ท่ี  2 ต ำบลมะขำมคู่  
อ ำเภอนิคมพฒันำ จงัหวดัระยอง  
โทรศพัท ์ 0-38917-202-6 
โทรสำร 0-38917-207 

 
ผลิตช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศ
ส ำหรับที่อยูอ่ำศยัและรถยนต์ 
ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส ำหรับ
เคร่ืองท ำควำมเยน็และรับจำ้ง
ผลิตและประกอบเคร่ืองท ำ

ควำมเยน็ 
 

 
700 ลำ้นบำท 

หุ้นสำมญั 7,000,000 
หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้น

ละ 100 บำท 

 
99.99% 

บริษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮตี ปัมพ์ จ ำกัด 
88/18 ม.2 ต.มะขำมคู่ อ.นิคมพฒันำ 
 จ.ระยอง 21180 
โทรศพัท ์0-3891-7202-6 
โทรสำร 0-3891-7207 

 

ผลิตฮีตปัมพส์ ำหรับเคร่ืองท ำ
น ้ำร้อน 

45 ลำ้นบำท 

หุ้นสำมญั 450,000 
หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้น

ละ 100 บำท 

74% 

บริษัท โอดิน พำวเวอร์ จ ำกัด 
333/3 หมู่ท่ี 6 ต.บำงเพรียง อ.บำงบ่อ  
จ.สมุทรปรำกำร 10560 
โทรศพัท ์ 0-2108-0360-6  
โทรสำร    0-2108-0367-8 

 

ลงทุนในบริษทัท่ีผลิตไฟฟ้ำ
พลงังำนทำงเลือก 

 
200 ลำ้นบำท 

หุ้นสำมญั 2,000,000 
หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้น

ละ 100 บำท 

 
55% 

    



1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 
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ช่ือและที่ตั้งบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนช ำระแล้ว 

สัดส่วน
กำร 
ถือหุ้น 
(%) 

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยอ้อมผ่ำนบริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซำนอีโวลูช่ัน จ ำกัด 

บริษัท อินฟินิตี ้พำร์ท จ ำกัด   
88/18 หมู่ท่ี 2 ต.มะขำมคู่  
อ.นิคมพฒันำ จ.ระยอง 21180 
โทรศพัท ์ 0-3891-7202-6 

โทรสำร   0-3891-7207 

 

ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส ำหรับ
เคร่ืองท ำควำมเยน็ 

 
20 ลำ้นบำท 

หุ้นสำมญั 200,000
หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้น
ละ 100 บำท 

 
99.99% 

 

บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้เมช่ัน จ ำกัด 
88/19 หมู่ท่ี 2 ต.มะขำมคู่  
อ.นิคมพฒันำ จ.ระยอง 21180 
โทรศพัท ์ 0-3891-7202-6 

โทรสำร   0-3891-7207 

 
ผลิตและแปรรูปแผน่โลหะเป็น
ช้ินส่วนของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำและ

ยำนยนต ์

 
360 ลำ้นบำท 

หุ้นสำมญั 3,600,000 
หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้น
ละ 100 บำท 

 

77.50% 

บริษัท อัลทิเมท พำร์ท จ ำกัด 
88/18 หมู่ท่ี 2 ต.มะขำมคู่  
อ.นิคมพฒันำ จ.ระยอง 21180 
โทรศพัท ์ 0-3891-7202-6 
โทรสำร   0-3891-7207 

 
หยดุด ำเนินกำรปี 2562 

 

 
40 ลำ้นบำท  

หุ้นสำมญั 400,000 
หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้น

ละ 100 บำท 

 
99.99% 

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยอ้อมผ่ำนบริษทั โอดิน พำวเวอร์ จ ำกัด 

บริษัท ยะลำฟ้ำสะอำด จ ำกัด 
333/3 หมู่ท่ี 6 ต.บำงเพรียง อ.บำงบ่อ  
จ.สมุทรปรำกำร 10560 
โทรศพัท ์ 0-2108-0360-66  
โทรสำร    0-2108-0367-8 

ผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำชีวมวล
ขยะ 

 

  

150 ลำ้นบำท 
หุ้นสำมญั 1,500,000 
หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้น

ละ 100 บำท 

55% 

บริษัท โอดิน เมียนมำร์ จ ำกัด 
333/3 หมู่ท่ี 6 ต.บำงเพรียง อ.บำงบ่อ  
จ.สมุทรปรำกำร 10560 
โทรศพัท ์ 0-2108-0360-6  
โทรสำร    0-2108-0367-8 

 

ลงทุนในโรงไฟฟ้ำพลงังำน
ทำงเลือก 

 
1 ลำ้นบำท 

หุ้นสำมญั 10,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 

100 บำท 

 
33% 
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ช่ือและที่ตั้งบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนช ำระแล้ว 

สัดส่วน
กำร 
ถือหุ้น 
(%) 

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยอ้อมผ่ำนบริษทั เอส เอน็ ซี คูลล่ิง ซัพพลำย จ ำกัด 

บริษัท เมอิโซะ เอสเอ็นซี พริซิช่ัน จ ำกัด 
122/24 หมูท่ี่ 6 ต.บำงเพรียง 
อ. บำงบ่อ จ. สมุทรปรำกำร 10560 
โทรศพัท ์ 0-2108-0360-66  
โทรสำร    0-2108-0367-8 

 
ผลิตแม่พิมพท่ี์ใชใ้นกำรผลิต

อุปกรณ์ 

100 ลำ้นบำท 
หุ้นสำมญั 1,000,000
หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้น

ละ 100 บำท 

99.99% 

บริษทัร่วม 

บริษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก วอเตอร์ ฮีต
เตอร์ เอเชีย จ ำกัด 
88/9,88/18 หมู่ท่ี 2 ต.มะขำมคู่  
อ.นิคมพฒันำ จ.ระยอง 21180 
โทรศพัท ์ 0-3891-7202-6 
โทรสำร   0-3891-7207 

 
ผลิตและขำย 

เคร่ืองท ำน ้ำร้อนไฟฟ้ำ 
 

 
105 ลำ้นบำท 

หุ้นสำมญั 1,050,000 
หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้น

ละ 100 บำท 

 
26% 

   
6.3  ข้อมูลบุคคลอ้ำงอิงอื่น 

 

นำยทะเบียนหลกัทรัพย ์ ผูส้อบบญัชี 
บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั   
93 ชั้น 14 ถนนรัชดำภิเษก  
แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพ 10400 
โทรศพัท ์ 0-2009-9000โทรสำร  0-2009-9992 

บริษทั เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั  
เลขท่ี 1อำคำรเอม็ไพร์ ทำวเวอร์ สำทรใต ้
แขวงยำนนำวำกรุงเทพ 10120 
โทรศพัท ์ 0-2677-2000 โทรสำร  0-2677-2222 

  



ที ่1 ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
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7.   ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทั มีทุนจดทะเบียน และเรียกช าระแลว้ 287,777,339 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 

จ านวน 287,777,339 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท   
 

             7.2      ผู้ถือหุ้น 
7.2.1 รำยช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 
รายช่ือและสัดส่วนการถือหลกัทรัพยข์องกลุ่มผูถื้อหุ้นท่ีถือครองสูงสุด 10 รายแรก ท่ีมีช่ื อปรากฏตาม

ทะเบียนหุ้น  ณ วนัท่ี 19 สิงหาคม 2562 มีดงัน้ี   
  

ล ำดับที ่ ช่ือ สัดส่วนกำรถอืหลักทรัพย์ 

    หุ้น ร้อยละ 

1 กลุ่ม ไทยสงวนวรกุล* 113,015,822 39.27 

2 นาย อนุชา กิจธนามงคลชยั 13,020,000 4.52 

3 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 8,128,154 2.82 

4 นายไพรวรรณ ชาติพิทกัษ ์ 7,950,000 2.76 

5 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC 4,533,100 1.58 

6 นายพิทกัษ ์ พิเศษสิทธ์ิ 3,160,000 1.10 

7 นายสกล  งามเลิศชยั 2,964,300 1.03 

8 น.ส.อรอุบล  ชมเดช 2,000,000 0.70 

9 นายวินยั  ตั้งค  า 2,000,000 0.70 

10 MR. KENJI KODAMA 1,768,511 0.61 

                                        รวม 158,539,887 55.09  
 

หมายเหตุ *กลุ่มไทยสงวนวรกุล ประกอบดว้ย บริษทั เอส เอน็ ซี โฮลดิ้ง จ ากดั 31.62%  ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล 4.19% 
คุณสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล 2.84% คณุอนงคน์ารถ ไทยสงวนวรกุล 0.59% และคุณชนิสรา ไทยสงวนวรกุล 0.03% 
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 7.2.2 รำยช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส เอ็น ซี โฮลดิง้ จ ำกัด  

ล ำดับที ่ ช่ือ 
สัดส่วนกำรถอืหลักทรัพย์ 

หุ้น ร้อยละ 

1 ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล 2,235,157 22.13 
2 นางอนงคน์ารถ ไทยสงวนวรกุล 1,193,594 11.82 
3 นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล 1,000,000 9.90 
4 นางสาวเนตรชนก ไทยสงวนวรกุล 1,000,000 9.90 
5 นางสาวชนิสรา ไทยสงวนวรกุล 1,000,000 9.90 
6 นายเคอิชิน นาคาโมโตะ 757,500 7.50 
7 นายเคนจิ โคดามะ 505,000 5.00 
8 นายฟูมิเอกิ ทาคาฮาชิ 505,000 5.00 
9 นางสาวพิไลลกัษณ์ ขนุรักษพ์รหม 257,500 2.55 
10 นายทศพร ไทยสงวนวรกุล 257,500 2.55 
11 นายสมบุญ เกิดหลิน 252,500 2.50 
12 อื่น ๆ 1,136,249 11.25 

 รวม 10,100,000 100.00 
 

 7.2.3 รำยช่ือผู้ถือหุ้นของนักลงทุนสถำบัน  

ล ำดับที ่ ช่ือ 
สัดส่วนกำรถอืหลักทรัพย์ 

หุ้น ร้อยละ 

1 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 8,128,154 2.82 
2 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC 4,533,100 1.58 
3 DBS BANK LTD 2,964,300 1.03 
4 กองทุนเปิด  วรรณเอเอม็หุ้นคุณคา่ปันผล 1,571,900 0.55 
5 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES  

LIMITED 
1,308,400 0.45 

6 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG       
MARKET CORE EQ PORT 

1,058,000 0.37 

7 THE BANK OF NEW YORK MELLON 1,029,800 0.36 
8 กองทุนเปิด  BCAP Mid Small CG ETF 981,500 0.34 
9 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 440,000 0.15 
10 OTHER 2,087,549 0.73 

 รวม 24,102,703                8.38 
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ทั้งน้ี  เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและแสดงถึงการบริหารงานอยา่งโปร่งใส โครงสร้าง
การถือหุ้นของบริษทั จึงไม่มีการถือครองหุน้ไขวใ้นกลุ่มบริษทั หรือการถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุ่มบริษทั  

ณ วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทั มีผูถื้อหุ้นรายยอ่ย จ านวน 4,854 ราย หรือคิดเป็น 60.27% ของหุน้ท่ีเรียก
ช าระแลว้ ซ่ึงไดเ้ผยแพร่รายงานการกระจายหุ้นไวใ้นเวป็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 
7.3     กำรออกหลักทรัพย์อื่น 

บริษทัไม่มีการออกหุ้นและหลกัทรัพยป์ระเภทอื่น   
 

7.4     นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 
บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีและส ารองตาม

กฎหมาย หากไม่มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัอยา่ง
มีนัยส าคญั ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจยัต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการด าเนินงานในอนาคต 
ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน และภาวะทางเศรษฐกิจ เป็นตน้ ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว
ขา้งตน้  ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหุ้นหรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั 
การจ่ายเงินปันผลท่ีผา่นมาของบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) เป็นดงัน้ี  

กำรจ่ำยเงินปันผลของปีบญัชี 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.66 0.90 0.90 0.90 1.00 0.85 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.31 1.42 1.40 1.39 1.50 2.51 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ 50% 63% 64% 65% 67% 34%* 

หมายเหต:ุ * ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  เม่ือวนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2563  มีมติเห็นชอบให้บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลส าหรับ
ผลการด าเนินงาน ส าหรับปี 2562 ในงวดส้ินปีอนัเป็นงวดสุดทา้ยในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผล  ใน
วนัที่ 27 เมษายน 2563 ซ่ึงเม่ือรวมกบัเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นอตัราหุ้นละ 0.85 บาท  

*ก าไรสุทธิในปีน้ีส่วนหน่ึงไดม้าจากก าไรพิเศษจากการขายโรงงานจ านวน 420 ลา้นบาท บริษทัจึงกนัเงินส่วนน้ีไวส้ าหรับ
การลงทุนเพื่อขยายการด าเนินงาน หกั ค่าใชจ่้ายพิเศษอื่นๆ รวม 37 ลา้นบาท เช่น การตดัจ าหน่ายส่วนต่อเติมอาคารเม่ือมีการ
ยา้ยโรงงานและการจ่ายเงินชดเชยพนกังานและการบนัทึกส ารองผลประโยชน์พนกังาน 400 วนั ตามกฎหมายใหม่ จึงมีก าไร
จากการด าเนินงาน 339 ลา้นบาท น ามาจดัสรรเป็นเงินปันผล คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล 72% 

 
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย 

บริษทัย่อยจ่ายเงินปันผลให้บริษทัแม่  (SNC)  โดยพิจารณาจากก าไรสะสมและกระแสเงินสดคงเหลือของ
บริษทัยอ่ย 

  
 



SNC 

 

 

78 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหำชน | รายงานประจ าปี 2562 

8.  โครงสร้างการจัดการ 
 

 8.1  คณะกรรมการบริษัท  
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 8 ท่าน  ประกอบดว้ย  

• กรรมการอิสระ 6 ท่าน (เป็นจ านวนเกินกว่าก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการทั้งคณะ) 
• กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 6 ท่าน  ( เป็นจ านวนร้อยละ 75 ของคณะกรรมการทั้งคณะ) 
• กรรมการอิสระท่ีเป็นผูห้ญิง 1 ท่านคือ นางชนิสา  ชุติภทัร์ 

 

ล าดับที ่ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1  นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการบริษทัและกรรมการอิสระ 
2 ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร 
3 นายวิศาล วุฒิศกัด์ิศิลป์ กรรมการอิสระ 
4 นายชยัศกัด์ิ องัคสุ์วรรณ กรรมการอิสระ 
5 นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ 
6 นางชนิสา ชุติภทัร์ กรรมการอิสระ 
7 พล. ต. ท. นพ. นพศกัด์ิ ภูวฒันเศรษฐ กรรมการอิสระ 
8 นายสมบุญ เกิดหลิน กรรมการและกรรมการบริหาร 

โดยมี น.ส. เกศริน เดชพนัธ์ุ   เป็นเลขานุการบริษทั 

ทั้งน้ี นิยามความเป็นอิสระของกรรมการบริษทัเขม้กว่าตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ไดแ้ก่ 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย ทั้งน้ีให้นับรวม

การถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ าใน

บริษทั บริษทัย่อย หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั บริษทัย่อย เวน้แต่จะพน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกว่าสองปี 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือ
บุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั บริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัย่อย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 
ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมี
นัย หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทัย่อย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัย่อย และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของ
บริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ 
บริษทั บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึง
เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทั บริษทัย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั บริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั บริษทัยอ่ย 
 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนั 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามแทนบริษทั คือ ดร.สมชยั  ไทยสงวนวรกุล  ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายสมบุญ  เกิด

หลิน รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
1. มีอ านาจดูแลและจดัการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์  ขอ้บงัคบั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

ซ่ึงรวมถึงการดูแลและจดัการบริษทัให้เป็นไปตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเ บียน ตาม
แนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  เวน้แต่
เร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนด าเนินการ เช่น เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งไดรั้บมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการซ้ือหรือขายสินทรัพยท่ี์ส าคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอื่น ๆ ก าหนด เป็นตน้ 

2. มีอ านาจอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบั การเพ่ิมทุน การลดทุน การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน การเปล่ียนแปลงสิทธิในหุ้น
สามญั 

3. มีอ านาจอนุมติัการจดัตั้งบริษทัอ่ืนใด หรือการเขา้มีสิทธิประโยชน์ในบริษทัอื่นใด 
4. มีอ านาจอนุมัติโครงการลงทุน และการกู้ยืมหรือการระดมเงินหรือการขอรับเงินกู้จากธนาคารหรือความ

ช่วยเหลือทางการเงิน   
5. มีอ านาจอนุมติัการก่อให้เกิดภาระจ านอง หรือภาระติดพนั หรือภาระต่าง ๆ ท่ีมีผลผกูพนัเช่นเดียวกนันั้นต่อการ

งาน ทรัพยสิ์น หรือสินทรัพยท์ั้งหมดหรือแต่บางส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัของบริษทั เวน้แต่กรณีท่ีเป็นปกติธุรกิจ
ของบริษทั 

6. มีอ านาจอนุมติัการให้กูย้ืมเงินหรือให้สินเช่ือในรูปแบบใด เวน้แต่กรณีท่ีเป็นปกติธุรกิจของบริษทั 
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7. มีอ านาจในการยินยอมหรือไม่ยินยอมในการจดัการใด ๆ ท่ีท าให้ ธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนของบริษทัอยู่
ภายใตก้ารควบคุมดูแลของบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่กรรมการบริษทั 

8. มีอ านาจอนุมติัการยื่นฟ้องคดี หรือการประนีประนอมยอมความ หรือการตกลงตามท่ีมีการเรียกร้องใด ๆ เวน้
แต่กรณีท่ีเป็นธุรกิจของบริษทั 

9. มีอ านาจแต่งตั้ งกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ  และแต่งตั้ งรองประธานกรรมการ  ตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 

10. มีอ านาจก าหนด และแกไ้ขเปล่ียนแปลงกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงนามผกูพนับริษทัได ้
11. มีอ านาจแต่งตั้งกรรมการบริษทัเป็นกรรมการบริหาร และแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารตามท่ีคณะกรรมการ

บริษทัเห็นสมควร 
12. มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควร 
13. มีอ านาจแต่งตั้งเลขานุการบริษทั และเลขานุการคณะกรรมการบริษทัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 
14. มีอ านาจการอนุมติัแกไ้ขเปล่ียนแปลงต าแหน่งและ/หรืออ านาจของกรรมการผูจ้ดัการ 
15. มีหนา้ท่ีก าหนดวิสัยทศัน์  ทิศทาง และกลยทุธ์ของบริษทั  
16. มีหนา้ท่ีให้ความเห็นชอบนโยบายท่ีส าคญั  รวมถึงวตัถุประสงค ์ เป้าหมายทางการเงินและแผนธุรกิจของบริษทั 

รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบติัตามแผนท่ีก าหนด รวมทั้งก ากบั ดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินงานตามนโยบายท่ี
ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

17. มีหน้าท่ีก าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผูบ้ริหารมีระบบ  หรือ
กระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเส่ียง 

18. มีหน้าท่ีพิจารณาอนุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน
น าเสนอเพื่อพิจารณา 

19. มีหนา้ท่ีประเมินผลงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูง 
20. มีหน้าท่ีดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม และดูแลให้มีช่องทาง

การส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นแต่ละกลุ่มและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัอยา่งเหมาะสม  
21. พิจารณาเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ และก าหนดแนวทางการพิจารณาการท ารายการท่ี

อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีชดัเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวมเป็น
ส าคญั 

22. มีหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง  ชดัเจน  โปร่งใส  น่าเช่ือถือ 
23. มีหน้าท่ีจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง หรือแลว้แต่ประธานกรรมการจะ

พิจารณาเห็นสมควรเรียกประชุมเป็นวาระพิเศษเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระการประชุม
ล่วงหน้าท่ีชดัเจน เป็นระเบียบวาระ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมท่ีเพียงพอ แนบกบัหนงัสือเชิญประชุม
ให้แก่กรรมการทุกท่านก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนัเพ่ือให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลก่อนการ
ประชุม เวน้แต่กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้งรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษทั ซ่ึงตอ้งแจง้นัดประชุม
โดยวิธีอ่ืนและก าหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได ้และให้มีการบนัทึกรายงานการประชุม และจดัเก็บรวบรวม
เอกสารรายงานท่ีรับรองแลว้ เพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได ้และเปิดโอกาสให้มีการแสดง
ความเห็นอย่างเป็นอิสระ มีการแบ่งเวลาไวอ้ยา่งเพียงพอเพื่อการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอยา่งรอบคอบ 
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โดยประธานกรรมการเป็นผูดู้แลให้ใชเ้วลาในการประชุมอยา่งเหมาะสม ในการประชุมคณะกรรมการจะตอ้งมี
กรรมการมาร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองคป์ระชุม 

24. กรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง 
25. กรรมการบริษทัมีอิสระในการเขา้ถึงและติดต่อส่ือสารกบัฝ่ายบริหาร และเลขานุการบริษทัไดโ้ดยตรง  ในกรณี

ท่ีตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัและขอ้มูลอื่น ๆ นอกเหนือจากท่ีไดรั้บจากการ
ประชุมตามวาระปกติประจ าทุกไตรมาส 

26. คณะกรรมการบริษทัเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารให้ประชุมระหว่างกนัเองเป็นประจ า เพื่อเปิดโอกาสให้
มีการอภิปรายปัญหา ทั้งท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัและเร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมดว้ย 

27. ห้ามมิให้กรรมการบริษัทท าการซ้ือขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท โดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ท่ีมี
สาระส าคัญและยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือประโยชน์ตนเองและผู ้อ่ืน รวมทั้ งก าหนดไว้ใน
จรรยาบรรณของบริษทัให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน หลีกเล่ียงหรืองดการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกลุ่ม
บริษทัในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน 

28. ห้ามมิให้กรรมการบริษทัประกอบกิจการอนัมีลกัษณะอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั
หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรือเป็น
กรรมการของบริษทัจ ากดั หรือบริษทัมหาชนจ ากดัอื่นใดท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็น
การแข่งขนักบักิจการของบริษทั เวน้แต่จะไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบก่อนจะมีมติแต่งตั้งกรรมการผูน้ั้น 

29. กรรมการบริษทัตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียในสัญญาใดท่ีบริษทัท า
ขึ้น หรือในกรณีท่ีจ านวนหุ้นหรือหุ้นกูข้องกรรมการท่ีมีอยูใ่นบริษทัในเครือเพ่ิมขึ้นหรือลดลง 

30. กรรมการบริษทัจะอุทิศตนและเวลาเพ่ือบริษทั โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูห้น่ึงผูใ้ด และไม่
ด าเนินการใด ๆ ท่ีเป็นการขัดแยง้หรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษทัหรือบริษัทในเครือ ส่งเสริมให้
พนักงานทุกระดบัมีจิตส านึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักถึงความส าคญัของระบบควบคุมและ
ตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเส่ียงดา้นการทุจริตและการใชอ้ านาจอยา่งไม่ถูกตอ้ง รวมทั้งป้องกนัการกระท า
ผิดกฎหมายดว้ย 

31. เป็นผูน้ าและเป็นตวัอยา่งในการปฏิบติังานท่ีดี 
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8.2 โครงสร้างการบริหาร  
 

คณะกรรมการ ESG

ประธาน นายสุชาติ บญุบรรเจิดศรี นายสมบญุ เกิดหลิน ประธาน ดร. สมชยั ไทยสงวนวรกลุ ประธาน นายชยัศกัด์ิ องัคสุ์วรรณ นายสมบญุ เกิดหลิน

นายสมบญุ เกิดหลิน 

รองประธานกรรมการบริหาร ผูช่้วยประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผูจ้ดัการ
ฝ่ายบญัชีและการเงิน

คณะกรรมการบริษทั

ประธาน นายสาธิต ชาญเชาวน์กลุ

นายรัฐภูมิ นนัทปถวี

โครงสร้างการจัดการ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา & คา่ตอบแทน

นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกลุ

ผูช่้วยประธาน

นายสุรพล แยม้เกษม
กรรมการบริหาร
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    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 กลุ่มบริษทัมีผูบ้ริหาร 5 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 

ล าดับที ่ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 ดร.สมชยั  ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร 
2 นายสมบุญ เกิดหลิน รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
3 นายสุรพล  แยม้เกษม ผูช่้วยประธานกรรมการบริหาร  
4 นางสาวสินีนารถ   ไทยสงวนวรกุล ผูช่้วยประธานกรรมการบริหาร 
5 นายรัฐภูมิ นนัทปถว ี กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
    

  
ขอบเขตและอ านาจหนา้ท่ีคณะกรรมการบริหาร 

1. ให้ค  าปรึกษาและขอ้เสนอแนะต่อประธานกรรมการบริหาร  ในการตดัสินใจในประเด็นท่ีส าคญัต่อกลยุทธ์
องค์กรและทิศทางการด าเนินธุรกิจ  แผนการลงทุน  งบประมาณ  การจัดสรรทรัพยากรให้กบับริษทัและ
บริษทัยอ่ย รวมทั้งสร้างระบบการท างานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

2. จัดล าดับความส าคัญของผลการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเพื่อน าไปสู่การด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิผล 

3. กลัน่กรองระเบียบวาระการประชุมก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทั 
4. มีอ านาจในการอนุมติัการด าเนินการทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 300 ลา้นบาท รวมถึงการอนุมติัค่าใช้จ่าย

ต่าง ๆ ในการด าเนินการตามปกติธุรกิจ เงินลงทุนในโครงการ (Investment) การลงทุนในสินทรัพยฝ่์ายทุน 
(Capital Expenditure) หรือสินทรัพยถ์าวร การกูย้ืมเงิน การให้กูย้ืมเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ การออกตรา
สารหน้ี การบริหารเฉพาะด้านการฝากเงิน การกู้เงิน การจัดท าเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงของอัตรา
แลกเปล่ียนและอตัราดอกเบ้ีย รวมถึงการให้หลกัประกนัการค ้าประกนัเงินกูห้รือสินเช่ือ เป็นตน้ 

5. จดัล าดบัความส าคญัในการจดัสรรทรัพยากรบุคคลและการเงินให้กบับริษทัและบริษทัยอ่ย 
6. ตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัที่ก าหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีไดรั้บอนุมติัไว ้
7. ก าหนดมาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ  ระบบทรัพยากรบุคคล  ระบบข้อมูล  รวมทั้งโครงสร้างองค์กรใน

บริษทัและบริษทัยอ่ย 
8. ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
9. ก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียง 
10. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัและบริษทัย่อย โดยใช้ขอ้มูล

ภายในของบริษทั ท่ีมีสาระส าคญัและยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือประโยชน์ตนเองและผูอ่ื้น รวมทั้ง
ก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณของบริษัทให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน หลีกเล่ียงหรืองดการซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ยในช่วงเวลา    1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน  

 
 
 
 
 



SNC 

 

 

84 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหำชน | รายงานประจ าปี 2562 

อ านาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการบริหาร 
 

1. ประธานกรรมการบริหารมีอ านาจและหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบริหารบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย และ
จะตอ้งบริหารบริษทัตามแผนงานหรืองบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด  ซ่ือสัตย ์
สุจริตและระมัดระวงั รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผูถื้อหุ้นอย่างดีท่ีสุด อ านาจหน้าท่ีของประธาน
กรรมการ บริหารให้รวมถึงเร่ืองหรือกิจการต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ีดว้ย 

2. เป็นผูก้  าหนดภารกิจ วตัถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของกลุ่มบริษทั รวมถึงการก ากบัดูแลการด าเนินงาน
โดยรวม ผลผลิต ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

3. ด าเนินการให้มีการจดัท าและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อ
คณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ  และมีหน้าท่ีรายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการในทุก ๆ 3 เดือน 

4. ด าเนินการหรือปฏิบติังานให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงานและงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ  
5. เป็นผูมี้อ านาจในการบริหารกิจการของกลุ่มบริษทัตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด 

ค าส่ัง และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั 
6. เป็นผูมี้อ  านาจในการบงัคบับญัชา ติดต่อ ส่ังการ ด าเนินการ ตลอดจนเขา้ลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสาร

ค าส่ังหนงัสือแจง้หรือหนงัสือใด ๆ ท่ีใชติ้ดต่อกบัหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบุคคลอื่น ตลอดจนให้มี
อ านาจกระท าการใด ๆ ท่ีจ าเป็นและสมควร  เพื่อให้การด าเนินการขา้งตน้ส าเร็จลุล่วงไป 

7. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบติังานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการ
มอบอ านาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบ
อ านาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ขอ้ก าหนด หรือค าส่ังท่ีคณะกรรมการของบริษทั และ/หรือกลุ่ม
บริษทัก าหนดไว ้

8. บริษทัไดก้ าหนดให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผูมี้อ  านาจอนุมติัค่าใชจ้่ายหรือจ่ายเงินแต่ละคร้ังของบริษทั 
ไม่เกิน 100 ลา้นบาท ทั้งน้ีการอนุมติัค่าใชจ้่ายหรือจ่ายเงินเกินกว่า 100 ลา้นบาท ถือเป็นอ านาจการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหาร นอกจากน้ี อ านาจการลงนามผูกพนัของบริษทั ก าหนดให้เป็นการลงนามโดย ดร. 
สมชยั ไทยสงวนวรกุล ลงลายมือช่ือร่วมกบักรรมการท่านอื่น คือ นายสมบุญ เกิดหลิน รวมเป็นสองคนพร้อม
ประทบัตราส าคญัของบริษทั  

9. ทั้ งน้ีการใช้อ านาจของประธานกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระท าได้หากประธาน
กรรมการบริหารมีส่วนไดส่้วนเสียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะใดๆกบับริษทัในการ
ใชอ้ านาจดงักล่าว 
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ประวัติการท าผิดกฎหมาย 
ในระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา คณะกรรมการและคณะผูบ้ริหารของบริษทั ไม่มีผูใ้ดเคยถูกไล่ออก ปลดออก 

ให้ออก หรือตอ้งคดี เน่ืองจากการกระท าทุจริต หรือเคยถูกฟ้องลม้ละลาย หรือถูกตอ้งโทษอาญา หรือมีขอ้พิพาท 
หรือการถูกฟ้องร้องซ่ึงอยูร่ะหว่างการตดัสิน 

 
8.3 เลขานุการบริษัท 

 บริษัทจัดให้มีฝ่ายเลขานุการบริษัท ซ่ึงปัจจุบันคือ นางสาวเกศริน เดชพันธ์ุ (ประวติัเลขานุการบริษัท 
 รายละเอียดเก่ียวกบัวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน ดงัปรากฏในรายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งาน 
 ก ากบัการปฎิบติังานของบริษทั) มีหนา้ท่ีรับผิดชอบด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. ให้ค  าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ รวมทั้งดูแล
 กิจกรรมต่าง ๆของคณะกรรมการเพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
 ประสิทธิผล 

2. ดูแลให้ กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและ
 จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั 

3. ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบตามระเบียบและขอ้ก าหนดของ
 ตลท. และกลต. 

4. จดัการประชุมผูถื้อหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทัและขอ้พึง
ปฏิบติั 

5. บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบติัตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  
6. จดัท าและเก็บเอกสาร ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม

 คณะกรรมการ รายงานประจ าปี หนงัสือนดัประชุม และรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
8. ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นทัว่ไปให้ไดรั้บทราบสิทธิต่าง ๆ ของผูถื้อหุ้นและข่าวสารของบริษทั 

 
8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 ค่าตอบแทนกรรมการ  

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ พิจารณาเปรียบเทียบกบับริษทัในอตุสาหกรรมเดียวกนัท่ีอยูใ่นตลาด 
 หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมกบัประสบการณ์ ภาระหนา้ท่ี ขอบเขตของ
 บทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดรั้บจากกรรมการแต่ละท่าน  
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ในปี 2562 คณะกรรมการบริษทัไดรั้บค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี    
 

  
 
 

 

ช่ือ นามสกลุ
 บาท/12เดือน  บาท/6คร้ัง  บาท/4คร้ัง  บาท/2คร้ัง  บาท/2คร้ัง  บาท/2คร้ัง  บาท/12เดือน  บาท

นายสาธิต ชาญเชาวน์กลุ 720,000         120,000  480,000        1,320,000    
ดร. สมชยั ไทยสงวนวรกลุ -  60,000    - 60,000         
นายชยัศกัด์ิ องัคสุ์วรรณ 360,000         50,000     40,000     - 450,000       
นายวิศาล วฒิุศกัด์ิศิลป์ 360,000         60,000     - 420,000       
นายสุชาติ บญุบรรเจิดศรี 360,000         50,000     60,000    - 470,000       
นางชนิสา ชุติภทัร์ 360,000         60,000     50,000    - 470,000       
พล.ต.ท. นพ. นพศกัด์ิ ภูวฒันเศรษฐ 360,000         50,000     - 410,000       
นายสมบญุ เกิดหลิน -  60,000     - 60,000         
นายสามิตต ์ผลิตกรรม *(ลาออกระหวา่งปี) -  30,000    - 30,000         

รวม 2,520,000     540,000  150,000  -          -           -         480,000        3,690,000    

 ESG 
 รถประจ า

ต  าแหน่ง

 คา่ตอบแทน

กรรมการ ปี 62

 คา่ตอบแทน

ประจ า
 เบ้ียประชุม

 BoD  AC  RC&NC  Risk 
ล าดบั ช่ือ นามสกลุ

 บาท/12เดือน  บาท/7คร้ัง  บาท/4คร้ัง  บาท/2คร้ัง  บาท/2คร้ัง  บาท/2คร้ัง  บาท/12  บาท
1 นายสาธิต ชาญเชาวน์กลุ 840,000         140,000  480,000   1,460,000    
2 ดร. สมชยั ไทยสงวนวรกลุ -  70,000    - 70,000         
3 นายชยัศกัด์ิ องัคสุ์วรรณ 360,000         70,000     40,000     - 470,000       
4 นายวิศาล วฒิุศกัด์ิศิลป์ 360,000         70,000     - 430,000       
5 นายสุชาติ บญุบรรเจิดศรี 360,000         70,000     80,000    - 510,000       
6 นางชนิสา ชุติภทัร์ 360,000         70,000     40,000    - 470,000       
7 พล.ต.ต. นพ. นพศกัด์ิ ภูวฒันเศรษฐ 360,000         60,000     - 420,000       
8 นายสมบญุ เกิดหลิน -  70,000      - 70,000         
9 นายสามิตต ์ผลิตกรรม -  70,000      - 70,000         

รวม 2,640,000     690,000  160,000  -          -          -          480,000   3,970,000    

BoD = คณะกรรมการบริษทั
AC = คณะกรรมการตรวจสอบ 

RC&NC = คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
Risk = คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ESG = คณะกรรมการ ESG
 = ประธาน 
 = กรรมการ

 คา่ตอบแทน

ประจ า
 เบ้ียประชุม  รถประจ า

ต  าแหน่ง

 คา่ตอบแทน

กรรมการ ปี 60 BoD  AC  RC&NC  Risk  ESG 
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ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหาร  
ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร และผูบ้ริหารจะพิจารณาจากผลการปฏิบติังานรายบุคคลและผลการ

ด าเนินงานของบริษทั ประกอบ กับผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไวล้่วงหน้าของแต่ ละสายงาน 
นอกจากน้ียงัมีการส ารวจเปรียบเทียบค่าตอบแทนของบริษทัชั้นน าซ่ึงอยู่ในธุรกิจเดียวกบับริษทัเพ่ือให้มีขอ้มูลท่ี
เพียงพอในการก าหนดค่าตอบแทน   

โดยในปี 2562  ไดจ้่ายค่าตอบแทนใหผู้บ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยจ านวน 5 ท่าน  ดงัน้ี  

รายการ ล้านบาท 

เงินเดือน 12.44 

รถประจ าต าแหน่ง 2.86 

โบนสั 2.66 

เงินสมทบกองทนุส ารองเล้ียงชีพ 0.78 

ค่าโทรศพัท ์ 0.30 

เงินประกนัสังคม 0.04 

อื่น ๆ  2.93 

รวม 22.01 
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การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ และ ผู้บริหาร  
 

    จ านวนหุ้น 

  ช่ือ-สกุล 
31 ธันวาคม 

2561 
การซื้อขายระหว่างปี 

31 ธันวาคม 
2562 

      ซ้ือเพิม่ จ าหน่าย   

1 นายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล - - - - 
  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
2 ดร.สมชยั  ไทยสงวนวรกุล (ทางตรง) 12,060,522 1,982,800 - 14,043,322 
  บริษทั เอส เอน็ ซี โฮลดิ้ง จ ากดั (ทางออ้ม) 91,000,100 - - 91,000,100 
  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 1,698,300 - - 1,698,300 
3 นายสมบุญ  เกิดหลิน 7,949 - - 7,949 
  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
4 นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี 517,000 - - 517,000 
  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
5 นางชนิสา  ชุติภทัร์ - - - - 
  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
6 นายชยัศกัด์ิ  องัคสุ์วรรณ - - - - 
  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
7 นายวิศาล  วุฒิศกัด์ิศิลป์ - - - - 
  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
8 พล ต.ท. นพ. นพศกัด์ิ ภูวฒันเศรษฐ - - - - 
  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
9 นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล 6,945,400 1,428,300 - 8,373,700 
  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 

10 นายสุรพล แยม้เกษม 72,910 - - 72,910 
  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 

11 นายรัฐภูมิ  นนัทปถว ี 24,422 - - 24,422 
  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
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8.5  บุคคลากร 
จ านวนพนกังาน  

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีพนกังาน แบง่ไดต้ามฝ่ายงานดงัน้ี   

ฝ่ายงานหลัก จ านวนพนักงาน (คน) 

ฝ่ายผลิตสายธุรกิจธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศภายในรถยนต ์ 462 
ฝ่ายผลิตสายธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองท าความเยน็       765 
ฝ่ายผลิตรับจา้งผลิตและประกอบเคร่ืองท าความเยน็ (OEM) 441 
ฝ่ายผลิตสายธุรกิจอื่น ๆ 12 
ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ 49 
ฝ่ายการตลาด 9 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 22 
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 20 
ฝ่ายวิจยัและพฒันาและซ่อมบ ารุง 56 
ฝ่ายขนส่งและฝ่ายจดัซ้ือ 36 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 33 
ฝ่ายคลงัสินคา้ 95 
อื่น ๆ 53 

รวม 2,053 

 
ค่าตอบแทนพนกังาน  

บริษทัฯ มีมุมมองว่าพนกังานคือสมาชิกในครอบครัวท่ีตอ้งดูแลเอาใจใส่ ไม่ว่าจะท างานอยูส่่วนใด ฝ่ายใดโดย
ปราศจากการเลือกปฏิบติั  บริษทัฯ จึงมีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการจ่าย
ผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกนั ตลอดจนจดัให้ มีสวสัดิการที่ดีให้กบัพนกังาน รวมถึงการสร้างสภาพแวดลอ้ม
ในการท างานท่ีดี ปลอดภยั เพราะบริษทัฯ ถือว่าพนกังานของบริษทัฯทุกคนเป็นส่วนส าคญัในการด าเนินธุรกิจ  

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการบริษทัขึ้นตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและสวสัดิการ
สังคม ซ่ึงประกอบดว้ยฝ่ายนายจา้งและลูกจา้ง เพื่อพิจารณาเร่ืองสวสัดิการของพนกังานโดยเฉพาะ เพื่อเป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้พนกังานท่ีมีคุณค่าตอ่บริษทัไดป้ฏิบติังานให้แก่องคก์รอยา่งต่อเน่ือง อนัเป็นการส่งเสริมให้บริษทัเติบโต
อยา่งย ัง่ยืนในระยะยาวเป็นประโยชน์ร่วมกนัระหว่างบริษทัฯกบัพนกังาน ทั้งน้ีนโยบายดงักล่าวไดร้วมถึงการด าเนิน
กิจการของบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม  
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ในปี 2562 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนพนกังานดงัน้ี 

รายการ 
หน่วย  : ล้านบาท 

% 
ปี 2562 ปี 2561 

เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

เงินเดือนและค่าแรง 476.58 445.74 30.84 7% 
ค่าล่วงเวลา 109.14 115.98 (6.84) -6% 
ค่าสวสัดิการ 81.46 71.66 9.80 14% 
โบนสั 89.28 86.39 2.89 3% 
เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 9.76 14.26 (4.50) -32% 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 24.13 6.27 17.86 285% 
ค่าใชจ้่ายชดเชยการเลิกจา้ง 15.05 12.60 2.45 19% 
อื่นๆ 12.75       15.14 (2.41) -16% 

รวม 818.15 768.04 50.11 -7% 
 

นโยบายการบริหารและการพฒันาบุคลากร  
1. หน่วยงาน HR รับผิดชอบในสรรหาพนกังานใหม่  ผา่นการประกาศรับสมคัรหลายช่องทาง เช่น  ท า ง 

 internet  ติดประกาศตามสถานท่ีชุมชน  เขา้ร่วมมหกรรมรับสมคัรงานตามสถานท่ีต่างๆ ตลอดจนการ
 ส่ือสารให้พนกังานภายในทราบ  จดัให้มีการสัมภาษณ์เพื่อคดัเลือกผูท่ี้มีคุณสมบติัตามท่ีก าหนด  แ ล ะ
 ด าเนินการจดัปฐมนิเทศ พนกังานใหม่ก่อนส่งให้หน่วยงาน 

2. น าหลกัความตอ้งการของมนุษยต์ามทฤษฎีของ Maslow มาเป็นพ้ืนฐานในการบริหารบุคลากรเพ่ือให้
 สอดคลอ้งกับพนักงานของบริษทัในระดบัต่างๆ ไดแ้ก่ระดบัพนักงาน/ผูบ้ริหารระดบัต้น   ผูบ้ริหาร
 ระดบักลาง และผูบ้ริหารระดบัสูง 

3. ออกแบบส ารวจความต้องการฝึกอบรมประจ าปี เพื่อทบทวน Training Needs และเปิดโอกาสให้
พนกังานไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอหลกัสูตรท่ีตอ้งการตาม Career Path ของตนเอง 

4. Daily Management & Policy Management โดยให้พนกังานทราบเป้าหมายงาน คุณภาพงาน  แ ล ะ
 วิธีการท่ีด าเนินงานให้ส าเร็จ ด้วยตนเอง   มีระบบการวิเคราะห์ การรายงาน และการประเมินผล
 ตลอดจนการให้ขอ้มูลป้อนกลบัแก่ผูป้ฏิบติังาน  

5. มีระบบการวดัความสามารถพนกังาน ดว้ย Radar Chart  แบ่งการวดัเป็น  ความรู้ , ทกัษะ, ความสามารถ
ทางเทคโนโลยี , การควบคุมคุณภาพ และการท ารายไดต้่อบุคคล  โดยบริษทัจะท าการสอบวดัผลปีละ 1 
คร้ัง เพื่อออกบตัรอนุญาตปฏิบติังาน 

6. มีระบบการประเมินผลการท างานของพนกังาน เพื่อใชใ้นการพิจารณาปรับค่าจา้งและโบนัสประจ าปี
 พร้อมกบัการจดักิจกรรมส่งเสริมพนกังานท่ีมีผลงานดีเด่น 

7. หน่วยงาน HRD ประเมินประสิทธิภาพการฝึกอบรม โดยประเมินผลการฝึกอบรมร่วมกบัการประเมิน
 ความพึงพอใจในหลกัสูตรฝึกอบรม  
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8. พฒันาบุคลากรให้มี  Multi skill และ Multifunction เพื่อให้พนกังานมีขีดความสามารถ ท่ีพร้อมต่อการ
 เปล่ียนแปลง 

9. เปิดโอกาสให้พนกังานทุกระดบั สามารถน าเสนอโครงการ เพ่ือการปรับปรุงหรือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างาน เพื่อโอกาสในการเติบโตในหนา้ท่ีและมีรายไดท่ี้ดี 

10. พฒันาผูน้ าในอนาคต โดยพฒันาทกัษะความเป็นผูน้ าควบคู่ไปกบัการเพ่ิมความรู้ใหม่ๆ เสริมสร้างความ
 เช่ียวชาญในการบริหารจดัการ อยา่งมีประสิทธิภาพ  เป็นการเตรียมความพร้อมกา้วสู่ความเป็นผูน้ าทั้ง
 ในธุรกิจท่ีด าเนินอยู่ในปัจจุบันและอนาคต ผ่านการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนให้
 ทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงขึ้น 

11. รักษาพนกังานท่ีมีผลการปฏิบติังานดีและมีศกัยภาพสูง โดยเตรียมวางแผนความกา้วหนา้ในอาชีพ 
 เช่น การหมุนงานให้ครอบคลุม การมอบหมายงานพิเศษ  เพื่อให้พนกังานไดแ้สดงความรู้ 
 ความสามารถอยา่งเตม็ท่ี 

12.  ด าเนินนโยบาย 4Q คอื 
 Quality of  Product  ผลิตสินคา้ท่ีดีมีคุณภาพ 
 Quality of  Service    การบริการท่ีเป่ียมไปดว้ยคุณภาพ 
 Quality of  Environment  ใส่ใจในสภาพแวดลอ้มท่ีดี 
 Quality of  work life คุณภาพชีวิตท่ีดีในการท างาน 
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9.       การก ากบัดูแลกจิการ 
9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการ บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) มัน่ใจว่าการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ซ่ึงช่วยสร้างความเช่ือมัน่
และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สียและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ซ่ึงจะน าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนิน
ธุรกิจและเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนของบริษทั 

 คณะกรรมการบริษทัจึงไดพ้ิจารณาจดัท านโยบายเก่ียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมในการ
ประกอบธุรกิจของคณะกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ฝ่ายจดัการ และพนกังาน ตามระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
พร้อมทั้งจดัท าคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทั
จดทะเบียนมาเป็นแนวทางปฏิบติั โดยสรุปสาระส าคญัการด าเนินการดา้นการก ากบัดูแลกิจการไดด้งัน้ี 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการตระหนักและให้ความส าคญัถึงสิทธิของผู ้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนักลงทุนชาวไทย นักลงทุน

ต่างประเทศ  นกัลงทุนรายยอ่ย และนกัลงทุนสถาบนั  และจะไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิ
ของผูถื้อหุ้น รวมถึงไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสของผูถื้อหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษทัและ
การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น โดยสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้น ไดแ้ก่ การซ้ือขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก าไร
ของกิจการ การไดรั้บข่าวสาร ขอ้มูลของกิจการอยา่งเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นเพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อ บริษทั เช่น การจดัสรรเงิน
ปันผล การก าหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน และการอนุมติัรายการ
พิเศษ เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ผูถื้อหุ้นทุกรายยงัไดรั้บสิทธิอย่างเท่าเทียมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทัและกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
1.1 สิทธิในการรับทราบขอ้มูล วนั เวลา สถานท่ีและวาระการประชุม ตลอดจนขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง

ท่ีตอ้งตดัสินใจในท่ีประชุมแก่ผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทนัเวลา โดยบริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อ
หุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และวิธีการในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉันทะให้ผูอ้ื่นเขา้ร่วมประชุม รวมถึง
ขั้นตอนลงมติ รวมถึงการเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นเว็บไซต์ของบริษทัเป็นการล่วงหน้าก่อนท่ีจะจดัส่ง
เอกสาร เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อน
ไดรั้บขอ้มูลในรูปแบบเอกสารจากบริษทั 

1.2 สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น แสดงความเห็น ตั้งค  าถาม ให้ขอ้เสนอแนะ และร่วมพิจารณาตดัสินใจ
ในการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัต่าง ๆ โดยประธานในท่ีประชุมจดัสรรเวลาให้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้มี
การแสดงความเห็นและตั้งค  าถามในท่ีประชุม ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัได ้รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
สามารถส่งค าถาม รวมทั้งการเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถและ
คุณสมบติัท่ีเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดย
กรรมการของบริษทัทุกคนควรเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อตอบค าถามผูถื้อหุ้นในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง 
 



ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
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2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

2.2.1 การประชุมผูถื้อหุ้น 

คณะกรรมการจดักระบวนการประชุมผูถื้อหุ้น ในลกัษณะท่ีสนับสนุนให้มีการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกนั โดยบริษทัจะมีการจดัประชุมผูถื้อหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนบัแต่วนั
ส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั และหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีกระทบหรือ
เก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น หรือเก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายท่ีใชบ้งัคบัที่ตอ้งไดรั้บการ
อนุมติัจากผูถื้อหุ้นแลว้ บริษทัจะเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเป็นกรณีไป 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายในการอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้น ทั้งนกัลงทุนชาวไทย นกัลง
ต่างประเทศ  นกัลงทุนรายย่อย และนกัลงทุนสถาบนั ไดมี้ส่วนร่วมในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น โดยบริษทัฯ จะ
ด าเนินการดงัน้ี 

2.1.1 ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น 
บริษทัให้สิทธิผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัในการไดรั้บเอกสารพร้อมขอ้มูลประกอบการประชุม

โดยการจัดท า เ ป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  และ เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท ท่ี  
http://www.sncformer.com เป็นการล่วงหน้าถึง 30 วนั ก่อนจดัส่งเอกสารดงักล่าวให้ผูถื้อหุ้นทราบมากกว่า  
21 วนัก่อนการประชุม และไดท้  าการประกาศลงในหนงัสือพิมพร์ายวนัติดต่อกนัต่อเน่ืองก่อนวนัประชุม 3 
วันเพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหน้าส าหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม  
นอกจากน้ี บริษทัยงัอ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอเพ่ิมวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคล
เพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างนอ้ย 3 เดือนก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นโดยก าหนดเกณฑ์
ท่ีชดัเจนเป็นการล่วงหน้าเพ่ือพิจารณาว่าจะเพ่ิมวาระท่ีผูถื้อหุ้นเสนอมา และก าหนดวิธีการให้ผูถื้อหุ้นเสนอ
ช่ือบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยให้เสนอช่ือผ่านคณะกรรมการสรรหา พร้อมข้อมูล
ประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติัและการให้ความยินยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ ทั้งน้ีไม่ให้ผูถื้อหุ้นท่ี
เป็นผูบ้ริหารเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้ล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็นโดยเฉพาะวาระท่ีส าคญัท่ีผูถื้อหุ้นตอ้ง
ใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ  ทั้งน้ี คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ประชุม
ดว้ยตนเอง สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงโดยมอบฉนัทะให้ผูอ้ื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยจะมีการ
เสนอช่ือกรรมการอิสระ  เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้น และใชห้นงัสือมอบฉนัทะรูปแบบที่ผู ้
ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนไดใ้นแต่ละวาระ และในการลงคะแนนเสียงนั้นได ้

2.1.2 วนัประชุมผูถื้อหุ้น 
บริษทัอ านวยความสะดวกให้กบัผูถื้อหุ้นโดยจดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก

ในการตรวจสอบเอกสารให้กบัผูถื้อหุ้นแต่ละรายท่ีจะเขา้ร่วมประชุม พร้อมทั้งจดัให้มีอากรแสตมป์เพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นท่ีมอบ/ไดรั้บมอบฉันทะ  โดยก่อนเร่ิมการประชุม เลขาท่ีประชุมจะแจ้ง
รายละเอียดขององคป์ระชุม วิธีปฏิบติัในการนบัคะแนน และระหว่างด าเนินการประชุมบริษทัไดเ้ปิดโอกาส
ให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซักถามแสดงความคิดเห็น โดยบริษทัไดต้อบค าถามของผูถื้อหุ้นอย่างครบถว้น ชดัเจน 
ตรงประเด็นในทุกค าถาม  บริษทัด าเนินการประชุมตามล าดบัวาระการประชุมโดยไม่มีการเพ่ิมวาระการ
ประชุมนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม ทั้งน้ี ส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะด าเนินการ
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ลงมติเป็นรายคน และในการประชุมทุกคร้ังจะมีการบนัทึกการประชุมอยา่งถูกตอ้งครบถว้น รวมทั้งการจดั
ให้มีการบนัทึกภาพการประชุมในลกัษณะวีดีทศัน์และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย 
2.1.3 หลงัวนัประชุม 

บริษทัจะจดัส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่รายงานการประชุมใน
เวบ็ไซตข์องบริษทัภายใน 14 วนัหลงัจากการประชุมเสร็จส้ิน 

จากการพฒันาปรับปรุงการจดัประชุมผูถื้อหุ้นอย่างต่อเน่ือง ท าให้ในปีน้ีบริษทัฯ ไดรั้บการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” ในโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี  2562 ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

2.2   นโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการก าหนดให้มี “จรรยาบรรณธุรกิจ” เพื่อให้บุคลากรทุกระดบัไดย้ึดถือเป็นหลักปฏิบติังานนั้น 

และเพ่ือให้มัน่ใจว่าบุคลากรของบริษทัฯ ไดรั้บทราบนโยบายการด าเนินงานของบริษทัฯ และไม่ปฏิบติังานท่ีขดักบั
นโยบายและผลประโยชน์ของบริษทัฯ บุคลากรทุกระดบัจึงตอ้งเปิดเผยรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ตามจรรยาบรรณธุรกิจ ในเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทัฯ ดงัน้ี 

2.2.1 กรรมการและพนกังานพึงหลีกเล่ียงการกระท าใดๆอนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทั ไม่ว่า
จะเกิดจากการติดต่อกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทางการคา้ของบริษทั เช่น คู่คา้ ลูกคา้ คู่แข่งขนั หรือจากการใช้
โอกาสหรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเป็นกรรมการ หรือพนกังานในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเร่ือง
การท าธุรกิจท่ีแข่งขันกับบริษัทหรือการท างานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท ซ่ึงส่งผล
กระทบกระเทือนต่องานในหนา้ท่ี 

2.2.2 กรรมการและพนักงานพึงละเวน้การถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษทั หากท าให้กรรมการและ
พนักงานกระท าการ หรือละเวน้การกระท าการท่ีควรท าตามหน้าท่ี หรือมีผลกระทบกระเทือนต่อ
งานในหนา้ท่ี ในกรณีท่ีกรรมการและพนกังานไดหุ้้นนั้นมาก่อนการเป็นกรรมการและพนกังาน  

2.2.3 หรือก่อนท่ีบริษทัจะเขา้ไปท าธุรกิจนั้น หรือไดม้าโดยทางมรดก กรรมการและพนกังานตอ้งรายงาน
ให้ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้นทราบ 

3.  การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
คณะกรรมการก าหนดให้บริษทัมีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไดแ้ก่ ลูกคา้ พนกังาน คู่คา้ ผูถื้อหุ้น 

เจา้หน้ี และชุมชน โดยค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีมีกบับริษทั และไม่กระท า
การใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือให้กิจการของบริษทัด าเนินไปดว้ยดี เพ่ือสร้างความมัน่คง
อยา่งย ัง่ยืน และตอบสนองผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

นโยบายความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น  
1.  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และอยา่งสุดความสามารถ และด าเนินการใด ๆ ดว้ยความเป็นธรรมต่อผูถื้อ

หุ้นทุกราย 
2.  รายงานให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงสถานการณ์ขององคก์รโดยสม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจริง 
3.  รายงานให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององคก์ร ทั้งในดา้นบวกและลบ ดว้ยเหตุผลสนบัสนุนอย่าง

เพียงพอ 
4.  ให้ความส าคญัสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้นดงัน้ี 
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4.1 สิทธิการซ้ือขายหรือโอนหุ้น 
4.2 สิทธิการมีส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ 
4.3 สิทธิการไดรั้บข่าวสาร ขอ้มูลของกิจการอยา่งเพียงพอ  
4.4 สิทธิการเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือแต่งตั้งหรือถอด ถอนกรรมการ 

แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั  
4.5 สิทธิการรับทราบกฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น 
4.6 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในการประชุมผูถื้อหุ้น 

นโยบายและการปฏิบติัต่อพนกังาน 
1. มีการให้ผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมดงัน้ี 

รถรับส่งพนกังานให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีพกัอาศยัของพนกังาน   สวสัดิการมงคลสมรสส าหรับพนกังานทุกระดบั 
โรงอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะในราคาท่ีเหมาะสมจ าหน่ายท่ีบริษทัฯ สวสัดิการคลอดบุตรส าหรับพนกังานทุกระดบั 
เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร สวสัดิการเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตของพนกังาน 
ทุนการศึกษา (เรียนต่อ) ในระดบัต่าง ๆ ในสถาบนัของรัฐบาล สวสัดิการครอบครัวเสียชีวิตส าหรับพนกังานทุกระดบั 
สวสัดิการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เพ่ือให้พนกังานมีเงินเก็บเงินออม สวสัดิการค่าเช่าท่ีพกัอาศยั 
จดัให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่ผูป้ฏิบติังาน สวสัดิการโครงการร่วมทุนระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง 
โบนสัประจ าปี  

 

2. ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังาน 

3. การแต่งตั้ง และโยกยา้ยพนกังาน รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษ  ตอ้งกระท าดว้ยความสุจริต และตั้งอยู่

บนพ้ืนฐานความรู้ ความสามารถ  และความเหมาะสมของพนกังาน 

4. ให้ความส าคญัต่อความสามารถ และทกัษะของพนกังาน  โดยให้โอกาสอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 

5. ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

6. บริษทัเปิดช่องทางให้พนกังานไดร้้องเรียนเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระท าผิด และไดก้ าหนดแนวทางในการปกป้อง

พนกังานหรือผูแ้จง้เบาะแสในการกระท าผิด 

นโยบายในการปฏิบติัต่อลูกคา้   
1. ส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพตรงตาม หรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกคา้ ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็นธรรม 
2. ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ เพื่อให้ลูกคา้มีขอ้มูล

เพียงพอในการตดัสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงทั้งในการโฆษณา หรือในการส่ือสารช่องทางอ่ืน ๆ 
กบัลูกคา้ อนัเป็นเหตุใหลู้กคา้เกิดความเขา้ใจผิดเก่ียวกบัคุณภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสินคา้และบริการ 

3. รักษาความลบัของลูกคา้และไม่น าไปใชป้ระโยชน์ของตนเอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
4.  ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยความรวดเร็ว และจดัให้มีระบบและช่องทางให้ลูกคา้ร้องเรียนเก่ียวกบั

คุณภาพของสินคา้และบริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

นโยบายและการปฏิบติัต่อคู่แข่ง 
1. บริษทัส่งเสริมนโยบายการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเสรี และเป็นธรรม 



SNC 
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2. ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 
3. ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่คา้ด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น  การจ่ายสินจา้งให้แก่

กรรมการและพนกังานของคู่แข่ง เป็นตน้ 
4. ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่ง ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย 

นโยบายและการปฏิบติัต่อคู่คา้ 
1. ปฏิบติักบัคู่คา้ซ่ึงถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจยัแห่งความส าเร็จทางธุรกิจท่ีส าคญัดว้ยความเสมอภาค และค านึงถึง

ผลประโยชน์ร่วมกนั 

2. คดัเลือกคู่คา้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีระบบ และมีมาตรฐาน มีการพฒันาและรักษาสัมพนัธภาพท่ีย ัง่ยืนกบัคู่คา้
และคู่สัญญา 

3. มีความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั  
4. ปฏิบติัตามนโยบายการปฏิบติัต่อคู่คา้อย่างเคร่งครัด โดยมีการคดัเลือกคู่คา้ท่ีมีมาตรฐาน มีการเปรียบเทียบราคา

ก่อนการส่ังซ้ือ มีการประเมินคู่คา้โดยใชเ้กณฑท่ี์มีมาตรฐานสากล 

นโยบายและการปฏิบติัต่อเจา้หน้ี  
1.  ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อ

ทั้งสองฝ่าย 
2.  ปฏิบติัตามสัญญา หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้

หน่ึง ตอ้งรีบแจง้ให้คู่คา้ และ/ หรือเจา้หนา้ท่ีทราบล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางการแกไ้ข 
3.  ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ พึงละเวน้การเรียก รับ หรือจา้งผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้ 
4.  หากมีขอ้มูลว่ามีการเรียก รับ หรือจา้งผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงเปิดเผยรายละเอียดต่อเจา้หน้ี และ

ร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 
5.  รายงานขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และตรงเวลาให้กบัเจา้หน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 

นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
1  บริษทัไม่กีดกนั หรือไม่ให้สิทธิพิเศษหรือเลือกปฏิบติัแก่ผูใ้ดผูห้น่ึง 
2 บริษทัไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายแุละสถาบนัการศึกษา 
3 บริษทัค านึงถึงสิทธิในร่างกาย ทรัพยสิ์น และความปลอดภยัของพนกังาน 
4 บริษทัให้เสรีภาพแก่พนกังานในการมีส่วนร่วมทางการเมืองภายใตก้ารปกครองระบอบประชาธิปไตย 

นโยบายการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 
1 บริษทัจะไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร และเคร่ืองหมายการคา้ของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด 
2 พนกังานของบริษทั มีหนา้ท่ีรักษาความลบัทางการคา้ วิธีประกอบธุรกิจท่ีเป็นความลบั ไม่ว่าจะเป็นของบริษทั , 

ลูกคา้ หรือคูค่า้ 
3 พนกังานของบริษทั ตอ้งใชค้อมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ในการท างาน ไม่ใช ้คอมพิวเตอร์ไปในทางท่ีผิดกฎหมาย 

ศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี 
4 พนกังานของบริษทัตอ้งใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง ห้ามติดตั้งและ ใชง้านโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิไม่ถูกตอ้งในบริษทัโดยเด็ดขาด 
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นโยบายเก่ียวกบัการทุจริต 

เน่ืองจากการให้ของขวญั ทรัพยสิ์น ของก านลั หรือประโยชน์อื่นใด ท่ีไม่เหมาะสมยอ่มจะท าให้เกิดภาพลกัษณ์ของ
การเก้ือหนุน หรือมีพนัธะต่อกนั อนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหน้าท่ี และอาจท าให้บริษทัเสีย
ประโยชน์ในท่ีสุด ซ่ึงบริษทัไม่สนบัสนุนการกระท าดงักล่าว บริษทัจึงไดก้ าหนดนโยบายการรับและให้ของขวญั 
ทรัพยสิ์น ของก านลั และประโยชน์อื่นใด ไวใ้นจริยธรรมธุรกิจ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการถือปฏิบติัต่อไป โดยในปี
ท่ีผา่นมาบริษทัไดด้ าเนินกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกบัการทุจริตดงัน้ี 
•  ไม่มีกรณีการกระท าผิดดา้นการทจุริต หรือกระท าผิดจริยธรรม 
•  ไม่มีกรรมการลาออกอนัเน่ืองจากประเดน็เร่ืองการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั 
•  ไม่มีกรณีเก่ียวกบัช่ือเสียงในทางลบของบริษทัอนัเน่ืองมาจากความลม้เหลวในการท าหนา้ท่ีสอดส่องดูแลของ
  คณะกรรมการ 

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  
1 รับผิดชอบและยึดมัน่ในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินท่ีองคก์รตั้งอยู ่
2 ด าเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้างสรรคสั์งคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้ชุมชนท่ีบริษทัตั้งอยู่มี

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ทั้งท่ีด าเนินการเองและร่วมมือกบัรัฐ และชุมชน 
3 ป้องกนัอุบติัเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยูใ่นระดบัต ่ากว่ามาตรฐานท่ียอมรับได ้
4 ตอบสนองอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน อนัเน่ืองมาจาก

การด าเนินงานของบริษทั โดยให้ความร่วมมืออยา่งเตม็ท่ีกบัเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
5 ส่งเสริมให้พนกังานของบริษทัมีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มภายในระบบการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) และส่งเสริมให้มีการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมการดูแลให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่

ขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส  โดยการเผยแพร่ขอ้มูลผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย ์
และเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยมีการปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้นกัลงทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งได้
มีขอ้มูลตดัสินใจอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกนัการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงินท่ี
ส าคญั มีดงัน้ี 

1. แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี  
2. นโยบายการก ากบัดูแลกิจการและผลการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว 
3. นโยบายเก่ียวกบัการดูแลส่ิงแวดลอ้มและสังคมและการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว 
4. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบ

บญัชีในรายงานประจ าปี 
5. การเปิดเผยบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนคร้ังของการประชุม

และจ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผา่นมา  
6. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง  
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นอกจากน้ี บริษทัไดจ้ดัตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ เพ่ือท าหน้าท่ีส่ือสารประชาสัมพนัธ์ข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ให้ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ไป ผ่านช่องทางต่าง ๆ การประชุมนกัวิเคราะห์ 
การประชุมทางโทรศพัท ์การตอบค าถามทางโทรศพัท ์และ ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั เป็นตน้ 

เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 บริษทัได้รับรางวลัดีเด่นประเภทรางวลับริษทัจดทะเบียนด้านนักลงทุน
สัมพนัธ์ประจ าปี 2562 ในงาน SET Awards 2019 

 
ในปี 2562 บริษทัไดจ้ดักิจกรรมนกัลงทุนสัมพนัธ์ดงัน้ี 
1. การพบปะนักลงทุน (Opportunity Day) 

บริษทัไดเ้ขา้ร่วมงาน Opportunity Day เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานให้แก่นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ และ 
ส่ือมวลชนทราบ โดยในปี 2562 บริษทัไดเ้ขา้ร่วมงาน จ านวน 4 คร้ัง ดงัน้ี 
 

คร้ังที ่ เสนอผลประกอบการ วัน สถานที ่
1 ประจ าปี 2561 12 กุมภาพนัธ์ 2562 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2 ประจ าไตรมาส 1/2562 13 พฤษภาคม 2562 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
3 ประจ าไตรมาส 2/2562 6 สิงหาคม 2562 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
4 ประจ าไตรมาส 3/2562 6 พฤศจิกายน 2562 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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2. การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) 

การประชุมนกัวิเคราะห์ หรือ Analyst meeting เป็นการจดัประชุมเพื่อให้ขอ้มูลกบันกัวิเคราะห์มีโอกาสไดรั้บ
ทราบขอ้มูล และสามารถสอบถามขอ้มูลและขอ้สงสัยต่างๆ จากผูบ้ริหารไดโ้ดยตรง โดยในปี 2562 บริษทัไดจ้ดั
งาน analyst meeting 1 คร้ังดงัน้ี 
คร้ังที ่ เสนอผลประกอบการ วัน สถานที ่

1 ประจ าปี 2561 22 มีนาคม 2562 โรงแรม S15 
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3. การเย่ียมชมกิจการ (Site visit) 

การจดัเยี่ยมชมกิจการ (site visit) หรือการเย่ียมชมโรงงาน จดัขึ้นเพ่ือเปิดโอการให้นกัลงทนุ ผูถื้อหุน้ หรือผูท่ี้สนใจ
ไดเ้ขา้เยี่ยมชมกิจการและการด าเนินงานของบริษทั และยงัเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างกนั 

              โดยในปี 2562 บริษทัไดจ้ดังาน site visit  1 คร้ังดงัน้ี 
คร้ังที ่ วัน สถานที ่

1 16 กุมภาพนัธ์ 2562 เยี่ยมชมโรงงาน จงัหวดัสมุทรปราการ 
 

  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
  คณะกรรมการมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั คณะกรรมการมีภาวะ

ผู ้น า วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผูถื้อหุ้นโดยรวม 
คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการท่ี
ชดัเจน  และดูแลให้บริษทัมีระบบงานท่ีให้ความเช่ือมัน่ไดว่้ากิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทัไดด้ าเนินไปในลกัษณะท่ี 
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ถูกตอ้ง ตามกฎหมายและมีจริยธรรม และมีบทบาทส าคญัในการร่วมก าหนดวิสัยทศัน์และภารกิจร่วมกบัผูบ้ริหาร
ระดบัสูง รวมทั้งพิจารณาทบทวนวิสัยทศัน์และภารกิจของบริษทัเป็นประจ าทุกปี  เพื่อวางแผนการด าเนินงานใน
ระยะส้ัน และระยะยาว นโยบายการเงิน การบริหารความเส่ียง และภาพรวมขององคก์รทั้งหมดโดยอิสระ นอกจากน้ี
ยงัมีบทบาทในการก ากบัดูแลฝ่ายจดัการให้ด าเนินงานเป็นไปตามแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เช่น การจดัให้มีระบบควบคุมภายใน การประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุด
ของผูถื้อหุ้นอีกทั้งคณะกรรมการบริษทัมีการประชุมหารือทิศทางการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง และเป็นผูริ้เร่ิม
สนับสนุนการด าเนินงานท่ีส าคญั อาทิ นโยบายพฒันาทรัพยากรบุคคล นโยบายการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม และการ
สร้างวฒันธรรมนวตักรรม ท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือ คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญักับการเขา้สัมมนา
หลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี รวมทั้งการแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากผูบ้ริหารขององคก์รอ่ืน ๆ  เพ่ือ
น าความรู้มาพฒันาปรับปรุงกลุ่มบริษทัทั้งน้ี บริษทัไดมี้การช้ีแจงขอ้มูลทัว่ไปให้แก่กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษทัเป็นคร้ังแรก  ตลอดจนสนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับกรรมการบริษทัท่ีประสงค์จะเข้ารับการอบรม
หลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการบริษทั 
 
 คณะกรรมการของบริษทัทุกท่าน ประกอบไปดว้ยผูมี้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การท างานจาก
หลากหลายสาขา โดยคณะกรรมการของบริษทัท าหน้าท่ีในการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจของบริษทั และพิจารณาให้
ความเห็นชอบทิศทางในการด าเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษทัเพื่อให้ฝ่ายบริหารน าไปใช้เป็น
กรอบในการจัดท าแผนธุรกิจ แผนสนับสนุน และงบประมาณเป็นประจ าทุกปี โดยได้มีการน าระบบตัวช้ีวดัผล
ปฏิบติังาน (KPI) มาใชเ้พื่อติดตามผลการด าเนินงาน ซ่ึงในปี 2562 ท่ีผ่านมาไดมี้ส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวนและ
อนุมติัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ของบริษทั เพื่อให้ผูบ้ริหารและพนกังานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั 
 
 คณะกรรมการไดติ้ดตามดูแลให้มีการน ากลยุทธ์ของบริษทัไปปฏิบติั ติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร 
โดยก าหนดให้มีการรายงานความกา้วหน้าของผลการด าเนินงานและผลประกอบการของบริษทัฯ ทุกเดือน ในการ
ประชุมคณะผูบ้ริหาร 
 
 นโยบายการก ากบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัเป็นลายลกัษณ์
อกัษร เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนเขา้ใจถึงมาตรฐานดา้นจริยธรรมท่ีบริษทัใชใ้นการด าเนินธุรกิจ 
นอกจากน้ี คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
และไดมี้การติดตามให้มีการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว 

บริษทัฯ ก าหนดการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจเพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
1. กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณ

ธุรกิจของบริษทัฯ ดว้ยความเช่ือมัน่ ศรัทธา  
2. กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน จะน านโยบายการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจไป

ปฏิบติัในการบริหารจดัการธุรกิจทุกระดบั 



SNC 

 

 

102 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหำชน | รายงานประจ าปี 2562 

3. กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน จะยึดมัน่ในความเป็นธรรม และปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่า
เทียมกัน และปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ ด้ วยความสุจริตโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

บริษทัฯ ตระหนกัว่าการมีนโยบายฯ ท่ีดี โดยปราศจากการน าไปปฏิบติัอยา่งจริงจงั ยอ่มไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อ
องคก์ร บริษทัฯ จึงส่งเสริมวฒันธรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดย 

• จดัอบรมเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
• ประธานกรรมการบริหารมีส่วนร่วมเผยแพร่หลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยได้รับเชิญเป็น

วิทยากรถ่ายทอดนโยบายและประสบการณ์การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัในโอกาสต่างๆ 
 

ภาวะผูน้ า วิสัยทศัน์และพนัธกิจ 
คณะกรรมการบริษทัดูแลให้มีการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน แผน

กลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณประจ าปีและนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ ของบริษทัฯ โดยมอบหมาย
ให้ฝ่ายบริหารเป็นผูน้ าเสนอ และคณะกรรมการบริษทัแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกบัฝ่ายบริหารอย่างเต็มท่ี 
เ พ่ือให้เกิดความเห็นชอบร่วมกันก่อนท่ีจะพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ งประธาน
กรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการให้เป็นผูรั้บผิดชอบในการพฒันากลยุทธ์และน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั และได้
พิจารณาก าหนดบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีชดัเจนระหว่างคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย 
และฝ่ายบริหาร  

นโยบายในการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียน 

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพื่อให้แน่ใจว่า กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการกบัดูแลกิจการของบริษทั
อย่างมีประสิทธภาพ กรรมการไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนเกิน 3 บริษทั และเปิดเผย
รายละเอียดขอ้มูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ให้ผู ้
ถือหุ้นทราบ ซ่ึงสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ซ่ึงปัจจุบันมี
กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งดงักล่าวเกินกว่าท่ีก าหนด 2 ท่าน อย่างไรก็ตามการด ารงต าแหน่งกรรมการดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการแต่อยา่งใด  

นโยบายในการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอื่น 

 เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษทั คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายในการ
ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอื่นของกรรมการแต่ละท่านไม่เกิน 5 บริษทั และเปิดเผยรายละเอียดขอ้มูลการด ารง
ต าแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ให้ผูถื้อหุ้นทราบ ซ่ึงสามารถดูได้
จากเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ซ่ึงปัจจุบนัมีกรรมการจ านวน 4 ท่านท่ีด ารง
ต าแหน่งกรรมการในบริษทัอื่นมากกกว่า 5 บริษทั อยา่งไรก็ตามการด ารงต าแหน่งกรรมการดงักล่าวไม่มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการแต่อย่างใด โดยกรรมการ 2 ใน 4 ท่านเป็นการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัย่อย
ของบริษทัฯ เอง  

นโยบายในการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอื่นของกรรมการผูจ้ดัการ 
 คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายในการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอื่นของกรรมการผูจ้ดัการ 
โดยก าหนดให้ก่อนท่ีกรรมการผูจ้ดัการจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน จะตอ้งแจง้ให้คณะกรรมการ

http://www.set.or.th/
http://www.set.or.th/
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บริหารทราบเพ่ือพิจารณาอนุมติั ทั้งน้ี ตอ้งไม่เป็นกรรมการในบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกบับริษทั หรือ
เป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั 

โครงสร้างคณะกรรมการ 
1. เพื่อให้เกิดความสมดุลในอ านาจการด าเนินงานบริษทัไดแ้ยกต าแหน่งประธานกรรมการบริษทั และประธาน

กรรมการบริหาร มิให้เป็นบุคคลคนเดียวกนั โดยประธานกรรมการของบริษทัเป็นกรรมการอิสระและไม่มี
ความสัมพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร  

2. คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 8 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 2 ท่าน กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
6 ท่าน โดยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ซ่ึงตามขอ้บงัคบับริษทัก าหนดให้บริษทัมี
คณะกรรมการของบริษทัไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และตามหลกัการก ากับดูแลกิจการก าหนดให้คณะกรรมการ
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 2 ของกรรมการทั้งคณะ  

3. บริษทัมีการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดงัน้ี 
ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการซ่ึงอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดออกจากต าแหน่งจ านวน 
1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ถา้จ านวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1ใน 3 ทั้งน้ี กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวอาจไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปได ้กรรมการแต่ละรายมีวาระในการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ในกรณี
ท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบติัและไม่ตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทน โดยกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการ
ด ารงต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการซ่ึงตนแทน ทั้งน้ี การแต่งตั้งดงักล่าวตอ้งผ่านมติอนุมติั
ของคณะกรรมการดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

4. บริษทัก าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระไวอ้ยา่งชดัเจน  
5. คณะกรรมการก าหนดนโยบายจ ากดัจ านวนปีในการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไวไ้ม่เกิน 6 ปี ซ่ึงปัจจุบนั

มีกรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งเกิน 6 ปี 2 ท่าน อย่างไรก็ตามการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นเวลานาน 
ยงัไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ และการปฏิบติัหนา้ท่ีแต่อยา่งใด  

คณะกรรมการชุดยอ่ย 
1. นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบท่ีต้องจัดให้มีตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแล้ว 

คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนเพ่ือการก ากบัดูและกิจการท่ีดี ดงัน้ี 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 

มีหน้าท่ีให้ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี และ
รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   



SNC 
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  มีหนา้ท่ีก าหนดกลยทุธ์  ก ากบั ดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเส่ียง จดัท าระบบเตือนภยั
  ของความเส่ียงทุกประเภทเพื่อจดัการความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีสามารถยอมรับได้  ให้สอดคลอ้งกบั
  นโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 มีหนา้ท่ีพิจารณาคดัเลือกบคุคลท่ีจะไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร
 ระดบัสูงของบริษทั รวมทั้งจดัให้มีกระบวนการท่ีจะท าใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการสรรหาและแต่งตั้ง
 กรรมการ และน าเสนอรายช่ือคณะกรรมการให้คณะกรรมการบริษทัน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผู ้
แต่งตั้ง รวมทั้ง มีหนา้ท่ีพจิารณาแนวทางก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสม ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและ
มิใช่ตวัเงิน ของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย คณะกรรมการบริหาร และผูบ้ริหาร
ระดบัสูงของบริษทัในแต่ละปีอยา่งอิสระและเท่ียงธรรม  

 คณะกรรมการ ESG 
 มีหน้าท่ีก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัให้เป็นไปตามหลกับรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
 สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 คณะกรรมการบริหาร 
 มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัให้เป็นไปตามกลยุทธ์และทิศทางการด าเนินธุรกิจ  
 รวมทั้งสร้างระบบการท างานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

2. สมาชิกส่วนใหญ่ของกรรมการชุดย่อยของบริษทัเป็นกรรมการอิสระ ทั้งน้ี เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระใน
การปฏิบติัหนา้ท่ี 

3. ประธานคณะกรรมการบริษทัไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การท าหน้าท่ีของ
คณะกรรมการชุดยอ่ยมีความเป็นอิสระอยา่งแทจ้ริง 

4. เพื่อให้การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงคต์่อหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ควรมีการประชุมอย่างน้อย 2 คร้ังต่อปี เพ่ือพิจารณา 
หารือ และด าเนินการใดๆ ให้ส าเร็จลุล่วงตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบของตน 

บทบาท หนา้ท่ี ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้บ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และฝ่ายบริหารออกจากกนั

อยา่งชดัเจน และก าหนดให้ประธานกรรมการบริษทัเป็นบุคคลคนละคนกบัประธานกรรมการบริหาร โดยมีบทบาท 
อ านาจ และหนา้ท่ีแบ่งแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดี  

การพฒันากรรมการและ ผูบ้ริหาร 
คณะกรรมการมีการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกิจการ

ของบริษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เลขานุการคณะกรรมการ  หน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู ้
ประสานงานตลาดหลกัทรัพย ์และเลขานุการบริษทั เป็นตน้ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง และ
การท างานท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

ปัจจุบนัมีกรรมการบริษทัท่ีเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทหน้าท่ีของกรรมการ รวม 7 
ท่านจาก 8 ท่าน  
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การปฐมนิเทศกรรมการใหม ่
คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจ 

และการด าเนินการดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในกรปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ ขณะเดียวกนัก็มี
นโยบายท่ีจะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกคนทั้งในแง่การก ากับดูแลกิจการ ภาวะ
อุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยสนบัสนุนการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพของ
กรรมการให้สามารถเขา้รับต าแหน่งไดเ้ร็วท่ีสุด 

ในปี 2562 ไม่มีกรรมการเขา้ใหม่  

การประชุมคณะกรรมการ 
1. บริษทัจดัให้มีก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยในแต่ละปีตอ้งจดัประชุมไม่น้อย

กว่า 6 คร้ัง โดยในปี 2562 จดัประชุมทั้งหมด 6 คร้ัง และแจง้ให้กรรมการแต่ละท่านทราบก าหนดการดงักล่าว 
เพื่อให้กรรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้อย่างไรก็ตาม ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน บริษทัอาจมีการ
เรียกประชุมคณะกรรมการเพ่ิมเติมได ้
บริษทัไดก้ าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการล่วงหนา้ในปี 2563 ดงัน้ี 
คร้ังท่ี 1/2563  วนัเสาร์ท่ี 11 มกราคม 2563 คร้ังท่ี 4/2563 วนัพฤหสับดีท่ี 7 พฤษภาคม 2563 
คร้ังท่ี 2/2563 วนัจนัทร์ท่ี 17 กุมภาพนัธ ์2563 คร้ังท่ี 5/2563 วนัจนัทร์ท่ี 3 สิงหาคม 2563 
คร้ังท่ี 3/2563 วนัศุกร์ท่ี  27 มีนาคม 2563 คร้ังท่ี 6/2563 วนัจนัทร์ท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 

2. จ านวนองคป์ระชุมขั้นต ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุม ตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  

3. ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารไดมี้การร่วมกนัพิจารณาการเลือกเร่ือง เพื่อบรรจุเขา้เป็นวาระ
การประชุมคณะกรรมการ นอกจากน้ี กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุม 

4. บริษทัจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอยา่งนอ้ย 7 วนั โดยเอกสารมีลกัษณะ
โดยยอ่ แต่ให้สารสนเทศครบถว้น ส าหรับเร่ืองท่ีไม่ประสงคจ์ะเปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษรนั้น จะให้น าเร่ืองมา
อภิปรายกนัในท่ีประชุม 

5. ประธานกรรมการจดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ือง และมากพอท่ีกรรมการจะอภิปราย
ปัญหาส าคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั 

6. คณะกรรมการสามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพ่ิมเติมไดจ้ากกรรมการผูจ้ดัการ หรือเลขานุการบริษทั หรือ
ผูบ้ริหารอื่นท่ีไดรั้บมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีก าหนดไว ้

7. คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร มีโอกาสท่ีจะประชุมระหว่างกนัเองตามความจ าเป็น 
เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย และมีการแจง้ให้
กรรมการผูจ้ดัการทราบถึงผลการประชุมดว้ย 
นอกจากน้ี บริษทัจดัให้มีการประชุมระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม เพื่อ

อภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ และเปิดโอกาสให้กรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารสามารถ
แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ ทั้งน้ีในปี 2562 ไดจ้ดัการประชุมโดยไม่มีฝ่ายจดัการขึ้นเม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2562 

 
 

 



SNC 

 

 

106 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหำชน | รายงานประจ าปี 2562 

ในปี 2562 คณะกรรมการมีการจดัประชุมดงัน้ี 

 

*ลาออกมีผลวนัท่ี 30 เมษายน 2562 

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการจดัให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย การประเมินตนเอง
รายบุคคล และ การประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร (CEO)  โดยมีกระบวนการในการประเมินดงัน้ี 

1. คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล ให้มีความ
ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 

2. คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพในการท างานประจ าปี 
3. เลขานุการบริษทัฯ สรุปผลการประเมิน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
4. คณะกรรมการด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ 
แบบประเมินผลของคณะกรรมการ มุ่งเน้นการน าผลประเมินไปใชป้ระโยชน์ เพื่อการปรับปรุงการปฏิบติั

หนา้ท่ีของคณะกรรมการ โดยมีเกณฑก์ารประเมินผล ดงัน้ี 
 4 = มีการด าเนินการในเร่ืองนั้นอยา่งดีเยี่ยม 
 3 = มีการด าเนินการในเร่ืองนั้นดี 
 2 = มีการด าเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร 
 1 = มีการด าเนินการในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย 
 0 = ไม่มีการด าเนินการในเร่ืองนั้น 

คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองเป็นรายปี เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณา
ผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป โดยไดก้ าหนดหัวขอ้ในการประเมินอย่างชดัเจน เพื่อเป็นบรรทดั
ฐานท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบผลการปฏิบติังานอยา่งมีหลกัเกณฑ์   

 กรรมการ

บริษทั

 กรรมการ

ตรวจสอบ

 กรรมการสรร

หาและก าหนด

ค่าตอบแทน

 

กรรมการบริหาร

ความเส่ียง

 กรรมการ 

ESG

1 นายสาธิต ชาญเชาวน์กลุ ประธานกรรมการบริษทั 6/6 -                -                      -                     -                
2 ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกลุ ประธานกรรมการบริหาร 6/6 -                -                      -                     -                
3 นายชยัศกัด์ิ องัคสุ์วรรณ กรรมการอิสระ 5/6 4/4 2/2 -                     -                
4 นายวิศาล วฒิุศกัด์ิศิลป์ กรรมการอิสระ 6/6 -                2/2 -                     -                
5 นายสุชาติ บญุบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ 5/6 3/4 -                      -                     -                
6 นางชนิสา ชุติภทัร์ กรรมการอิสระ 6/6 4/4 -                      -                     -                
7 พล. ต. ท. นพ. นพ ภูวฒันเศรษฐ กรรมการอิสระ 5/6 -                2/2 -                     -                
8 นายสมบญุ เกิดหลิน กรรมการและ 6/6 -                -                      6/6 7/7
9 นายสามิตต*์ ผลิตกรรม กรรมการและ 3/6 -                -                      -                     -                

ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง

 การประชุมในปี 2562
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แบบประเมินผลคณะกรรมการ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคุณกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท าหน้าท่ีของกรรมการ 
ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และการพฒันาตนเองของกรรมการและพฒันาผูบ้ริหาร  

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการ ในภาพรวม 6 หัวขอ้ เห็นว่าการด า เนินการส่วนใหญ่จดัท าไดดี้เยี่ยม
เหมาะสม 

การประเมินคณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการไดก้ าหนดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นประจ าทุกปี ซ่ึงผลการประเมินในปี 2562 มี
เกณฑก์ารประเมินผล ดงัน้ี 

 4 = มีการด าเนินการในเร่ืองนั้นอยา่งดีเยี่ยม 
 3 = มีการด าเนินการในเร่ืองนั้นดี 
 2 = มีการด าเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร 
 1 = มีการด าเนินการในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย 
 0 = ไม่มีการด าเนินการในเร่ืองนั้น 

สรุปผลการประเมินปี 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินรายคณะ อยูใ่นเกณฑดี์เยี่ยม 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ผลการประเมินรายคณะอยูใ่นเกณฑดี์เยี่ยม 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ผลการประเมินรายคณะอยูใ่นเกณฑดี์เยี่ยม 

คณะกรรมการ ESG ผลการประเมินรายคณะอยูใ่นเกณฑดี์เยี่ยม 

การประเมินตนเองรายบุคคล 

นอกจากการประเมินตนเองของคณะกรรมการแล้ว คณะกรรมการได้ก าหนดให้มีการประเมินผลกรรมการ
รายบุคคลเป็นประจ าทุกปี ซ่ึงผลการประเมินในปี 2562 มีเกณฑก์ารประเมินผล ดงัน้ี 

 4 = มีการด าเนินการในเร่ืองนั้นอยา่งดีเยี่ยม 
 3 = มีการด าเนินการในเร่ืองนั้นดี 
 2 = มีการด าเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร 
 1 = มีการด าเนินการในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย 
 0 = ไม่มีการด าเนินการในเร่ืองนั้น 
 

สรุปผลการประเมินปี 2562 กรรมการมีคุณสมบติัและไดป้ฏิบติัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างดีเยี่ยมและ
เหมาะสมตามแนวทางการปฏิบติัท่ีดีของกรรมการ 

การประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร (CEO) 

คณะกรรมการเป็นผู ้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของประธานกรรมการบริหาร ซ่ึงการประเมินโดย
เปรียบเทียบกบัความส าเร็จของเป้าหมายในระดบับริษทั และความสามารถในระดบับุคล 
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การบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมทั้งองคก์ร โดยให้ฝ่ายจดัการเป็นผู ้

ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจ า และจัดให้มีการทบทวนระบบและประเมิน
ประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียงอย่างนอ้ยปีละ 2 คร้ัง หรือเม่ือพบว่าระดบัความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลง ทั้งน้ี
รวมถึงการให้ความส าคญักบัสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้และรายการผิดปกติต่าง ๆ 

ในปี 2562 คณะกรรมการได้วิเคราะห์และประเมินความเส่ียงของแต่ละสายธุรกิจร่วมกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องพร้อมกับหามาตรการจัดการ/ควบคุมความเส่ียงของแต่ละธุรกิ จ แล้วน าแผนจัดการความเส่ียงเข้า
ปรึกษาหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและรายงานผลความคืบหน้าในการด าเนินงานตามแผน
ดงักล่าวเป็นประจ า ซ่ึงรายละเอียดของความเส่ียงและการจดัการความเส่ียงแสดงในหวัขอ้ปัจจยัความเส่ียง 
 

นโยบายเก่ียวกบัการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ 

ก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารระดังสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อยเม่ือเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการหรือผูบ้ริหารเป็นคร้ังแรก และรายงานเป็นประจ าทุกไตรมาส ทั้งน้ีเลขานุการบริษทัจะจดัส่งส าเนารายงาน
การมีส่วนไดเ้สียดงักล่าวให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่
วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และเพื่อใช้
ขอ้มูลดงักล่าวในการตรวจสอบและป้องกนั ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อยทั้ งส้ิน 5 ชุดได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการ ESG และ 
คณะกรรมการบริหาร โดยไดมี้การก าหนดอ านาจหนา้ท่ีไวอ้ยา่งชดัเจน 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทัมีคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัน้ี  

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง คุณสมบัต ิ
1  นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

และมีความรู้ดา้นบญัชีการเงิน 
2  นางชนิสา

  
ชุติภทัร์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

และมีความรู้ดา้นบญัชีการเงิน 
3  นายชยัศกัด์ิ องัคสุ์วรรณ กรรมการตรวจสอบ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
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2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคมุภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) 
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจา้งผูส้อบบญัชีของบริษทั เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้ง
เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้ง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
6.1  ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
6.2  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
6.3  ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด  
        หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
6.4   ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
6.5   ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
6.6   จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ 
6.7  ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร  
6.8  รายการอื่นท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี
  ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7. ปฏิบติัการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
   ในปี 2562  มีการประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชีภายนอกและฝ่ายบญัชี ในการสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาส การตรวจสอบงบการเงินประจ าปี และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
 

9.2.1 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
บริษทัมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง คุณสมบัต ิ
1  นายสมบุญ เกิดหลิน ประธานกรรมการบริหารความ

เส่ียง 
กรรมการ 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. ก าหนดนโยบายและกรอบการด าเนินงานการบริหารความเส่ียงทุกประเภทของบริษทั  



SNC 
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2. จดัวางรูปแบบโครงสร้างของการบริหารความเส่ียงของบริษทั  ก าหนดกลยุทธ์ท่ีใช้ในการบริหารความเส่ียง 
และจดัท าระบบเตือนภยัของความเส่ียงทุกประเภทเพื่อจดัการความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัที่สามารถยอมรับได้ ให้
สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทั  

3. ก ากบั ดูแล ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อทบทวนและพฒันาระบบความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งให้มีการจดัท าวิเคราะห์ประเมินปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น และจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
บริษทั ทั้งความเส่ียงท่ีมาจากภายนอกและท่ีจะเกิดขึ้นภายในบริษทั 

4. ด าเนินการอื่นตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  

9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บริษทัมีคณะกรรมการก าหนดค่าตอบสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแทน ดงัน้ี 
 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง คุณสมบัต ิ

1  นายชยัศกัด์ิ องัคสุ์วรรณ ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

2  นายวิศาล วุฒิศกัด์ิศิลป์ กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

3  พล.ต.ท. นพ. นพศกัด์ิ  ภูวฒันเศรษฐ กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี 

 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1. พิจารณาหลกัเกณฑใ์นการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริษทั รวมทั้ง

คดัเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสม และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการซ่ึงจะน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็น
ผูแ้ต่งตั้งกรรมการ 

2. พิจารณาหลกัเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง รวมทั้ง
คดัเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสม และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมติั 

3. พิจารณาก าหนดความรู้ ความสามารถของกรรมการท่ีตอ้งสรรหาโดยพิจารณาจากทกัษะท่ีจ าเป็นท่ียงัขาดอยู่ใน
คณะกรรมการ โดยใชเ้คร่ืองมือ Skill Matrix 

4. พิจารณาแนวทางก าหนดค่าตอบแทน และรูปแบบของค่าตอบแทน ทั้งท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของ 
คณะกรรมการบริษทั และเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติั 

5. พิจารณาแนวทางก าหนดค่าตอบแทน และรูปแบบของค่าตอบแทน ทั้ งท่ี เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน
คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมการบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูงของของบริษทั และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 

6. ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู ้บริหารระดับสูงท่ีเหมาะสม   เพ่ือก่อให้เกิดแรงจูงใจ                     
ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 

7. คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั และมีหนา้ท่ีให้ค  าช้ีแจง ตอบขอ้
ซกัถามเก่ียวกบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
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8. รายงานนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 
9. ปฏิบติัการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

9.2.3 คณะกรรมการ ESG 
บริษทัมีคณะกรรมการ ESG ดงัน้ี 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง คุณสมบัต ิ
1 นายสมบุญ เกิดหลิน ประธานกรรมการ ESG กรรมการ 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ ESG 

1. เสนอนโยบายเก่ียวกับหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมของบริษัทต่อ
คณะกรรมการ 

2.  ก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัให้เป็นไปตามหลกับรรษทัภิบาลของสถาบนัก ากบั เช่น ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็นตน้ ดว้ยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

3. พิจารณาทบทวนเก่ียวกบันโยบายดา้นบรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทั
อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัของสากล และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. เสนอแนะขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทั และขอ้พึงปฏิบติัของผูบ้ริหารb 
5. ส่งเสริมการเผยแพร่วฒันธรรมในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

และส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืนให้เป็นท่ีเขา้ใจทัว่ทุกระดบั และมีผลในทางปฏิบติั 
6. ด าเนินการอื่นตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  

9.2.4 คณะกรรมการบริหาร 
บริษทัมีกรรมการบริหาร ดงัน้ี 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 ดร. สมชยั  ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร 
2 นายสมบุญ  เกิดหลิน รองประธานกรรมการบริหาร 

 

ขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีกรรมการบริหาร 
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 
1. ให้ค  าปรึกษาและขอ้เสนอแนะต่อประธานกรรมการบริหาร  ในการตดัสินใจในประเด็นท่ีส าคญัต่อกลยุทธ์

องค์กรและทิศทางการด าเนินธุรกิจ  แผนการลงทุน  งบประมาณ  การจดัสรรทรัพยากรให้กบับริษทัและ
บริษทัยอ่ย รวมทั้งสร้างระบบการท างานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

2. จัดล าดับความส าคัญของผลการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเพื่อน าไปสู่การด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิผล 

3. กลัน่กรองระเบียบวาระการประชุมก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทั 
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4. มีอ านาจในการอนุมติัการด าเนินการทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 300 ลา้นบาท รวมถึงการอนุมติัค่าใชจ้่ายต่าง 
ๆ ในการด าเนินการตามปกติธุรกิจ เงินลงทุนในโครงการ ( Investment) การลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุน 
(Capital Expenditure) หรือสินทรัพยถ์าวร การกูย้ืมเงิน การให้กูย้ืมเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ การออกตรา
สารหน้ี การบริหารเฉพาะด้านการฝากเงิน การกู้เงิน การจัดท าเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงของอัตรา
แลกเปล่ียนและอตัราดอกเบ้ีย รวมถึงการให้หลกัประกนัการค ้าประกนัเงินกูห้รือสินเช่ือ เป็นตน้ 

5. จดัล าดบัความส าคญัในการจดัสรรทรัพยากรบุคคลและการเงินให้กบับริษทัและบริษทัยอ่ย 
6. ตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัที่ก าหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีไดรั้บอนุมติัไว ้
7. ก าหนดมาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ  ระบบทรัพยากรบุคคล  ระบบขอ้มูล  รวมทั้งโครงสร้างองคก์รในบริษทั

และบริษทัยอ่ย 
8. ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
9. ก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียง 
10. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัและบริษทัย่อย โดยใชข้อ้มูล

ภายในของบริษทั ท่ีมีสาระส าคญัและยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือประโยชน์ตนเองและผูอ่ื้น รวมทั้ง
ก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณของบริษทัให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน หลีกเล่ียงหรืองดการซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ยในช่วงเวลา    1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน  

อ านาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการบริหาร 
1. ประธานกรรมการบริหารมีอ านาจและหน้าท่ีเก่ียวกบัการบริหารบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย และ

จะตอ้งบริหารบริษทัตามแผนงานหรืองบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด  ซ่ือสัตย ์
สุจริตและระมัดระวงั รักษาผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นอย่างดีท่ีสุด อ านาจหน้าท่ีของประธาน
กรรมการ บริหารให้รวมถึงเร่ืองหรือกิจการต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ีดว้ย 

2. เป็นผูก้  าหนดภารกิจ วตัถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของกลุ่มบริษทั รวมถึงการก ากบัดูแลการด าเนินงาน
โดยรวม ผลผลิต ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

3. ด าเนินการให้มีการจดัท าและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อ
คณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ  และมีหน้าท่ีรายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการในทุก ๆ 3 เดือน 

4. ด าเนินการหรือปฏิบติังานให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงานและงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ  
5. เป็นผูมี้อ านาจในการบริหารกิจการของกลุ่มบริษทัตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด 

ค าส่ัง และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั 
6. เป็นผูมี้อ  านาจในการบงัคบับญัชา ติดต่อ ส่ังการ ด าเนินการ ตลอดจนเขา้ลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสาร

ค าส่ังหนงัสือแจง้หรือหนงัสือใด ๆ ท่ีใชติ้ดต่อกบัหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบุคคลอ่ืน ตลอดจนให้มี
อ านาจกระท าการใด ๆ ท่ีจ าเป็นและสมควร  เพื่อให้การด าเนินการขา้งตน้ส าเร็จลุล่วงไป 

7. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบติังานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการ
มอบอ านาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบ
อ านาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ขอ้ก าหนด หรือค าส่ังท่ีคณะกรรมการของบริษทั และ/หรือกลุ่ม
บริษทัก าหนดไว ้



ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
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8. บริษทัไดก้ าหนดให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผูมี้อ  านาจอนุมติัค่าใชจ้่ายหรือจ่ายเงินแต่ละคร้ังของบริษทั 
ไม่เกิน 100 ลา้นบาท ทั้งน้ีการอนุมติัค่าใชจ้่ายหรือจ่ายเงินเกินกว่า 100 ลา้นบาท ถือเป็นอ านาจการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหาร นอกจากน้ี อ านาจการลงนามผกูพนัของบริษทั ก าหนดให้เป็นการลงนามโดย ดร. 
สมชยั ไทยสงวนวรกุล ลงลายมือช่ือร่วมกบักรรมการอีกหน่ึงท่าน คือ นายสมบุญ เกิดหลิน รวมเป็นสองคน
พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทั  

9. ทั้ งน้ีการใช้อ านาจของประธานกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระท าได้หากประธาน
กรรมการบริหารมีส่วนไดส่้วนเสียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะใดๆกบับริษทัในการ
ใชอ้ านาจดงักล่าว 

 
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

คณะกรรมการบริษทั  ไดท้  าการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อท าหนา้ท่ีสรรหา 
คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษทั  กรรมการบริษทั   คณะอนุกรรมการ  ประธาน
กรรมการบริหาร ผูบ้ริหารระดับสูง และเลขานุการบริษทั  พร้อมทั้งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกบัหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ  โดยการสรรหาบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงไม่ว่าดว้ยเหตุ
ใด   คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะด าเนินการสรรหา คดัเลือกบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั  ยกเวน้กรณีท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่หรือกรรมการ
ออกตามวาระ    คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะด าเนินการสรรหา  คดัเลือกบุคคลเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการ  และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา ก่อนท่ีจะน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ
พิจารณาต่อไป   นอกจากนั้นบริษทัยงัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดย 

บริษทัไดเ้สนอช่ือกรรมการให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนทีละคน เพื่อเปิดโอกาสให้   ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการ
ท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งแทจ้ริง  ทั้งน้ีส าหรับการเลือกตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะ
ด าเนินการสรรหา คดัเลือก บุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามคุณสมบติัของกรรมการอิสระท่ีคณะกรรมการบริษทั
ไดก้ าหนดไว ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบักฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ   นอกจากนั้น  คณะกรรมการบริษทัยงั
ไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษทัในการตรวจสอบ   หรือพิจารณาเร่ือง
ต่างๆ  ท่ีส าคญัต่อบริษทั  ซ่ึงประกอบดว้ยคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง  คณะกรรมการ ESG  และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   ทั้งน้ีส าหรับการคดัเลือก
กรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งในคณะอนุกรรมการดังกล่าว จะตอ้งผ่านขั้นตอนการสรรหา  คดัเลือกบุคคลเขา้ด ารง
ต าแหน่งจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั
ต่อไป 

 โดยการสรรหาบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  จะตอ้งพิจารณาคุณสมบติัขั้นตน้ท่ีกรรมการตอ้งทราบ
ดงัน้ี 

1. มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั  
2. ตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการบริษทัจาก

ผูถื้อหุ้น ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด 
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3. มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ หรืออื่นๆ ท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
4. สามารถอุทิศตนให้อย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะในการตัดสินใจท่ีส าคัญๆ และในการท าหน้าท่ีเพื่อ

ผลประโยชน์ของบริษทัฯ  
5. ความรู้ ความสามารถของกรรมการท่ีต้องสรรหา พิจารณาจากทักษะท่ีจ าเป็นท่ีย ังขาดอยู่ใน

คณะกรรมการ โดยใชเ้คร่ืองมือ Skill Matrix  ให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
 

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) 
คณะกรรมการไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา ให้มีความหลากหลาย ส าหรับผูท่ี้จะมา

ท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทกัษะท่ีจ าเป็นท่ียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการ รวมทั้งวิชาชีพ ความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น เพศ เป็นตน้  

 

แผนการสืบทอดงาน 

บริษทัไดเ้ล็งเห็นถึงความจ าเป็นและความส าคญัของการสืบทอดงาน ในกรณีท่ีมีต าแหน่งว่างลง  ซ่ึงนอกจากบริษทั
จะตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  เพื่อท าหนา้ท่ีสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงแลว้  บริษทัยงัไดจ้ดัท าแผนสืบทอดงานขึ้น  โดยท าการคดัเลือกบุคคลท่ีจะปฏิบัติ
หนา้ท่ีในต าแหน่งดงักล่าว  และพฒันาเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับต าแหน่งไดใ้นอนาคต   ทั้งน้ีเพ่ือสร้าง
ความเช่ือมั่นให้กับนักลงทุน ผูถื้อหุ้น ตลอดจนพนักงาน ว่าการด าเนินงานของบริษทัจะได้รับการสานต่ออย่าง
ทนัท่วงที ทั้งน้ีบริษทัมีการก าหนดแผนสืบทอดงานดงัน้ี 

a. ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ 
เม่ือต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการว่างลง หรือผูท่ี้อยู่ในต าแหน่งไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งได้ บริษทัฯ จะมีระบบให้ผูบ้ริหารในระดับใกล้เคียงหรือระดับรองเป็นผู ้
รักษาการในต าแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัฯ 
ก าหนด 

b. กรรมการบริหาร 
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 นายสาธิต  ชาญเชาวน์กลุ       

 ดร.สมชยั  ไทยสงวนวรกลุ       

 นายชยัศกัด์ิ  องัคสุ์วรรณ      

 นายวิศาล  วฒิุศกัด์ิศิลป์      

 พล.ต.ท.นพ.นพศกัด์ิ ภูวฒันเศรษฐ     

 นายสุชาติ  บญุบรรเจิดศรี        

 นางชนิสา  ชุติภทัร์        

 นายสมบญุ  เกิดหลิน       

 ช่ือ-สกลุ

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์
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เม่ือต าแหน่งระดบัผูบ้ริหารว่างลง หรือผูท่ี้อยู่ในต าแหน่งไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งได ้บริษทั
มีการวางแผนการสืบทอดต าแหน่งดงัน้ี 
1. ประเมินความพร้อมของก าลงัคนให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 
2. ก าหนดแผนสร้างความพร้อมของก าลงัคน โดยพฒันาพนกังานหรือสรรหา 
3. สร้างแผนสรรหาพนกังานและพฒันาฝึกอบรมไวล้่วงหนา้ 
4. คดัเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศกัยภาพของพนกังานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 
 

 9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

กรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมด าเนินการโดยฝ่ายจดัการ โดยบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
ในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม มีหน้าท่ีด าเนินการเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่
ต่อบริษทั)  

นอกจากน้ีในกรณีเป็นบริษทัย่อย บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทันั้นตอ้งดูแลให้บริษทัย่อยมีขอ้บงัคบัใน
เร่ืองการท ารายการเก่ียวโยงท่ีสอดคล้องกับบริษทั มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีให้บริษทัสามารถ
ตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมไดท้นัก าหนดดว้ย 

 
9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

ในการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ นั้น บริษทัมีมาตรการป้องกนัขอ้มูลภายในอย่างเคร่งครัด 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงขอ้มูลภายในท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจหรือราคา
หุ้น โดยมีนโยบายดงัน้ี 

1.  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานพึ่งหลีกเล่ียงการใช้ขอ้มูลภายใน  เพ่ือประโยชน์ของตนในการซ้ือ
หรือขายหุ้นของบริษทั หรือให้ขอ้มูลภายในแก่บุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการซ้ือหรือขายหุ้นของ
บริษทั 

2. กรรมการและผูบ้ริหาร ต้องแจ้งการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษทัล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนท าการซ้ือ
ขายหุ้น โดยแจง้ผา่นเลขานุการบริษทัให้ทราบ และเลขานุการบริษทัตอ้งแจง้ต่อคณะกรรมการให้ทราบ 
และเม่ือซ้ือขายเรียบร้อยแลว้ ให้มีการเพื่อจดัท ารายงานการถือครองหลกัทรัพยน์ าส่งคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการทราบ เพ่ือป้องกนัการซ้ือหรือขายหุ้นโดยใชข้อ้มูลภายใน และ
เพ่ือหลีกเล่ียงขอ้ครหาเก่ียวกบัความเหมาะสมของการซ้ือหรือขายหุ้นของบุคคลภายใน 

3.  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ควรละเว้นการซ้ือขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาก่อน 1 เดือนท่ีจะ
เผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษทั รวมถึงขอ้มูลส าคญัอื่น ๆ และควรรอคอยอย่างนอ้ย 
24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มูลให้แก่สาธารณชนแลว้ ก่อนท่ีจะซ้ือหรือขายหุ้นของบริษทั 

4. กรณีท่ีมีการฝ่าฝืนในการน าข้อมูลภายในของบริษทัไปใช้เพื่อประโยชน์  ส่วนตัว มีโทษตั้งแต่การ
ตกัเตือนดว้ยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน 
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9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
1.  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีส าหรับปี 2562 

 บริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม  จ่ายค่าสอบบญัชี ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจ านวนเงินรวม 4,554,000 บาท 
ประกอบดว้ย  

i. จ่ายให้กบับริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั จ านวน 4,304,000 บาท 
 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน)  จ านวน    830,000  บาท 
  
บริษทัยอ่ยโดยตรง 
 บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน อีโวลูชัน่ จ ากดั  จ านวน   380,000 บาท 
 บริษทั เอส เอน็ ซี คูลล่ิง ซพัพลาย จ ากดั  จ านวน    430,000 บาท 
 บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จ ากดั    จ านวน   490,000 บาท 

 บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั   จ านวน    240,000 บาท 
 บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จ ากดั  จ านวน     500,000 บาท 
 บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ จ ากดั   จ านวน   338,000 บาท 

 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟูกอูิ โฮลี อินซูเลชัน่ จ ากดั  จ านวน   50,000 บาท 
 บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ ์จ ากดั   จ านวน  290,000 บาท 
 บริษทั เมอิโซะ เอสเอน็ซี พริซิชัน่ จ ากดั  จ านวน  228,000 บาท 
 บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จ ากดั   จ านวน    70,000 บาท 
 บริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จ ากดั   จ านวน    50,000 บาท 
 บริษทั โอดิน เมียนมาร์ จ ากดั   จ านวน    50,000 บาท 
 บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย 

 บริษทั อลัทิเมท พาร์ท จ ากดั   จ านวน    80,000 บาท 
 บริษทั อินฟินิต้ี พาร์ท จ ากดั   จ านวน    278,000 บาท 
  

ii. จ่ายให้กบับริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั จ านวน 250,000 บาท 
บริษทัร่วม 

 บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก วอเตอร์    จ านวน      250,000  บาท 
  ฮีทเตอร์ เอเซีย จ ากดั 

2.  ค่าบริการอืน่ (Non-Audit Fee) 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการรับบริการอื่นจากส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั บคุคลหรือกิจการท่ี
 เก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั*ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 

 *   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั ให้รวมถึง 
1. คู่สมรสและบุตรท่ียงัตอ้งพึ่งพิงหรืออยูใ่นอุปการะของผูส้อบบญัชี 
2. กิจการท่ีมีอ านาจควบคุมส านกังานสอบบญัชี กิจการท่ีถูกควบคมุโดยส านกังานสอบบญัชี และ

 กิจการท่ีอยู ่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบัส านกังานสอบบญัชี ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม 
3. กิจการท่ีอยูภ่ายใตอ้ิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัของส านกังานสอบบญัชี 
4. หุ้นส่วนหรือเทียบเท่าของส านกังานสอบบญัชี 
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5. คู่สมรสและบุตรท่ียงัตอ้งพึ่งพิงหรืออยูใ่นอุปการะของบุคคลตามขอ้(4) 
6. กิจการท่ีผูส้อบบญัชี บุคคลตาม (1) (4) หรือ (5) มีอ านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยา่งเป็น

 สาระส าคญัไม่ว่าจะ เป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
 

10. การต่อต้านการทุจริต  
บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ยึดมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์โปร่งใส่และเป็นไป
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัต่อตา้นการให้หรือรับสินบนและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ดว้ยตระหนกัดีว่า 
คอร์รัปชัน่และการให้หรือรับสินบนนั้นเป็นภยัร้ายแรงท่ีท าลายการแข่งขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 
 
บริษทัไดเ้ขา้ร่วมลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต” เม่ือ
วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2558  และไดผ้า่นการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย (Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC) ในการต่อตา้นการทุจริต เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2558 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

วนัท่ี 11 ตุลาคม 2561  บริษทั ฯ  ไดรั้บการรับรองการต่ออายกุารรับรอง โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย ในการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  โดยคุณสินีนารถ  ไทยสงวนวรกุล ในนามตวัแทนของบริษทั ฯ เขา้ร่วมงานรับใบ
ประกาศนียบตัรต่ออายกุารรับรองโครงการ ณ โรงแรมดุสิต กรุงเทพ ฯ 
 



SNC 

 

 

118 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหำชน | รายงานประจ าปี 2562 

                         
 
อนุมัตินโยบายข้อก าหนด แนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันมีดังนี ้
 
วัตถุประสงค์    
 1. เพ่ือแสดงออกถึงจุดยืนของบริษทัในการต่อตา้นคอร์รัปชัน่และการให้หรือรับสินบนอยา่งส้ินเชิง 
 2.  เพื่อก าหนดเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั เพื่อป้องกนั มิให้ บริษทั ฝ่าฝืนกฎหมายต่อตา้นคอร์รัปชัน่และการให้
  หรือรับสินบน 
 3.  เพ่ือก าหนดขั้นตอนการสอบทานและก ากบัติดตามเพ่ือให้มัน่ในว่า กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานมี
  การปฏิบติัตามนโยบายฉบบัน้ี 
 4.  เพื่อสนบัสนุนให้ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน เฝ้าระวงัและรายงานการพบเห็นการให้หรือรับ 
  สินบนหรือคอร์รัปชัน่ ผา่นช่องทางการส่ือสารท่ีปลอดภยั 
 
ขอบเขต    
 1. นโยบายฉบบัน้ี บงัคบัใชก้บั กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนของบริษทั  

2. บริษทัคาดหวงัให้ตวัแทนและตวักลางทางธุรกิจ (ถา้มี) ท่ีมีความเก่ียวขอ้งหรือการกระท าการในนาม
  บริษทั ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายฉบบัน้ีดว้ย 
 
ค านิยาม  ขอ้ความหรือค าใด ๆ ท่ีใชใ้นนโยบายฉบบัน้ี ให้มีความหมายดงัต่อไปน้ี 
 1. การคอร์รัปชัน่ หมายถึง การให้อ านาจท่ีไดม้าโดยหนา้ท่ี เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และให ้
  ความหมายรวมถึง การให้หรือรับสินบน  
 2. การให้หรือรับสินบน หมายถึง การเสนอ การให้ค  ามัน่สัญญา การให้ การรับ หรือการเรียกร้อง 
  ผลประโยชนเ์พ่ือเป็นส่ิงจงูใจใหบุ้คคลกระท าอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีผิดกฎหมาย ขดัต่อศีลธรรมอนัดี หรือ



ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหาชน 119 

  ท าลายความไวว้างใจ หรือ เพ่ือจูงใจให้ผูน้ั้นกระท าการหรือไม่กระท าการอยา่งใดในต าแหน่งไม่ ว่า
  การนั้นชอบหรือมิชอบดว้ยหนา้ท่ี 
 3. เงินใตโ้ต๊ะ แป๊ะเจ๊ียะ ค่าน ้าร้อนน ้าชา และรวมถึงค าอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะตั้งช่ือเรียกว่าอะไร ซ่ึงมีเน้ือหา 
  คลา้ยกนั เหมือนกนั กบัความหมายขา้งตน้ ให้ถือว่าเป็นสินบนชนิดหน่ึง 
  4. การคอร์รัปชัน่ การใหห้รือรับสินบน อาจกระท าไดใ้นหลายรูปแบบ เช่น 
  1. การสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง (Political contributions) 

 2. การบริจาคเพื่อการกุศลและการเป็นผูใ้ห้การสนบัสนุน (Charitable contributions  
   and sponsorships) 

 3. ค่าอ านวยความสะดวก (Facilitation payments) 
 4. ของขวญัและค่าใชจ้่ายเล้ียงรับรอง (Gifts and hospitality) 

 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ  
 1. คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีพิจารณาอนุมติั นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
 2. คระกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีสอบทานความเหมาะสมของนโยบาย 

 ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่และมาตรการท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. ผูบ้ริหาร มีหนา้ท่ีรับผดิชอบท าให้มัน่ใจว่า ตนเอง และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนเอง ไดต้ระหนกัและมี

  ความเขา้ใจนโยบายฉบบัน้ีโดยท าการศึกษา เขา้รับการอบรม อยา่งพอเพียงและสม ่าเสมอ 
4. พนกังาน รวมถึงผูบ้ริหารและกรรมการ จะตอ้งปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี ให้สอดคลอ้งกบันโยบาย

  ฉบบัน้ี กรณีขอ้สงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายฉบบัน้ี จะตอ้งรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือผา่น
  ช่องทางการรายงานท่ีก าหนด 

 
นโยบายและแนวปฏิบัติ มีหัวข้อดังนี ้
 1. บททัว่ไป 
 2. การสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง 
 3. การบริจาคเพื่อการกุศลและการเป็นผูใ้ห้การสนบัสนุน 
 4. ค่าอ านวยความสะดวก เงินใตโ้ตะ๊ แป๊ะเจ๊ียะ ค่าน ้าร้อนน ้าชา 
 5. ของขวญัและค่าใชจ้่ายเล้ียงรับรอง 
 6. บริษทัและบคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ 
 7. การประเมินความเส่ียง 
 8. การควบคุม 
 9. การจดัซ้ือ จดัจา้ง 
 10. การคา้ การลงทุน 
 11. การกูเ้งิน และการให้กูย้ืมเงิน 
 12. งานบญัชีการเงิน 
 13. การจดัเก็บรักษาขอ้มูล 
 14. ทรัพยากรบุคคล 
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 15. การอบรมและการส่ือสาร 
 16. เร่ืองร้องเรียนการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
 17. ช่องทางการรับแจง้การทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 18. มาตรการคุม้ครอง และรักษาความลบั 
 19. ขั้นตอนการด าเนินการสืบสวน 
 20. การฝ่าฝืนนโยบายและบทลงโทษ 
 21. นโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 22. การก ากบัติดตามและสอบทาน 
 
หลักการและกระบวนการในการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต 
 1. การประเมินความเส่ียงถือเป็นรากฐานของมาตรฐานการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ดงันั้น กรรมการ ผูบ้ริหาร
  และพนกังานทุกคน จะตอ้งมีความเขา้ใจว่ากระบวนการทางธุรกิจของบริษทัมีความเส่ียงจากคอร์รัปชัน่
  และการให้หรือรับสินบนไดอ้ยา่งไร เพื่อจดัการความเส่ียงดงักล่าว 
 2. ฝ่ายบริหารจะตอ้งประเมินความเส่ียงจากคอร์รัปชัน่และการใหห้รือรับสินบนท่ีอาจจะเกิดขึ้นอยา่ง 
  สม ่าเสมอ (อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง) รวมทั้งทบทวนมาตรการจดัการความเส่ียงท่ีใชอ้ยูใ่ห้มีความเหมาะสมท่ี
  จะป้องกนัความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัที่ยอมรับได ้
 
การด าเนินการต่อต้านการคอร์รัปช่ันในปี 2562 

 
1. ผูบ้ริหารและพนกังาน ใหค้  ามัน่สัญญา Anti-Corruption ร่วมกนั  
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ค ามัน่สัญญา 

พวกเราชาว SNC ขอให้ค  ามัน่สัญญาว่า 

1. จะปฏิบติัตนตามขอ้บงัคบัของบริษทั, ตามกฎหมาย, ตามจริยธรรม, ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดี 
2. จะร่วมกนัต่อตา้นและป้องกนั ยาเสพติดและการทุจริตคอร์รัปชัน่ ไม่ให้เกิดขึ้นในบริษทัของเราตลอดไป เพ่ือ

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ของพวกเราทกุคน 

2. ตรายางโลโก ้anti-corruption ใชส้ าหรับประทบัใน PO ส่ังซ้ือทุกฉบบั 

 

 
 
3. ปักโลโก ้anti-corruption ท่ีแขนเส้ือพนกังานดา้นขวา 
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4. ท่องค ามัน่สัญญา anti-corruptionหนา้แถวเชา้วนัจนัทร์   

 

                                

    
5. น านโยบาย anti-corruption ติดบอร์ดประชาสัมพนัธ์ ให้พนกังานรับทราบ     

 
 

 

6. มีการปฐมนิเทศพนกังานใหม่  เร่ืองนโยบาย anti-corruption ทุกคร้ัง 
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7.      ท าสต๊ิกเกอร์ anti corruption ติดตามห้องประชุมต่าง ๆ 
 

                                             

 

 

 

 

8.      มีการอบรม และทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบันโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ แก่พนกังานในระดบั
ผูจ้ดัการ , ระดบัหวัหนา้งาน เพื่อให้น าไปส่ือสาร , ให้ความรู้และน าไปปฏิบติัแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของตนเอง 
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9.      ผูบ้ริหารและตวัแทนพนกังานบริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) เขา้ร่วมงานวนัต่อตา้นคอร์รัปชั่น 2562
ภายใตแ้นวคิด  “ รวมพลงัอาสาสู้โกง   ”   ณ ห้องภิรัช ฮอลล ์ ชั้น 2  ไบเทค  บางนา กรุงเทพฯ 

 

    

 

   

 

 

 

10.    มีการจดับอร์ดนิทรรศการให้ความรู้  และให้พนกังานร่วมเล่นเกมส์ ตอบค าถามชิงรางวลั ในกิจกรรมสัปดาห์ต่อตา้น
คอร์รัปชัน่ 
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11.มีการเดินรณรงค ์เพ่ือส่ือสารแนวทางการต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชัน่ให้พนกังานในองคก์รรับทราบ  ในกิจกรรม SNC 
Sport Day 2562 
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12.แจง้ส่ือสารขอ้มูลไปยงัลูกคา้ คู่คา้และผูมี้ส่วนไดเ้สียเก่ียวกบันโยบายของบริษทั ฯ  “ No gift policy “ 
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ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน  
  เพื่อให้ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทัใน
กรณีไดรั้บความไม่เป็นธรรมหรือความเดือนร้อนจากการกระท าของบริษทั นอกจากน้ีพนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งรายงาน
เหตุการณ์หรือพฤติกรรมในท่ีท างานท่ีไม่ถูกตอ้งหรือสงสัยว่าจะไม่ถูกตอ้งหรือละเมิดต่อธรรมภิบาลของบริษทักฎระเบียบ
หรือกฎหมายใดๆ ต่อผูบ้งัคบับญัชา และบริษทัไดจ้ดัช่องทางส าหรับพนักงานเพื่อปรึกษาหรือแจง้เหตุโดยตรง โดยผ่าน
ช่องทางดงัน้ี  

1. แจง้ผา่นช่องทาง อีเมลข์องประธานกรรมการบริษทั satit.ck@gmail.com หรือ 
2. แจง้ผา่นช่องทาง อีเมลข์องประธานกรรมการบริหาร ท่ี somchai@sncformer.com หรือ 
3. แจง้ผา่นช่องทาง อีเมลข์องประธานคณะกรรมการตรวจสอบ bsuchat@yahoo.com หรือ 
4. แจง้ผา่นช่องทาง เวบ็ไซตข์องบริษทั http://www.sncformer.com (หวัขอ้ แจง้เบาะแส) หรือ 
5. แจง้ผา่นช่องทาง โทรศพัท ์เบอร์ 02-108-0360-66 (ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ / เลขานุการบริษทั) 
6. แจง้ผา่นช่องทาง กล่องแดงรับแจง้เบาะแส (ตั้งอยูท่ี่ตึกส านกังานใหญ่) 

 
 และบริษทัยงัเปิดให้บุคคลทัว่ไป สามารถร้องเรียนเม่ือพบพฤติกรรมของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีไม่
เหมาะสมหรือขดัต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ ต่อกรรมการตรวจสอบ โดยบริษทัฯ จะรับฟังทุกขอ้ร้องเรียนอยา่งเสมอ
ภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการก าหนดระยะเวลาด าเนินการท่ีเหมาะสม มีการรักษาความลบั
และคุม้ครองผูร้้องเรียน โดยส่งอีเมลถึ์งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ bsuchat@yahoo.com 
 
 ในปี 2562 ไม่มีขอ้ร้องเรียนในกรณีละเมิดต่อธรรมาภิบาล กฎระเบียบ หรือกฎหมาย จากผูมี้ส่วนไดเ้สีย   

 

mailto:bsuchat@yahoo.com
mailto:bsuchat@yahoo.com
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การพฒันาเพือ่ความยัง่ยนืของกจิการ  

 

SNC 2560-2563 การเปลีย่นแปลงเพือ่ความยัง่ยนื 

กลุ่มบริษทั เอส เอ็น ซี มีความมุ่งมัน่เร่ืองการพฒันาบุคลากรเพ่ือสร้างนวตักรรม มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กบั

ตนเอง องคก์ร ร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเป้าหมายความยัง่ยืนของ  

การด าเนินกิจการ ภายใตก้ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามหลกับรรษทัภิบาล 

รางวลัแห่งความภาคภูมิใจ ปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thailand Sustainability  
Investment (THSI) 2019 

SET Sustainability Awards 2019 

SET Awards 2019 

เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2562 ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร  
เป็นตวัแทนบริษทัฯ ขึ้นรับรางวลัองคก์รย ัง่ยืน ระดบัดีเดน่  
(Highly Commended in Sustainability Awards)  
จดัโดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 คณุศศิน ลีนะวตั   
เป็นตวัแทนบริษทัฯ ขึ้นรับรางวลัหุ้นย ัง่ยืน ประจ าปี 2562  
(Thailand Sustainability Investment 2019 หรือ THSI)  
จดัโดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 คณุรัฐภูมิ นนัทปถวี  
และ คุณสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล  
เป็นตวัแทนบริษทัฯ ขึ้นรับรางวลัดา้นนกัลงทนุสัมพนัธ์ดีเดน่  
(Outstanding Investor Relations Awards 2019)  
โดยไดรั้บคดัเลือกจาก ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   



ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
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แนวทางการด าเนินงาน เพือ่ความยัง่ยนื 

ปรัชญาในการด าเนินงานดา้นความยัง่ยืน SNC-3Cs          

 การด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยืน จะตอ้งสร้างสมดุลกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกภาคส่วนท่ีมีความเก่ียวขอ้ง

กบัองคก์รทั้งภายในและภายนอก โดยมีหลกัในการด าเนินธุรกิจดงัน้ี   

           CG  บริหารภายใตห้ลกับรรษทัภิบาล 

         CSR ความมุ่งมัน่ในการด าเนินการดว้ยความรับผิดชอบตอ่ทุกภาคส่วนตลอดกระบวนการ 

                 Care การด าเนินธุรกิจดว้ยความห่วงใยตอ่ส่ิงแวดลอ้มและการด ารงชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลยุทธ์ด้านความยัง่ยนื 
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แนวทางการด าเนินงานที่ส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- พฒันาความรู้ของบุคลากร 
- สร้างนวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ ์
- ปลูกฝังค่านิยมดา้นการพฒันา QCDS 

2560 

2561 

- พฒันา 9K9S พนกังานเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 
- ปรุงเทคโนโลยกีารผลิต ARAI 
- พฒันาผลิตภณัฑท่ี์ค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัลูกคา้ 
- คุณภาพเกรด A และตน้ทุนท่ีแข่งขนัได ้
- สายการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

2559 

- น าแนวทาง ESG มาประยกุตใ์ช ้
- วางแนวทางในการพฒันาบุคลากร 
- มุ่งเนน้การพฒันากระบวนการภายใน 

2558 

- โครงการดา้น CSR  
- การปฏิบติัตามขอ้ก าหนด CG 
- เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของ 

              ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 

2562 

- พฒันาทกัษะบุคลากร 
- พฒันาผลิตภณัฑร่์วมกบัลูกคา้ 
- มีการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม และสังคม 
- ต่ออายสุมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย 

             ในการต่อตา้นทุจริต 



ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
 

 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหาชน 131 
 

แนวทางการด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ ด าเนินการเก็บขอ้มูล  
รายงานผลตามมาตรฐานสากล 

1. การเปิดเผยข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 

ให้ความรู้ดา้นการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ ลดการใชพ้ลงังาน สนบัสนุนการใชพ้ลงังาน
ทางเลือก ติดตามผลการด าเนินงานเพื่อเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย 

3. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดให้ผลการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็น KPI องคก์ร เพื่อสะทอ้นการใหค้วามส าคญัต่อการ
จดัการอยา่งมีเป้าหมาย 

2. การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 

เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการปกป้องฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้ม ให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทราบ 
ผลิตภณัฑ/์โครงการ สามารถสร้างคุณค่า และลดผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

5. ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ด าเนินการเชิงรุก เขา้วิเคราะห์ปัญหาความตอ้งการของชุมชน ก าหนดวิธีการแกไ้ข และการวดัผล 

4. การมีส่วนร่วมชุมชน 
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แนวทางการด าเนินการด้านสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการด าเนินการด้านการก ากบัดูแลกจิการ 

 

 

ส่งเสริมให้พนกังานมีความรู้ความสามารถท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน มีการวดัผลประเมินผลตอบแทน
ตามผลงาน 

1. การพฒันาศักยภาพแก่พนกังาน 

ให้ความส าคญัการประเมินความพึงพอใจลูกคา้ มีรายงานผลการปรับปรุง 

2. การบริหารจัดการความสัมพนัธ์กับลกูค้า 

มีการบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุมห่วงโซ่อุปทาน 
 

3. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

สนบัสนุนให้เกิดนวตักรรม โดยเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลแก่บริษทั และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มี
การเปิดเผยขอ้มูล 

4. นวัตกรรมทางธุรกิจ 

ส่งเสริมให้ผูน้ าองคก์ร พนกังาน มีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนงานดา้นความยัง่ยืน และมีการติดตาม
ผลการด าเนินงาน 

5. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ส่งเสริมการอบรมเร่ืองจรรยาบรรณ การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั มีการติดตามผล  

1. จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริต 



ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
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แนวปฏิบัติการมีส่วนร่วมกบัผู้มีส่วนได้เสีย 

 ผูมี้ส่วนไดเ้สียมีความส าคญัอยา่งย่ิงต่อความยัง่ยืนของบริษทั เพื่อให้การด าเนินธุรกิจร่วมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นไป

อยา่งเก้ือกลู จึงไดก้ าหนดวิธีการมีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย และพิจารณาประเด็นท่ีส าคญัไวด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดนโยบายจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเป็นธรรม นโยบายสิทธิมนุษยชน ทกุคนเท่าเทียม รวมถึงการเคารพสิทธิ
มนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน 

2. การปฏบิัติต่อแรงานอย่างเป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน 

สร้างวฒันธรรมดา้นการบริหารความเส่ียง การด าเนินงานเช่ือมโยงกนัของหน่วยงาน มีการประเมิน และ
บริหารจดัการความเส่ียง 

3. การบริหารความเส่ียง และภาวะวิกฤต   

มีการเปิดเผยนโยบาย ผลการด าเนินงาน ดา้นสังคม ใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียทราบ  
รายงานตามกรอบการรายงานสากล 

4. การเปิดเผยข้อมูลด้านสังคม 
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
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การพจิารณาประเดน็ที่ส าคญั 

 จากการด าเนินธุรกิจในปี 2562 ท่ีผา่นคณะกรรมการบริษทัฯ ไดท้  าการพิจารณาประเด็นท่ีส าคญั ท่ีส่งผลกระทบ

ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมถึงประเด็นท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสนใจต่อการด าเนินการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ เพื่อ

ก าหนดเป็นเป้าหมายในการตอบสนองประเด็นส าคญัต่างๆ ในปี 2562 

 

 

การด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อม 
บริษทัตระหนกัถึงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม  จึงไดยึ้ดหลกัปฏิบติัดงัน้ี 

- รับผิดชอบและยึดมัน่ในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีทอ้งถ่ินท่ีองคก์รตั้งอยู ่

- ด าเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้างสรรคสั์งคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้ชุมชนท่ีบริษทัตั้งอยูมี่ 

       คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ทั้งท่ีด าเนินการเองและร่วมมือกบัรัฐ และชุมชน 

- ป้องกนัอุบติัเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยูใ่นระดบัต ่ากว่ามาตรฐานท่ียอมรับได ้

- ตอบสนองอยา่งรวดเร็วและอยา่งประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน อนัเน่ือง มา 

จากการด าเนินงานของบริษทั โดยให้ความร่วมมืออยา่งเต็มท่ีกบัเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ส่งเสริมให้พนกังานของบริษทัมีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มภายในระบบการจดัการ 

       ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001)   

 

ผูม่ี้ส่วนไดส่้วนเสีย ขอ้
ประเดน็ท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียสนใจและมี ผลกระทบ

ต่อความย ัง่ยนืของบริษทั หม
วด

ผลกระทบต่อ

ความคาดหวงั

ของผูมี้ส่วนได้

ผลกระทบต่อ

องคก์ร

พนักงาน 1.1 ทกัษะของพนักงานเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง S H H

พนักงาน 1.3 คุณภาพชีวิตในการท างาน S H H

ลูกคา้ 2.1 คุณภาพสินคา้และราคาท่ีแขง่ขนัได้ EC H H

คูค่า้ 2.3 การปฏิบติัตามจรรยาบรรณของคูค่า้ G H H

คูแ่ขง่ 2.6 การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยเีพ่ือการแขง่ขนั EC H H

ลูกคา้ , ชุมชน 9.1 การเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศ E H H

ชุมชน 9.2 การใช้พลงังานและทรัพยากร E H H
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การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธภิาพ 

สร้างแหล่งเกบ็น ้าเพือ่ประโยชน์ในกรณีขาดแคลนน ้า 

จากสภาวะการขาดแคลนน ้ าประปาในพ้ืนท่ีโรงงาน

จงัหวดัระยองในช่วงฤดูแลง้ เพื่อลดความเส่ียงต่อการ

เกิดปัญหาในการผลิตซ่ึงส่งผลกระทบต่อลูกค้า และ

การอุปโภคบริโภคของพนักงานบริษัทฯ จึงลงทุน

ด าเนินการสร้างแหล่งเก็บน ้ าของตนเองท่ีโรงงาน

จงัหวดัระยองและติดตั้งระบบผลิตน ้าประปาเพ่ือใชใ้น

กิจการ และเพื่อช่วยเหลือชุมชนกรณีเกิดภยัแลง้ 

การใช้ทรัพยากรน ้าปี 2562 

 ในกระบวนการผลิตช้ินงาน ไดน้ าน ้ าทิ้งจากกระบวนการ Brazing มาผ่านกระบวนการบ าบดัเพื่อใชใ้นระบบชกั

โครกในห้องสุขา หรือน ามาใชส้อยเพื่อประโยชน์อยา่งอื่นไดอ้ีก   

 

การใช้พลังงานไฟฟ้าปี 2562 

 

การใช้เช้ือเพลิงเปรียบเทียบปี 2561 และ 2562 

 

สังกดั ปริมาณน า้ที่น ากลับมาใช้ใหม่ ปริมาณน า้ที่บ าบัด (ปล่อยออก)

สมุทรปราการ 5,351.70                       101,066.30                    

ระยอง 5,230.88                       60,155.12                      

รวม 10,582.58                  161,221.42                 171,804.00                          

ปริมาณการใช้น า้ (ลูกบาศก์เมตร)

106,418.00                          

65,386.00                            

สังกดั

สมุทรปราการ

ระยอง

รวม

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กโิลวัตต์ช่ัวโมง) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กกิะจูล)

19,252,000.00 69,307.20

11,852,472.00 42,668.90

31,104,472.00 111,976.10

แอลพีจ ี(กก.) ออกซิเจน (กก.) ไนโตรเจน (กก.) แอลพีจ ี(กก.) ออกซิเจน (กก.) ไนโตรเจน (กก.)

สมุทรปราการ 74,887.00 11,780.00 54,462.00 80,114.00 249,584.99 519,478.47

ระยอง 119,375.90 17,188.05 264,699.11 184,271.00 182,248.50 312,599.06

รวม 194,262.90 28,968.05 319,161.11 264,385.00 431,833.49 832,077.53

สังกดั
ปริมาณการใช้พลังงาน ปี 61 ปริมาณการใช้พลังงาน ปี 62
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การดูแลรักษาระบบนิเวศน 

บริษทัฯ และบริษทัในเครือ ไดด้ าเนินการเปล่ียนสารเคมีในการลา้งช้ินงานจาก Solvent มาเป็น Ultrasonic Water 

Base ท่ีเป็นสารธรรมชาติและไม่มีผลต่อส่ิงแวดลอ้ม  

  

การใช้พลังงานทางเลือกด้วยการติดตั้ง Solar Roof บนหลงัคาโรงงาน 6 โรง 3.43 MW  

ปัจจุบนั บริษทัไดใ้ชไ้ฟฟ้าส่วนใหญ่จากระบบ Solar Roof Top ซ่ึงนอกจากจะท าให้บริษทัมีความไดเ้ปรียบดา้น
ตน้ทุนแลว้ ในระยะยาว ยงัสามารถช่วยลดปริมาณคาร์บอนฟุตปรินทไ์ดอ้ีกดว้ย   (เพื่อตอบสนอง The Global Goals ท่ี 13 - 
Climate Action) 

 

 

 

 

 

ปี 2562 สามารถใช้

ประสิทธิภาพของ Solar 

Roof top ไดม้ากขึ้นจากปี 

2561 และปี 2560 จากการ

บริหารเวลาพกัเท่ียง และ

การปรับปรุงระบบให้มี

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซ CO2   = 2,000 t-CO2 / Y  



SNC 
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การมีส่วนร่วมในการต่อการบรรเทาสภาวะโลกร้อน ผ่านกระบวนการทางธุรกิจ 

เน่ืองจากบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจเป็นผูรั้บจา้งผลิตช้ินส่วนเคร่ืองท าความเยน็ และเคร่ืองท าความเยน็ ซ่ึงผลิตภณัฑ์
เคร่ืองปรับอากาศจ าเป็นต้องใช้สาร CFC  เพ่ือเป็นการรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม บริษทัจึงได้ร่วมกับลูกคา้สร้างสรรค์
ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ปราศจากสารท าลายชั้นบรรยากาศ เพื่อบรรเทาปัญหาสภาวะโลกร้อน (ตอบสนอง The Global Goals ท่ี 13 
- Climate Action)  
 

ผลิตภัณฑ์ระบบท าความเย็นกลางแจ้ง (Airbitat Smart Cooler by Innosparks) 

 

 จากความช านาญดา้นการผลิตเคร่ืองท าความ

เยน็ ในปี 2562 บริษทัไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้

รายใหม ่Innosparks ในการร่วมพฒันาผลิตภณัฑ์

และรับจา้งผลิตระบบท าความเยน็กลางแจง้รุ่นใหม่

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มใชพ้ลงังานนอ้ยกว่า

เคร่ืองปรับอากาศประมาณ 80% โดยไม่ใชส้าร CFC 

ในการท าความเยน็ 

 

การพฒันาเคร่ืองปรับอากาศรุ่นใหม่  แบบ R32  SNC Super High EER 

บริษทัฯยงัไม่หยดุน่ิงท่ีจะวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และผูบ้ริโภค จึงไดอ้อกแบบ
เคร่ืองปรับอากาศรุ่นใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพสูง ประหยดัพลงังาน และใช้สารท า
ความเย็นท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อชั้นบรรยากาศ เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างย ัง่ยืน(เพื่อ
ตอบสนอง The Global Goals ท่ี 13 - Climate Action) 
 
การพฒันาเคร่ือง Vending Machine Water 3 

 
 
นอกจากนั้ น ยงัร่วมกันพัฒนานวัตกรรมในสินค้าใหม่ๆ 

ร่วมกบัลูกคา้ Water 3 เพื่อช่วยลดปริมาณการใชข้วดพลาสติก เพื่อเป็น
การลดปัญหาขยะในทะเล และยงัช่วยบรรเทาปัญหาสภาวะโลกร้อน
จากการผลิตขวดพลาสติก โดยสินคา้ท่ีผลิตขึ้น เป็นตูบ้ริการน ้ าด่ืมท่ีใช้
งานดว้ยระบบ IOT และสามารถน าขวดน ้าท่ีท าจากวสัดุท่ีน ามาใชซ้ ้าได ้

ท าการฝังชิฟไวด้า้นในเพื่อไปเติมน ้าด่ืมท่ีใดก็ไดท่ี้มีตู ้Water 3 (เพื่อตอบสนอง The Global Goals ท่ี 13 - Climate Action) 
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โครงการพีส่อนน้อง ปีที่ 3 
 
 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2562 บริษทัฯได้จดักิจกรรมให้ความรู้กับน้องๆ นักเรียน โรงเรียนวดัลาดหวาย ซ่ึงเป็น
โรงเรียนในชุมชนซ่ึงมีท่ีตั้งติดกบับริษทัฯของเราอย่างต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 และเน่ืองจากปีน้ี บริษทัไดร้ณรงคเ์ร่ืองกาบรรเทา
สภาวะโลกร้อนจึงไดน้ าความรู้ถึงปัญหาสภาวะโลกร้อนและแนวทางการบรรเทาสภาวะโลกร้อนไปให้ความรู้กบัน้องๆ
ผ่านกิจกรรมต่างๆ เป็นการปลูกฝังความรู้ให้กบัน้องๆ และสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความตระหนกัถึงความส าคญัถึง
ปัญหาสภาวะแวดลอ้มกบัตวันอ้งๆในอนาคต  
 

 

โครงการ SNC SAVING DAY 2562 
 

เพื่อให้พนกังานตระหนักถึง
ค ว า ม ส า คัญ ต่ อ ก า ร ใ ช้
พลังงานไฟฟ้า และการใช้
น ้า เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2562 
บริษทั เอส เอ็น ซี คูลล่ิง ซัพ
พลาย จ ากดั ไดจ้ดัโครงการ 
SNC Saving day ขึ้ น  เ พ่ื อ

รณรงคเ์ร่ืองการประหยดัการพลงังาน โดยกิจกรรมประกอบดว้ย การประกวดค าขวญัการประหยดัพลงังาน การประกวด
โครงการประหยดัพลงังาน เกมส์พลงังานมหารสนุก5 เกมส์ การใชเ้สียงตามสายในการส่ือสารเร่ืองการประหยดัพลงังาน 
และการส่ือสารในการประชุมหนา้แถวรวมกนัทุกสัปดาห์  

 

 



SNC 
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การด าเนินการสังคมและชุมชน 

การปฏบิัติต่อแรงงานและสิทธิมนุษยชน 

บริษทัตระหนกัอยูเ่สมอว่าพนกังานทุกคนคือเพื่อนร่วมงาน และเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าต่อการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่

ความส าเร็จ  บริษทัจึงให้การดูแลและการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมดงัน้ี 

- เคารพสิทธิในการท างานตามหลกัสิทธิมนุษยชน 

- การให้ผลตอบแทนและสวสัดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมโดยค านึงถึงหลกัการจูงใจให้พนกังานปฏิบติังาน

อยา่งเตม็ความสามารถเหมาะสมกบัระดบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ  สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ  และอยูใ่นระดบั

ท่ีสามารถแข่งขนั 

- ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังาน 

- การแต่งตั้ง และโยกยา้ยพนกังาน รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษ กระท าดว้ยความสุจริต และตั้งอยูบ่นพ้ืน

ฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 

- ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

- ให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถ และทกัษะของพนกังาน โดยให้โอกาสอยา่งทัว่ถึง และ

สม ่าเสมอ 

การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน 

บริษทัยึดหลกัสิทธิมนุษยชนเป็นหลกัปฏิบติัร่วมกนั  พนกังานทุกคนจะตอ้งไม่กระท าการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด  โดยไดก้ าหนดให้มีนโยบายและแนวทางในการปฏิบติัดงัน้ี 

- บริษทัให้การดูแลขอ้มูลส่วนตวัของพนกังาน  โดยถือเป็นความลบั ไม่ส่งขอ้มูลหรือกระจายขอ้มูลส่วนบุคคลไป

ยงับุคคลอื่นท่ีไม่เก่ียวขอ้ง  การเปิดเผยหรือถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลจะกระท าไดเ้ม่ือไดรั้บการยินยอมจากเจา้ของ

ขอ้มูล 

- บุคคลยอ่มอา้งศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษยห์รือใชสิ้ทธิและเสรีภาพของตนไดเ้ท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลอื่น 

- บริษทัปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเสมอภาค  ไม่เลือกปฏิบติัไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของเช้ือชาติ  สัญชาติ  ภาษา  

ศาสนา  เพศ  อาย ุ และการศึกษา 

- พนกังานตอ้งปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเคารพ  ให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั  ประพฤติตนเหมาะสมกบัหนา้ท่ีการงานตาม

ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั  และตามขนบธรรมเนียมประเพณี  โดยไม่สร้างความเส่ือมเสียต่อภาพลกัษณ์บริษทั 
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การพฒันาศักยภาพพนกังาน 

 ปี 2562 บริษทัไดมี้นโยบายมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพพนกังานปัจจุบนัเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง ตอบสนอง

นโยบายการปรับโครงสร้างองคก์รสู่อุตสาหกรรมการผลิตท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพสูง ควบคู่ไปกบัการ

สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนกังานมีการพฒันาตนเอง 

กลยุทธ์ในการพฒันาบุคลากรปี 2562 

1. พฒันานาความรู้และทกัษะ (9K9S) ของพนกังานประสพการณ์ เพ่ือเพ่ิมพนูสมรรถนะในหนา้ท่ีงาน 

2. ปูพ้ืนฐานความรู้เก่ียวกบั Automation, Robot, AI, IOT (ARAI) ใหก้บัพนกังานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยคุ

อุตสาหกรรมอตัโนมติั 

3. กระตุน้ส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมในการเรียนรู้ ผา่นโครงการต่างๆ เช่น แข่งขนัทกัษะฝีมือ ฯลฯ 

4. พฒันาบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมในการกา้วสู่การเป็นผูบ้ริหารระดบักลาง เพื่อเป็นการรองรับ

การขยายธุรกิจในอนาคต 

5. ร่วมกบัสถาบนัอาชีวศึกษาเปิดหลกัสูตรปริญญาตรีและจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาบคุลากรเขา้สู่

อุตสาหกรรมอตัโนมติั  

ข้อมูลด้านสถิตกิารฝึกอบรม ปี 2562  

จ านวนหลกัสูตรท่ีจดัอบรม 319 
จ านวนชัว่โมงอบรมเฉล่ีย/หลกัสูตร 8 
ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม  ตามแผน 259,518 
ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม  ตามจริง 222,392 
จ านวนท่ีอบรมพนกังาน 1,697 
จ านวนพนกังานทั้งหมด 2,357 
% อบรมพนกังาน 72.00% 
จ านวนชัว่โมงอบรมเฉล่ีย/คน 27.56 

รายละเอียด 2561 2562 
จ านวนรุ่นหลกัสูตรท่ีจดัอบรม 176 319 
จ านวนพนกังานทั้งหมด 3,019 2,357 
%จ านวนพนกังานท่ีเขา้อบรม 94.33% 72.00% 
จ านวนชัว่โมงอบรมเฉล่ีย/คน 24.18 27.56 
ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม (ลา้นบาท) 0.4 0.2 
ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมเทียบต่อยอดขายรวมขององคก์ร 0.005% 0.003% 
ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมเทียบต่อก าไร 0.05% 0.07% 
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ระบบการประเมนิสมรรถนะ ด้วย Radar Chart  

เพื่อสะทอ้นระดบัความสามารถของพนกังาน และเพื่อให้พนกังานทราบ Gap ในการพฒันาตนเองอยา่งโปร่งใส บริษทัฯ จึง

ไดน้ า Radar Chart มาใชใ้นประเมินสมรรถนะของพนกังาน โดย

ในปีน้ี ไดก้ าหนดมุมมองดา้น 9K, 9S, และ ARAI เพื่อ

ตอบสนองนโยบายการเขา้ปรับองคก์รสู่อุตสาหกรรมอตัโนมติั 

และยงัคงมุม Quality และ Income : Head เพื่อวดัประสิทธิภาพ

จากความรู้และทกัษะสู่การปฏิบติัจนออกมาเป็นผลงาน

รายบุคคล 

 

การฝึกอบรมพฒันา 9K9S พนกังาน 

 บริษทั ไดว้างกระบวนการฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะของพนกังานใหเ้ป็นไปตามคุณสมบติัท่ีก าหนดไวด้งั

กระบวนการต่อไปน้ี 

แผนผังกระบวนการพฒันา 9K9S 

 

บรรยากาศการฝึกอบรม  

 



ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
 

 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหาชน 143 
 

การเรียนรู้ ARAI ผ่านส่ือออนไลน์   

 

เพ่ือให้พนกังานทุกคนมีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัเร่ือง Automation, 

Robot, AI, IOT ซ่ึงจะเป็นพ้ืนฐานของระบบการผลิตในอุตสาหกรรมของบริษทัฯในอนาคต ในปี 2562 บริษทัฯ จึงไดจ้ดัท า

ส่ือการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อให้พนักงานไดเ้ขา้มาศึกษาหาความรู้ และจัดท าสอบความรู้เพื่อ เก็บเป็นขอ้มูลในการ

วางแผนพฒันาต่อไป 

 

โครงการแข่งขันทักษะฝีมือ  SNC SKILLS CONTEST 2562 

 การแข่งขนัทักษะเป็นกระบวนการหน่ึงในการส่งเสริมให้ เกิดวฒันาธรรมในการเรียนรู้ ให้พนักงานมีความ

กระตือรือร้นในการพฒันาตนเอง ซ่ึงในปีน้ีเป็นปีแรกท่ีมีการเปิดการแข่งขนั และมีพนกังานสนใจเขา้ร่วมโครงการแข่งขนั

ทกัษะฝีมือทั้งส้ิน 52 คน  โดยในการแข่งขนันั้นพนกังานจะตอ้งใชค้วามรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ในการท างาน เพ่ือผลิต

ช้ินงานดว้ยตนเองตั้งแต่ตน้กระบวนการคือการคดัไซส์วตัถุดิบ จนถึงกระบวนการสุดทา้ยคือการผลิตป็นสินคา้ส าเร็จรูปทีมี

คุณสมบติัตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการ  
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โครงการพฒันานักบริหารระดับกลาง SNC Mini MD 2019 

 บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต ซ่ึงมีความจ าเป็นตอ้งสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ท่ี

มีความสามารถทางเทคโนโลยีมาเป็นนกับริหารมืออาชีพเพ่ือรองรับการแข่งขนัในยุคอุสาหกรรมอตัโนมติั ดงันั้น จึงได้

จัดการเรียนการสอนหลกัสูตร Mini MD ขึ้นในปี 2562  ในคร้ังน้ีมีบุคลากรรุ่นใหม่เขา้ร่วมโครงการมากกว่า 60% จาก

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 62 คน การจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนมีลกัษณะคลา้ยกบัการเรียนปริญญาโท โดยให้ผูบ้ริหาร

ระดบัสูงท่ีมีความรู้จดัท าหลกัสูตรและท าการสอน มีการสอบประมวลเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในการบริหาร ซ่ึงในปีน้ีมี

ผูส้อบผา่นหลกัสูตรทั้งส้ิน 5 คนท่ีมีความพร้อมในการเป็นนกับริหารรุ่นต่อไป 

 

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรเข้าสู่

อุตสาหกรรม อัตโนมัติ  

ในปี 2562บริษทัได้เปิดสอนปริญญาตรี หลกัสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิตร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) สถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกและ วิทยาลัยเทคนิค

สมุทรสงคราม สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5  

และวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีเป้าหมายเพื่อ

สร้างบุคลากรท่ีมีสมรรถนะตรงกบัความตอ้งการของอุตสาหกรรมของบริษทัในอนาคต ซ่ึงจะพร้อมเปิดการเรียนการสอน

ในปี 2563 เป็นรุ่นแรก โดยมีบุคลากรจากสถานศึกษาเดินทางมาสอนท่ีบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัไดม้อบให้เป็นอาคารเกิดหลิน ให้

เป็นอาคารเรียนของนกัศึกษาในโครงการ 



ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
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โครงการ SNC PARK  

เพราะคุณภาพชีวิตท่ีดี เป็นพ้ืนฐานส าคญัของการเรียนรู้ บริษทัฯ จึงไดส้ร้าง Co-Working Space ขนาดใหญ่ท่ีมี
เรือนหรืออาคารส าหรับท างาน ประชุม ท่ีเปรียบเสมือนอยู่ท่ีบา้น ท่ามกลางสวนหย่อม น ้ าตก และสารธาร มีผลไมห้ลาย
หลายพนัธ์พร้อม SKY Walk เพ่ือให้สามารถเดิมชมสวน และมีมุมนัง่ท างานตามจุดต่างๆ เพียงมี Computer เช่ือมโยงการ
ท างานผ่านระบบ Cloud ก็สามารถท างานหรือส่ังงานเคร่ืองจกัรให้ผลิตสินคา้ได ้นอกจากน้ี ยงัมีร้านกาแฟสายธาร และ
ฟิตเนสอยูใ่นพ้ืนท่ีเดียวกนั ทั้งหมดน้ีเพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งความคิดสร้างสรรค ์อนัจะเกิดผลงานใหม่ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น นอกจากจะตอบวตัถุประสงคข์องบริษทัเร่ืองการพฒันาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ในการท างานแลว้ การเพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณโรงงาน ถือเป็นส่วนหน่ึงรับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (เพื่อตอบสนอง The Global Goals 
ท่ี 13 - Climate Action) 
 

การรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

 มีการจดัอบรม และกิจกรรมต่างๆ เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั พร้อมการมีการสุ่ม

ตรวจสอบการด าเนินการของแตล่ะหน่วยงานอยูเ่สมอ มีการด าเนินการอยา่งเขม้งวดหากพบการกระท าทจุริตคอรัปชัน่ 
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การแสดงพลัง ปลกูจิตส านึกต้านภัยคอร์รัปช่ันร่วมกบัภาครัฐฯ                                                                                                                                                                                                                               

 

วนัท่ี 6 กนัยายน 2562 คณะผูบ้ริหารและตวัแทนพนกังานบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) เขา้ร่วมงานวนั

ต่อตา้นคอร์รัปชนั 2562 ภายใตแ้นวคิด “ รวมพลงัอาสาสู้โกง ” ณ ภิรัช ฮอลล ์อาคารไบเทค บางนา เฟส 2  กรุงเทพฯ 

 

ถ่ ายทอดวัฒนธรรมการเ ป็นบรรษัทภิบาล และการ

ด าเนินการด้านความยั่งยืน ผ่านกระบวนการฝึกอบรม

พนักงาน  หรือกิจกรรม Morning Talk ประจ าสัปดาห์  

 

  

การดูแลสุขภาวะและความปลอดภัยในการท างาน  

จดัท านโยบายและแผนงาน ดา้นการบริหารจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน

ตลอดจนการออกแบบเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ระเบียบปฏิบติัตลอดจนคู่มือความปลอดภยั โดยมีการจดัฝึกอบรมพนกังานให้มี

ความรู้ความเขา้ใจและไดรั้บขอ้มูลข่าวสารในเร่ืองความปลอดภยัท่ีเพียงพอ และก าหนดให้เร่ืองความปลอดภยั ให้อยู่ใน

หลกัสูตรการฝึกอบรมพนกังานใหม่ 

สถิติอบุัติเหตุในการท างานเปรียบเทียบปี 2561 และปี 2562  

 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 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

หน่วยงาน

จ านวนคร้ังที่เกดิอุบัติเหตุจากการท างานและระดับความรุนแรง
รวม

ไม่หยุดงาน หยุดงานไม่เกนิ3 วัน หยุดงานเกนิ 3 วัน สูญเสียอวัยวะ/ทุพพล เสียชีวิต ทรัพย์สินเสียหาย



ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
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 ในปี 2562 จากการเก็บขอ้มูลสถิติอุบติัเหตุมีแนวโนม้ลดลง อนัเป็นผลจากการปรับปรุงจุดปฏิบติังานท่ีมีความ

เส่ียง เช่น การปรับปรุงการ์ดเลเซอร์ท่ีเคร่ืองจกัร การติดตั้งการ์ดให้กบัเคร่ืองจกัรท่ีมีจุดหมุนตามแผนงานของหน่วยงาน

ความปลอดภยัตั้งแตปี่ 2561  

การฝึกซ้อมดับเพลงิและการอพยพหนีไฟประจ าปี 2562 

 บริษทัไดป้ฏิบติัตามกฏหมายใหมี้การซอ้มดบัเพลิงและอพยพหนีไฟปีละ 1 คร้ัง เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม

กรณีมีเหตุฉุกเฉิน 

 

 

 

 

 

การพฒันาคุณภาพชีวิตในการท างาน 

SNC Wellness Center ศูนย์สุขภาพพนักงาน 

ในปี 2562 บริษทัฯ ได้จัดตั้งศูนยสุ์ขภาพเพ่ือเป็นสวสัดิการให้พนักงาน ท่ีบริษทัในเครือจังหวดัระยอง และ 

สมุทรปราการ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามยัของพนกังาน 
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 การตรวจสุขภาพประจ าปี 

 

จดัให้มีการตรวจสุขภาพ ส าหรับพนกังานทุกระดบัเป็นประจ าทุกปี  นอกจากน้ียงัไดท้  าการจดัซ้ือเคร่ืองกระตุน้หวัใจไฟฟ้า 

(AED) จ านวน 4 เคร่ืองเพื่อประจ าไวท่ี้บริษทัเผื่อกรณีฉุกเฉิน 

โครงการจัดอบรมขับขี่ปลอดภัย 

 

 เน่ืองจากมีพนกังานส่วนนึงท่ีใชร้ถจกัรยานยนตเ์ป็นพาหนะในการเดินทาง บริษทัฯ จึงไดร่้วมกบัสถานนีต ารวจ 

คลองด่าน ในการจดัเจา้หนา้ท่ีเขา้มาอบรมให้ความรู้ และท าการทดสอบ เก่ียวกบักฏจราจรและการขบัขี่อยา่งปลอดภยั โดย

พนกังานท่ีสอบผา่น บริษทัฯไดม้อบหมวกกนัน็อคเพื่อน าไปใชใ้นการขบัขี่รถจกัรยานยนตต์่อไป 

กจิกรรม รณรงค์รวบผม สวมหมวก 

 เพื่อเป็นการป้องกนัความเส่ียง ซ่ึงอาจเกิดเส้นผมปลิวเขา้ไปติดกบัเคร่ืองจกัรจนเกิดอุบติัเหตุจาการท างาน ทีมงาน 

จป. และคณะ คปอ. ไดจ้ดักิจกรรมรณรงคเ์พ่ือส่ือสารถึงอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้นกบัตวัพนกังานและเป็นลดความเส่ียงจาการ

เกิดอุบติัเหตุ 



ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
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กจิกรรม SAFETY DAY 2562 

 เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 บริษทัในเครือ SNC ไดจ้ดักิจกรรม Safety Day ประจ าปี 2562 ขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้

พนกังานตระหนกัถึงความปลอดภยัและค านึงถึงการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยในงาน ไดมี้การจดักิจกรรมประกวดค าขวญั

ความปลอดภยั ค าขวญัลดสภาวะโลกร้อน ซุม้เกมส์ต่างๆ การประกวดชุดรีไซเคิล ฯลฯ ซ่ึงมีพนกังานเขา้ร่วมกิจกรรมมาก

ว่า 1,500 คน ตามหลกัฐานการลงทะเบียนร่วม 

 

การมีส่วนร่วมกับชุมชน พัฒนาชุมชน และสังคมให้
อยู่ร่วมกนัอย่างเกือ้กูล 

บริษทัไดด้ าเนินธุรกิจตามแนวทางความรับผิดชอบ
ต่อชุมชน โดยไดค้  านึงถึงผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจต่อ
ชุมชนใกลเ้คียงจึงไดด้ าเนินการส ารวจชุมชนเป็นประจ าทุกปี  
ทั้งน้ีเพ่ือรับฟังขอ้คิดเห็น  ปัญหา  ผลกระทบต่างๆ และน ามา
หารือร่วมกบัคณะกรรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการก าหนด

วิธีการปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือการอยู่ร่วมกนัอย่างเก้ือกูล ซ่ึงในปี 2562 น้ี บริษทัไม่พบขอ้ร้องเรียนจากการด าเนินการท่ีส่งผล
กระทบแต่อยา่งใด จากชุมชนแต่อยา่งใด 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

11.1   ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษทั
เพ่ือให้มีความมัน่ใจว่า รายงานทางการเงินของบริษทัฯ รวมทั้งขอ้มูลท่ีใชใ้นการตดัสินใจมีความถูกตอ้ง ครบถว้น 
และน่าเช่ือถือ โดยบริษทัฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน เพื่อดูแลและก ากบัระบบควบคุมภายในของ
บริษทั ให้ปฏิบติัตามนโยบายและขอ้พึงปฏิบติัท่ีไดรั้บมอบหมาย และให้เป็นไปตามแผนงานท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั และสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ละคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์

ในปี 2562 คณะกรรมการไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยการซักถามขอ้มูลจากฝ่าย
บริหาร ประกอบการตรวจสอบเอกสารท่ีฝ่ายบริหารจดัท า และการตอบแบบประเมินระบบควบคุมภายในของ
บริษทัฯ ดว้ยตนเอง ซ่ึงสรุปผลการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษทัดา้นต่างๆ 5 ส่วน คือ การควบคุมภายใน
องค์กร  การประเมินความเส่ียงการควบคุมการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการ
ติดตาม คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในสภาพปัจจุบนั
รวมทั้งมีการควบคุมภายในในหัวขอ้อ่ืนของระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสมในสภาพปัจจุบนั
บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในโดยเฉพาะในเร่ืองการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผู ้
ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอเหมาะสมและสามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัอนัเกิดจากการท่ี
ผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือไม่มีอ านาจเพียงพอ 

ในส่วนของการควบคุมภายในของบริษทัย่อยนั้น บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้บริษทัยอ่ยด าเนินการจดัให้มีระบบ
การควบคุมภายในท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการควบคุมภายในของบริษทัฯโดยบริษทัฯ มีการเขา้ไปตรวจสอบการ
ด าเนินงานของบริษทัยอ่ยเป็นประจ า ซ่ึงท่ีผา่นมาพบว่า บริษทัยอ่ยไดจ้ดัให้มีการควบคุมภายในดา้นต่างๆทั้ง 5 ส่วน 
ท่ีเพียงพอเช่นเดียวกบับริษทัฯ 

สรุปผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ มีดงัน้ี 

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

บริษทัมีการก าหนดเป้าหมายชดัเจนและวดัผลไดโ้ดยมีการพิจารณาถึงสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นและความเป็นไป
ไดข้องเป้าหมาย เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด มีการก าหนดค่าตอบแทนให้พนกังานตามผลการ
ปฏิบติังานของพนกังานในแต่ละปีอยา่งสมเหตุสมผลโดยไม่มีการจูงใจหรือใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนท่ีเกินสมควร
แก่พนกังานในลกัษณะท่ีอาจน าไปสู่การกระท าทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัโครงสร้างองคก์ร โดยมีการแบ่งแยกอ านาจหนา้ท่ีกนัอยา่งชดัเจน พร้อมทั้งได้
จดัท าจรรยาบรรณธุรกิจ ครอบคลุมหลกัการด าเนินธุรกิจ และการปฏิบติังานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และในการ
ก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบติังานต่าง ๆ บริษทัฯ ไดค้  านึงถึงความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ตามหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 



ที ่1 ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหาชน 151 

การประเมินความเส่ียง  (Risk  Assessment) 

บริษทัมีการประเมินความเส่ียง ทั้งปัจจยัความเส่ียงท่ีมาจากภายนอกและภายในบริษทัและมีการวิเคราะห์
เหตุการณ์ท่ีจะท าให้ปัจจยัท่ีเป็นความเส่ียงนั้นเกิดขึ้นผา่นการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประจ าเดือน
และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส นอกจากน้ี บริษทัมีการก าหนดให้มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์
ท่ีเป็นสาเหตขุองปัจจยัความเส่ียง และมาตรการในการลดความเส่ียงเหล่านั้น โดยบริษทัไดแ้จง้ให้พนกังานทุกคนท่ี
เก่ียวขอ้งรับทราบและปฏิบติัตามมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ี บริษทัมีการติดตามแต่ละหน่วยงาน 
ถึงการปฏิบติัตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไว ้ผา่นการประชุมระดบัผูบ้ริหารและระดบัคณะกรรมการ
อยา่งสม ่าเสมอ 

การควบคุมการปฏิบัติ (Control Activities) 

บริษทัมีการก าหนดขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี และวงเงินอนุมติัของผูบ้ริหารในแต่ระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน ก าหนด
นโยบายการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวโดยจดัให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการ ก าหนดให้ฝ่าย
กฎหมายของบริษทัท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบและให้ค าแนะน าใหก้ารด าเนินงานของบริษทัเป็นไปตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง นโยบายการควบคุมภายใน และระเบียบหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย ์

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information and Communication) 

ในการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทั บริษทัมีการจดัส่งขอ้มูลประกอบการพิจารณาและหนงัสือเชิญ
ประชุมโดยแสดงรายละเอียดของเร่ืองท่ีจะน าเสนอทุกคร้ังเพ่ือให้คณะกรรมการมีขอ้มูลท่ีเพียงพอในการตดัสินใจ 
โดยคณะกรรมการจะไดรั้บหนงัสือเชิญประชุมก่อนการประชุมโดยเฉล่ีย 7 วนั และมีการจดัท ารายงานการประชุม
โดยระบคุวามเห็นและมติของท่ีประชุม เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถสอบทานความเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการภายหลงัได ้

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บริษทัก าหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุม
ภายในของพนกังานในแต่ละส่วนงานโดยมีการก าหนดใหผู้ต้รวจสอบภายในตอ้งรายงานผลการตรวจสอบโดยตรง
ต่อคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเฉพาะในกรณีท่ีตรวจพบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั
จะตอ้งรายงานเพ่ือพิจารณาส่ังการแกไ้ขภายในระยะเวลาอนัสมควร 

 
11.2   ความเห็นของกรรมการตรวจสอบต่อการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ โดยในปี 2562 ไดมี้การจดัประชุมทั้งส้ิน  4  คร้ัง เป็นการร่วมประชุมกบัผูบ้ริหาร ผูส้อบ
บญัชี และผูต้รวจสอบภายในตามความเหมาะสม  ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1. สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินส าหรับปี 2562 ร่วมกบัผูบ้ริหารและ
ผูส้อบบญัชี เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อยไดจ้ดัท าขึ้นอย่างถูกตอ้งตามท่ีควรใน
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สาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ ครบถว้น และเช่ือถือได ้พร้อม
ทั้งให้ขอ้สังเกตและรับทราบแนวทางแกไ้ขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษทัฯ 

2. สอบทานให้บริษทัฯ มีการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 
audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่า รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษทัฯ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ไดติ้ดตามการด าเนินงานในปี 2562 ตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ ท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินอย่างถูกต้องในสาระส าคัญตาม
หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลรายการระหว่างกนัหรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจ มีการ
ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 

 

11.3   หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

1.   นายพรชัย  ศิริกิจพาณิชย์กูล ต าแหน่งผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) 
เป็นผูด้  ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่านายพรชยั  ศิริกิจพาณิชยก์ลู  มี
คุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์โดยตรงในงานตรวจสอบภายในสามารถส่ือสารท าความเขา้ใจและให้ค  าแนะน าหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
สนบัสนุนให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้นไดเ้ป็นอยา่งดีทั้งน้ีกรณีท่ีมีการแต่งตั้ง  ถอดถอน  และโยกยา้ยผูด้  ารง
ต าแหน่งหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน  ตอ้งไดรั้บการเห็นชอบจากคณะกรรมการการตรวจสอบ 

2.  นางสาวเกศริน เดชพันธุ์  ต าแหน่ง เลขานุการบริษทัและเป็นผูด้  ารงต าแหน่งหัวหน้างานก ากบัดูแลการ
ปฏิบติังานของบริษทั 

 



1 ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
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12.   รายการระหว่างกนั 

12.1   ลักษณะรายการระหว่างกัน  

ในระหว่างปี 2562 บริษทัมีรายการกบับริษทัย่อย โดยเป็นรายการซ้ือขายสินคา้และวตัถุดิบระหว่างกนัตาม
สายการผลิตของแต่ละบริษทั ซ่ึงรายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ท่ีตกลงกนัตามปกติ
ธุรกิจ และมีรายการระหว่างบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนไดแ้ก่ การกูยื้มระยะส้ันและระยะยาวระหว่างกลุ่มบริษทั  

รายการระหว่างกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยไวค้รบถว้นแลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 หวัขอ้ 4 

12.2    มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัตริายการระหว่างกนั  

บริษทัไดมี้การก าหนดมาตรการและขั้นตอนการท ารายการระหว่างกนั โดยให้มีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
กฎระเบียบของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   หากมี
รายการระหว่างกนัของบริษทัหรือบริษทัย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลท่ีอาจมีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพ้ิจารณาความสมเหตุสมผลของการเขา้ท ารายการ และ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ในกรณีท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึ้น บริษทัไดใ้ห้ผูเ้ช่ียวชาญ
อิสระ หรือผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการ
ตดัสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถื้อหุ้นตามแต่กรณี ทั้งน้ี การก าหนดราคาและเง่ือนไขการท ารายการ จะตอ้ง
เป็นไปตามลกัษณะธุรกิจปกติ เป็นไปตามราคายุติธรรม หรือมีการเปรียบเทียบกบัราคาตลาด นอกจากน้ี ผูมี้ส่วนได้
เสีย อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกนันั้น ๆ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมติั
รายการระหว่างกนันั้น ๆ ได ้ 

ทั้งน้ี บริษทัจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชีของบริษทั  

12.3    นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

หากบริษทัมีการเขา้ท ารายการระหว่างกนัในอนาคต บริษทัจะปฏิบติัตามมาตรการการอนุมติัรายการระหว่าง
กนัตามขอ้ 12.2 โดยการเขา้ท ารายการระหว่างกนัของบริษทัในอนาคตนั้น จะเป็นรายการตามปกติธุรกิจท่ีมีเง่ือนไข
ทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัตามปกติธุรกิจ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
และผูถื้อหุ้น ส่วนนโยบายการก าหนดราคาระหว่างบริษทักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนันั้น จะก าหนดจากราคาตามปกติ
ของธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีก าหนดให้กบับคุคลหรือกิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ส าหรับราคาสินคา้ท่ีซ้ือจากบริษทัยอ่ย
จะเป็นไปตามราคาขายของบริษทัยอ่ยท่ีก าหนดจากราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมโดยเทียบเคียงไดก้บัราคาตลาด 

การเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนั จะเป็นไปตามระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบับุคคลหรือ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
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13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคญั 

ตารางสรุปงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย  
 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม ณ วันที่ 31 ธนัวาคม ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 
 2560 2562 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์             

สินทรัพย์หมุนเวียน             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 836.77 15.50% 879.62 18.25% 505.39 10.40% 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 889.27 16.48% 900.18 18.67% 1,065.37 21.92% 
เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27.43 0.51% 51.70 1.07% 15.90 0.33% 
สินคา้คงเหลือ 546.92 10.13% 261.97 5.43% 317.03 6.52% 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 134.28 2.49% 73.73 1.53% 164.74 3.39% 
รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 2,434.67 45.11% 2,167.20 44.96% 2,068.43 42.57% 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน             
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 4.22 0.08% 36.10 0.75% 59.09 1.22% 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 26.50 0.49% 16.50 0.34% 13.50 0.28% 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ 210.00 3.89% 232.13 4.82% 173.61 3.57% 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  2,630.93 48.75% 2,259.13 46.86% 2,441.83 50.40% 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 52.83 0.98% 59.15 1.23% 44.75 0.77% 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 24.84 0.46% 26.21 0.54% 27.35 0.56% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 12.89 0.24% 24.29 0.50% 30.86 0.63% 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,962.21 54.89% 2,653.51 55.04% 2,790.99 57.43% 

รวมสินทรัพย์ 5,396.88 100.00% 4,820.71 100.00% 4,859.42 100.00% 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น             

หนีสิ้นหมุนเวียน             
เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 169.00 3.13% 123.00 2.55% 30.00 0.62% 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,290.70 23.92% 1,116.36 23.16% 1,109.97 22.84% 
รายไดร้อตดับญัชีส่วนท่ีรับรู้ภายในหน่ึงปี 10.48 0.19% 12.72 0.26% 23.42 0.48% 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยท่ีก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 221.30 4.10% 24.49 0.51% 13.72 0.28% 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 45.07 0.83% 241.03 5.02% 247.81 5.10% 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 84.12 1.56% 11.83 0.25% 8.16 0.17% 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 13.28 0.25% 23.56 0.49% 20.11 0.41% 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,833.95 33.98% 1,552.99 32.21% 1,453.19 29.90% 



ที ่1 ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม  
2562 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม  
2561 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม  
2560 

 ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  ล้านบาท  % 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน             

รายไดร้อตดับญัชี        48.13  0.89%        50.32  1.04%       52.51  1.08% 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   32.30  0.60%   184.01  3.82%     455.86  9.38% 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี          1.80  0.03%          4.00  0.08%         4.32  0.09% 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน       78.51  1.46%       65.26  1.35%        56.00  1.15% 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน        4.43  0.08%        4.19  0.09%         3.97  0.08% 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน     165.17  3.06%     307.78  6.38%      572.66  11.78% 

รวมหนีสิ้น   1,999.12  37.04%   1,860.77  38.60%   2,025.85  41.69% 

ส่วนของผูถื้อหุน้             

ทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้     287.78  5.33%     287.78  5.97%      287.78  5.92% 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั   1,213.60  22.49%   1,213.60  25.17%   1,213.60  24.97% 

ก าไรสะสม             

   จดัสรรแลว้             

        ทุนส ารองตามกฎหมาย       75.70  1.40%       75.82  1.57%       73.82  1.52% 

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร   1,648.57  30.55%   1,211.76 25.14%  1,076.36  22.15% 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่   3,225.65  59.77%   2,788.96  57.85%  2,651.56  54.57% 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม     172.11  3.19%     170.98  3.55%     182.01  3.75% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   3,397.76  62.96%   2,959.94  61.40%   2,833.57  58.31% 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  5,396.88  100.00%  4,820.71  100.00%   4,859.42  100.00% 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 6,625.58 100.00% 6,498.90 100.00% 7,526.71 100.00% 

ตน้ทุนขายและบริการ -5,936.92 -89.61% -5,628.05 -86.60% -6,645.14 -88.29% 

ก าไรขั้นต้น 688.67 10.39% 870.85 13.40% 881.57 11.71% 

รายไดด้อกเบ้ียรับ 5.72 0.09% 4.98 0.08% 3.05 0.04% 

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อ
ขาย 

524.77 7.92% - - - - 

รายไดอ้ื่น 89.31 1.35% 131.18 2.02% 59.31 0.79% 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย -119.01 -1.80% -95.34 -1.47% -89.39 -1.19% 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร -287.09 -4.33% -313.89 -4.83% -337.06 -4.48% 

ค่าใชจ้่ายทางตรงท่ีเกิดจาก
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ 

-20.35 -0.31% -37.96 -0.58% -33.45 -0.44% 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร -27.71 -0.42% -23.64 -0.36% -30.41 -0.40% 

ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายเงินลงทนุ
ในบริษทัยอ่ย 

- - - - -9.00  -0.12% 

ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายเงินลงทนุ
ในบริษทัร่วม 

2.31 0.03% - - - - 

ตน้ทุนทางการเงิน -10.63 -0.16% -31.66 -0.49% -35.43 -0.47% 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั
ร่วม 

-18.15 -0.27% -22.99 -0.35% 1.25 0.02% 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 827.84 12.49% 481.53 7.41% 410.44 5.45% 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ -101.54 -1.53% -44.55 -0.69% -0.59 -0.01% 

ก าไรส าหรับปี 726.30 10.96% 436.98 6.72% 409.85 5.45% 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

การด าเนินงานที่ยกเลิก             

ขาดทนุ ส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก   
- สุทธิจากภาษี 

- - - - -3.90 -0.05% 

ก าไรส าหรับปี 726.30 10.96% 436.98 6.72% 405.95 5.39% 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่             

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

            

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหมข่อง
ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้

10.88 0.16% -6.75 -0.10% - - 

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภท
ใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 

-2.18 -0.03% 1.35 0.02% - - 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่นส าหรับปี-สุทธิ
จากภาษีเงินได ้

8.70 0.13% 5.40 0.08% - - 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 735.00 11.09% 431.58 6.64% 405.95 5.39% 

การแบ่งปันก าไร              

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 722.11 10.90% 430.70 6.63% 401.31 5.33% 

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ    
    ควบคุม 

4.19 0.06% 6.28 0.10% 4.64 0.06% 

ก าไรส าหรับปี 726.30 10.96% 436.98 6.72% 405.95 5.39% 

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม             

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 730.78 11.03% 425.18 6.54% 401.31 5.33% 

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ 
    ควบคุม 

4.22 0.06% 6.39 0.10% 4.64 0.06% 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 735.00 11.09% 431.58 6.64% 405.95 5.39% 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 2.51   1.50   1.39   
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อัตราส่วนทางการเงนิ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง       

   อตัราส่วนสภาพคล่อง (คร้ัง) 1.33 1.40 1.42 

   อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (คร้ัง) 1.03 1.23 1.21 

อัตราส่วนแสดงการด าเนินงาน       

   อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (คร้ัง) 7.52 6.70 7.07 

   ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 49 55 52 

   อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (คร้ัง) 14.68 19.44 18.04 

   ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 25 19 20 

   อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (คร้ัง) 4.93 5.06 5.41 

   ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั)  74 73 68 

   Cash Cycle (วนั) 0 1 4 

อัตราส่วนการช าระหนี ้       

   อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.59 0.63 0.71 

   อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.07 0.19 0.26 

   อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 78.89 16.21 12.45 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร       

   อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 10.39 13.40 11.80 

   อตัราก าไรสุทธิ (%) 10.90 6.63 5.29 

   ก าไรต่อหุ้น (บาท) 2.51 1.50 1.39 

   อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 16.41 10.60 8.75 

   อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 24.40 14.55 15.53 

   อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) 33.87 66.82 64.54 
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14.  การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
14.1 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
  

รายไดจ้ากการขาย จ านวน 6,626 ลา้นบาท (2561: 6,499 ลา้นบาท) เพ่ิมขึ้น 127 ลา้นบาท คดิเป็น 2%  รายไดก้ลุ่มงาน
รับจา้งประกอบเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากไดรั้บค าส่ังซ้ือเคร่ืองปรับอากาศจากลูกคา้รายใหม่เพ่ิมขึ้น  ในขณะท่ีรายไดก้ลุ่ม
ช้ินส่วนยานยนตแ์ละช้ินส่วนเคร่ืองใชไฟฟ้าลดลง เน่ืองจากยอดขายในประเทศและส่งออกลดลงตามสภาวะ
อุตสาหกรรมซ่ึงส่งผลให้ก าไรขั้นตน้ลดลง  โดยในระหว่างปีบริษทัมีก าไรจากกาขายโรงงานท่ีแหลมฉบงั 524 ลา้นบาท
(หลงัภาษี 420 ลา้นบาท) โดยมีค่าใชจ้่ายในการขายเก่ียวกบัค่าใชจ้่ายในการส่งออกเพ่ิมขึ้น ในขณะท่ีค่าใชจ้่ายในการ
บริหารลดลง อีกทั้งดอกเบ้ียจ่ายก็ลดลงดว้ยเน่ืองจากในระหว่างปีมีการคืนเงินกูย้ืมจากธนาคาร  ท าให้ทั้งปีบริษทัมี 
ก าไรสุทธิ จ านวน 722 ลา้นบาท (2561 : 431 ลา้นบาท) เพ่ิมขึ้น 291 ลา้นบาท คิดเป็น 67.5% ก าไรท่ีเพ่ิมขึ้นมาจากก าไร
จากการขายโรงงานท่ีแหลมฉบงัจ านวน 420 ลา้นบาท หกั ค่าใชจ้า่ยพิเศษอื่นๆ รวม 37 ลา้นบาท เช่น การตดัจ าหน่าย
ส่วนต่อเติมอาคารเม่ือมีการยา้ยโรงงานและการจ่ายเงินชดเชยพนกังานและการบนัทึกส ารองผลประโยชน์พนกังาน 400 
วนั ตามกฎหมายใหม่ จึงมีก าไรจากการด าเนินงาน 339 ลา้นบาทโดยมีก าไรท่ีเป็นตวัเงิน EBITDA จ านวน 650 ลา้นบาท 
ไม่รวมก าไรจากรายการพิเศษ 
 

 
14.2 ฐานะการเงินของบริษัท 
สินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีสินทรัพยร์วมจ านวน 5,397 ลา้นบาท (ปี 2561: 4,821 ลา้นบาท) เพ่ิมขึ้น 576 ลา้นบาท  
คิดเป็น 12%   รายการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

▪ สินคา้คงเหลือ เพ่ิมขึ้น 285 ลา้นบาท จากลูกคา้รายใหม่และนโยบายการท าสต๊อค โดยระยะเวลาการหมุนของ
สินคา้ปี 2562 เท่ากบั 25 วนั (ปี 2561 : 19 วนั) 

▪ เงินลงทุนในบริษทัร่วม  ลดลง 32 ลา้นบาท จากการลดสัดส่วนการถือหุ้น 
▪ ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ เพ่ิมขึ้น 372 ลา้นบาท จากการขยายธุรกิจสร้างโรงงานและส่ังซ้ือเคร่ืองจกัรท่ี

ระยอง  
หนีสิ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  มีหน้ีสินรวมจ านวน 1,999 ลา้นบาท (ปี 2561: 1,861 ลา้นบาท) เพ่ิมขึ้น จ านวน 138 ลา้น
บาท คิดเป็น 7% รายการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

▪ เจา้หน้ีการคา้เพ่ิมขึ้น 175 ลา้นบาท ซ่ึงผนัแปรตามตามยอดซ้ือวตัถุดิบและยอดขายท่ีเพ่ิมขึ้น 
▪ จ่ายคืนเงินกูย้ืมสถาบนัการเงิน 302 ลา้นบาท จากเงินรับจากการขายโรงงานท่ีแหลมฉบงั  
▪ เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ิมขึ้น 197 ลา้นบาท จากการขยายธุรกิจสร้างโรงงานและส่ังซ้ือเคร่ืองจกัรท่ีระยอง  
▪ ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพ่ิมขึ้น 72 ลา้นบาท เน่ืองจากก าไรจากการขายโรงงานท่ีแหลมฉบงั 
▪ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น D/E เท่ากับ 0.59 เท่า ( ปี 2561 : 0.63 เท่า) หน้ีสินส่วนใหญ่เป็น

เจา้หน้ีการคา้  
▪ อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  D(int) /E เท่ากบั 0.07 เท่า (ปี 2561 : 0.19 เท่า) 

 



SNC 

 

 

160 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหำชน | รายงานประจ าปี 2562 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ส่วนของผูถื้อหุ้นจ านวน 3,398 ลา้นบาท (ปี 2561 จ านวน 2,960 ลา้นบาท) เพ่ิมขึ้นจ านวน 
438 ลา้นบาท จากการท่ีบริษทัมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2562 จ านวน 722 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ดัสรรเงินปันผลระหว่าง
กาลส าหรับปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 287,777,339 หุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 
144 ลา้นบาท และในงวดส้ินปีอนัเป็นงวดสุดทา้ยในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 287,777,339 
หุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 101 ลา้นบาทโดยก าหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยในวนัท่ี 27 เมษายน 2563 บริษทัจดัสรรเงิน
ปันผลรวมเป็นอตัราหุ้นละ 0.85 บาท หรือคดิเป็นอตัราร้อยละ 38 ของก าไรสุทธิ (นโยบาย: จ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ หากไม่มีเหตจุ าเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
บริษทัอยา่งมีนยัส าคญั ) โดยมีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) ร้อยละ 24.40  (ปี 2561: ร้อยละ 14.55) 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ตามท่ีบริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย นายสุชาติ บุญ
บรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ นางชนิสา ชุติภทัร์ และ นายชยัศกัด์ิ องัคสุ์วรรณ เป็นกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทัฯ โดยในปี  2562 ไดมี้การจดัประชุมทั้งส้ิน  4   คร้ัง เป็นการร่วมประชุมกบัผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบภายใน
ตามความเหมาะสม  ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

 
1. สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินส าหรับปี 2562 ร่วมกบัผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชี เพื่อให้

มัน่ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อยไดจ้ดัท าขึ้นอย่างถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ ครบถว้น และเช่ือถือได ้พร้อมทั้งให้ขอ้สังเกตและรับทราบ
แนวทางแกไ้ขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษทัฯ 

2. สอบทานให้บริษทัฯ มีการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ท่ีเหมาะสม
และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบพิจารณา
แต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่า รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

6. สอบทานการปฏิบติังานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น  ระเบียบปฏิบติัและขอ้
กฎหมาย ซ่ึงบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่ ( Thailand ‘s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Committee : CAC ) เม่ือวนัท่ี 16 
ตุลาคม 2558  เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ มีระบบการควบคุมท่ีเหมาะสม และ เพียงพอในการป้องกนัความเส่ียงดา้นทุจริต
คอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ไดติ้ดตามการด าเนินงานในปี 2562 ตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ท่ี
ไดรั้บมอบหมาย โดยมีความเห็นว่า บริษทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงินอยา่งถูกตอ้งในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มี
การเปิดเผยขอ้มูลรายการระหว่างกนัหรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งเพียงพอ มีระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจ  มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 

 
 

        
(นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 



ที ่ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

 

 คณะกรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบตอ่งบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทัยอ่ย  และสารสนเทศทางการเงินท่ี
ปรากฎในรายงานประจ าปี  งบการเงินดงักล่าวจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย  โดยเลือกใช้
นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ  และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการ
จดัท า  รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็น
ประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไป 

 

 คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีและด ารงรักษาไวซ่ึ้งระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  เพ่ือให้มัน่ใจไดอ้ยา่งมีเหตผุลว่าขอ้มูลทางการบญัชีมีความถูกตอ้ง  ครบถว้นและเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไว้
ซ่ึงทรัพยสิ์น  ตลอดจนเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผดิปกติอยา่งมีสาระส าคญั 

  

ทั้งน้ีคณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ  ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพ
ของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองน้ีปรากฏใน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจ าปีน้ีแลว้ 
 

 คณะกรรมการมีความเห็นว่า  ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ  และบริษทัยอ่ย  โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีน่า
พอใจและสามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตผุลต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทั ฯ  และ
บริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

 

 

 

 

 

นายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล   ดร.สมชยั  ไทยสงวนวรกุล 

ประธานกรรมการบริษทั   ประธานกรรมการบริหาร 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกัด (มหำชน) ได้จัดตั้ งคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ซ่ึง

ประกอบดว้ย กรรมกำรอิสระทั้งหมดจ ำนวน 3 ท่ำน ไดแ้ก่ 

1) นำยชยัศกัด์ิ  องัคสุ์วรรณ    ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ และก ำหนดค่ำตอบแทน 

2) นำยวิศำล  วุฒิศกัด์ิศิลป์  กรรมกำรสรรหำ และก ำหนดค่ำตอบแทน 

3) พล.ต.ท นพ. นพศกัด์ิ ภูวฒันเศรษฐ กรรมกำรสรรหำ และก ำหนดค่ำตอบแทน 

 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนไดป้ฏิบติัหน้ำท่ีตำมขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ โดยระหว่ำงปี 2562 คณะกรรมกำรสรรหำ และก ำหนดค่ำตอบแทนไดมี้กำรประชุม

รวมทั้งส้ิน 2 คร้ัง โดยกรรมกำรทุกท่ำนไดเ้ขำ้ร่วมประชุมครบทุกคร้ัง สรุปสำระส ำคญัไดด้งัน้ี 

1) พิจำรณำหลกัเกณฑ์ในกำรสรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสม เพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั รวมทั้ง

คดัเลือกบุคคลท่ีมีควำมเหมำะสม และเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำร  น ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นผู ้

แต่งตั้งกรรมกำร 

2) พิจำรณำแนวทำงก ำหนดค่ำตอบแทน และรูปแบบของค่ำตอบแทน  ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตัวเงินของ 

คณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำร เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมติั 

3) พิจำรณำหลกัเกณฑ์ในกำรสรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมเพ่ือด ำรงต ำแหน่งผูบ้ริหำรระดบัสูง รวมทั้ง

คดัเลือกบุคคลท่ีมีควำมเหมำะสม และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพิจำรณำอนุมติั 

4) พิจำรณำแนวทำงก ำหนดค่ำตอบแทน และรูปแบบของค่ำตอบแทน  ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตัวเงินของ

ผูบ้ริหำรระดบัสูง และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพิจำรณำอนุมติั 

5) ส่งเสริม สนบัสนุน และเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นรำยยอ่ยเสนอวำระและเสนอช่ือบุคคลเขำ้เป็นกรรมกำร แทน

กรรมกำรท่ีครบวำระเป็นกำรล่วงหนำ้ ตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยำยน 2562  จนถึงวนัท่ี 16 ธนัวำคม 2562 

 

 

 

 

(นำยชยัศกัด์ิ  องัคสุ์วรรณ) 

ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  คือ นำยสมบุญเกิดหลิน 

ประธำนเป็นคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงไดป้ฏิบติัหน้ำท่ีตำมขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมำยจำก

คณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยระหว่ำงปี 2562  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงได้มีกำรประชุมรวมทั้ งส้ิน 4 คร้ัง โดย

กรรมกำรทุกท่ำนไดเ้ขำ้ร่วมประชุมครบทุกคร้ัง สรุปสำระส ำคญัไดด้งัน้ี 

 

1. ก ำหนดนโยบำยและกรอบกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงทุกประเภทของบริษทั  
2. จดัวำงรูปแบบโครงสร้ำงของกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทั  ก ำหนดกลยุทธ์ท่ีใช้ในกำรบริหำรควำมเส่ียง 

และจดัท ำระบบเตือนภยัของควำมเส่ียงทุกประเภทเพื่อจดักำรควำมเส่ียงให้อยูใ่นระดบัที่สำมำรถยอมรับได้ ให้
สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทั  

3. ก ำกบั ดูแล ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน  เพื่อทบทวนและพฒันำระบบควำมเส่ียงให้มีประสิทธิภำพ 
รวมทั้งให้มีกำรจดัท ำวิเครำะห์ประเมินปัจจยัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้น และจะมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของ
บริษทั ทั้งควำมเส่ียงท่ีมำจำกภำยนอกและท่ีจะเกิดขึ้นภำยในบริษทั 

4. จดัให้มีกำรส่ือสำร และท ำควำมเขำ้ใจกบัคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  
5. ประเมินสถำนกำรณ์เป็นระยะ เพ่ือให้มัน่ใจว่ำ กำรจดักำรควำมเส่ียงมีควำมเพียงพอ และเหมำะสม ไดถู้กน ำไป

ปฎิบติัอย่ำงต่อเน่ือง และเป้ำหมำยท่ีก ำหนด รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย
อื่นๆอยำ่งเหมำะสม 

 

 

 

(นำยสมบุญ  เกิดหลิน) 

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
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รายงานคณะกรรมการ ESG 
 

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมกำร ESG  คือ นำยสมบุญเกิดหลิน ประธำนเป็น

คณะกรรมกำร ESG  

คณะกรรมกำร ESG ไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีตำมขอบเขตหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร

บริษัทฯ โดยระหว่ำงปี 2562  คณะกรรมกำร  ESGได้มีกำรประชุมรวมทั้งส้ิน 7 คร้ัง โดยกรรมกำรทุกท่ำนได้เข้ำร่วม

ประชุมครบทุกคร้ัง สรุปสำระส ำคญัไดด้งัน้ี 

1. พิจำรณำทบทวนนโยบำยเก่ียวกบัหลกับรรษทัภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทั
อยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวทำงปฏิบติัของสำกล และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. พิจำรณำประเด็นส ำคญัท่ีมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกส่วน ทั้งในดำ้นสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดสำยโซ่
อุปทำนเพื่อก ำหนดวตัถุประสงค ์และกลยทุธ์ในกำรด ำเนินกำร 

3. ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรของคณะท ำงำน ให้ค  ำปรึกษำและแนะน ำแนวทำงกำรด ำเนินกำร ให้สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์และเป็นไปแนวปฏิบติัของสำกล 

4. ก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนของบริษทัให้เป็นไปตำมหลกับรรษทัภิบำลของสถำบนัก ำกบั เช่น ตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์เป็นตน้ ดว้ยควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

5. น ำแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแล

กิจกำรของ OECD (OECD Principles of Corporate Governance) มำใช้เป็นหลกัในกำรด ำเนินงำน ไดแ้ก่ สิทธิ

ของผูถื้อหุ้น กำรปฏิบัติ ต่อผูถื้อหุ้นอยำงเท่ำเทียมกัน สิทธิของผูมี้ส่วนได้เสีย กำรเปิดเผยข้อมูลและควำม

โปร่งใส และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

6. ส่งเสริมกำรเผยแพร่วฒันธรรมในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
และส่ิงแวดลอ้มเพ่ือกำรพฒันำท่ีย ัง่ยืนให้เป็นท่ีเขำ้ใจทัว่ทุกระดบั และมีผลในทำงปฏิบติั 

7. ทบทวนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี เปรียบเทียบกบัเป้ำหมำยเพื่อก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินกำรของบริษทัฯ 
ให้สอดคลอ้งกบันโยบำยเก่ียวกบัหลกับรรษทัภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทั
ในปีต่อไป 

 

 
(นำยสมบุญ เกิดหลิน) 

 nประธำนคณะกรรมกำร ESG 
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 25/2562 

วนัท่ี 27  มีนำคม พ.ศ. 2562  
ณ ห้องประชุมส ำนกังำนใหญ่ บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

เร่ิมประชุมเวลำ 14.30 น. 
 

 คุณสำธิต ชำญเชำวน์กุล ประธำนกรรมกำรบริษทั ท ำหนำ้ท่ีเป็นประธำนท่ีประชุม 
คุณอนะรัช ชยัธนะภิญโญ เลขำนุกำรท่ีประชุม ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทรำบจ ำนวนหุ้นทั้งหมดและหุ้นท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงของบริษทัดงัน้ี 
หุ้นจดทะเบียนและมีสิทธิออกเสียง  จ ำนวน  287,777,339 หุ้น 
  
 
 
 
 
 
 
จ ำนวนหุ้นท่ีลงทะเบียนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีอยูท่ั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตำมมำตรำ 103 แห่ง

พระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ แลว้  
คุณสำธิต ชำญเชำวน์กุล ประธำนกรรมกำรบริษทั กล่ำวเปิดประชุม  
เลขำนุกำรท่ีประชุมไดแ้นะน ำคณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และผูส้อบบญัชีดงัน้ี 
1. คุณสำธิต ชำญเชำวน์กุล  ประธำนกรรมกำรบริษทั และกรรมกำรอิสระ 
2. ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล ประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำร 
3. คุณชยัศกัด์ิ องัคสุ์วรรณ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
   กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ 
4. คุณสุชำติ บุญบรรเจิดศรี ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ 
5. คุณวิศำล วุฒิศกัด์ิศิลป์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และกรรมกำรอิสระ 
6. คุณชนิสำ ชุติภทัร์ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ 
7. พล.ต.ท.นพ.นพศกัด์ิ  ภูวฒันเศรษฐ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และกรรมกำรอิสระ 
8. คุณสมบุญ เกิดหลิน ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง กรรมกำร ESG  
   กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร 
9. คุณสำมิตต ์ ผลิตกรรม ประธำนกรรมกำร ESG กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  
   กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร 
10. คุณรัฐภูมิ นนัทปถว ี กรรมกำรผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชีกำรเงิน 
11. คุณวิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผูส้อบบญัชี 
12. คุณอนะรัช ชยัธนะภิญโญ เลขำนุกำรท่ีประชุม    

                         กรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชุม 9 ท่ำน คิดเป็น 100% ของกรรมกำรทั้งหมด

 เร่ิมประชุม ปิดประชุม 
ผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมทั้งหมดจ ำนวน 87  รำย 94  รำย 
มำดว้ยตนเอง  65  รำย   69  รำย 
รับมอบฉนัทะ   22  รำย   25  รำย 
จ ำนวนหุ้นทั้งหมด 146,705,148 หุ้น 148,421,548 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละของหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด 50.98 51.58 
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เลขำนุกำรท่ีประชุมไดแ้จ้งให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ  บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวำระกำรประชุม ส่ง
ค ำถำมล่วงหน้ำ และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร นับตั้งแต่วนัท่ี 19 กันยำยน 2561 ถึงวนัท่ี 19 
ธันวำคม 2561 ปรำกฏว่ำไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดเสนอวำระกำรประชุม ส่งค ำถำมล่วงหน้ำและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขำ้รับกำร
เลือกตั้งเป็นกรรมกำรมำแต่อยำ่งใด  

ในกำรประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี มติของท่ีประชุมให้ถือตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ “ขอ้ 34” โดยมติของท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นบัหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึง
เสียง ถำ้มีคะแนนเสียงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด  และในกำรลงคะแนน
ของวำระกำรประชุมทุกวำระ ขอให้ท่ำนผูถื้อหุน้โปรดระบำยสีลงในช่อง      ว่ำ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
ลงในบตัรลงคะแนนท่ีไดม้อบใหล่้วงหนำ้ไวก่้อนแลว้ โดยในกำรลงคะแนนในบตัรน้ีจะใชเ้วลำประมำณ 1 นำที เม่ือครบ
เวลำ จะมีเจำ้หนำ้ท่ีเป็นผูจ้ดัเก็บและท ำกำรรวบรวมคะแนน กำรนบัคะแนน จะนบัเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย นบัเสียงท่ีงดออกเสียง 
บตัรเสีย และท่ีเหลือ คือเสียงท่ีเห็นดว้ยเพื่อประกำศใหท่ี้ประชุมทรำบ กรณีดงัต่อไปน้ีบริษทัจะถือว่ำเป็นบตัรเสีย ระบำยสี
ลงคะแนนในบตัรไม่ชดัเจน หรือมำกกว่ำ 1 ขอ้ หรือมีกำรแกไ้ขเคร่ืองหมำยในบตัรลงคะแนน แต่ไม่ลงลำยมือช่ือก ำกบักำร
แกไ้ข หรือไม่ลงลำยมือช่ือในบตัรลงคะแนน โดยในกำรตรวจนบัคะแนนเสียงในคร้ังน้ี มีผูต้รวจสอบนบัคะแนนเสียงคือ 
นำยสันทดั กองทพัธรรม จำกส ำนกังำนกฎหมำยกองทพัธรรม 
 

วำระท่ี 1 รับทรำบรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 24/2561 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อให้ผูถื้อหุ้นรับทรำบรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 24/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือ
วนัท่ี 30 มีนำคม 2561 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นเพื่อรับทรำบรำยงำนกำรประชุม
ดงักล่ำว  

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทรำบรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 24/2561 
 

วำระท่ี 2 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพื่อให้ผูถื้อหุ้นรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 ของบริษทัฯ   
คุณสำมิตต ์ ผลิตกรรม รองประธำนกรรมกำรบริหำร เป็นผูร้ำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  ดงัน้ี  
รำงวลัแห่งควำมภำคภูมิใจ 
1. บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) ไดรั้บรำงวลัองคก์รย ัง่ยืนระดบัดีเด่น จำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 
2. ได้รับกำรคัดเลือกให้อยู่ในรำยช่ือหุ้นย ัง่ยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ของตลำด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
3. รำงวลับริษทัจดทะเบียนดำ้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ดีเด่น จำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ในรอบปี 2561 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำย 6,499 ล้ำนบำท (2560: 7,527 ล้ำนบำท ลดลง 1,028  ล้ำนบำท) 

หลกัๆ มำจำกรำยได้จำกกลุ่ม OEM  โดยลูกค้ำส่งออกไปยงัประเทศแถบตะวนัออกกลำง ซ่ึงมีกำรปรับมำตรฐำนกำร
ประหยดัไฟฟ้ำ ท ำให้ค  ำส่ังซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศลดลง 
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ก ำไรสุทธิ จ ำนวน 431 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำก ำไรสุทธิ 6.63%  (2560: 401 ลำ้นบำท) ก ำไรสุทธิเพ่ิมขึ้น 30 ลำ้น
บำท จำกกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำนของฝ่ำยผลิตและฝ่ำยส ำนกังำน 
 
 
 

แนวคิดในกำรด ำเนินธุรกิจ เพ่ือควำมยัง่ยืนขององคก์ร 
- เร่ิมตน้จำกกำรปรับผงัองคก์รให้เป็น Matrix สนบัสนุนพนกังำนรุ่นใหม่ให้มีบทบำทในกำรท ำงำน 
- พฒันำกำรผลิต โดยน ำระบบกำรผลิตอตัโนมติัมำใช ้
- มีกำรลงทุนในระบบ SAP เพื่อบริหำรจดักำรขอ้มูลให้เช่ือมโยงกนั 
- ดำ้นลูกคำ้ มีกำรวำงแผนรักษำลูกคำ้รำยเก่ำ และเพ่ิมลูกคำ้รำยใหม่ 
- โดยจะตอ้งปฎิวติัมุมมองทำงดำ้นกำรเงิน กำรผลิต กำรตลำด และดำ้นทรัพยำกรมนุษย ์
ผลกำรด ำเนินงำนดำ้นอื่นๆ 

 กำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ 
บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน)ไดผ้ำ่นกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบติัของ 

ภำคเอกชนไทย ในกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชั่น เม่ือวนัท่ี 16 ตุลำคม 2558  โดยในปี 2561  บริษทั ฯ  ได้ท ำแบบประเมิน
ตนเอง  และน ำส่งขอ้มูลให้คณะกรรมกำร CAC พิจำรณำ เพื่อต่ออำยุใบรับรองโครงกำรแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชน
ไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  ซ่ึงบริษัท ฯ ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำและได้เข้ำร่วมพิธีรับมอบใบประกำศนียบัตรต่ออำยุ
ใบรับรองเม่ือวนัท่ี  11 ตุลำคม 2561 

กิจกรรมในปี 2561 ท่ีผำ่นมำ บริษทัมีกำรอบรมให้ควำมรู้ดำ้นกำรต่อตำ้นกำรทุจริต คอร์รัปชัน่ ในระดบัผูจ้ดักำร
และหัวหน้ำงำนมีกำรทดสอบจนผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนด รวมถึงมีกำรจดักิจกรรมนิทรรศกำร Anti-Corruption dayส ำหรับปี 
2561 บริษทัมีแผนจดัท ำแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่เพ่ือต่ออำยใุบประกำศนียบตัร และเชิญ
ชวนซพัพลำยเออร์ มำเขำ้ร่วมประกำศเจตนำรมณ์และยื่นขอค ำรับรอง 

วนัท่ี 6 กนัยำยน 2561  ผูบ้ริหำรและพนกังำนไดเ้ขำ้ร่วมงำนวนัต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ 2561 ภำยใตแ้นวคิด “คนไทย 
ต่ืนรู้สู้โกง” ท่ีไบเทค บำงนำ 

ส ำหรับปี 2562 บริษทัมีแผนเชิญชวนซพัพลำยเออร์ มำเขำ้ร่วมประกำศเจตนำรมณ์และยื่นขอค ำรับรอง 
 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อรับทรำบผลกำรด ำเนินงำน 
 

               คุณเจนเนตร เมธำวีวินิจ  เงินกูยื้มระยะยำวลดลงเกิดจำกน ำก ำไรสะสมมำช ำระหน้ีหรือไม่   
คุณรัฐภูมิ นันทปถวี บริษทัมีก ำไรสุทธิรวมทั้งปีจ ำนวน 431 ลำ้นบำท บวกค่ำเส่ือมรำคำ 300 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็น

กระแสเงินสดจ ำนวน 700  ลำ้นบำท ท่ีสำมำรถน ำมำใชใ้นกิจกรรมต่ำงๆ ทำงธุรกิจ บริษทัฯ จึงจดัสรรเงินดงักล่ำวมำช ำระ
คืนเงินกูธ้นำคำร เพื่อลดภำระดอกเบ้ียจ่ำย มีผลท ำให้ก ำไรสุทธิเพ่ิม ซ่ึงมีแผนจะจ่ำยคืนเงินกูอ้ีกในปี 2562 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทรำบผลกำรด ำเนินงำน 
 

วำระท่ี 3 พิจำรณำอนุมติังบกำรเงินประจ ำปี 2561 
 คุณรัฐภูมิ นนัทปถวี กรรมกำรผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน เป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุม 



SNC 

 
169 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหำชน | รายงานประจ าปี 2562 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตำม พรบ.บริษทัมหำชนจ ำกดั ซ่ึงก ำหนดให้บริษทัตอ้งจดังบกำรเงิน ณ 
วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีท่ีผำ่นกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีรับอนุญำตแลว้ ให้ผูถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมติังบกำรเงินประจ ำปี 
2561 ซ่ึง แสดงอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี ท่ีส่งให้กบัผูถื้อหุ้นล่วงหนำ้แลว้ 

   ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมติังบกำรเงินประจ ำปี 2561 ซ่ึง
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบและรับรองเรียบร้อยแลว้   
  ผูถื้อหุ้นไม่มีขอ้ซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม เลขำนุกำรท่ีประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำลงคะแนน
โดยท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ยจ ำนวน 146,771,548 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ยจ ำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสียงจ ำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
บตัรเสีย -     เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบกำรเงินประจ ำปี 2561 
 
วำระท่ี 4 พิจำรณำอนุมติัจดัสรรเงินปันผลส ำหรับปี 2561 

คุณสำมิตต ์ผลิตกรรม รองประธำนกรรมกำรบริหำร เป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุม 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตำมผลประกอบกำรของบริษทัท่ีมีก ำไร บริษทัฯ จึงเห็นสมควรจดัสรรเงินปันผล และ
เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดัซ่ึงก ำหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติักำรจดัสรรก ำไรดงักล่ำว 
โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบกำรจ่ำยเงินปันผลท่ีผำ่นมำดงัน้ี 
 

รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผล ปี 2561 ปี 2560 
ก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงิน (บำท) 430,696,091 401,314,147 
จ ำนวนหุ้น 287,777,339 287,777,339 
เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น:   
- เงินปันผลระหว่ำงกำล (บำท/หุ้น) 0.50 0.40 
- เงินปันผลงวดส้ินปี (บำท/หุ้น) 0.50 0.50 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยทั้งส้ิน (บำท) 287,777,339 258,999,605 
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล ร้อยละ  66.82 ร้อยละ  64.54 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมติัจดัสรรเงินปันผลจำกผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 ในงวดส้ินปีอนัเป็นงวดสุดทำ้ยในอตัรำหุ้นละ 0.50 บำท โดยก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 26 
เมษำยน 2562 ซ่ึงเม่ือรวมกบัเงินปันผลระหว่ำงกำลหุ้นละ 0.50 บำท รวมเป็นเงินปันผลอตัรำหุ้นละ 1.00 บำท ทั้งน้ีบริษทั
จดัสรรส ำรองตำมกฎหมำย ไวค้รบถว้นแลว้ 10% ของทุนจดทะเบียน 

เงินปันผลระหว่ำงกำลอตัรำหุ้นละ 0.50 บำท และเงินปันผลงวดส้ินปีอตัรำหุ้นละ 0.50 บำท จ่ำยจำกเงินปันผล
หรือเงินส่วนแบ่งก ำไรท่ีได้รับยกเวน้ไม่ต้องน ำมำรวมค ำนวณเป็นรำยได้เพื่อเสียภำษีเงินได้นิติบุคคล ผูถื้อหุ้นบุคคล
ธรรมดำจึงไม่สำมำรถใชสิ้ทธิเครดิตภำษีในกำรค ำนวณภำษีเงินไดบุ้คคลธรรมดำ   จะถูกหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย 10%   

คุณอนงค ์ยำมสัเสถียร เงินปันผลจะถูกหกั ณ ท่ีจ่ำยอยำ่งไรในกำรค ำนวณภำษีเงินไดบุ้คคลธรรมดำ 
คุณรัฐภูมิ นนัทปถวี เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ำยให้ผูถื้อหุ้นในรอบส้ินปีน้ี อตัรำหุ้นละ 0.50 บำท บริษทัจะหักภำษี ณ 

ท่ีจ่ำย 10%   
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ผูถื้อหุ้นไม่มีขอ้ซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม   เลขำนุกำรท่ีประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำลงคะแนน
โดยท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ยจ ำนวน 146,771,548 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ยจ ำนวน  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสียงจ ำนวน  -     เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 
บตัรเสีย -     เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัให้จดัสรรเงินปันผลประจ ำปี 2561 ไดต้ำมท่ีเสนอมำ 
วำระท่ี 5 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนผูท่ี้ออกตำมวำระ 
 

 พล.ต.ท.นพ.นพศกัด์ิ  ภูวฒันเศรษฐ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุม 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  เพ่ือให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งกรรมกำรบริษทัฯ ทดแทนกรรมกำรท่ีต้องออกจำก
ต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวนหน่ึงในสำม (1/3)  ของจ ำนวนกรรมกำรท่ีมีอยูท่ั้งหมด  

ตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 16 ไดก้ ำหนดว่ำในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีทุกคร้ังให้กรรมกำรตอ้ง
ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระเป็นจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด ซ่ึงปัจจบุนับริษทัฯ มีกรรมกำรรวมทั้งหมด 9 
ท่ำน ดงันั้นท่ีครบวำระตอ้งออก 1 ใน 3 ก็คือจ ำนวน 3 ท่ำน  ซ่ึงรำยนำมกรรมกำรทั้งหมด 3 ท่ำน ท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่ง
ตำมวำระในปี 2562 น้ี คือ 

   1. นำยชยัศกัด์ิ                  องัคสุ์วรรณ 
   2. นำยวิศำล                         วุฒิศกัด์ิศิลป์ 
   3. นำยสุชำติ    บุญบรรเจิดศรี 

 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรไดพ้ิจำรณำถึงคุณสมบติั ประสบกำรณ์ ควำมเหมำะสมกบักำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั อีกทั้งจำกกำรตรวจสอบผลงำน ควำมเป็นอิสระ และควำม เช่ียวชำญของกรรมกำรท่ีครบก ำหนดวำระตอ้ง
ออกทั้ง 3 ท่ำน แลว้เห็นว่ำกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำน น้ีสำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีในฐำนะกรรมกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรทั้งใน
ปัจจุบนัและในอนำคตของบริษทั และคณะกรรมกำรไดเ้ป็นอยำ่งดี จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรท่ี
ครบวำระตอ้งออกทั้ง 3 ท่ำน ดงักล่ำวกลบัเขำ้เป็นกรรมกำรของบริษทัฯต่อไปอีกวำระหน่ึง  

 

เลขำนุกำรท่ีประชุมเชิญกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำนออกจำกห้องประชุมชัว่ครำว 
 คุณจุรีรัตน์ ช่ืนสุวรรณ ขอรำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระท่ีออกตำมวำระทั้ง 3 ท่ำน 
 คุณรัฐภูมิ นนัทปถวี ขอช้ีแจงดงัน้ี 

1. คุณชยัศกัด์ิ องัคสุ์วรรณ วนัท่ีไดรั้บต ำแหน่ง 3 เมษำยน 2557 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  5  ปี 
2. คุณวิศำล วุฒิศกัด์ิศิลป์   วนัท่ีไดรั้บต ำแหน่ง 27 กรกฎำคม 2555 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  7  ปี 
3. คุณสุชำติ บุญบรรเจิดศรี วนัท่ีไดรั้บต ำแหน่ง 25 ธนัวำคม 2557 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  5  ปี 
ผูถื้อหุ้นไม่มีขอ้ซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น   เลขำนุกำรท่ีประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำลงคะแนนโดย 

ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ เพื่อกลบัเขำ้มำเป็นกรรมกำรของ
บริษทัฯ ต่ออีกวำระหน่ึง  ดงัน้ี 

 (1) นำยชยัศกัด์ิ    องัคสุ์วรรณ 
เห็นดว้ยจ ำนวน 148,421,548 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.00 
ไม่เห็นดว้ยจ ำนวน -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.00 
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งดออกเสียงจ ำนวน -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.00 
บตัรเสีย -     เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.00 

(2) นำยวิศำล วุฒิศกัด์ิศิลป์ 
เห็นดว้ยจ ำนวน 148,421,548 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.00 
ไม่เห็นดว้ยจ ำนวน -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.00 
งดออกเสียงจ ำนวน -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.00 
บตัรเสีย -     เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.00  

 (3) นำยสุชำติ  บุญบรรเจิดศรี 
เห็นดว้ยจ ำนวน 148,421,548 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.00 
ไม่เห็นดว้ยจ ำนวน -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.00 
งดออกเสียงจ ำนวน -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.00 
บตัรเสีย -     เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.00 

  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทเ์ลือกตั้งกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำนเป็นกรรมกำรบริษทัฯ  
 

วำระท่ี 6 พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
  

 คุณชยัศกัด์ิ  องัคสุ์วรรณ  ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุม 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั ซ่ึงก ำหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
อนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นประจ ำทุกปี โดยมีรำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2562 ดงัน้ี 

 

 หมำยเหตุ  
1.  ค่ำตอบแทนรำยเดือน กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรจะไม่ไดรั้บค่ำตอบแทน 
2. ผลตอบแทนประเภทอ่ืนๆ ไม่มี-   เช่น โบนัส บ ำเหน็จ หุ้นบริษทั warrant ค่ำน ้ ำมนัเดินทำง ประกนัอุบติัเหตุ ประกันชีวิต 

ประกนัสุขภำพ ค่ำรักษำพยำบำลตนเอง ครอบครัว บตัรเครดิต สมำชิกสโมสร 
 

รายละเอียด ปี 2562 (ปีที่เสนอ) 

  ประธานกรรมการ กรรมการ  รวมทั้งปี  

1.ค่ำตอบแทนประจ ำคณะกรรมกำรบริษทั 60,000  
บำท/เดือน 

30,000  
บำท/คน/เดือน 

 
2,520,000      

2.ค่ำเบ้ียประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 20,000  
บำท/คน /คร้ัง 

10,000  
บำท/คน/คร้ัง 

             600,000  

3.ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 20,000  
บำท/คน /คร้ัง 

10,000  
บำท/คน/คร้ัง 

              160,000  

4.ค่ำตอบแทนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

20,000  
บำท/คน /คร้ัง 

10,000  
บำท/คน/คร้ัง 

            80,000  

5. ค่ำเบ้ียประชุมคณะกรรมกำร ESG ไม่มี ไม่มี - 
6. ค่ำเบ้ียประชุมคณะกรรมกำร Risk Management ไม่มี ไม่มี - 
7.รถประจ ำต ำแหน่ง 40,000 บำท/เดือน ไม่มี    480,000 
8. อ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี - 

รวมทั้งส้ิน             3,840,000 
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมกำรบริษทัไดพ้ิจำรณำควำมเห็นของคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนแลว้ 
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นพิจำรณำ อนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรับปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 3,840,000 
บำท ซ่ึงเป็นค่ำตอบแทนท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกบับริษทัจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสำหกรรมเดียวกนั 

ผูถื้อหุ้นไม่มีขอ้ซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม  เลขำนุกำรท่ีประชุมจึงเสนอขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ
ลงคะแนนโดยท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ยจ ำนวน 148,421,548 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.00 
ไม่เห็นดว้ยจ ำนวน -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.00 
งดออกเสียงจ ำนวน -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.00 
บตัรเสีย -     เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.00 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจำรณำแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรของบริษทัฯ เป็นผูมี้อ ำนำจ
พิจำรณำจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรของบริษทัฯ ไดต้ำมท่ีเสนอมำ 
 

วำระท่ี 7 พิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชี 
 

คุณสุชำติ บุญบรรเจิดศรี ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุม 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน ซ่ึงก ำหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสำมญั
ประจ ำปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี 

 

คณะกรรมกำรบริษทัไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งคุณวิไลวรรณ ผล
ประเสริฐ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 8420 และ/หรือ คุณเอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4195 และ/
หรือ คุณมำริษำ ธรำธรบรรพกุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 5752 จำกบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกัด เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทั ส ำหรับปี 2562  จำกบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และ
บริษทัย่อยส ำหรับปี 2562 โดยผูส้อบบญัชีมีควำมเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนไดส่้วนเสียใดๆ กบับริษทัฯ และ
บริษทัย่อย โดยก ำหนดค่ำสอบบญัชีส ำหรับปี 2562 ภำยในวงเงินไม่เกิน 4,304,000 บำท (ค่ำสอบบญัชีปี 2561: 4,430,000 
บำท) โดยมีรำยละเอียดค่ำสอบบญัชีดงัน้ี 

  ปี 2562 (ปีท่ีน ำเสนอ)   
  ประจ ำปี ไตรมำส รวมทั้งส้ิน  ปี 2561 

1 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) 510,000 320,000 830,000  780,000 
2 บริษทั อิมมอทลั พำร์ท จ ำกดั 400,000 90,000 490,000  490,000 
3 บริษทั เอส เอน็ ซี คูลล่ิง ซพัพลำย จ ำกดั 350,000 80,000 430,000  420,000 
4 บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซำน อีโวลูชัน่ จ ำกดั 330,000 50,000 380,000  368,000 
5 บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ จ ำกดั  298,000 40,000 338,000  318,000 
6 บริษทั อลัทิเมท พำร์ท จ ำกดั 80,000 - 80,000  278,000 
7 บริษทั อินฟินิต้ี พำร์ท จ ำกดั 238,000 40,000 278,000  278,000 
8 บริษทั พำรำไดซ์ พลำสติก จ ำกดั 210,000 30,000 240,000  230,000 
9 บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จ ำกดั 410,000 90,000 500,000  500,000 
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10 บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ ์จ ำกดั 250,000 40,000 290,000  280,000 
11 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟูกอิู โฮลี อินซูเลชัน่ จ ำกดั 50,000 - 50,000  50,000 
12 บริษทั เมอิโซะ เอส เอน็ ซี พริซิชัน่ จ ำกดั 208,000 20,000 228,000  218,000 
13 บริษทั โอดิน พำวเวอร์ จ ำกดั 70,000 - 70,000  70,000 
14 บริษทั ยะลำฟ้ำสะอำด จ ำกดั 50,000 - 50,000  50,000 
15 บริษทั โอดิน เมียนมำร์ จ ำกดั 50,000 - 50,000  50,000 
16 บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เทคโน ไพพ ์จ ำกดั - - -  50,000 

  3,504,000 800,000 4,304,000  4,430,000 
 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจำก บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จ ำกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ และบริษัทย่อย โดยก ำหนดค่ำสอบบัญชีภำยในวงเงิน 4,304,000 บำท 
ส ำหรับปี 2562 ตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ 
 

ไม่ผูถื้อหุ้นอ่ืนใดมีข้อซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม เลขำนุกำรท่ีประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ
ลงคะแนน โดยท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ออกลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ยจ ำนวน 148,421,548 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.00 
ไม่เห็นดว้ยจ ำนวน -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.00 
งดออกเสียงจ ำนวน -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.00 
บตัรเสีย -     เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.00 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้มีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจำกบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี  จ ำกดั 
เป็นผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2562 โดยก ำหนดค่ำสอบบญัชีภำยในวงเงินไม่เกิน 4, 304,000 บำท  

 
วำระท่ี 8 เร่ืองอื่น ๆ 

ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล อธิบำยภำพรวมของบริษทัดงัน้ี 
ในปี 2561 ส่ิงท่ีบริษทัดีใจคือ (1) บริษทัจ่ำยเงินปันผลเพ่ิมขึ้น 10 สตำงคต์่อหุ้น (2) ยอดขำยปี 2561 ลดลง แต่ 

ผลก ำไรเพ่ิมขึ้น (3) ผูบ้ริหำรไดรั้บโบนสั ยกเวน้ประธำนท่ีไม่มีเงินเดือน และไม่มีโบนสัเป็นปีท่ี 2  
ในปี 2562  บริษทัมุ่งเนน้ (1) ทำงดำ้นกำรควบคุมตน้ทุน ควบคุมคุณภำพ เพ่ิมผลผลิตให้ดีขึ้น ซ่ึงท่ีผำ่นมำเรำ 

ได้รับรำงวลัซัพพลำยเออร์ดีเด่น (2) ทำงดำ้นกำรจดักำรภำยใน  ในส่วนของฝ่ำยผลิต บริษทัฯ ใช้ระบบ automation ซ่ึง
เคร่ืองจกัรบำงตวัเรำสำมำรถสร้ำงไดเ้อง และในส่วนของส ำนกังำนก็จะน ำ AI มำแทน  (3) ทำงดำ้นลูกคำ้ ลูกคำ้ของบริษทั
เป็นลูกค้ำชั้นน ำ ไม่มีหน้ีเสีย เก็บเงินได้ครบถ้วน ไม่มีปัญหำด้ำนกำรรับเงิน (4) ทำงด้ำนพนักงำน  บริษัทฝึกอบรม
พนักงำนให้มีทกัษะ มีควำมรู้ บริษทัส่งเสริมให้พนกังำนเรียนต่อ ปวส. ปริญญำตรี โดยพนกังำนระดบัตน้จะมีหน้ำท่ีใช้
ระบบ automation พนกังำนระดบักลำงสร้ำง automation เพื่อตอบสนองต่อผูบ้ริหำรระดบัสูง และในปี 2562 บริษทั มีแผน
ท่ีจะคืนเงินกูย้ืมธนำคำรให้หมด และมีแผนจะสร้ำงโรงงำนท่ีจงัหวดัระยอง 30,000 ตำรำงเมตร 

คุณธรรมรัตน์ โอภำสเสถียร 
1. ยอดขำยเคร่ืองปรับอำกำศปีน้ี จะดีกว่ำปีก่อนหรือไม่  
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2. แผนกำรขยำยธุรกิจเพ่ิมใน Automotive เป็น Product ประเภทไหน   
ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล   
1. เคร่ืองปรับอำกำศไม่เพ่ิมมำกกว่ำปีท่ีแลว้  
2. ตลำดรถยนตจ์ะไม่โต บริษทัจะเจำะตลำดลูกคำ้รำยใหม่โดยกำรใช ้Automation และรำคำ 
คุณรัชชยำ ช่อไสว  
1. ส่วนไดส่้วนเสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม ท่ีอยูใ่นงบกำรเงินคืออะไร 
คุณรัฐภูมิ นนัทปถวี  กรณีบริษทัไปลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงถือหุ้น 74%  ถือว่ำเป็นผูถื้อหุ้นส่วนใหญ่  

อีกส่วนนอ้ยท่ีเป็น 26% คือเรำไม่มีอ ำนำจควบคุมถือเป็นผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย  
2. ปีน้ีไม่ไดรั้บรำยงำนประจ ำปีในรูปแบบ CD 
คุณรัฐภูมิ นนัทปถวี  ปีน้ีเป็นปีแรกท่ีตลำดหลกัทรัพยแห่งประเทศไทยประชำสัมพนัธ์กำรจดัส่งหนงัสือเชิญ 

ประชุมและรำยงำนประจ ำปีในรูปแบบ QR code  ส ำหรับผูถื้อหุ้นบำงท่ำนท่ีไม่สะดวก และแจง้มำท่ีบริษทั จะมีกำรจดัส่ง
เอกสำรให้ทำงไปรษณีย ์

คณุเจนเนตร เมธำวีวินิจ   
1. ค่ำเงินบำทแขง็มีผลต่อบริษทัอยำ่งไร 
2. โรงงำนท่ีจะสร้ำงท่ีระยองคำดว่ำจะเกิดขึ้นเม่ือไร และท ำธุรกิจอะไร 
3. ผลประกอบกำรไตรมำส 1/2562 เป็นท่ีน่ำพอใจหรือไม่ 
ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล   
1. บริษัทมีทั้ งกำรน ำเข้ำและส่งออก โดยจะบริหำรเงินให้สมดุลกัน เพื่อไม่ให้เกิดควำมเส่ียงจำกอัตรำ

แลกเปล่ียน 
2. วำงแผนกำรสร้ำงโรงงำนในปี 2562 โดยจะเนน้กำรท ำระบบ Automation  
3. ผลประกอบกำรไตรมำส 1/2562 อยูร่ะหว่ำงกำรปิดงบกำรเงิน  
คุณมนตช์ยั อุดมหิรัญ รำยไดอ้ื่นๆ ปี 2561 เพ่ิมขึ้นจำกปี 2560 เน่ืองจำกอะไร 
คุณรัฐภูมิ นนัทปถวี รำยไดอ้ื่นหลกัๆ มำจำก 1) รำยไดค้่ำเช่ำโรงงำนท่ีชลบุรี 2) รำยไดค้่ำเช่ำโรงงำนท่ีระยองให้

บริษทัร่วมเช่ำ 3) รำยไดค้่ำซ่อมแม่พิมพ ์
คุณสุขเกษม คงเพช็ร์ ขอทรำบงบประมำณกำรลงทุน และมีแหล่งเงินทุนมำจำกท่ีใด 
ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล  มีงบประมำณกำรลงทุน 300 ลำ้นบำท แต่หำกยอดขำยไม่โตก็จะหยดุกำรลงทุนและ 

พิจำรณำใหม่ โดยจะใชก้ระแสเงินสดของบริษทัและวงเงินกูจ้ำกธนำคำร 
ผูถื้อหุ้นไม่มีขอ้ซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม   
 

 ประธำนกรรมกำรบริษทักล่ำวปิดประชุม เวลำ 16.00 น. (1 ชัว่โมง 30 นำที) 
 

รับรองรำยงำนกำรประชุมถูกตอ้ง 
 

 
ลงช่ือ................................................ผูบ้นัทึกกำรประชุม 

                (นำงสำวเกศริน เดชพนัธ์ุ) 

ลงช่ือ....................................................ประธำนท่ีประชุม 
(นำยสำธิต ชำญชำวน์กุล) 

 
ลงช่ือ.....................................................................กรรมกำร 

   (ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล) (นำยสำมิตต ์ผลิตกรรม) 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 



  

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ  
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจา้ได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความ
รับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 



  

     

 

 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้
ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

มูลค่ำของเงนิลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัย่อย และที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ของบริษทัย่อย 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 10 11 และ 14 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่ำวอย่ำงไร 
บริษัทร่วมและบริษทัย่อยบางแห่งของกลุ่มบริษทัมีผล
ขาดทุนจากการด าเนินงานและมีผลขาดทุนสะสม จึงเป็น
ข้อบ่งช้ีว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยบางแห่งอาจเกิดการ
ด้อยค่า ผู ้บริหารพิจารณาการด้อยค่า ณ  วันส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน โดยประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
จากมูลค่าจากการใช้โดยการประมาณจากการคิดลด
กระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการ
ด าเนินงานซ่ึงใช้ดุลยพินิจในการก าหนดข้อสมมติท่ีมี
นัยส าคัญโดยผูบ้ริหาร ดังนั้ นเร่ืองดังกล่าวจึงเป็นเร่ือง
ส าคญัต่อการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
 

 การท าความเขา้ใจกระบวนการในการระบุการดอ้ยค่า      
ท่ีอาจเกิดข้ึนและการพิจารณาการประเมินมูลค่าของ
เงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัย่อย และท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ย 

 

 การประเมินความสมเหตุสมผลของขอ้สมมติท่ีส าคญั
ท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการประมาณการก าไรในอนาคตและ
ประมาณการมูลค่ากระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บใน
อนาคตของบริษัทร่วม บริษทัย่อย และท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ของบริษทัย่อยโดยพิจารณาเปรียบเทียบ
กบัแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก และพิจารณาผล 
การด าเนินงานตามแผนงานท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหาร
เป รียบ เทียบกับผลการด าเนินงาน ท่ี เกิด ข้ึนจริง 
และพิจารณาความเหมาะสมของแบบจ าลองทางการเงิน
ท่ีใชใ้นการค านวณประมาณการและอตัราคิดลด 

 

 พิจารณาความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการ
ประมาณกระแสเงินสดในอนาคต เพ่ือ พิจารณา
ผลกระทบต่อมลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

 

 พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 



  

     

 

 

ข้อมลูอ่ืน  
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียม
ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มลูอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มลูอ่ืน
ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและขอใหท้ าการแกไ้ข 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
 



  

     

 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ี 
  
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญในงบการเงินรวมและ          

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ
เพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่         
ถา้ข้าพเจา้ไดข้้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญ ขา้พเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของ
ขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การ
เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  



  

     

 

 

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการ
น าเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 ได้รับหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ข้าพเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้  
 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบ           
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือ
ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนต่์อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก
การส่ือสารดงักล่าว  
 
 

 
 
 
 

(วิไลวรรณ ผลประเสริฐ)  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8420 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร  
17 กมุภาพนัธ์ 2563 
 



บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(บาท)

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5 836,767,815 879,623,198 84,764,688 97,164,647 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 889,276,002 900,176,314 74,568,629 128,398,963 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่

   บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 27,432,653 51,700,000 1,345,166,165 698,733,512 

สินคา้คงเหลือ 7 546,918,129 261,970,584 9,377,108 7,762,782 

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 8 134,278,524 73,729,785 268,098 318,482 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,434,673,123 2,167,199,881 1,514,144,688 932,378,386 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 9 4,217,669 36,100,321 - 51,450,000 

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 10 - - 1,185,309,141 1,420,309,141 

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 11 26,500,000 16,500,000 26,500,000 16,500,000 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 13 209,999,825 232,132,590 - 68,658,205 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 2,630,924,784 2,259,132,580 188,494,274 219,213,714 

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 15 52,829,150 59,149,728 11,530,261 12,046,931 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 24,844,246 26,207,250 5,575,003 8,237,900 

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 16 12,891,952 24,285,799 8,501,500 20,503,102 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,962,207,626 2,653,508,268 1,425,910,179 1,816,918,993 

รวมสินทรัพย์ 5,396,880,749 4,820,708,149 2,940,054,867 2,749,297,379 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(บาท)

หนี้สินหมนุเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 169,000,000 123,000,000 154,000,000 123,000,000 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 18 1,290,696,122 1,116,358,315 90,283,750 102,956,919 

รายไดร้อตดับญัชีส่วนท่ีรับรู้ภายในหน่ึงปี 10,480,350 12,722,392 - -

เจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพย์ 221,299,837 24,490,572 742,751 1,357,180 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 45,066,667 241,032,000 - 114,780,000 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 84,126,489 11,832,111 80,757,748 3,480,118 

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 13,283,871 23,554,755 2,655,402 2,426,479 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,833,953,336 1,552,990,145 328,439,651 348,000,696 

หนี้สินไม่หมนุเวียน

รายไดร้อตดับญัชี 48,131,829 50,319,639 - -

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17 32,302,442 184,009,749 - 72,344,640 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 1,795,726 3,999,891 - -

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 19 78,510,658 65,260,294 11,019,856 15,045,915 

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 4,426,452 4,190,508 - -

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 165,167,107 307,780,081 11,019,856 87,390,555 

รวมหนีสิ้น 1,999,120,443 1,860,770,226 339,459,507 435,391,251

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(บาท)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

   ทนุจดทะเบียน
    (หุ้นสามญัจ านวน 287,777 พันหุ้น มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 287,777,339 287,777,339 287,777,339 287,777,339 

   ทนุท่ีออกและช าระแลว้

    (หุ้นสามญัจ านวน 287,777 พันหุ้น มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 287,777,339 287,777,339 287,777,339 287,777,339 

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 1,213,596,360 1,213,596,360 1,213,596,360 1,213,596,360 

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ทนุส ารองตามกฎหมาย 20 75,697,824 75,822,824 30,140,324 30,140,324 

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,648,576,306 1,211,767,073 1,069,081,337 782,392,105 

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 3,225,647,829 2,788,963,596 2,600,595,360 2,313,906,128 

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 12 172,112,477 170,974,327 - -

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,397,760,306 2,959,937,923 2,600,595,360 2,313,906,128 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 5,396,880,749 4,820,708,149 2,940,054,867 2,749,297,379 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม

31 ธนัวาคม31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
8



บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
(บาท)

กำรด ำเนนิงำนต่อเนื่อง
รายไดจ้ากการขายและบริการ 21 6,625,584,941 6,498,897,383 437,279,817 687,335,977
ตน้ทนุขายและบริการ 7 (5,936,916,627) (5,628,046,517) (384,862,231) (593,027,282)
ก ำไรขั้นต้น 688,668,314 870,850,866 52,417,586 94,308,695

รายไดด้อกเบ้ียรับ 5,721,248 4,984,149 36,551,923 34,871,347 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 13 524,774,043 - 524,774,043 -
รายไดอ่ื้น 89,313,829 131,183,986 25,988,883 69,742,480 
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 10 - - 201,310,933 444,616,940
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย (119,012,557) (95,335,234) (13,095,858) (18,609,999)
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (287,090,962) (313,893,724) (32,343,882) (35,331,559)
คา่ใชจ่้ายทางตรงท่ีเกิดจากอสงัหาริมทรัพย์
   เพ่ือการลงทนุ (20,355,642) (37,959,461) (16,026,969) (36,175,699)
คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 4 (27,706,304) (23,642,868) (2,820,476) (1,762,061)
กลบัรายการ (ขาดทนุ) จากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 10 - - 86,999,400 (320,000)
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในบริษทัร่วม 9 - - (27,300,000) -
ขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 10 - - (171,747,766) -
ก าไร (ขาดทนุ) จากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัร่วม 9 2,308,740 - (8,107,155) -
ตน้ทนุทางการเงิน 25 (10,629,025) (31,664,469) (4,312,494) (20,944,985)
ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 9 (18,148,547) (22,990,921) - -
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้จำกกำรด ำเนนิงำนต่อเนื่อง 827,843,137 481,532,324 652,288,168 530,395,159 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 (101,543,331) (44,552,117) (85,302,174) (17,311,049)
ก ำไรส ำหรับปี 726,299,806 436,980,207 566,985,994 513,084,110 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไร
   หรือขาดทนุในภายหลงั
ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่ใหมข่อง
   ผลประโยชนพ์นกังานท่ีก าหนดไว้ 19 10,876,039 -6,756,126 9,350,721 146,390
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไมถู่กจดัประเภทใหม่
   ไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 24 -2,175,208 1,351,225 -1,870,144 -29,278
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี- สุทธิจากภาษีเงินได้ 8,700,831 -5,404,901 7,480,577 117,112
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 735,000,637 431,575,306 574,466,571 513,201,222 

งบกำรเงนิรวม

 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
(บาท)

กำรแบ่งปันก ำไร
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 722,110,002 430,696,091 566,985,994 513,084,110
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 4,189,804 6,284,116 - -
ก ำไรส ำหรับปี 726,299,806 436,980,207 566,985,994 513,084,110 

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 730,784,393 425,182,137 574,466,571 513,201,222 
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 12 4,216,244 6,393,169 - -
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 735,000,637 431,575,306 574,466,571 513,201,222 

ก ำไรต่อหุ้น 26
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 2.51 1.50 1.97 1.78 

 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม

งบกำรเงนิรวม

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ส่วนของ
ทนุเรือนหุ้น รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทนุส ำรอง ยงัไมไ่ด้ ผูถื้อหุ้น ท่ีไมมี่อ ำนำจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช ำระแลว้ มลูคำ่หุ้น ตำมกฎหมำย จดัสรร ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 287,777,339    1,213,596,360 73,822,824      1,076,362,275 2,651,558,798 182,014,158    2,833,572,956 

รำยกำรกบัผู้ถอืหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น
   เงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น        
   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 27 - - - (287,777,339)   (287,777,339)   (17,433,000)     (305,210,339)   
   รวมเงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น - - - (287,777,339)   (287,777,339)   (17,433,000)     (305,210,339)   

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
   ก  ำไร - - - 430,696,091    430,696,091    6,284,116        436,980,207    
   ก  ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - - - (5,513,954)       (5,513,954)       109,053           (5,404,901)       
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี - - - 425,182,137    425,182,137    6,393,169        431,575,306    

โอนไปส ำรองตำมกฎหมำย - - 2,000,000        (2,000,000)       - - -
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 287,777,339    1,213,596,360 75,822,824      1,211,767,073 2,788,963,596 170,974,327    2,959,937,923 

(บาท)

งบกำรเงินรวม
ก ำไรสะสม

 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ส่วนของ
ทนุเรือนหุ้น รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทนุส ำรอง ยงัไมไ่ด้ ผูถื้อหุ้น ท่ีไมมี่อ ำนำจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช ำระแลว้ มลูคำ่หุ้น ตำมกฎหมำย จดัสรร ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 287,777,339    1,213,596,360 75,822,824      1,211,767,073 2,788,963,596 170,974,327    2,959,937,923 

รำยกำรกบัผู้ถอืหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น
   เงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น        
   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 27 - - - (287,777,339)   (287,777,339)   (7,839,184)       (295,616,523)   

   รวมเงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น - - - (287,777,339)   (287,777,339)   (7,839,184)       (295,616,523)   

    การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

    กำรไดม้ำซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม
         ซ่ึงอ ำนำจควบคุมไมเ่ปล่ียนแปลง 10 - - - (6,322,821)       (6,322,821)       6,322,821        -
   บริษทัยอ่ยเลิกกิจกำร 10 - - - - - (1,561,731)       (1,561,731)       

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

รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (294,100,160)   (294,100,160)   (3,078,094)       (297,178,254)   

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
   ก  ำไร - - - 722,110,002    722,110,002    4,189,804        726,299,806    
   ก  ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - - - 8,674,391        8,674,391        26,440             8,700,831        
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี - - - 730,784,393    730,784,393    4,216,244        735,000,637    

โอนไปส ำรองตำมกฎหมำย - - (125,000)          125,000           - - -
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 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 

งบกำรเงินรวม
ก ำไรสะสม

(บาท)

 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุเรือนหุ้น
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทนุส ำรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ช ำระแลว้ มูลค่ำหุ้น ตำมกฎหมำย จดัสรร ของผูถื้อหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 287,777,339   1,213,596,360  30,140,324     556,968,222     2,088,482,245   

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น        
   เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 27 - - - (287,777,339)    (287,777,339)     
   รวมเงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น - - - (287,777,339)    (287,777,339)     

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
   ก  ำไร - - - 513,084,110     513,084,110      
   ก  ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - - - 117,112            117,112             
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี - - - 513,201,222     513,201,222      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 287,777,339   1,213,596,360  30,140,324     782,392,105     2,313,906,128   

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
ก ำไรสะสม

(บาท)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
13



บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุเรือนหุ้น
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทนุส ำรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ช ำระแลว้ มูลค่ำหุ้น ตำมกฎหมำย จดัสรร ของผูถื้อหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 287,777,339   1,213,596,360  30,140,324     782,392,105     2,313,906,128   

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น        
   เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 27 - - - (287,777,339)    (287,777,339)     
   รวมเงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น - - - (287,777,339)    (287,777,339)     

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
   ก  ำไร - - - 566,985,994     566,985,994      
   ก  ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - - - 7,480,577         7,480,577          
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี - - - 574,466,571     574,466,571      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 287,777,339   1,213,596,360  30,140,324     1,069,081,337  2,600,595,360   

(บาท)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
ก ำไรสะสม

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

2562 2561 2562 2561

หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก ำไรส ำหรับปี 726,299,806 436,980,207 566,985,994 513,084,110 

ปรับรายการท่ีกระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภำษีเงินได้ 101,543,331 44,552,117 85,302,174 17,311,049 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 25 10,629,025 31,664,469 4,312,494 20,944,985 

ค่ำเส่ือมรำคำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 14 289,729,930 287,016,949 32,960,850 39,837,339 

ค่ำเส่ือมรำคำอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 13 3,691,850 9,950,773 1,931,357 7,910,578 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 9,358,643 8,772,989 1,173,640 790,374 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 - - 27,300,000      -

(กลบัรำยกำร) ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - (86,999,400) 320,000 

ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 19 24,126,403 6,266,891 5,324,662 1,212,015 

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (765,808) (355,086) - -

ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   (สุทธิจำกภำษีเงินได)้ 9 18,148,547       22,990,921      - -

ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - 171,747,766    -
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 (2,308,740)        - 8,107,155        -

(กลบัรำยกำร) หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 4,6 (1,861,382)        3,540,636        (3,656,587)       3,656,587        

(กลบัรำยกำร) ขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำสินคำ้ 7 6,742,583 7,891,044 (69,812)            (111,699)          

ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 1,247,877 2,144,689 156,234 2,278,300 

ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน - 555,367 - 555,367 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขำย 13 (524,774,043) - (524,774,043) -

ผลขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 14,648,774 7,255,316 6,708,735 4,166,549 

ผลขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 281,411 - - -

ก ำไรท่ีเกิดจำกกำรสูญเสียกำรควบคุมเน่ืองจำกบริษทัยอ่ยเลิกกิจกำร 10 (1,561,731) - - -

เงินปันผลรับ 10 - - (201,310,993)   (444,616,940)   

ดอกเบ้ียรับ (5,721,248) (4,984,149) (36,551,923) (34,871,347)
669,455,228 864,243,133 58,648,303 132,467,267 

(บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

2562 2561 2562 2561

หมายเหตุ

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 9,031,443 164,865,757 53,814,416 13,452,182 

สินคำ้คงเหลือ (291,690,128) 47,172,480 (1,544,514) 14,827,013 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (60,548,739) 91,007,655 50,384 8,441,488 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 11,393,847 3,567,655 12,001,602 4,804,480 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 175,541,322 7,370,685 (12,483,041) (29,778,120)

จ่ำยผลประโยชน์พนกังำน - (3,762,690) - (3,762,690)

โอนภำระผูกผนัผลประโยชน์พนกังำนไปยงักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - (1,136,881)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 142,116 (6,963,253) 228,923 257,591 

รำยไดร้อตดับญัชี (4,429,852) (12,887,764) - -

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 235,944 223,368 - -

กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน 509,131,181 1,154,837,026 110,716,073 139,572,330 

ภำษีเงินไดจ่้ำยออก (32,265,322) (38,708,539) (7,231,791) (14,273,300)

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 476,865,859 1,116,128,487 103,484,282 125,299,030 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - 242,908,221    -

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - (89,000,000)     (300,000,000)   

เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 16,042,845       - 16,042,845      -

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 11 (10,000,000)      - (10,000,000)     -

เงินสดรับจำกกำรขำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 9,465,474         5,218,592 13,157,554 37,737,908 

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (464,708,770) (144,317,394) (14,806,205)     (19,775,072)     

เงินสดรับจำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 583,428,734      382,427 583,428,734    382,427           

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ืออสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน (65,580,000)      (34,293,000) - -

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,319,476)        (22,139,266) (656,970)          (2,859,749)

เงินสดรับช ำระคืนจำกเงินให้กูย้ืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27,838,921       - 278,682,334 537,400,000 

เงินให้กูย้ืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - (39,372,540)     (925,200,000) (285,445,540)

เงินปันผลรับ 10 - - 201,310,993    444,616,940    

ดอกเบ้ียรับ 5,715,543 4,576,399 36,652,854 34,329,337 

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 98,883,271 (229,944,782) 332,520,360 446,386,251

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

(บาท)

งบกำรเงินรวม

31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจำกเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน 735,000,000      788,000,000    720,000,000    688,000,000    

เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน (1,036,672,640) (973,627,360) (876,124,640)   (773,975,360)   

เงินสดรับจำกเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 66,000,000      

เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - (191,500,000)

เงินปันผลจ่ำยให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 27 (287,777,339) (287,777,339) (287,777,339) (287,777,339)

เงินปันผลจ่ำยให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม (18,252,184) (7,020,000) - -

ดอกเบ้ียจ่ำย (10,902,350) (31,521,530) (4,502,622) (21,807,829)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (618,604,513) (511,946,229) (448,404,601) (521,060,528)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (42,855,383) 374,237,476 (12,399,959) 50,624,753 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 879,623,198      505,385,722    97,164,647      46,539,894      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 5 836,767,815 879,623,198 84,764,688 97,164,647 

รายการที่มิใช่เงินสด

หน้ีสินจำกกำรสร้ำงอำคำรและซ้ืออุปกรณ์ 216,741,931 18,063,853      2,621,101 885,945           

โอนท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ไปเป็นอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน - 35,119,901      - -
โอนอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนไปเป็นท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 17,294,067 - - -

31 ธนัวำคม

(บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวำคม

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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นายศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์         (อาย ุ71 ปี) 

กรรมการอิสระ 

วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง 17  กุมภาพนัธ์  2563  
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม 

• ปริญญาโท ดา้นบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน 

 มหาวิทยาลยัมิสซูรี  (โคลมัเบีย)  สหรัฐอเมริกา  

• ปริญญาตรี พศ.บ.(เกียรตินิยม) สาขาการเงิน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

• ประกาศนียบตัรดา้นการคลงั สถาบนัไอเอม็เอฟ  

กรุงวอชิงตนั สหรัฐอเมริกา 

•  ประกาศนียบตัรดา้นบริหารศศินทร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

• Director Certification Program (DCP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น  : ไม่มีการถือหุ้น 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
:  ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประสบการณ์การท างาน  
2563 -    ปัจจุบนั กรรมการอิสระ             
           บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2563 -  ปัจจุบนั กรรมการส่งเสริมกิจการ         
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

2562 -  ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ                 
           มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 

2556 -  2562 ประธานกรรมการ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษทักรุงไทย-แอกซ่าประกนัชีวิต จ ากดั
(มหาชน) 

2556 -      2562 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 บริษทั วิทยค์อร์ปโปรดกัส์ จ ากดั 

2553 -  ปัจจุบนั  ท่ีปรึกษา 

บริษทั ฮีดากาโยโก เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั    

2550 -  ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาบริษทั บางนาพฒันกิจ จ ากดั            

2546 -  ปัจจุบนั กรรมการ           
           มูลนิธิสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั 

2545 -  ปัจจุบนั กรรมการ             
           มูลนิธิจุมภฏ-พนัธ์ุทิพย ์
2537 -  ปัจจุบนั  กรรมการ และเลขานุการ   

 มูลนิธิศาสตราจารย ์ดร.ก่อ สวสัด์ิพาณิชย ์    

เพื่อส่งเสริมการอ่าน 

 

เอกสารแนบประวติักรรมการ 
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