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การระบาดของโควิด-19 ท าให้ทัว่โลกประสบกบัวิกฤตเศรษฐกิจ 
รวมทั้งประเทศไทยท่ีในปี 2563 เศรษฐกิจติดลบถึงร้อยละ 6.1 จ านวน
นักท่องเท่ียวลดลงจาก 39.9 ล้านคนในปี 2562 เหลือเพียง 6.7 ล้านคน 
และมูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 6.1 ประกอบกบัการท่ีภาคการส่งออก
และท่องเท่ียว ซ่ึงมีมูลค่าทางเศษฐกิจสูงต่อ GDP ของประเทศท าให้
เกิดผลกระทบเป็นวงกวา้งทุกระดับและการเลิกจา้งงานของธุรกิจท่ีตอ้ง
ปิดตวัหรือหยุดด าเนินการ ก าลงัซ้ือท่ีลดลงทั้งในและต่างประเทศ ท าให้
อุตสาหกรรมท่ีอยู่ในธุรกิจหลักของบริษัทฯ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม
เคร่ืองปรับอากาศ มียอดการผลิตรวม 20.9 ลา้นเคร่ือง ลดลงร้อยละ 9.0 
เม่ือเทียบกบัการผลิตปี 2562 อุตสาหกรรมยานยนต์มีปริมาณผลิตเพียง 1.4 ลา้นคนั ลดลงถึงร้อยละ 29 เม่ือ
เทียบกบั 2.0 ลา้นคนัในปี 2562 และเป็นการลดลงต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 

การหดตวัของอุตสาหกรรมในประเทศส่งผลต่อการด าเนินงานส่วนหน่ึงของบริษทัฯ แต่จากการท่ี
บริษทัฯ ไดมี้การขยายธุรกิจและการลงทุนตั้งแต่ปี 2562 ตลอดถึงปี 2563 เพื่อรองรับกลุ่มลูกคา้ใหม่และ
ผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีหลากหลายและเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกโดยตรง ท าให้ผลประกอบการปี 2563 เติบโต
โดยมียอดรายได้รวม 8,961 ลา้นบาท ก าไร 407 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 และ 20 ตามล าดบั ซ่ึงเป็นการ
ขยายฐานลูกคา้และประเภทผลิตภณัฑ ์เพิ่มรายไดจ้ากหลายช่องทาง ลดความเส่ียงของธุรกิจ 

ในปี 2564 น้ี บริษทัฯ ไดมี้การประกาศเพิ่มทุนเพื่อใชเ้ป็นทุนรองรับการขยายงานท่ีก าลงัด าเนินไป
อยา่งต่อเน่ืองตามแผน คณะกรรมการและผูบ้ริหารจึงมีความเช่ือมัน่วา่ ธุรกิจจะสามารถเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คง
ในระยะยาว และตอ้งขอขอบคุณท่านผูถื้อหุ้น คู่คา้และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายท่ีให้การสนับสนุนอย่างดีมาโดย
ตลอด 
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การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน 
 
1. โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 
1.1   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) จดัตั้งขึ้นในปี 2537 ดว้ยทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้ 1 ลำ้นบำท 
โดยกลุ่ม ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจหลกัในกำรผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์เคร่ืองปรับอำกำศและ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำท่ีใชใ้นครัวเรือนตลอดจนช้ินส่วนอุปกรณ์เคร่ืองปรับอำกำศในรถยนต์ เพ่ือจ ำหน่ำยให้แก่ลูกคำ้ซ่ึงเป็น
เจำ้ของแบรนดผ์ลิตภณัฑโ์ดยตรง หรือจ ำหน่ำยให้แก่ลูกคำ้ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตเคร่ืองปรับอำกำศในรถยนตเ์พื่อน ำไปประกอบ
เป็นชุดเคร่ืองปรับอำกำศท่ีสมบูรณ์ก่อนส่งต่อให้ผูผ้ลิตรถยนต์ กลุ่มบริษทัมีฐำนกำรผลิต 2 แห่ง ประกอบดว้ย โรงงำน
ในจงัหวดัสมุทรปรำกำร และโรงงำนในจงัหวดัระยอง ซ่ึงตั้งอยูใ่นท ำเลยทุธศำสตร์ มีควำมสะดวกทั้งในดำ้นกำรขนส่ง
วตัถุดิบ และกำรขนส่งสินค้ำไปยงักลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบในอุตสำหกรรมยำนยนต์ และ
อุตสำหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ 

ปี 2550 กลุ่มบริษทัไดข้ยำยธุรกิจไปยงัธุรกิจรับจำ้งผลิตและประกอบ (OEM)  โดยเร่ิมจำกกำรรับจำ้งผลิตและ
ประกอบเคร่ืองปรับอำกำศซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์กลุ่มบริษทัมีควำมรู้ ควำมช ำนำญ รวมทั้งยงัเป็นกำรต่อยอดงำนตน้น ้ำของ
บริษทั ซ่ึงไดแ้ก่ งำนท่อทองแดง งำนท่ออลูมิเนียม งำนพลำสติก งำนเหล็ก และอุปกรณ์แลกเปล่ียนควำมร้อน ท ำให้
กลุ่มบริษทัสำมำรถใชก้ ำลงักำรผลิตอยำ่งมีประสิทธิภำพ และช่วยลดควำมเส่ียงจำกกำรพ่ึงพิงธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์
เคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำเพียงอยำ่งเดียว โดยขณะนั้นกลุ่มบริษทัมีฐำนกำรผลิตงำนรับจำ้งผลิตและประกอบ
เคร่ืองปรับอำกำศ อยู่ในนิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี ต่อมำในปี 2559 กลุ่มบริษทัไดข้ยำยฐำนกำรผลิต
งำนรับจำ้งผลิตและประกอบเคร่ืองปรับอำกำศ ไปยงัโรงงำนในจงัหวดัระยอง เพ่ือรวมกบัสำยงำนกำรผลิตตน้น ้ ำเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรผลิต และลดค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งสินค้ำ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทรับจ้ำงผลิตและประกอบใน
หลำกหลำยประเภท เช่น เคร่ืองปรับอำกำศ โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ และอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรเพื่อรับจำ้ง
ผลิตและประกอบเคร่ืองซกัผำ้  

ดว้ยเทคโนโลยีกำรผลิตท่ีมีประสิทธิภำพ เคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั ระบบกำรผลิตท่ีควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งสำยกำรผลิตท่ีครบวงจร ครอบคลุมทั้งงำนประเภทพลำสติก เหลก็ ทองแดง อลูมิเนียม และประสบกำรณ์ในกำร
ท ำงำนของทีมผูบ้ริหำรและทีมวิศวกร ประกอบกบัควำมยืดหยุน่ของสำยกำรผลิตท ำให้กลุ่มบริษทัไดรั้บควำมไวว้ำงใจ
จำกกลุ่มลูกคำ้ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเจำ้ของแบรนด์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำต่ำงๆ ท่ีไดรั้บควำมนิยม รวมถึงเจำ้ของแบรนดสิ์นคำ้จำก
ต่ำงประเทศท่ีตอ้งกำรหำผูผ้ลิตสินคำ้ในประเทศ ให้กลุ่มบริษทัเป็นผูผ้ลิตสินคำ้มำกว่ำ 27  ปี โดยกลุ่มบริษทัสำมำรถ
รองรับค ำส่ังซ้ือในปริมำณมำกไดโ้ดย  ณ เดือนมกรำคม 2564 กลุ่มบริษทัมีก ำลงักำรผลิตงำนรับจำ้งผลิตและประกอบ
เคร่ืองปรับอำกำศ 1,000,000 ชุดต่อปี โทรทัศน์ 300,000 เคร่ืองต่อปี ตูเ้ยน็ 300,000 เคร่ืองต่อปี และตูเ้ก็บเคร่ืองมื อ 
300,000 ตูต้่อปี และกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรเพ่ิมก ำลงักำรผลิตส ำหรับธุรกิจรับจำ้งผลิตและประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ
ในโรงงำนจงัหวดัระยอง โดยคำดว่ำก ำลงักำรผลิตเคร่ืองปรับอำกำศจะเพ่ิมขึ้นเป็น 2,000,000 ชุดต่อปี รวมถึงกำรเร่ิม
รับจำ้งผลิตและประกอบเคร่ืองซักผำ้โดยคำดว่ำจะมีก ำลงักำรผลิต 300,000 เคร่ืองต่อปี  ดว้ยกลยุทธ์ในกำรบริหำรงำน
ดงักล่ำวท ำให้บริษทัมีรำยไดเ้ติบโตอยำ่งต่อเน่ืองมำโดยตลอด 

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน)  มีบริษทัในกลุ่มทั้งส้ิน 14 บริษทั ประกอบด้วยบริษทัย่อยท่ี 
SNC ถือหุ้นโดยตรงจ ำนวน 7  บริษทั  และบริษทัยอ่ยท่ี SNC ถือหุ้นผำ่นบริษทัยอ่ย จ ำนวน 6 บริษทั  บริษทัร่วมจ ำนวน 
1 บริษทั โดยในปัจจุบนักลุ่มบริษทัมีกำรประกอบธุรกิจ  โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดงัน้ี 
 



SNC 

  

 
2  บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั มหาชน | รำยงำนประจ ำปี 2563 
 
 

AUTO = ผลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนอุปกรณ์ส ำหรับเคร่ืองปรับอำกำศท่ีใช้
ส ำหรับยำนพำหนะ และช้ินส่วนอุปกรณ์ส ำหรับยำนพำหนะ 

PART = ผลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนอุปกรณ์ส ำหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ ไดแ้ก่ 
ช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศ ตูเ้ยน็ เคร่ืองซกัผำ้ 

OEM = รับจำ้งผลิตและประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำและตูเ้ก็บเคร่ืองมือ 
OTHER = กำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ผลิตและจ ำหน่ำยแม่พิมพ ์รวมถึง

เคร่ืองมือและอุปกรณ์โลหะ 
 
 

กลุ่มบริษทั 

ทุนจด
ทะเบียนท่ี
ช ำระแลว้  
(ลำ้นบำท) 

ประเภทธุรกิจ 
AUTO PART OEM OTHER 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) (SNC) 287     
สำขำ 2 (Branch 2)     

 

บริษทัยอ่ยทำงตรง      
บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซำน อีโวลูชัน่ จ ำกดั (SPEC) 220     
บริษทั เอส เอน็ ซี คูลล่ิง ซพัพลำย จ ำกดั (COOL) 30     
บริษทั อิมมอทลั พำร์ท จ ำกดั (IMP) 70     
บริษทั พำรำไดซ์ พลำสติก จ ำกดั (PRD) 30     
บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จ ำกดั 
(SCAN)   

835     

บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ ์จ ำกดั (SAHP) 45     
บริษทั โอดิน พำวเวอร์ จ ำกดั (ODIN) 200     

บริษทัยอ่ยทำงออ้ม      
บริษทั อินฟินิต้ี พำร์ท จ ำกดั  (IPC) 20     
บริษทั เมอิโซะ เอสเอน็ซี พริซิชัน่ จ ำกดั (MSPC) 100     

บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ จ ำกดั (SSMA) 360     
บริษทั อลัทิเมท พำร์ท จ ำกดั (UMP)  40     

บริษทั ยะลำฟ้ำสะอำด จ ำกดั (YALA)  150     

บริษทั โอดิน เมียนมำร์ จ ำกดั (ODINMM) 1     

      
บริษทัร่วม      

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

105  
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1.1.1  วิสัยทัศน์ และพนัธกิจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ 
วิสัยทัศน์ (Vision) : SNC Superstore  เอส เอ็น  ซี ศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์ และบริกำรแบบครบวงจรใน

อุตสำหกรรมยำนยนต ์เคร่ืองท ำควำมเยน็ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำและอิเลคทรอนิคส์ 
พนัธกิจ (Mission) 
1. ค ำนึงถึงคุณภำพของสินคำ้เป็นอนัดบัแรก (Quality First) 
2. สร้ำงควำมหลำกหลำยของผลิตภณัฑ์และบริกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรทุกรูปแบบของลูกค้ำ 

(Differentiation) 
3. สร้ำงผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภำพในรำคำท่ีลูกคำ้สำมำรถซ้ือไปแข่งขนัได ้(Cost Effectiveness) 
4. ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ดว้ยควำมรวดเร็ว (Quick Response) 
5. ปรับระบบกำรผลิตให้ยืดหยุน่ทนัต่อสภำพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็ว (Flexible Manufacturing 

System) 
6. ให้ควำมส ำคญักบัผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งทำงตรงและทำงออ้ม 

(Focus on Products and Stakeholders) 
7. มีจิตวิญญำณและควำมตั้งใจในเร่ืองกำรบริกำร เพ่ือให้ลูกคำ้ไดรั้บควำมพึงพอใจสูงสุด (Service Mind) 
8. ยึดมัน่ในหลกัธรรมำภิบำลในกำรด ำเนินธุรกิจและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  (Objective and Goal) 
 บริษทัจดัท ำแผนธุรกิจ ซ่ึงมีเป้ำหมำยทำงกำรเงินและเป้ำหมำยกำรเติบโตของรำยไดท่ี้อตัรำเติบโตเฉล่ียร้อยละ 
10 ต่อปีและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรสูงสุด โดยมุ่งเน้นกำรเป็นผูน้ ำในธุรกิจผลิตช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศ 
และเป็นผูน้ ำในธุรกิจรับจำ้งผลิตและประกอบเคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำควำมเยน็ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ รวมถึงอุปกรณ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำอื่นๆ โดยกำรพฒันำและน ำเขำ้เคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัรวมถึงกำรน ำนวตักรรมท่ีเก่ียวขอ้งมำประยกุตใ์ชใ้น
สำยกำรผลิต เพ่ือให้มัน่ใจว่ำผลิตภณัฑ์ของบริษทัมีคุณภำพภำยใตก้ำรบริหำรตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภำพซ่ึงถือเป็นปัจจยั
หลกัในกำรแข่งขนั รวมถึงกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ให้มีควำมหลำกหลำยสอดคลอ้งควำมตอ้งกำรของกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย
ของบริษทั 
 กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ (Strategy) 
 กลยุทธ์ด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์ (Product) 
บริษทัมีเป้ำหมำยท่ีจะตอบสนองควำมตอ้งกำรท่ีหลำกหลำยของลูกคำ้โดยมุ่งเนน้ในกลุ่มลูกคำ้หลกัๆ 2 กลุ่มคือ 
 1. กลุ่มผูผ้ลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำภำยในบำ้นประกอบดว้ย ผูผ้ลิตเคร่ืองปรับอำกำศ ตูเ้ยน็ เคร่ืองซักผำ้ ท่ีเป็นแบ
รนดช์ั้นน ำจำกประเทศญ่ีปุ่ น เกำหลี สหรัฐอเมริกำ เป็นตน้ ซ่ึงผูผ้ลิตเหล่ำน้ีมีฐำนกำรผลิตสินคำ้หลกัอยู่ในประเทศไทย 
โดยบริษทั มีสินค้ำท่ีให้บริกำรกับกลุ่มลูกค้ำเหล่ำน้ี ได้แก่ ท่อทองแดง ช้ินส่วนโลหะแผ่น ช้ินส่วนพลำสติก และ
อุปกรณ์แลกเปล่ียนควำมร้อน นอกเหนือจำกสินคำ้ท่ีเป็นช้ินส่วนของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำแลว้ บริษทัยงัมีกำรรับจำ้งประกอบ
ผลิตภณัฑ ์(OEM) ให้กบัลูกคำ้หลกับำงรำยอีกดว้ย 
 2. กลุ่มผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนต์ ซ่ึงลูกคำ้ในกลุ่มน้ีจะเป็นผูผ้ลิตท่ีเป็นผูผ้ลิตชั้นน ำจำกต่ำงประเทศ โดยบริษทัมี
สินคำ้ท่ีให้บริกำรแก่ลูกคำ้ในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ ช้ินส่วนท่ออลูมิเนียม ช้ินส่วนท่อยำงต่ำงๆ ช้ินส่วนพลำสติก และช้ินส่วน
โลหะแผน่ขึ้นรูป 
 กลยุทธ์ด้านคุณภาพของสินค้า (Quality) 
 ในกำรท่ีจะสร้ำงควำมเช่ือมัน่และควำมพึงพอใจสูงสุดให้กบัลูกคำ้นั้น  บริษทั จ ำเป็นท่ีจะตอ้งผลิตสินคำ้ท่ีมี
คุณภำพสูงสุด เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ซ่ึงบริษทัไดมี้กำรจดัท ำระบบบริหำรงำนคุณภำพท่ีเป็น 



SNC 
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มำตรฐำนสำกลเพื่อให้กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและวตัถุประสงค์ขององค์กรเกิดกำรพฒันำคุณภำพอย่ำงต่อเน่ือง มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยยึดหลกั Plan-Do-Check-Action (PDCA) และระบบ ISO ซ่ึงนอกจำกจะท ำให้ลูกคำ้
ไดรั้บสินคำ้และบริกำรท่ีมีคุณภำพตรงตำมควำมตอ้งกำรแลว้ ยงัท ำให้ลูกคำ้เกิดควำมเช่ือมัน่ในตวับริษทัดว้ย 
 โดยบริษทัจะจดัสรรทรัพยำกรทั้งคน เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ท่ีทนัสมยัและเหมำะสมกบัธุรกิจนั้นๆเพ่ือให้กำร
ผลิตสินคำ้ท่ีมีคุณภำพ นอกเหนือจำกน้ียงัก ำหนดนโยบำยคุณภำพท่ีชดัเจน เพ่ือให้พนักงำนทุกคนน ำไปปฏิบติั มีกำร
ตรวจติดตำมผลอยูต่ลอดเวลำ เพ่ือให้มัน่ใจว่ำคุณภำพของสินคำ้จะตอ้งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของลูกคำ้ในทุกๆขั้นตอน 
 กลยุทธ์ในด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว (Quick Respond) 
 ในโลกธุรกิจท่ีเต็มไปดว้ยกำรแข่งขนัท่ีนบัวนัจะทวีควำมเขม้ขน้ขึ้น บริษทั ตระหนกัดีว่ำ ลูกคำ้ของบริษทัมี
ควำมตอ้งกำรท่ีหลำกหลำยและเปล่ียนแปลงไดอ้ย่ำงรวดเร็ว ซ่ึงเรำจ ำเป็นจะตอ้งตอบสนองส่ิงต่ำงๆ เหล่ำน้ีให้ได ้ ใน
กำรน้ี บริษทัจะมุ่งเนน้ในหวัขอ้ต่ำงๆ ดงัน้ี 
 1. ตน้ทุนท่ีเหมำะสมและเป็นธรรมส ำหรับลูกคำ้และบริษทั (Cost) 
 2. ต ำแหน่งท่ีตั้งของโรงงำนต่ำงๆ จะตอ้งอยู่ในระยะทำงท่ีไม่ไกลจำกบริษทัของลูกคำ้มำกนักเพ่ือให้กำรส่ง
สินคำ้และกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้เป็นไปโดยสะดวก (Location) 
 3. ควำมยืดหยุ่นในกระบวนกำรผลิตท่ีจะท ำให้เรำสำมำรถผลิตสินคำ้ท่ีหลำกหลำยในเวลำอนัรวดเร็ว และ
สำมำรถปรับเปล่ียนกระบวนกำรผลิตให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรสินค้ำท่ีเปล่ียนไปของลูกค้ำได้อย่ำงสะดวก 
(Flexibility) 
 กลยุทธ์ด้านการบริการ (Service) 
 ถึงแมว่้ำบริษทั จะเป็นบริษทัท่ีผลิตสินคำ้แต่เรำตระหนกัถึงควำมส ำคญัของงำนบริกำรท่ีจะช่วยให้ลูกคำ้เกิด
ควำมพึงพอใจสูงสุด เรำจึงไดก้ ำหนดคติพจน์ประจ ำบริษทัไวว่้ำ “We are the Marketing Team” ซ่ึงพนกังำนทุกคนใน
บริษทัถือว่ำเป็นตวัแทนของบริษทัในกำรให้บริกำรแก่ลูกคำ้ 
 นอกจำกน้ี เพ่ือให้กำรท ำงำนมีควำมคล่องตวั บริษทัจึงไดจ้ดัให้มีกำรบริหำรงำนท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพำะตวั
ของบริษทัเอง ซ่ึงเรำเรียกกำรบริหำรงำนแบบน้ีว่ำ “ระบบ MINI MD” ซ่ึงระบบ MINI MD น้ีจะช่วยให้กำรตอบสนอง 
ต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ในแต่ละดำ้น ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรผลิต ดำ้นคุณภำพ ดำ้นกำรส่งมอบ หรือดำ้นรำคำของ
สินคำ้ เป็นไปอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพอีกประกำรหน่ึงท่ีบริษทัไดก้ ำหนดขึ้น เพ่ือให้กำรบริกำรลูกคำ้เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดก็คือกำรก ำหนดให้ผูบ้ริหำรของบริษทัทั้งระดบักลำงและระดบัสูงมีหน้ำท่ีท่ีจะตอ้งออกไป
เย่ียมเยียนลูกค้ำของตนเองอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือให้มั่นใจว่ำ เรำจะรับทรำบและเขำ้ใจถึง “เสียงของลูกคำ้” (Customer 
Voice) อยำ่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 
  กลยุทธ์ด้านการพฒันาระบบการผลิตสู่อุตสาหกรรม 4.0 
 กำรพัฒนำ SNC เข้ำสู่ 4.0 ครอบคลุมกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมเข้ำใจในเทคโนโลยีและทิศทำงกำร
เปล่ียนแปลงของธุรกิจและอุตสำหกรรมจะเป็นพ้ืนฐำนส ำคญัในกำรขบัเคล่ือนองคก์ร  
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กลยทุธ์และองคป์ระกอบส ำคญัส ำหรับกำรขบัเคล่ือนองคก์ร 

1. กำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อเป็นผู ้ผลิตและผู ้ใช้เทคโนโลยี โดยให้มีกำรเช่ือมโยงระหว่ำงบุคลำกรท่ีมี
ประสบกำรณ์กบับุคลำกรท่ีมีเทคโนโลยี 

2. กำรประยกุตแ์ละน ำเทคโนโลยีมำใชใ้ห้เป็นไปตำมทิศทำงกำรขบัเคล่ือนขององคก์รตำมแนวคิด ARAI 

3. กำรน ำเทคโนโลยีขอ้มูล (Big DATA) มำใชใ้นกำรบริหำรและตดัสินใจ 
4. กำรสร้ำงให้เป็นองคก์รเทคโนโลยี ทั้งในดำ้นกำรผลิต กระบวนกำร และกำรบริกำร 

 
 กลยุทธ์ด้านส่ิงแวดล้อม  (Environment) 

บริษทัจะด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งภำยในและภำยนอกบริษทั โดยมี
กลยทุธ์ท่ีส ำคญัดงัน้ี 
 1. ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มภำยนอก เน่ืองจำกธุรกิจหลกัของบริษทัจะเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองปรับอำกำศซ่ึงใช้
สำรท ำควำมเยน็ท่ีอำจจะส่งผลกระทบต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำวะอำกำศของโลก เรำจึงไดมี้กำรพฒันำสินคำ้ของเรำ คือ
สินค้ำเคร่ืองปรับอำกำศท่ีใช้กับสำรท ำควำมเยน็ชนิดใหม่ (R32) ซ่ึงจะช่วยลดผลกระทบต่อกำรท ำลำยชั้นโอโซน 
(Ozone Depletion) และผลกระทบต่อสภำวะโลกร้อน (Global Warming) 
 2. ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มภำยใน เพ่ือให้สภำวะแวดลอ้มภำยในบริษทัมีควำมน่ำอยู่ และมีประสิทธิภำพใน
กำรท ำงำน บริษทัจึงไดใ้ห้ควำมส ำคญักบัระบบ 5 ส.ภำยใน มีกำรรณรงคใ์ห้พนกังำนทุกระดบัให้ควำมส ำคญักบัเร่ืองน้ี 
และในกำรด ำเนินงำนภำยในบริษทั เรำยึดหลกักำรท ำงำนท่ีเรียกว่ำ “หลกั 3  R” ซ่ึงประกอบดว้ย Reduce, Re-use, และ 
Recycle  เพ่ือให้มัน่ใจว่ำเรำทุกคนในองคก์รจะมีกำรใชท้รัพยำกรอยำ่งรู้คุณค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
1.1.2  การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่ส าคัญ   

ในปี 2562-2563 บริษทัยงัด ำเนินนโยบำยปรับองคก์รอย่ำงต่อเน่ือง โดยกำรยุบรวมธุรกิจท่ีคลำ้ยคลึงกนัมำไว้
ดว้ยกนั ใชท้รัพยำกรบุคคลและทรัพยสิ์นร่วมกนั ฐำนกำรผลิตใหญ่จะอยู่ท่ีระยองซ่ึงมีทั้งระบบน ้ ำประปำและระบบ
ไฟฟ้ำแสงอำทิตย ์ทั้งน้ีบริษทัจะรักษำรำยไดง้ำนตน้น ้ ำซ่ึงเป็นงำนท่ีสร้ำงผลก ำไร และมุ่งเน้นกำรควบคุมตน้ทุนกำร
ผลิตและค่ำใชจ้่ำยบริหำร หยุดด ำเนินงำนธุรกิจท่ีไม่สร้ำงผลก ำไร ด ำเนินงำนตำมนโยบำยต่อตำ้นทุจริตและคอร์รัปชัน่ 
น ำไปสู่ควำมยัง่ยืน 

A :  Automation    R : Robot    A :  Artificial Intelligence (AI)  I : Internet of Things (IoT) 
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ปี 2562 บริษทัจ ำหน่ำยอำคำรโรงงำนรวมถึงสิทธิกำรเช่ำท่ีดินในนิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี 
ให้แก่บริษทั บริษทั ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จ ำกดั ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั มูลค่ำรวมทั้งส้ิน 606.50 ลำ้น
บำท โดยบริษทัรับรู้ก ำไรสุทธิหลงัหกัภำษีเงินไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยด์งักล่ำวจ ำนวน 420.0 ลำ้นบำท  

บริษทัยำ้ยสำยกำรผลิตงำนช้ินส่วนโลหะแผ่น (Sheet Metal) จำกโรงงำนท่ีจงัหวดัสมุทรปรำกำร มำรวมกบั
โรงงำนท่ีจงัหวดัระยอง ซ่ึงเป็นฐำนกำรผลิตงำนช้ินส่วนในธุรกิจตน้น ้ำ (งำนฉีดพลำสติก งำนขึ้นรูปโลหะแผน่) เพ่ือให้
เกิดกำรประหยดัจำกกำรใชท้รัพยำกรร่วมกนัท่ีจงัหวดัระยอง 

กลุ่มบริษทัไดรั้บค ำส่ังซ้ือสินคำ้รับจำ้งผลิตและประกอบเคร่ืองปรับอำกำศจำกลูกคำ้รำยใหญ่เพ่ิมอีก 1 รำย ซ่ึง
เป็นผูจ้  ำหน่ำยเคร่ืองปรับอำกำศรำยใหญ่ในประเทศเวียดนำม และกลุ่มบริษทัไดรั้บค ำส่ังซ้ือสินคำ้รับจำ้งผลิตตูเ้ก็บ
เคร่ืองมือ (Toolbox) ซ่ึงเป็นธุรกิจต่อยอดจำกกำรผลิตงำนช้ินส่วนโลหะแผน่ (Sheet Metal) และลดควำมเส่ียงจำกกำรรับจำ้ง
ผลิตและประกอบเคร่ืองปรับอำกำศ โดยบริษทัได้รับค ำส่ังซ้ือสินคำ้จำกลูกค้ำจำกประเทศจีนซ่ึงเป็นหน่ึงในผูผ้ลิตตู้เก็บ
เคร่ืองมือรำยใหญ่ของโลก เพื่อส่งออกไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกำเป็นหลกั โดยกลุ่มบริษทัไดพ้ฒันำพ้ืนท่ีบำงส่วนใน
โรงงำนท่ีระยองเพื่อเป็นฐำนกำรผลิตและคลงัสินคำ้เพื่อรองรับกำรรับจำ้งผลิตสินคำ้ประเภทดงักล่ำว  

บริษทัจ ำหน่ำยหุ้นสำมญัร้อยละ 23.0 ของหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก วอ
เตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ำกดั (“SAWHA”) ให้แก่ บริษทั แอตแลนติก เอสเอฟดีที เจเอสซี ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
ในรำคำหุ้นละ 66.43 บำท มูลค่ำรวมทั้งส้ิน 16.04 ลำ้นบำท บริษทัคงเหลือกำรถือหุ้นใน SAWHA ร้อยละ 26.0 ท ำให้ 
SAWHA มีสถำนะเป็นบริษทัร่วมของกลุ่มบริษทั  

ในปี 2563 กลุ่มบริษทัสร้ำงโรงงำนกำรผลิตในพ้ืนท่ีจงัหวดัระยอง ขนำดพ้ืนท่ี 15,000 ตำรำงเมตร เพ่ือรองรับ
กำรผลิตงำนตูเ้ก็บเคร่ืองมือ (Toolbox) โดยมีก ำลงักำรผลิตสูงสุด 300,000 ช้ินต่อปี  

กลุ่มบริษทัซ้ือหุ้นส่วนท่ีเหลือทั้งหมดของ SSMA จำก Sugimoto Metal Manufacturing ท ำให้บริษทัถือหุ้น 
SSMA ร้อยละ 100 ของทุนท่ีจดทะเบียนและช ำระแลว้ทั้งหมด ปัจจุบนับริษทัไดยุ้บรวม SSMA เขำ้เป็นส่วนหน่ึงของ 
IPC กลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่ำงกำรก่อสร้ำงโรงงำนขนำด 40,000 ตำรำงเมตร เพ่ือเพ่ิมก ำลงักำรผลิตส ำหรับ 

เคร่ืองปรับอำกำศจำกก ำลงักำรผลิตปัจจุบนั 1,000,000 ชุดต่อปี  เป็น 2,000,000 ชุดต่อปี และเพ่ิมก ำลงักำร
ผลิต โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ เคร่ืองซกัผำ้ รวม 960,000 ช้ินต่อปี 

 
1.1.3 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
ช่ือบริษทัภำษำไทย : บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
ช่ือบริษทัภำษำองักฤษ :  SNC Former Public Company Limited  
เลขทะเบียนบริษทั : 0107547000371 
ท่ีตั้งส ำนกังำน : 333/3 หมู่ท่ี 6 ต ำบลบำงเพรียง อ ำเภอบำงบ่อ จงัหวดั

สมุทรปรำกำร 10560 
เบอร์โทรศพัท ์ : 02-108-0360 
โทรสำร : 02-108-0367 
Website : https://www.sncformer.com 
ทุนจดทะเบียน : 287,777,339 บำท (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563)  
ทุนจดทะเบียนท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้ : 287,777,339 บำท (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563)  
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
1.2.1 โครงสร้างรายได้ 

รำยได ้
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ 
รำยไดจ้ำกกำรขำยช้ินส่วนอุปกรณ์:       
ช้ินส่วนอุปกรณ์ในเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ (PART)  3,111.0  47.9  2,983.6  45.0  2,579.7  28.8 
ช้ินส่วนอุปกรณ์ในยำนพำหนะ (AUTO)  1,329.4  20.5   1,082.0   16.3  772.0  8.6 

รำยไดธุ้รกิจรับจำ้งผลิตและประกอบ (OEM)  2,050.5  31.6  2,556.3  38.6  5,605.8  62.6 
รำยไดจ้ำกส่วนงำนอื่นๆ (OTHER) 8.0 0.1 3.7 0.1 3.0 0.0 
รวมรายได้จากการขาย 6,498.9    100.0  6,625.6  100.0   8,960.5  100.0  

 
1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
1.2.2.1 ช้ินส่วนอุปกรณ์ในเคร่ืองใช้ไฟฟ้า (PART)  

กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจรับจำ้งผลิตช้ินส่วนต่ำงๆ เพ่ือใช้เป็นส่วนประกอบกำรผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำท่ีใช้ใน
ครัวเรือน โดยส่วนใหญ่เป็นช้ินส่วนของเคร่ืองปรับอำกำศ รองลงมำเป็นช้ินส่วนของตูเ้ยน็ และช้ินส่วนของเคร่ืองซกัผำ้ 
 

 
 

กลุ่มบริษทัผลิตช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศส ำหรับ  1) เคร่ืองปรับอำกำศชนิดหน้ำต่ำง (Window A/C) ซ่ึงเป็น
เคร่ืองปรับอำกำศท่ีรวมทั้งคอมเพรสเซอร์ คอยล์ร้อนและคอยล์เยน็อยู่ในเคร่ืองเดียว ซ่ึงสำมำรถติดตั้งโดยกำรฝังท่ี
ก ำแพงห้องได้โดยท่ีไม่ต้องเดินท่อน ้ ำยำ 2) เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน (Split A/C) ซ่ึงปัจจุบันเป็นท่ีนิยมใน
ครัวเรือน แยกส่วนคอยลเ์ยน็ซ่ึงติดตั้งภำยในห้องออกจำกคอยลร้์อนซ่ึงติดตั้งอยูน่อกห้องให้เสียงรบกวนน้อยกว่ำ โดย
จะมีกำรเดินท่อน ้ ำยำเช่ือมเขำ้หำกนั สำมำรถเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำควำมเยน็ไดง้่ำยเน่ืองจำกไม่ถูกจ ำกดัดว้ยพ้ืนท่ี
ติดตั้ง และ 3) เคร่ืองปรับอำกำศท่ีสำมำรถเคล่ือนยำ้ยได ้(Portable A/C) เป็นเคร่ืองปรับอำกำศท่ีไม่ตอ้งท ำกำรติดตั้ง 
และสำมำรถเคล่ือนท่ีไปใชไ้ดทุ้กพ้ืนท่ี เหมำะกบัห้องท่ีมีขนำดไม่ใหญ่มำกนกั 
 
 
 
 
 

เคร่ืองปรับอำกำศ 
74.0% 

ตูเ้ยน็ 19.0% 

เคร่ืองซกัผำ้ 7.0% 
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Window Air Conditioner Split Air Conditioner Portable Air Conditioner 
 

ภำพรวมกำรท ำงำนของเคร่ืองปรับอำกำศประกอบไปดว้ยส่วนช้ินส่วนต่ำงๆ ท่ีส ำคญัดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริษทัเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนต่ำงๆ ท่ีใชป้ระกอบเคร่ืองปรับอำกำศ เช่น 1) ช้ินส่วนท่อทองแดง 2) โลหะแผ่น 
(Sheet Metal) 3) ช้ินส่วนพลำสติก (Plastic parts)  4) อุปกรณ์แลกเปล่ียนควำมร้อน คอยลร้์อน (Condenser) คอยลเ์ยน็ 
(Evaporator)  รวมถึง 5) ท่อฉนวนกนัควำมร้อน ซ่ึงรวมกนัทั้งหมดมีสัดส่วนรวมประมำณร้อยละ 50 ของช้ินส่วนท่ีใช้
ในกำรผลิตเคร่ืองปรับอำกำศ 1 เคร่ือง  

สินคำ้ของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่เป็นกำรผลิตช้ินส่วนท่อทองแดง เช่น ท่อน ้ ำยำแอร์ ท่อทองแดงซ่ึงใช้เป็น
ตวัเช่ือมระหว่ำงคอยล์ร้อนและคอยลเ์ยน็ ท่อทองแดงในคอมเพรสเซอร์ ซ่ึงมีสัดส่วนกว่ำร้อยละ 39.0 ของรำยไดจ้ำก
กำรผลิตช้ินส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ รองลงมำเป็นช้ินส่วนพลำสติกโดยเป็นกำรฉีดขึ้นรูปพลำสติกเพ่ือน ำประกอบเป็น
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำต่ำงๆ เช่น เคร่ืองปรับอำกำศ ตูเ้ยน็ เคร่ืองซักผำ้ เป็นตน้โดยมีสัดส่วนรำยไดร้้อยละ 21.0 ของรำยไดจ้ำก
กำรผลิตช้ินส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ และช้ินส่วนอ่ืนๆ ได้แก่ ช้ินส่วนโลหะแผ่น ท่อฉนวนกันควำมร้อน และอุปกรณ์
แลกเปล่ียนควำมร้อนร้อยละ 18.0  ร้อยละ 18.0 ร้อยละ 4.0 ของรำยไดจ้ำกกำรผลิตช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ ตำมล ำดบั 
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ช้ินส่วนท่อทองแดง ช้ินส่วนโลหะแผน่ 
 
 
 
 
 

  

ช้ินส่วนพลำสติก อุปกรณ์แลกเปล่ียนควำมร้อน 
1. ช้ินส่วนท่อท่ีท ำจำกทองแดง (Copper Pipe) กลุ่มบริษทัโดย IMP และ SCAN ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือ

หุ้นทำงตรงร้อยละ 100 เป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส ำหรับท ำควำมเยน็ท่ีบริษทัผลิตใชท้องแดง (Copper Pipe) ไดแ้ก่  
1.1 Inlet -Outlet-Header pipe ส ำหรับเช่ือมต่อคอยลร้์อน (Condenser)   
1.2  Suction pipe หรือ Discharge pipe ส ำหรับเช่ือมต่อคอมเพรสเซอร์และคอยลร้์อนเขำ้ดว้ยกนั 
1.3 Accumulator ใชส้ ำหรับเป็นท่อพกัแรงดนั 
1.4 U-Bend ท่ีเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์แลกเปล่ียนควำมร้อน  
1.5 Capillary Tube Ass’y ใชเ้ป็นท่อลดแรงดนัในระบบ 
ช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีผลิตโดยส่วนใหญ่ใชท้่อทองแดงซ่ึงมีประสิทธิภำพถ่ำยเทควำมร้อนและควำมเยน็ไดดี้ ใน

รำคำท่ีเหมำะสม และในปัจจุบนัยงัไม่มีช้ินส่วนใดท่ีมีคุณสมบติัในกำรใชง้ำนท่ีจะสำมำรถน ำมำทดแทนทองแดงได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพ นอกจำกนั้นกลุ่มบริษทัไดมี้กำรพฒันำช้ินส่วนทองแดงเพ่ือลดตน้ทุนวตัถุดิบร่วมกบัลูกคำ้ โดยใช้
เหล็กชุบทองแดงหรืออลูมิเนียมเช่ือมต่อทองแดงมำผลิตเป็นช้ินส่วนคอมเพรสเซอร์ รวมถึงกำรพฒันำกระบวนกำรชุบ
ทองแดงให้สำมำรถชุบเฉพำะต ำแหน่งท่ีตอ้งกำร เพ่ือลดขั้นตอนในกำรเจียรนยัผิวซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีมีค่ำใชจ้่ำยและใช้
เวลำในกำรผลิตมำก โดยผลจำกกำรพฒันำดงักล่ำวจะช่วยให้บริษทัสำมำรถลดตน้ทุนกำรผลิตลงได ้โดยปัจจุบนัไดมี้
ลูกคำ้หลำยรำยให้ควำมสนใจ  

2. ช้ินส่วนโลหะแผน่ (Sheet Metal) กลุ่มบริษทัโดย IPC และ SSMA ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้น
ทำงออ้มร้อยละ 100 ผำ่นกำรถือหุ้นใน SPEC เป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนโลหะแผน่ขึ้นรูปเพ่ือใชเ้ป็นส่วนประกอบกำรผลิต
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ โดยกำรน ำแผน่เหลก็ขนำดใหญ่มำตดั และขึ้นรูป ให้ตรงกบัรูปแบบท่ีตอ้งกำร  

3. ช้ินส่วนพลำสติก (Plastic Parts) กลุ่มบริษทัโดยบริษทั PRD และ SPEC ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้น
ร้อยละ 100 เป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนพลำสติกดว้ยระบบกำรฉีดขึ้นรูป (Injection Molding) เพื่อน ำไปใชใ้นกำรประกอบเป็น 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ เช่น เคร่ืองปรับอำกำศ ตูเ้ยน็ เคร่ืองซกัผำ้ เป็นตน้  

4. อุปกรณ์แลกเปล่ียนควำมร้อน (Heat Exchanger) กลุ่มบริษทัโดย SCAN ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้น
ร้อยละ 100 เป็นผูผ้ลิตอุปกรณ์แลกเปล่ียนควำมร้อน (Heat Exchanger) ซ่ึงประกอบดว้ยคอยล์เยน็ (Evaporator) และ
คอยล์ร้อน (Condenser) ท ำหน้ำท่ีส่งผ่ำนและแลกเปล่ียนควำมเยน็หรือควำมร้อนระหว่ำงอำกำศโดยรอบกบัน ้ ำยำท ำ
ควำมเยน็ท่ีอยูภ่ำยในตวัเคร่ืองปรับอำกำศ โดยทัว่ไปโครงสร้ำงของคอยลจ์ะประกอบไปดว้ย 3 ส่วนดว้ยกนัคือ 



SNC 
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4.1 แผ่นอลูมิเนียมขึ้นรูป (Aluminum Fin) ท ำหน้ำท่ีเป็นแผ่นครีบแลกเปล่ียนควำมร้อนระหว่ำงอำกำศ
ภำยนอกกบัน ้ำยำท ำควำมเยน็ท่ีไหลอยูใ่นท่อทองแดง 

4.2 ท่อทองแดงดัด (Hairpin) ท ำหน้ำท่ีเป็นเส้นทำงกำรไหลของน ้ ำยำท ำควำมเย็นเพ่ือให้เกิดกลไกกำร
แลกเปล่ียนควำมร้อนกบัอำกำศภำยนอก 

4.3 แผ่นประกบข้ำง (Side Plate) ท ำหน้ำท่ีประกบแผ่นอลูมิเนียมและท่อทองแดงเขำ้ด้วยกัน และใช้เป็น
ตวักลำงในกำรจบัยึดตวัคอยลเ์ขำ้กบัโครงสร้ำงอื่นๆ ของเคร่ืองปรับอำกำศ 

ซ่ึงบริษทัมีกำรผลิตช้ินส่วนหลกัทั้ง 3 ส่วน และน ำมำประกอบขึ้นเป็นคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนเพ่ือใช้ใน
กระบวนกำรผลิตเคร่ืองปรับอำกำศต่อไป 
 
Condenser แบบปัจจบุนั (Fin & Tube Condenser) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ท่อฉนวนกนัควำมร้อน (Insulation Pipe) กลุ่มบริษทัโดย SCAN ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 
100 ประกอบธุรกิจผลิตฉีดท่อฉนวนกนัควำมร้อนและใส่ท่อทองแดงส ำหรับเคร่ืองปรับอำกำศ (Insulated copper tube 
for air conditioner : Pipe kit for Air Conditioners) ท่ีมีคุณสมบติัเด่นคือเป็นฉนวนท่ีไม่ลำมไฟง่ำย ไม่เป็นเช้ือเพลิงและ
ปริมำณควนัน้อยเม่ือเผำไหม้ มีสำรกันลำมไฟ (FR Flame retardant) มีคุณสมบัติไฟดับได้เอง (Self-Extinguish) ไม่
ก่อให้เกิดหยดไฟและกำรลำมไฟ (Flame spread)  

การตลาดและการแข่งขัน  
ลกัษณะลูกค้ำและกลุ่มเป้ำหมำยในธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ กลุ่มลูกค้ำไดแ้ก่ กลุ่มบริษทั

เจำ้ของแบรนด์เคร่ืองปรับอำกำศ โดยกำรจ ำหน่ำยผ่ำนผูผ้ลิตช้ินส่วนต่ำงๆ ของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่ม
เดียวกบัเจำ้ของแบรนดเ์คร่ืองปรับอำกำศ ซ่ึงจะน ำช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีส่ังซ้ือจำกกลุ่มบริษทัไปประกอบให้เป็นผลิตภณัฑ์
ท่ีสมบูรณ์เพื่อจ ำหน่ำย เช่น บริษทั มิตซูบิชิคอนซูเมอร์ โพรดกัส์ จ ำกดั  บริษทั ไดก้ิน อินดสัเตรียล จ ำกดั บริษทั แอม
แอร์ จ ำกดั โดยกลุ่มลูกคำ้ดงักล่ำวเป็นคู่คำ้ท่ีท ำธุรกิจกบับริษทัมำอย่ำงต่อเน่ือง มีควำมสัมพนัธ์อนัดีกบับริษทั ไม่เคยมี
ประวติัผิดนดัช ำระหน้ี ซ่ึงโดยปกติกลุ่มบริษทัให้ระยะเวลำเครดิตเทอมแก่ลูกคำ้โดยเฉล่ียประมำณ 30-60 วนั 

ปัจจุบนัผูผ้ลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำรำยใหญ่ในประเทศไทยท่ีมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดส่วนใหญ่จะเป็นแบรนดจ์ำก
ต่ำงประเทศ เช่น ไดก้ิน (ญ่ีปุ่ น) มิตซูบิชิ (ญ่ีปุ่ น) อิ เล็กโทรลักซ์ (สวีเดน) เป็นต้น โดยท่ีผ่ำนมำกลุ่มบริษัทมี
ควำมสัมพนัธ์อนัดีกบัผูผ้ลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำในประเทศรำยใหญ่เกือบทุกรำย  

 

ท่อทองแดง 
(Copper Tube) 

ครีบอลูมิเนียม 
(Aluminum Fin) อุปกรณ์แลกเปลี่ยนควำมร้อน 

(Heat Exchanger) 
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การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย  
กลุ่มบริษทัจ ำหน่ำยช้ินส่วนอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำให้กบัลูกคำ้โดยตรงโดยไม่ผำ่นตวัแทนจ ำหน่ำย โดยส่วน

ใหญ่เป็นกำรจ ำหน่ำยให้แก่ผูป้ระกอบกำรภำยในประเทศ อย่ำงไรก็ดี สินค้ำของบริษัทบำงส่วนอำจจะถูกน ำไป
ประกอบและจ ำหน่ำยไปยงัต่ำงประเทศ (Indirect Export) ในรูปแบบของสินคำ้ส ำเร็จรูป เน่ืองจำกประเทศไทยเป็นฐำน
กำรผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำท่ีส ำคญัส ำหรับผูป้ระกอบกำรแบรนดสิ์นคำ้จำกต่ำงประเทศโดยเฉพำะประเทศ
ญ่ีปุ่ นและเกำหลีใต้ เน่ืองจำกประเทศไทยมีตน้ทุนกำรผลิตท่ีต ่ำ และมีศภัยภำพในกำรผลิตสินค้ำท่ีมีประสิทธิภำพ 
ดงันั้นผูผ้ลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำส่วนใหญ่จะใชช้ิ้นส่วนท่ีผลิตขึ้นภำยในประเทศแทนกำรน ำเขำ้ช้ินส่วนจำกต่ำงประเทศ เพ่ือ
ลดภำระกำรขนส่ง  

โดยผูผ้ลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำจะจดัหำบริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วนท่ีมีคุณภำพ มีเทคโนโลยีในกำรผลิตท่ีทนัสมยั สำมำรถ
รองรับปริมำณกำรผลิตไดใ้นจ ำนวนมำก มีสินคำ้และบริกำรท่ีครบวงจร โดยปัจจุบนับริษทัเป็นหน่ึงในผูผ้ลิตช้ินส่วน
ในประเทศไทยท่ีมีศกัยภำพ มีสินคำ้และบริกำรท่ีหลำกหลำยครบวงจร ครอบคลุมทั้งงำนช้ินส่วนท่อทองแดง พลำสติก 
โลหะแผ่น รวมถึงมีกำรควบคุมมำตรฐำนในกำรผลิตตลอดเวลำ และมีกำรท ำงำนร่วมกนัอย่ำงใกลชิ้ดกบัลูกคำ้ ท ำให้
ทรำบถึงควำมตอ้งกำรของลูกคำ้เป็นอย่ำงดี ซ่ึงท ำให้สินคำ้ของกลุ่มบริษทัไดก้ำรยอมรับในเร่ืองผลิตภณัฑ์และบริกำร
จำกลูกคำ้ท่ีเป็นเจำ้ของแบรนดเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้ำชั้นน ำในอุตสำหกรรมมำโดยตลอด 

 
สัดส่วนกำรจ ำหน่ำยช้ินส่วนอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ในประเทศ 99.87% 99.83% 99.98% 
ต่ำงประเทศ 0.13% 0.17% 0.02% 
รวม 100% 100% 100% 
 

สภำพกำรแข่งขนัธุรกิจผลิตช้ินส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำในประเทศไทยถือเป็นอุตสำหกรรมท่ีมีกำรแข่งขนัใน
ประเทศพอสมควร โดยส่วนใหญ่เป็นกำรแข่งขนัจำกผูป้ระกอบกำรในประเทศจีน ซ่ึงมีข้อไดเ้ปรียบในดำ้นต้นทุน
วตัถุดิบท่ีต ่ำกว่ำ อย่ำงไรก็ตำม ช้ินส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำจำกประเทศจีนก็ยงัคงมีภำพลกัษณ์ของสินคำ้รำคำถูก ตน้ทุน
ค่ำแรงและค่ำขนส่งท่ีสูงกว่ำสินคำ้ท่ีผลิตในประเทศไทย แมว่้ำบริษทัจะมีคู่แข่งเป็นจ ำนวนมำกในประเทศจีน แต่บริษทั
มีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญในอุตสำหกรรมช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำมำนำน มีบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ในกำรออกแบบ
และพฒันำช้ินส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ ท่ีสำมำรถตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ มีผลิตภณัฑ์ท่ีครบวงจร สินคำ้มี
คุณภำพ และมีก ำลงักำรผลิตท่ีเพียงพอต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ รวมทั้งบริษทัให้ควำมส ำคญัในกำรควบคุมตน้ทุน
กำรผลิตโดยให้ควำมส ำคญักับนโยบำยลดควำมสูญเสียในกระบวนกำรผลิต กำรวดัประสิทธิผลของพนักงำนใน
สำยกำรผลิตเพื่อลดอตัรำกำรว่ำงงำนแอบแฝง กำรประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีรวมถึงนวตักรรมใหม่ เช่น กำรน ำหุ่นยนต์มำ
ใช้ในสำยงำนผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในสำยกำรผลิต นอกจำกนั้นกฎหมำยสวสัดิกำรแรงงำนของประเทศจีนท่ี
บงัคบัใช้กบันำยจำ้งอย่ำงเขม้งวดมำกขึ้น ประกอบกบัค่ำแรงขั้นต ่ำของประเทศจีนท่ีปรับเพ่ิมสูงขึ้น และปัญหำเร่ือง
ก ำแพงภำษีท่ีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำจำกจีนตอ้งเผชิญเม่ือน ำเขำ้ไปยงัประเทศต่ำงๆ ก็ช่วยให้ควำมไดเ้ปรียบของสินคำ้จำกจีน
ลดลง โดยเฉพำะกบัประเทศต่ำงๆ ท่ีไทยมีขอ้ตกลงเร่ืองสิทธิประโยชน์ทำงภำษี ทั้งหมดลว้นเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีท ำให้
บริษทัมีควำมไดเ้ปรียบในกำรแข่งขนั 

นอกจำกนั้นลูกคำ้ส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นลูกคำ้ขนำดใหญ่ซ่ึงให้ควำมส ำคญักบัคุณภำพและกำรให้บริกำร
ของผูผ้ลิตจึงไม่นิยมท่ีจะเปล่ียนผูผ้ลิตบ่อย เพรำะอำจท ำให้คุณภำพและรูปลกัษณ์ของสินคำ้แตกต่ำงจำกเดิม ซ่ึงท ำให้
เกิดผลเสียต่อภำพลกัษณ์ของผลิตภณัฑไ์ด ้ 
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ส ำหรับผูผ้ลิตช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศในประเทศมีจ ำนวนน้อยรำย โดยส่วนใหญ่จะเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วน
เคร่ืองปรับอำกำศเฉพำะประเภทเช่น บริษทั อำมำกำซำกิไพพ์ จ ำกดั เป็นผูผ้ลิตท่อทองแดง บริษทั ธรรมรักษ์ จ ำกัด 
ผูผ้ลิตช้ินส่วนโลหะแผ่น บริษทั โกลเด้นซี จ ำกดั ผูผ้ลิตช้ินส่วนพลำสติก เป็นต้น ในขณะท่ีสินคำ้ของกลุ่มบริษทัมี
ควำมหลำกหลำยครอบคลุมช้ินส่วนหลกัๆ ในกำรประกอบเคร่ืองปรับอำกำศ สำมำรถจดัส่งสินคำ้ไดต้รงต่อเวลำ อีกทั้ง
มีก ำลงักำรผลิตส ำรองท่ีสำมำรถรองรับควำมตอ้งกำรท่ีเพ่ิมขึ้นไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ส ำหรับโอกำสในกำรแข่งขนัจำก
ผูป้ระกอบกำรรำยใหม่กลุ่มบริษทัประเมินว่ำมีโอกำสเกิดขึ้นในระดบัต ่ำ เน่ืองจำกผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ท่ีจะเขำ้มำใน
อุตสำหกรรมจะตอ้งมีควำมเช่ียวชำญและควำมเขำ้ใจในผลิตภณัฑ์ในระดบัสูง รวมทั้งตอ้งมีฐำนลูกคำ้เพ่ือให้เกิดกำร
ผลิตในสัดส่วนท่ีมำกพอเพื่อให้เกิดกำรประหยดัต่อขนำด (Economy of Scale) รวมถึงตอ้งมีแหล่งเงินทุนท่ีใช้ในกำร
พฒันำผลิตภณัฑอ์ยำ่งต่อเน่ืองเพื่อน ำเสนอควำมแตกต่ำงในสินคำ้ 

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ  
กำรจดัหำวตัถุดิบ วตัถุดิบหลกัในกำรผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ (Part) ประกอบดว้ย ท่อทองแดง 

เหลก็ พลำสติก ซ่ึงวตัถุดิบโดยส่วนใหญ่เป็นกำรส่ังซ้ือจำกผูผ้ลิตภำยในประเทศ มีบำงส่วนท่ีเป็นกำรส่ังซ้ือท่อทองแดง
จำกต่ำงประเทศ จำกผูผ้ลิตท่ีไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพจำกลูกคำ้แลว้ โดยจดัส่งสินคำ้มำยงัโรงงำนของบริษทั
โดยตรง ในรำคำท่ีบริษทัไดก้ ำหนดกบัลูกคำ้ไวแ้ลว้ เพ่ือให้มัน่ใจว่ำกลุ่มบริษทัไดว้ตัถุดิบท่ีดีมีคุณภำพในระดบัตน้ทุนท่ี
เหมำะสม แลว้จึงน ำวตัถุดิบไปเขำ้สู่กระบวนกำรผลิตตำมขั้นตอนของแต่ละช้ินส่วนตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนดไว ้ซ่ึง
เป็นไปตำมระบบคุณภำพ ISO 9001 เพื่อให้ไดสิ้นคำ้มีมำตรฐำนตรงตำมขอ้ก ำหนดของลูกคำ้ แลว้จึงส่งมอบให้ลูกคำ้
ต่อไป  

ท่อทองแดงเป็นโลหะในทำงวิศวกรรมท่ีถูกใชท้  ำเป็นตวัน ำไฟฟ้ำมำกท่ีสุด เน่ืองจำกมีคุณสมบติัน ำควำมเยน็
และถ่ำยเทควำมร้อนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ ทนแรงดนัไดสู้งเม่ือเทียบกบัวสัดุชนิดอื่นๆ ไม่เป็นสนิม มีควำมแข็งแรง
ควำมทนทำน ไดรั้บควำมนิยมกนัอยำ่งแพร่หลำยในงำนเดินท่อระบบควำมเยน็และควำมร้อน  

ช้ินส่วนพลำสติก: กลุ่มบริษทัใช้เม็ดพลำสติกชนิดต่ำงๆ เช่น ABS ท่ีมีคุณสมบติัทนต่อแรงกระแทก ควำม
ร้อน รวมทั้งสำรเคมีไดดี้กว่ำ มีควำมเหนียวและควำมมนัเงำสูง มีควำมทนต่อสภำวะบรรยำกำศไดดี้ หรือ PP ซ่ึงเป็นเม็ด
พลำสติกท่ีไอน ้ำซึมผำ่นไดเ้ลก็นอ้ย  ทนควำมร้อนไดสู้ง  เพ่ือน ำไปผลิตช้ินส่วนประกอบเคร่ืองปรับอำกำศ ตูเ้ยน็ เคร่ือง
ซกัผำ้ 

เหล็กซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในกำรท ำงำนโลหะแผน่ขึ้นรูป (Sheet Metal) บริษทัส่ังซ้ือจำกแผ่นเหล็กจำกผูผ้ลิต
ในประเทศ ทั้งน้ีลูกคำ้ผูป้ระกอบช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศและเจำ้ของแบรนด์สินคำ้ซ่ึงเป็นผูอ้อกแบบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ
จะเป็นผูก้  ำหนดชนิดและเกรดต่ำงๆ ของวตัถุดิบตำมลกัษณะของงำน เพื่อรักษำคุณภำพและรำคำ   

วตัถุดิบท่ีใชใ้นกำรผลิตส่วนใหญ่จะเป็นมำตรฐำนตำมขอ้ก ำหนดของโรงงำนผูผ้ลิตวตัถุดิบเป็นหลกัและยงั
ตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดตำ่งๆ ท่ีทำงโรงงำนผูผ้ลิตไดถื้อปฏิบติัตำมมำตรฐำนสำกล โดยระยะเวลำในกำรผลิตพร้อมส่ง
มอบจะใช้เวลำโดยเฉล่ียประมำณ 1 สัปดำห์  ขึ้นอยู่กบัควำมยำกง่ำยของกำรผลิตวตัถุดิบ ทั้งน้ี ในกำรส่ังซ้ือวตัถุดิบ
บริษทัจะเป็นผูค้วบคุมวนั เวลำ จ ำนวน ท่ีตอ้งกำรให้กบัผูผ้ลิตวตัถุดิบเพื่อให้ผูผ้ลิตส่งมอบตำมก ำหนด โดยท่ีผ่ำนมำ
บริษทัไม่เคยประสบปัญหำกำรขำดแคลนวตัถุดิบเน่ืองจำกวตัถุดิบต่ำงๆ ถือเป็นสินคำ้อุตสำหกรรม มีผูจ้  ำหน่ำยใน
ประเทศหลำยรำย และบริษทัไดจ้ดัหำวตัถุดิบจำกผูข้ำยสินคำ้หลำยรำยเพ่ือเพ่ิมควำมมัน่คงในกำรจดัหำแหล่งวตัถุดิบ 
รำคำของวตัถุดิบจะขึ้นลงตำมรำคำตลำดแต่ลูกคำ้จะน ำจ ำนวนกำรใชไ้ปตกลงกบัผูผ้ลิตและยืนยนัรำคำเป็นไตรมำส ซ่ึง
ถำ้มีกำรปรับเปล่ียนจะแจง้ล่วงหนำ้เพ่ือปรับรำคำของช้ินงำนตำมรำคำวตัถุดิบที่เปล่ียนแปลงไป  ท ำให้บริษทัไม่ตอ้ง
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รับภำระควำมเส่ียงทำงดำ้นรำคำของวตัถุดิบ โดยเฉล่ียบริษทัไดรั้บเครดิตเทอมจำกผูผ้ลิตวตัถุดิบในประเทศประมำณ 
60-120 วนั 

ก าลังการผลิต  
กลุ่มบริษทัมีนโยบำยกำรผลิตสินคำ้ท่ีมีคุณภำพตรงกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ และสำมำรถส่งมอบสินคำ้ได้

ตรงตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด ทั้งน้ีเพ่ือให้ลูกคำ้มีควำมเช่ือมัน่และเกิดควำมพึงพอใจในผลิตภณัฑข์องบริษทั โดยโรงงำน
ทั้ง 2 แห่ง (สมุทรปรำกำรและระยอง) ของกลุ่มบริษทัสำมำรถผลิตช้ินส่วนไดใ้นลกัษณะเดียวกนั ซ่ึงในกำรพิจำรณำ
สถำนท่ีท่ีใชใ้นกำรผลิตจะขึ้นอยู่กบัสถำนท่ีโรงงำนของลูกคำ้เป็นส ำคญั ทั้งน้ีเพ่ือลดค่ำใชจ้่ำยในกำรขนส่งสินคำ้ของ
บริษทั โดยมีอตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิตแยกตำมประเภทช้ินส่วนท่ีกลุ่มบริษทัจดัจ ำหน่ำย ดงัน้ี 

 
อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิต ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1 ช้ินส่วนท่อท่ีท ำจำกทองแดง 69% 65% 65% 
2 ช้ินส่วนโลหะแผน่ 80% 66% 66% 
3 ช้ินส่วนพลำสติก 83% 75% 64% 
4 อุปกรณ์แลกเปล่ียนควำมร้อน 67% 51% 78% 
5 ท่อฉนวนกนัควำมร้อน 98% 77% 81% 

 
ขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนท่อทองแดง/การขึน้รูปโลหะแผ่น 

 

 
 

1. กำรตัด – กลุ่มบริษทัจะน ำท่อทองแดงท่ีส่ังซ้ือประเภทท่อมว้นมำตดัตำมขนำดท่ีต้องกำรตำมรูปแบบท่ี
ก ำหนดดว้ยเคร่ืองตดัอตัโนมติัท่ีมีควำมแม่นย  ำเพื่อลดอตัรำกำรสูญเสีย 

2. กำรดดัและกำรขึ้นรูป – กำรน ำท่อทองแดง/โลหะแผน่ท่ีตดัตำมควำมยำวท่ีตอ้งกำรมำดดัตำมส่วนโคง้ กำร
ขยำยหรือลดขนำดของปลำยท่อตรงตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ กำรพบัช้ินงำนโลหะแผน่ ดว้ยเคร่ืองจกัรแบบอตัโนมติั
ท่ีควบคุมดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ 

3. กำรเช่ือม –น ำเอำช้ินส่วนท่อทองแดง/โลหะแผ่นท่ีไดจ้ำกกำรตัดและกำรขึ้นรูปมำเช่ือมเข้ำด้วยกันตำม
รูปแบบและควำมตอ้งกำรของลูกคำ้  

4. ภำยหลงัท่ีท ำกำรเช่ือมต่อส่วนต่ำงๆ เขำ้เรียบร้อยแลว้บริษทัจะทดสอบคุณภำพสินคำ้ก่อนส่งมอบสินคำ้ 
กลุ่มบริษทัให้ควำมส ำคญัในดำ้นกำรควบคุมคุณภำพเป็นอย่ำงมำกในผลิตภณัฑ์ทุกประเภท โดยจะท ำกำรทดสอบ
คุณภำพของผลิตภณัฑ์อยำ่งเขม้ขน้ในดำ้นต่ำง ๆ เช่น ทดสอบคุณสมบติั: บริษทัท ำกำรทดสอบคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์
ในทุกล็อตกำรผลิตก่อนท ำกำรส่งมอบให้แก่ลูกคำ้ เพ่ือให้มัน่ใจว่ำผลิตภณัฑ์ถูกตอ้งตำมขอ้ก ำหนดของลูกคำ้ ทดสอบ
กำรใช้งำน: บริษทัมีกำรทดสอบผลิตภณัฑ์โดยจ ำลองสภำพกำรใชง้ำนจริงของลูกคำ้ รวมถึงกำรทดสอบกำรตำ้นทำน
แรงกดดนั กำรทดสอบกำรร่ัวไหล ทั้งน้ีเพ่ือให้ลูกคำ้มัน่ใจว่ำผลิตภณัฑข์องบริษทั มีคุณภำพตรงตำมควำมตอ้งกำรของ
ลูกคำ้ 
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1.2.2.2 ช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับใช้เป็นส่วนประกอบในยานพาหนะ (AUTO) 
กลุ่มบริษัทโดย บริษทั COOL PRD และSSMA ซ่ึงทั้งหมดเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นทั้งทำงตรงและ

ทำงออ้มร้อยละ 100 ด ำเนินธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์เพ่ือใชเ้ป็นส่วนประกอบในกำรผลิตรถยนต์และรถจกัรยำนยนต ์
โดยช้ินส่วนส่วนใหญ่ท่ีกลุ่มบริษทัผลิตไดแ้ก่ ช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศในรถยนตท่ี์ท ำจำกอลูมิเนียมคิดเป็นร้อยละ 61 
ของรำยไดจ้ำกธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ในยำนพำหนะ รองลงมำเป็นช้ินส่วนพลำสติกส ำหรับรถจกัรยำนยนต์คิดเป็น
ร้อยละ 25 ของรำยไดจ้ำกธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ในยำนพำหนะ และงำนช้ินส่วนโลหะแผ่น (Sheet Metal) ส ำหรับ
รถยนต์คิดเป็นร้อยละ 14  ของรำยไดจ้ำกธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ในยำนพำหนะ โดยช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีกลุ่มบริษทั
ผลิตนั้นสำมำรถน ำไปประกอบกบัระบบเคร่ืองปรับอำกำศของทั้งรถยนต์ท่ีใช้น ้ ำมนัเช้ือเพลิง (เคร่ืองสันดำป) และ
รถยนตท่ี์ใชไ้ฟฟ้ำ (EV Car) ท่ีมีแนวโนม้เติบโตในอนำคตจำกนโยบำยกำรควบคุมมลพิษทำงอำกำศของทำงภำครัฐ 

 
 
ตวัอยำ่งผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนอุปกรณ์ในยำนพำหนะท่ีบริษทัเป็นผูผ้ลิต 
 
 
 
 
 
 
 

  

ช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศจำก
อลูมิเนียมส ำหรับรถยนต ์

ช้ินส่วนพลำสติกส ำหรับ
รถจกัรยำนยนต ์

ช้ินส่วนโลหะแผน่ 
ส ำหรับรถยนต ์

 
 1. งำนท่ออลูมิเนียม (Alumium Part) ด ำเนินกำรโดย COOL ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 100 โดย
เป็นกำรน ำท่ออลูมิเนียมมำดดั ตดั เช่ือมต่อตำมรูปแบบท่ีตอ้งกำร เพื่อน ำไปเป็นช้ินส่วนส ำหรับระบบเคร่ืองปรับอำกำศ
ในรถยนต ์ซ่ึงช้ินส่วนท่ออลูมิเนียมท่ีผลิตไดจ้ะมีลกัษณะเฉพำะอำ้งอิงกบักบัลกัษณะและรุ่นรถในแต่ละประเภทเท่ำนั้น 
 2. งำนพลำสติก (Injection molding) ด ำเนินกำรโดย PRD ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 100 โดย
เป็นกำรฉีดพลำสติกเพ่ือน ำไปเป็นช้ินส่วนรถจกัรยำนยนต ์
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 3. งำนช้ินส่วนโลหะแผน่ส ำหรับรถยนต ์(Sheet Metal) ด ำเนินกำรโดย SSMA ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือ
หุ้นทำงออ้มร้อยละ 100 ผำ่นกำรถือหุ้นใน SPEC โดยเป็นกำรป๊ัมและกำรทุบขึ้นรูปส่วนประกอบของท่อน ้ำในระบบ 
ปรับอำกำศ แกนท่ีปัดน ้ ำฝนในรถยนต์ รวมถึงเป็นส่วนประกอบของโครงสร้ำงรถยนต์ จำกกำรน ำโลหะมำผ่ำน
กระบวนกำรป๊ัม (Stamping) และเช่ือมเป็นส่วนประกอบตวัถงัรถยนต ์ 

การตลาดและการแข่งขัน  
ลกัษณะลูกคำ้และกลุ่มเป้ำหมำย ในธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส ำหรับใชเ้ป็นส่วนประกอบในกำรผลิตรถยนต ์

ไดแ้ก่ กลุ่มผูผ้ลิตเคร่ืองปรับอำกำศในรถยนตห์รือผูผ้ลิตช้ินส่วนอ่ืนๆ ในรถยนต ์(1st Tier) ซ่ึงโดยส่วนใหญ่กลุ่มผูผ้ลิต
เคร่ืองปรับอำกำศในรถยนต์จะส่ังซ้ือช้ินส่วนท่ออลูมิเนียมซ่ึงเป็นส่วนประกอบท่ีส ำคญัในงำนระบบเคร่ืองปรับอำกำศ
จำกกลุ่มบริษทัและน ำไปประกอบกับช้ินส่วนอื่นๆ เป็นเคร่ืองปรับอำกำศท่ีพร้อมติดตั้งในรถยนต์ และกำรส่ังซ้ือ
ช้ินส่วนโลหะแผ่นเพ่ือน ำไปประกอบงำนโครงสร้ำงรถยนต์ โดยท่ีผ่ำนมำกลุ่มบริษทัเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนส ำหรับระบบ
ปรับอำกำศในรถยนต์ของ Toyota, Honda และ Ford ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่ในตลำดรถยนต์ในประเทศไทยมี
ส่วนแบ่งทำงกำรตลำดรวมกว่ำร้อยละ 50 นอกจำกนั้นกลุ่มบริษทัยงัเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนพลำสติกส ำหรับรถจกัรยำนยนต ์
โดยท่ีผำ่นมำกลุ่มบริษทัเป็นผูผ้ลิตงำนพลำสติกส ำหรับรถจกัรยำนยนต ์Honda Yamaha Kawasaki 

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย  
กลุ่มบริษทัจ ำหน่ำยช้ินส่วนอุปกรณ์ส ำหรับใช้เป็นส่วนประกอบในกำรผลิตรถยนต์และรถจักรยำนยนต ์

ให้กบัลูกคำ้โดยตรงโดยไม่ผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำย โดยส่วนใหญ่เป็นกำรจ ำหน่ำยให้แก่ผูป้ระกอบกำรภำยในประเทศ 
อย่ำงไรก็ดี สินค้ำของบริษัทบำงส่วนอำจจะถูกน ำไปประกอบและจ ำหน่ำยไปยงัต่ำงประเทศ ( Indirect Export) 
เน่ืองจำกประเทศไทยมีต้นทุนกำรผลิตท่ีต ่ำ และมีศภัยภำพในกำรผลิตสินค้ำท่ีมีประสิทธิภำพ โดยมีสัดส่วนกำร
จ ำหน่ำยสินคำ้ตำมประเภทกลุ่มลูกคำ้ ดงัน้ี 

 
สัดส่วนกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ตำมประเภทกลุ่มลูกคำ้ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ผูผ้ลิตเคร่ืองปรับอำกำศหรือผูผ้ลิตช้ินส่วนอ่ืนๆ ในรถยนต ์(1st Tier) 81% 79% 79% 
เจำ้ของแบรนดร์ถยนต/์รถจกัรยำนยนต์ 19% 21% 21% 
รวม 100% 100% 100% 

 
การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ  
กำรจดัหำวตัถุดิบ วตัถุดิบหลกัในกำรผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส ำหรับใช้เป็นส่วนประกอบในกำรผลิตรถยนต ์

และรถจักรยำนยนต์ (AUTO) ประกอบด้วย ท่ออลูมิเนียม พลำสติก เหล็ก เป็นกำรส่ังซ้ือจำกทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ จำกผูผ้ลิตท่ีไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพจำกลูกคำ้แลว้ โดยระยะเวลำในกำรผลิตพร้อมส่งมอบจะใช้
เวลำโดยเฉล่ียประมำณ 1 สัปดำห์  ขึ้นอยูก่บัควำมยำกง่ำยของกำรผลิตวตัถุดิบ ทั้งน้ี ในกำรส่ังซ้ือวตัถุดิบบริษทัจะเป็นผู ้
ควบคุมวนั เวลำ จ ำนวน ท่ีต้องกำรให้กับผูผ้ลิตวตัถุดิบเพื่อให้ผูผ้ลิตส่งมอบตำมก ำหนด โดยท่ีผ่ำนมำบริษทัไม่เคย
ประสบปัญหำกำรขำดแคลนวตัถุดิบเน่ืองจำกวตัถุดิบต่ำงๆ ถือเป็นสินคำ้อุตสำหกรรม มีผูจ้  ำหน่ำยในประเทศหลำยรำย 
และบริษทัไดจ้ดัหำวตัถุดิบจำกผูข้ำยสินคำ้หลำยรำยเพ่ือเพ่ิมควำมมัน่คงในกำรจดัหำแหล่งวตัถุดิบโดยจดัส่งสินคำ้มำยงั
โรงงำนของบริษทัโดยตรง ในรำคำท่ีบริษทัได้ก ำหนดกับลูกค้ำไวแ้ล้ว เพ่ือให้มั่นใจว่ำกลุ่มบริษัทได้วตัถุดิบท่ีดีมี
คุณภำพในระดบัตน้ทุนท่ีเหมำะสม แลว้บริษทัจึงน ำวตัถุดิบไปเขำ้สู่กระบวนกำรผลิตตำมขั้นตอนของแต่ละช้ินส่วน
ตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนดไว ้ซ่ึงเป็นไปตำมระบบคุณภำพ ISO 9001 เพื่อให้ไดสิ้นคำ้มีมำตรฐำนตรงตำมขอ้ก ำหนดของ
ลูกคำ้ แลว้จึงส่งมอบให้ลูกคำ้ต่อไป  



SNC 
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ก าลังการผลิต  
กลุ่มบริษทัมีนโยบำยกำรผลิตสินคำ้ท่ีมีคุณภำพตรงกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ และสำมำรถส่งมอบสินคำ้ได้

ตรงตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด ทั้งน้ีเพ่ือให้ลูกคำ้มีควำมเช่ือมัน่และเกิดควำมพึงพอใจในผลิตภณัฑข์องบริษทั โดยโรงงำน
ทั้ง 2 แห่ง (สมุทรปรำกำรและระยอง) ของกลุ่มบริษทัสำมำรถผลิตช้ินส่วนไดใ้นลกัษณะเดียวกนั ซ่ึงในกำรพิจำรณำ
สถำนท่ีท่ีใชใ้นกำรผลิตจะขึ้นอยู่กบัสถำนท่ีโรงงำนของลูกคำ้เป็นส ำคญั ทั้งน้ีเพ่ือลดค่ำใชจ้่ำยในกำรขนส่งสินคำ้ของ
บริษทั โดยมีอตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิตดงัน้ี  

 
อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิตช้ินส่วนยำนยนต ์(AUTO) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ท่ออลูมิเนียม 95% 74% 59% 
2. งำนพลำสติก 83% 75% 64% 
3. ช้ินงำนโลหะแผน่ส ำหรับรถยนต ์ 77% 59% 45% 

 
กลุ่มบริษทัมีอตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิตในธุรกิจช้ินส่วนอุปกรณ์ส ำหรับรถยนตป์รับตวัลดลงเป็นผลมำจำกกำร

เปล่ียนรุ่นรถยนต์ และกำรหดตัวของอุตสำหกรรมยำนยนต์ ประกอบกับในปี 2563 ธุรกิจผลิตช้ินส่วนในกำรผลิต
รถยนต์ไดรั้บผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID -19 ส่งผลให้ปริมำณกำรขำยรถยนต์ในปี 
2563 ปรับตวัลดลง อยำ่งไรก็ตำม กลุ่มบริษทัสำมำรถใชโ้รงงำนท่ีผลิตช้ินส่วนพลำสติก และช้ินงำนโลหะแผ่นส ำหรับ
รถยนต์ มำใชผ้ลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส ำหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำแทนในกรณีท่ีโรงงำนผลิตช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำมีอตัรำกำร
ใช้ก ำลงัผลิตเต็มอตัรำ ดว้ยอตัรำกำรใช้ก ำลงักำรผลิตดงักล่ำวท ำให้กลุ่มบริษทัสำมำรถเพ่ิมปริมำณกำรผลิตช้ินส่วน
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำไดภ้ำยในระยะเวลำอนัส้ันและสำมำรถรองรับยอดส่ังซ้ือท่ีเพ่ิมขึ้นอย่ำงรวดเร็วได ้โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งใน
ช่วงเวลำท่ีมีกำรส่งเสริมกำรขำยของลูกคำ้  

กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรเปล่ียนแปลงพฒันำสำยกำรผลิตไปยุค "อุตสำหกรรม 4.0" ซ่ึงครอบคลุมกำร
ประยุกต์น ำเทคโนโลยีมำใช้ให้เป็นไปตำมทิศทำงกำรขบัเคล่ือนขององค์กรตำมแนวคิด ARAI  (A: Automation R: 
Robot   A: AI (Artificial Intelligence)  I : IoT (Internet of Things) โดยกลุ่มบริษัทมุ่งเน้นกำรสร้ำงสรรค์ธุรกิจและ
กระบวนกำรผลิตโดยลดทอนส่ิงท่ีไม่จ ำเป็น กำรใชป้ระโยชน์จำกเทคโนโลยีอตัโนมติัโดยใชหุ่้นยนต์ โดยบริษทัเช่ือว่ำ
กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวจะช่วยเพ่ิมควำมแขง็แกร่งและขยำยขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทั้งดำ้นตน้ทุนและคุณภำพ 
 

ขั้นตอนการผลิตช้ินส่วนท่ออลูมิเนียม/การขึน้รูปโลหะแผ่น 
 

 
 

1. กำรตดั – กลุ่มบริษทัจะน ำท่ออลูมิเนียม/โลห่ะแผ่นท่ีส่ังซ้ือมำตดัตำมขนำดท่ีตอ้งกำรตำมรูปแบบท่ีก ำหนด
ดว้ยเคร่ืองตดัอตัโนมติัท่ีมีควำมแม่นย  ำเพื่อลดอตัรำกำรสูญเสีย 
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2. กำรดดัและกำรขึ้นรูป – กำรน ำท่ออลูมิเนียม/โลหะแผ่นท่ีตดัตำมควำมยำวท่ีตอ้งกำรมำดดัตำมส่วนโค้ง 
กำรขยำยหรือลดขนำดของปลำยท่อตรงตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ กำรพบัขึ้นรูปโลหะแผ่น ด้วยเคร่ืองจกัรแบบ
อตัโนมติัท่ีควบคุมดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ 

3. กำรเช่ือม –น ำเอำช้ินส่วนท่ออลูมิเนียม/โลห่ะแผ่นท่ีไดจ้ำกกำรตดัและกำรขึ้นรูปมำเช่ือมเขำ้ดว้ยกนัตำม
รูปแบบและควำมตอ้งกำรของลูกคำ้  

4. ภำยหลงัท่ีท ำกำรเช่ือมต่อส่วนต่ำงๆ เขำ้เรียบร้อยแลว้บริษทัจะทดสอบคุณภำพสินคำ้ก่อนส่งมอบสินคำ้ 
กลุ่มบริษทัให้ควำมส ำคญัในดำ้นกำรควบคุมคุณภำพเป็นอย่ำงมำกในผลิตภณัฑ์ทุกประ เภท โดยจะท ำกำรทดสอบ
คุณภำพของผลิตภณัฑ์อยำ่งเขม้ขน้ในดำ้นต่ำง ๆ เช่น ทดสอบคุณสมบติั: บริษทัท ำกำรทดสอบคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์
ในทุกล็อตกำรผลิตก่อนท ำกำรส่งมอบให้แก่ลูกคำ้ เพ่ือให้มัน่ใจว่ำผลิตภณัฑ์ถูกตอ้งตำมขอ้ก ำหนดของลูกคำ้ ทดสอบ
กำรใช้งำน: บริษทัมีกำรทดสอบผลิตภณัฑ์โดยจ ำลองสภำพกำรใชง้ำนจริงของลูกคำ้ รวมถึงกำรทดสอบกำรตำ้นทำน
แรงกดดนั กำรทดสอบกำรร่ัวไหล ทั้งน้ีเพ่ือให้ลูกคำ้มัน่ใจว่ำผลิตภณัฑข์องบริษทั มีคุณภำพตรงตำมควำมตอ้งกำรของ
ลูกคำ้ 
1.2.2.3 ธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบ (OEM)  

ในปี 2550 กลุ่มบริษทัเป็นผูรั้บจำ้งผลิตและประกอบเคร่ืองปรับอำกำศประเภท Window Type ให้แก่ บริษทั 
ฟูจิตสึ เจนเนอรัล (ประเทศไทย) จ ำกดั ซ่ึงมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 95-98 ของธุรกิจรับจำ้งผลิตและประกอบ โดยมีฐำน
กำรผลิตอยู่ท่ีนิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ี ยนไป
ตำมเทคโนโลยี ประกอบกบันโยบำยทำงกำรตลำดของลูกคำ้ท ำให้ปริมำณกำรว่ำจำ้งปรับตวัลดลงอย่ำงต่อเน่ือง บริษทั
ไดเ้ลง็เห็นถึงควำมเส่ียงกำรพึ่งพิงลูกคำ้เพียงรำยเดียว จึงมีนโยบำยในกำรรับงำนรับจำ้งผลิตและประกอบจำกลูกคำ้รำย
อ่ืนเพ่ิมเติม โดยในปี 2562 บริษทัไดรั้บค ำส่ังซ้ือจำกลูกคำ้ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตเคร่ืองปรับอำกำศรำยใหญ่ในประเทศเวียดนำม 
ว่ำจำ้งให้บริษทัผลิตและประกอบเคร่ืองปรับอำกำศประเภท Split Type และบริษทัไดรั้บค ำส่ังซ้ือจำกลูกคำ้รำยใหญ่ซ่ึง
เป็นหน่ึงในผูผ้ลิตตูเ้ก็บเคร่ืองมือรำยใหญ่ของโลก (Toolbox) เพื่อส่งออกไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกำ เน่ืองจำกผูผ้ลิตตู้
เก็บเคร่ืองมือรำยดงักล่ำวตอ้งกำรขยำยฐำนกำรผลิตสินคำ้จำกในประเทศจีน และลดควำมเส่ียงจำกผลกระทบมำตรกำร
กีดกนัทำงกำรคำ้ระหว่ำงจีนและสหรัฐอเมริกำ ซ่ึงส่งผลให้ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของสินคำ้ท่ีผลิตจำกประเทศจีน
เพื่อไปจ ำหน่ำยในประเทศสหรัฐอเมริกำลดลง โดยลูกคำ้รำยดงักล่ำวไดป้รับกลยทุธ์ในกำรหำโรงงำนรับจำ้งผลิตสินคำ้
นอกประเทศจีน ท่ีมีคุณภำพและมีก ำลงักำรผลิตเพียงพอท่ีจะส่งมอบสินค้ำได้ตำมก ำหนดเวลำ ซ่ึงสอดคล้องกับ
นโยบำยและแผนธุรกิจของบริษทัที่ตอ้งกำรกระจำยควำมเส่ียงจำกกำรเป็นผูรั้บจำ้งผลิตและประกอบเคร่ืองปรับอำกำศ
ภำยในบำ้น  ประกอบกบัดว้ยพ้ืนท่ีของโรงงำนท่ีจงัหวดัระยองสำมำรถรองรับกำรขยำยก ำลงักำรผลิตท่ีจะเกิดขึ้นใน
อนำคต ดงันั้นลูกคำ้รำยดงักล่ำวจึงไดใ้ห้บริษทัเป็นผูผ้ลิตตูเ้ก็บเคร่ืองมือตั้งแต่กลำงปี 2562 เป็นตน้มำ ในปี 2563 บริษทั
ไดรั้บค ำส่ังซ้ือจำกลูกคำ้รำยใหม่ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำในประเทศจีนเพื่อส่งออกไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกำ โดย
ให้บริษทัเป็นผูผ้ลิตและประกอบเคร่ืองปรับอำกำศประเภท Portable Type นอกจำกน้ีในปี 2564 ลูกคำ้รำยน้ียงัมีแผนให้
กลุ่มบริษทัท ำกำรผลิตเคร่ืองปรับอำกำศประเภท Window Type และ Split Type เพ่ิมขึ้น โดยมีเป้ำหมำยในกำรส่งออก
ไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกำ อินเดีย และกลุ่มประเทศอำเซียน  

กลุ่มบริษัทด ำเนินธุรกิจรับจ้ำงผลิตและประกอบโดย บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จ ำกัด 
(“SCAN”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 100 เร่ิมให้บริกำรรับจำ้งผลิตและประกอบตำมควำมตอ้งกำรของ
กลุ่มลูกคำ้ โดยสินคำ้ส่วนใหญ่ท่ีบริษทัรับจำ้งผลิตและประกอบไดแ้ก่ เคร่ืองปรับอำกำศ ซ่ึงเป็นกำรต่อยอดจำกธุรกิจ
ผลิตช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศท ำให้บริษทัสำมำรถควบคุมปัจจยัในกำรผลิตทั้งในดำ้นคุณภำพ รำคำ และกำรส่งมอบได้
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อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกอบกบับริษทัมีระบบกำรผลิตท่ีมีประสิทธิภำพ มีควำมยืดหยุ่นในขนำดกำรผลิตตำมควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้  

ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษทัมีลกัษณะท่ีหลำกหลำยขึ้นอยู่กบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้กลุ่มต่ำง ๆ แต่ผลิตภณัฑ์
หลกัจะเป็นเคร่ืองปรับอำกำศทั้งแบบติดหน้ำต่ำง (Window Type) แบบแขวนผนัง (Wall Type) แบบฝังใตฝ้้ำ (Ducted 
Type) ตลอดจนถึงชุดปรับอำกำศขนำดใหญ่ตั้งแต่ 100,000 – 300,000 บีทีย ูต่อชัว่โมง โดยในช่วงปี 2561 -2562 บริษทั
มีก ำลงักำรผลิตเคร่ืองปรับอำกำศ 1,000,000 ชุดต่อปี โดยมีพ้ืนท่ีโรงงำนในจงัหวดัระยองกว่ำ 36,800 ตำรำงเมตร และ
ในปี 2563 บริษทัไดเ้ลง็เห็นจ ำนวนปริมำณกำรส่ังซ้ือท่ีเพ่ิมขึ้นอยำ่งต่อเน่ืองจึงไดข้ยำยโรงงำนในจงัหวดัระยองเพ่ิมเติม
อีก 15 ,000 ตำรำงเมตร ท ำให้ ปัจจุบันโรงงำนจังหวัดระยองมี พ้ืน ท่ีส ำห รับกำรรับจ้ำงผลิตและประกอบ
เคร่ืองปรับอำกำศบนพ้ืนท่ีกว่ำ 51,800 ตำรำงเมตร โดยมีสัดส่วนประเภทสินคำ้ท่ีรับจำ้งผลิตและประกอบ ดงัน้ี 

 
สัดส่วนประเภทสินคำ้ท่ีรับจำ้งผลิตและประกอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
เคร่ืองปรับอำกำศ  82% 83% 70% 
ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ/1 - 2% 18% 
เคร่ืองป๊ัมน ้ำส ำหรับเคร่ืองท ำน ้ำร้อน 18% 15% 7% 
โทรทศัน์/2 - - 5% 
รวม 100% 100% 100% 
หมำยเหตุ:  
/1 กลุ่มบริษทัเร่ิมรับจำ้งผลิตและประกอบตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตั้งแต่ปี 2562   
/2 กลุ่มบริษทัเร่ิมรับจำ้งผลิตและประกอบโทรทศัน์ตั้งแต่ปี 2563 

 
ตวัอยำ่งตูเ้ก็บเคร่ืองมือ (Toolbox) ท่ีกลุ่มบริษทัรับจำ้งผลิตและประกอบเพือ่ส่งออก 

 
 
 
 
 

 

 
การตลาดและการแข่งขัน  
1. เคร่ืองปรับอำกำศ เจำ้ของแบรนด์เคร่ืองปรับอำกำศในต่ำงประเทศท่ีตอ้งกำรหำผูผ้ลิตสินคำ้ท่ีมีคุณภำพ มี

ก ำลงักำรผลิตเพียงพอท่ีจะสำมำรถส่งมอบงำนไดต้ำมก ำหนด โดยปัจจุบนักลุ่มบริษทัมีฐำนลูกคำ้ท่ีเป็นเจำ้ของแบรนด์
สินคำ้ในประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศจีน และประเทศเวียดนำม 

2. สินคำ้ประเภทอื่นท่ีไม่ใช่เคร่ืองปรับอำกำศ - เช่น โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ เคร่ืองซักผำ้ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ซ่ึงเป็นกำร
รับจำ้งผลิตและประกอบสินคำ้ให้กบัเจำ้ของแบรนดสิ์นคำ้ในต่ำงประเทศ 
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การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบำยท่ีจะออกผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นตรำสินคำ้ของบริษทัเอง แต่จะมุ่งเน้นในธุรกิจรับจำ้งผลิต

และประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำและตูเ้ก็บเคร่ืองมือโดยท ำกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ให้เหมำะสมกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้แต่
ละรำย ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัไดติ้ดตอ่กบัลูกคำ้ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศหลำยรำยดว้ยกนั เช่น จีน เวียดนำม เป็นตน้ 
จำกกำรท่ีผูป้ระกอบธุรกิจผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำในประเทศไทยท่ีมีขนำดใหญ่และมีศกัยภำพเท่ำบริษทัมีจ ำนวนไม่มำกนกั 
ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงำนขนำดเล็กและมีก ำลงักำรผลิตไม่มำก ดงันั้นคู่แข่งขนัภำยในประเทศท่ีแทจ้ริงของบริษทัจึงเป็น
ตวัลูกคำ้ของบริษทัเอง บริษทัจึงตอ้งผลิตสินคำ้ท่ีมีคุณภำพและประสิทธิภำพท่ีสูงกว่ำดว้ยตน้ทุนท่ีต ่ำ จึงจะสำมำรถจูง
ใจให้ลูกคำ้มอบควำมไวว้ำงใจให้บริษทัเป็นศูนยก์ลำงกำรผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำไดต้ลอดไป ส ำหรับคู่แข่งขนัภำยนอก
ประเทศส่วนใหญ่เป็นบริษทัจำกประเทศจีนซ่ึงมีตน้ทุนดำ้นวตัถุดิบที่ต  ่ำกว่ำ อย่ำงไรก็ตำม เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำจำกประเทศ
จีนก็ยงัคงมีภำพลกัษณ์ท่ีแตกต่ำงจำกสินคำ้ของบริษทั 

ทั้งน้ี ผูป้ระกอบกำรรำยใหม่อำจเผชิญอุปสรรคท่ีค่อนขำ้งทำ้ทำยในกำรเขำ้สู่ตลำดรับจำ้งผลิตและประกอบ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ เน่ืองดว้ยเป็นธุรกิจท่ีตอ้งกำรเงินลงทุนในเคร่ืองจกัรท่ีค่อนขำ้งสูง และตอ้งมีโรงงำนท่ีมีสำยกำรผลิตท่ีมี
ประสิทธิภำพ มีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัพร้อมก ำลงักำรผลิตท่ีสูง รวมถึงแหล่งท่ีมำของวตัถุดิบหรือช้ินส่วนต่ำงๆ เพ่ือลด
ตน้ทุนในกำรผลิต เและสำมำรถแข่งขนักบัผูป้ระกอบกำรในอุตสำหกรรมได ้เน่ืองจำกผูป้ระกอบกำรส่วนใหญ่จะมีขอ้
ไดเ้ปรียบในดำ้นตน้ทุนกำรผลิตซ่ึงมำจำกกำรที่มีสินคำ้ครบวงจร เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ท ำให้ผูป้ระกอบกำรในปัจจุบนั
ส่วนใหญ่มีตน้ทุนท่ีต ่ำกว่ำผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ 

ในกำรก ำหนดรำคำขำยสินคำ้บริษทัจะพิจำรณำจำกตน้ทุนวตัถุดิบเป็นส ำคญั เน่ืองจำกบริษทัเป็นผูผ้ลิตงำน
ตน้น ้ ำ ครอบคลุม งำนท่อทองแดง งำนช้ินส่วนพลำสติก และงำนโลหะแผ่น ท ำให้บริษทัได้รับประโยชน์จำกกำร
ประหยดัต่อขนำด (Economy of Scale) สำมำรถบริหำรจดักำรตน้ทุนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถก ำหนดรำคำท่ี
แข่งขนักบัผูป้ระกอบกำรรำยอื่นในอุตสำหกรรมได ้

การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 
กำรจดัหำวตัถุดิบ ในกำรจัดหำวตัถุดิบส ำหรับงำนรับจ้ำงประกอบเคร่ืองปรับอำกำศ โทรทัศน์ ฮีตป๊ัมน ้ ำ

ส ำหรับเคร่ืองท ำน ้ำร้อน บริษทัสำมำรถใชว้ตัถุดิบและเคร่ืองจกัรส ำหรับส่วนงำนรับจำ้งผลิตช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำมำ
สนับสนุนงำนผลิตและประกอบได้ ส ำหรับช้ินส่วนอ่ืนๆ บริษัทจะส่ังซ้ือจำกผูป้ระกอบกำรทั้ งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ซ่ึงตอ้งผำ่นกำรพิจำรณำจำกผูว่้ำจำ้งเพ่ือให้มัน่ใจว่ำสินคำ้ท่ีผลิตมำตรงตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด  

เหล็กเป็นวตัถุดิบหลกัในกำรผลิตตูเ้ก็บเคร่ืองมือของบริษทั ซ่ึงเป็นวตัถุดิบส ำหรับงำนผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูผ้ลิตอยูแ่ลว้ ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงสำมำรถน ำวตัถุดิบดงักล่ำว มำดดัแปลงพฒันำต่อยอด
ส ำหรับงำนรับจำ้งผลิตและประกอบตูเ้ก็บเคร่ืองมือได ้ส ำหรับวตัถุดิบอื่นๆ เช่น ลอ้ สี ท่ีจบั ในกำรผลิตและประกอบตู้
เก็บเคร่ืองมือ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรน ำเขำ้วตัถุดิบจำกลูกคำ้ในประเทศจีน เพ่ือให้มัน่ใจว่ำสินคำ้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
ท่ีก ำหนด ในขณะท่ีช้ินส่วนท่ีเหลือ เช่น บรรจุภณัฑ์ บริษทัจะเป็นผูจ้ดัหำสินคำ้จำกผูผ้ลิตในประเทศไทยซ่ึงก่อนกำร
ส่ังซ้ือบริษทัตอ้งส่งรูปแบบไปให้ลูกคำ้พิจำรณำคุณสมบติัก่อนเพ่ือให้มัน่ใจว่ำสินคำ้เป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด 

ก าลังการผลิต  
ปัจจุบนับริษทัมีฐำนกำรผลิตและประกอบเคร่ืองปรับอำกำศ รวมถึงกำรผลิตและประกอบตูเ้ก็บเคร่ืองมือท่ี

โรงงำนจงัหวดัระยอง โดยมีก ำลงักำรผลิต 1,000,000 ชุดต่อปี ส ำหรับเคร่ืองปรับอำกำศ และก ำลงักำรผลิต 300,000 ตู้
ต่อปี ส ำหรับตูเ้ก็บเคร่ืองมือ โดยบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรเพ่ิมก ำลงักำรผลิต โดยกำรขยำยโรงงำนในจงัหวดัระยองเพ่ือ
รองรับค ำส่ังซ้ือจำกกลุ่มลูกคำ้ในต่ำงประเทศ  
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ก ำลงักำรผลิตช้ินต่อปี  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
เคร่ืองปรับอำกำศ     
ก ำลงักำรผลิตสูงสุดชุดต่อปี 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
ก ำลงักำรผลิตใชจ้ริงชุดต่อปี 163,895 311,517 662,844 
ร้อยละของก ำลงักำรผลิต 16.39% 31.15% 66.28% 
ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ (Toolbox)    
ก ำลงักำรผลิตสูงสุดช้ินต่อปี - 300,000 300,000 
ก ำลงักำรผลิตใชจ้ริงช้ินต่อปี - 17,664 205,035 
ร้อยละของก ำลงักำรผลิต - 5.89% 68.35% 
เคร่ืองป๊ัมน ้ำส ำหรับเคร่ืองท ำน ้ำร้อน     
ก ำลงักำรผลิตสูงสุดช้ินต่อปี 160,000 160,000 160,000 
ก ำลงักำรผลิตใชจ้ริงช้ินต่อปี 61,065 69,212 67,304 
ร้อยละของก ำลงักำรผลิต 38.17% 43.26% 42.07% 
โทรทศัน์    
ก ำลงักำรผลิตสูงสุดช้ินต่อปี - - 300,000 
ก ำลงักำรผลิตใชจ้ริงช้ินต่อaปี - - 90,979 
ร้อยละของก ำลงักำรผลิต - - 30.33% 

 
ขั้นตอนการผลิตและะประกอบเคร่ืองปรับอากาศ โทรทัศน์ 

 
 
 
ขั้นตอนการผลิตและะประกอบตู้เก็บเคร่ืองมือ 

 

 
 

1. กำรตดัและกำรขึ้นรูปงำน (Stamping & Forming) – เป็นกำรน ำแผน่เหลก็ขนำดใหญ่มำแปรรูปโดยกำรตดั
ดว้ยเคร่ืองป๊ัมหรือเคร่ืองเลเซอร์ให้ไดต้ำมขนำดท่ีตอ้งกำร จำกนั้นน ำแผน่เหลก็ท่ีตดัแลว้มำขึ้นรูปเป็นมุมดว้ยเคร่ืองจกัร 
ตำมรูปทรงของตูเ้ก็บเคร่ืองมือท่ีก ำหนดในแต่ละรุ่น  

2. กำรเช่ือมโลหะ (Welding) - กำรน ำโลหะ 2 ช้ินมำเช่ือมให้ติดกนัโดยใชค้วำมร้อนแก่โลหะจนเหลก็หลอม
ละลำย ติดเป็นเน้ือเดียวกนัดว้ยเคร่ืองเช่ือมโลหะ  

3. พ่นสี (Painting) – กำรพ่นสีช้ินส่วนต่ำงๆ ตำมรูปแบบท่ีก ำหนดดว้ย Powder Painting Line  
4. ประกอบ (Assembly line) - กำรน ำช้ินส่วนต่ำงๆ ของตูเ้ก็บเคร่ืองมือ เช่น ล้ินชกั ลอ้ สติกเกอร์ เป็นตน้ มำ

ประกอบให้เป็นตูเ้ก็บเคร่ืองมือท่ีสมบูรณ์ 

ประกอบ ทดสอบ บรรจ ุ
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1.2.2.4 บริษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก วอเตอร์ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ากัด (SAWHA) 
บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก วอเตอร์ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ำกดั (SAWHA)  จดัตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 13 มิถุนำยน 2556 

โดยกำรร่วมทุนระหว่ำงไทยกบัฝร่ัเศส ดว้ยทุนจดทะเบียน 45,000,000 บำท ประกอบธุรกิจผลิตเคร่ืองท ำน ้ ำอุ่น ในปี 
2560 SAWHA ไดมี้กำรเพ่ิมทุนจดเบียนขึ้นอีก 60,000,000 บำท เพื่อรองรับกำรขยำยก ำลงักำรผลิตในส่วนของ Tank น ้ำ
เคลือบ Enamel เพื่อทดแทนกำรน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ โดยมีสัดส่วนกำรถือหุ้นดงัน้ี 

 
ท่ี ผูร่้วมทุน สัดส่วนกำร

ถือหุ้น 
ทุนจดทะเบียน 

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

รวม 100% 105,000,000 
 

ลักษณะธุรกิจและผลิตภัณฑ์  
ผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองท ำน ้ำอุ่นของ SAWHA มีลกัษณะเฉพำะกล่ำวคือ เป็นธุรกิจท่ี SNC ร่วมทุนกบัลูกคำ้ท่ี

ซ้ือผลิตภัณฑ์ (ATLANTIC) ท ำกำรผลิตสินค้ำตำมแบบของลูกค้ำ และท ำกำรจ ำหน่ำยให้กับบริษัท ATLANTIC 
INTERNATIONAL ซ่ึงเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินคำ้ของบริษทั ATLANTIC 
 การตลาดและการแข่งขัน  

เคร่ืองท ำน ้ ำอุ่นท่ีผลิตโดยบริษทั SAWHA เป็นสินคำ้ท่ีไดรั้บกำรออกแบบ พฒันำและท ำกำรจดัจ ำหน่ำยไปยงั
ประเทศต่ำงๆโดยบริษทั ATLANTIC โดยมีบริษทั SAWHA เป็นฐำนในกำรผลิตสินคำ้ ผลิตภณัฑ์น้ีเป็นท่ีนิยมใชก้นั
อยำ่งแพร่หลำยในหลำยๆประเทศ ซ่ึงตลำดเป้ำหมำยหลกัของเรำคือ ประเทศในแถบเอเชีย (เวียดนำม อินเดียอินโดนีเซีย
สิงคโปร์ ฯลฯ) และประเทศในแถบยโุรป 
 
การจัดหาผลิตภัณฑ์ กำรผลิตจะแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนหลกัๆ คือ 
 

 
 
 

 
1.2.3 ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
1.2.3.1 สินทรัพย์ถาวรหลักท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 สินทรัพยห์ลกัท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจของบริษทั มีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีหลงัหกัค่ำเส่ือม
สะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำต่ำงๆ ตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินรวมเท่ำกบั 3,174.3 ลำ้นบำท โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

รำยกำร ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภำระผกูพนั มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ 

(ลำ้นบำท) 

1. ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน เป็นเจำ้ของ จดจ ำนองกบัสถำบนั
กำรเงินเป็นบำงส่วน 

418.8 

กำรประกอบ
Tank น ้ำกบัชุด 

Heater 

กำรประกอบ 
ชุดTankน ้ำเขำ้
กบัเปลือก

พลำสติกHeater 

กำรฉีด PU  
Foam 

กำรทดสอบกำร
ทำงไฟฟ้ำ 

กำรทดสอบกำร
ทำงไฟฟ้ำ 
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รำยกำร ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภำระผกูพนั มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ 

(ลำ้นบำท) 

2. อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร เป็นเจำ้ของ ไม่มี 1,068.5 

3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เป็นเจำ้ของ ไม่มี 1,302.2 

4. เคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองใชส้ ำนกังำน เป็นเจำ้ของ ไม่มี 22.1 

5. ยำนพำหนะ เป็นเจำ้ของ ไม่มี 12.2 

6. สินทรัพยร์ะหว่ำงก่อสร้ำง 
(อำคำรระหว่ำงก่อสร้ำง) 

เป็นเจำ้ของ ไม่มี 350.5 

รวมทั้งส้ิน 3,174.3 

 

ทรัพยสิ์นหลกัท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจท่ีแสดงไวข้ำ้งตน้ สำมำรถแสดงรำยละเอียดตำมประเภทของสินทรัพยไ์ด ้ดงัน้ี 

1.2.3.2 ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดินของบริษทั มีมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิรวมเท่ำกบั 418.8 ลำ้นบำท 
โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

ผูถื้อ
กรรมสิทธ์ิ 

รำยกำร เน้ือท่ี 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่ำตำม
บญัชีสุทธิ 
(ลำ้นบำท) 

ภำระผกูพนั 

บริษทั ท่ีดินส ำหรับอำคำรส ำนกังำน
ใหญ่ ตั้งอยูท่ี่อ  ำเภอบำงบ่อ 
จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

7-0-74 ไร่ เป็น
เจำ้ของ 

41.3 ไม่มี 

บริษทัยอ่ย ท่ีดินส ำหรับอำคำร โรงงำน
และคลงัสินคำ้ ตั้งอยูท่ี่อ  ำเภอ
นิคมพฒันำ จงัหวดัระยอง 

357-3-36 ไร่ เป็น
เจำ้ของ 

276.9 จดจ ำนองกบั
สถำบนักำรเงิน
เป็นบำงส่วน 

บริษทั
และ

บริษทัยอ่ย 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน - เป็น
เจำ้ของ 

100.6 ไม่มี 

รวมทั้งส้ิน 365-0-10 ไร่  418.8  

1.2.3.3 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร มีมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิรวมเท่ำกบั 1,068.5 ลำ้นบำท  
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โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี  

ผูถื้อ
กรรมสิทธ์ิ 

รำยกำร 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่ำตำมบญัชี
สุทธิ (ลำ้นบำท) 

ภำระผกูพนั 

บริษทั อำคำร โรงงำน ขนำดพ้ืนท่ี 13,600 
ตำรำงเมตร ตั้งอยูท่ี่อ  ำเภอบำงบ่อ 
จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

เป็นเจำ้ของ 74.6 ไม่มี 

บริษทัยอ่ย อำคำร โรงงำนและคลงัสินคำ้ ขนำด
พ้ืนท่ี 96,600 ตำรำงเมตร ตั้งอยูท่ี่อ  ำเภอ
นิคมพฒันำ จงัหวดัระยอง 

เป็นเจำ้ของ 911.2 ไม่มี 

บริษทัยอ่ย ส่วนปรับปรุงอำคำร เป็นเจำ้ของ 82.7 ไม่มี 
รวมทั้งส้ิน 1,068.5  

1.2.3.4  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ มีมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิรวมเท่ำกบั 1,302.2 ลำ้นบำท โดยมีรำยละเอียด
ดงัน้ี 

ผูถื้อ
กรรมสิทธ์ิ 

รำยกำร 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่ำตำมบญัชี
สุทธิ (ลำ้นบำท) 

ภำระผกูพนั 

บริษทั เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ส ำหรับธุรกิจ
ผลิตช้ินส่วนยำนพำหนะ 

เป็นเจำ้ของ 103.5 ไม่มี 

บริษทัยอ่ย เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ส ำหรับธุรกิจ
ผลิตช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ 

เป็นเจำ้ของ 607.1 ไม่มี 

บริษทัยอ่ย เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ส ำหรับธุรกิจ
รับจำ้งผลิต (A/C OEM) และประกอบตู้
เคร่ืองมือ (Toolbox) 

เป็นเจำ้ของ 548.8 ไม่มี 

บริษทัและ 
บริษทัยอ่ย 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ส ำหรับธุรกิจ
แม่พิมพ ์และอื่นๆ 

เป็นเจำ้ของ 42.8 ไม่มี 

รวมทั้งส้ิน 1,302.2  
 
1.2.4 สรุปสัญญาท่ีส าคัญของบริษัทและบริษัทย่อย 
1.2.4.1 สัญญาเช่าอาคาร 

 

ผูเ้ช่ำ บริษทัและบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ 1) บริษทั อิมมอทลั พำร์ท จ ำกดั 2) บริษทั เอส เอน็ ซี  

คูลล่ิง ซัพพลำย จ ำกดั และ 3) บริษทั พำรำไดซ์ พลำสติก จ ำกดั 4) บริษทั เอส เอ็น ซี 
ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) สำขำ 2 

ผูใ้หเ้ช่ำ ผูป้ระกอบกำร 4 รำย 
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ควำมสัมพนัธ์
ระหว่ำงคู่สัญญำ 

ผูใ้หเ้ช่ำไม่มีควำมสัมพนัธ์ใดๆ กบักลุ่มบริษทั  

พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีอำ้งอิงจำกสัญญำเช่ำอำคำรจ ำนวน 6 ฉบบั คิดเป็นพ้ืนท่ีรวม 36,600 ตำรำงเมตร  

วตัถุประสงค ์ เพื่อเช่ำอำคำรส ำหรับประกอบกิจกำร 

ค่ำเช่ำ ตำมอตัรำท่ีระบุไวใ้นสัญญำ 

ระยะเวลำ 3 – 36 เดือน โดยสัญญำจะส้ินสุดในปี 2564 - 2565 

เง่ือนไขส ำคญั หำกไม่มีคู่สัญญำฝ่ำยใดบอกเลิกก่อนครบก ำหนดสัญญำอยำ่งนอ้ย 30 วนั ให้ถือว่ำ
สัญญำน้ีมีผลบงัคบัใชต้่อไปอีกครำวละ 1 ปี นบัต่อจำกวนัส้ินอำยขุองสัญญำเช่ำนั้น 

 
1.2.4.2 สัญญาก่อสร้างอาคาร 

ผูว่้ำจำ้ง บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จ ำกดั 

ผูรั้บจำ้ง บริษทั วรรณรัช พฒันำ จ ำกดั 

ควำมสัมพนัธ์
ระหว่ำงคู่สัญญำ 

ผูรั้บจำ้งไม่มีควำมสัมพนัธ์ใดๆ กบักลุ่มบริษทั  

วนัท่ีท ำสัญญำ 1 กนัยำยน 2563 

วตัถุประสงค ์ เพ่ือก่อสร้ำงอำคำรคลงัสินคำ้ขนำด 40,000 ตำรำงเมตร  

ค่ำจำ้ง ตำมอตัรำท่ีระบุไวใ้นสัญญำ 

ระยะเวลำ 7 เดือน (1 กนัยำยน 2563 – 31 มีนำคม 2564) 

เง่ือนไขส ำคญั - หำกผูรั้บจำ้งไม่สำมำรถส่งมอบงำนไดต้ำมระยะเวลำท่ีก ำหนด จะยินยอมให้ปรับ
ในอตัรำร้อยละ 0.1 ของมูลค่ำงำนจนกว่ำงำนจะแลว้เสร็จ 

- ในกำรส่งมอบงำนงวดสุดท้ำย ผูรั้บจ้ำงจะจัดท ำหนังสือค ้ ำประกันซ่ึงออกโดย
ธนำคำร เพ่ือเป็นกำรประกนัผลงำน และหำกไม่มีเหตุกำรณ์เสียหำยเกิดขึ้นภำยใน 
365 วนัหลงัจำกรับมอบงำน ผูว่้ำจำ้งจะคืนหนงัสือค ้ำประกนัให้แก่ผูรั้บจำ้ง 

 
1.2.4.3 สัญญาเช่ารถโฟคลฟิและรถยนต์ 

ผูใ้หเ้ช่ำ ผูป้ระกอบกำร 5 รำย 

ผูเ้ช่ำ บริษทัและบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ 1) บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จ ำกดั 2) 
บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซำน อีโวลูชัน่ จ ำกดั 3) บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ 
จ ำกดั และ 4) บริษทั อินฟินิต้ี พำร์ท จ ำกดั 

ควำมสัมพนัธ ์ ผูใ้ห้เช่ำไม่มีควำมสัมพนัธ์ใดๆ กบักลุ่มบริษทั  

วตัถุประสงค ์ เพื่อเช่ำรถรวม 66 คนั ส ำหรับประกอบกิจกำร ส่วนใหญ่เช่ำรถโฟคลิฟ 

รำคำ ตำมอตัรำท่ีระบุไวใ้นสัญญำ 

ระยะเวลำ 10 – 36 เดือน โดยสัญญำจะส้ินสุดในปี 2564 - 2566 
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เง่ือนไขส ำคญั หำกผูเ้ช่ำมีควำมประสงคจ์ะขอยกเลิกสัญญำก่อนหมดอำยสัุญญำ จะตอ้งแจง้ใหท้รำบ
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั 

 
1.2.4.4 กรมธรรม์ประกินภัย 

ผูเ้อำประกนัภยั ทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยั จ ำนวนทนุ
ประกนัภยั 
 (ลำ้นบำท) 

1. บริษทั และ/หรือ บริษทัยอ่ย และ/หรือ 
กิจกำรร่วมคำ้ รวมทั้งส้ิน 12 บริษทั 

 

ส่ิงปลูกสร้ำง (ไม่รวมรำกฐำน) โครงสร้ำงใน
แ ล ะน อ ก อ ำค ำร  เค ร่ื อ ง ใช้ ส ำนั ก ง ำน 
คอมพิวเตอร์ งำนระบบต่ำงๆ เช่น ระบบ
ไฟฟ้ำ ระบบดับเพลิง ระบบสำธำรณูปโภค 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ทุกชนิดท่ีเก่ียวกบักำร
ผลิต อะไหล่ สต็อกสินคำ้ รวมถึงวตัถุดิบท่ีใช้
ในกำรผลิต 

3,078.9 

2. บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอน
โทโลจี จ ำกดั 

เคร่ืองปรับอำกำศ ส่วนประกอบ และตู้ เก็บ
เคร่ืองมือ (Toolbox)  

93.0 

3. บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ จ ำกดั ช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำและยำนพำนะ 50.0 

4. บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก ฮีต 
ปัมพ ์จ ำกดั 

ฮีตปัมพส์ ำหรับเคร่ืองท ำน ้ำร้อน 15.0 

 
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
1.3.1 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

 

 
 
1.3.2 บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ถือหุ้นในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมเกินกว่ำร้อยละ 10  (ไม่มี) 
1.3.3 ควำมสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่  (ไม่มี) 
 
 



SNC 

  

 
26  บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั มหาชน | รำยงำนประจ ำปี 2563 
 
 

1.3.4 ผูถื้อหุ้น 
(1) รำยช่ือผูถื้อหุ้นใหญ่  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

หมำยเหตุ : 
/1  ผูถ้ือหุ้นของ บริษทั เอสเอ็นซี โฮลด้ิง จ ำกดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

1) นำย สมชยั ไทยสงวนวรกุล ถือหุ้นร้อยละ 22.13 
2) นำง อนงคน์ำรถ ไทยสงวนวรกุล ถือหุ้นร้อยละ 11.82 
3) นำงสำว สินีนำรถ ไทยสงวนวรกุล ถือหุ้นร้อยละ 9.90 
4) นำงสำว เนตรชนก ไทยสงวนวรกุล ถือหุ้นร้อยละ 9.90 
5) นำงสำว ชนิสรำ ไทยสงวนวรกุล ถือหุ้นร้อยละ 9.90 
6) นำย เคอิชิน นำคำโมโตะ ถือหุ้นร้อยละ 7.5 
7) นำย ฟูมิเอกิ ทำคำฮำชิ ถือหุ้นร้อยละ 5.00 
8) นำย เคนจิ โคดำมะ ถือหุ้นร้อยละ 5.00 
9) ผูถ้ือหุ้นอื่น ซ่ึงถือหุ้นต ่ำกว่ำร้อยละ 5.00 ต่อรำย จ ำนวน 15 รำย ถือหุ้นรวมร้อยละ 18.85 

(2) ขอ้ตกลงระหว่ำงผูถื้อหุ้นใหญ่ (shareholders’ agreement) (ไม่มี) 
 
 
 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่   จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1) บริษทั เอสเอน็ซี โฮลดิ้ง จ ำกดั/1 91,000,100 31.6 
2) ครอบครัวไทยสงวนวรกุล 30,908,222 10.8 

2.1) นำย สมชยั ไทยสงวนวรกุล 16,586,622 5.8 
2.2) นำงสำว สินีนำรถ ไทยสงวนวรกุล 10,026,000 3.5 
2.3) นำง อนงคน์ำรถ ไทยสงวนวรกุล 1,698,300 0.6 
2.4) นำงสำว เนตรชนก ไทยสงวนวรกุล 1,519,400 0.5 
2.5) นำงสำว ชนิสรำ ไทยสงวนวรกุล 1,070,700 0.4 
2.6) นำงสำว ชญำภำ ไทยสงวนวรกุล 5,000 <0.1 
2.7) นำงสำว นุสรำ ไทยสงวนวรกุล 2,200 <0.1 

3) นำย อนุชำ กิจธนำมงคลชยั 13,020,000 4.5 
4) นำย ไพวรรณ ชำติพิทกัษ ์ 9,537,600 3.3 
5) บริษทั ไทยเอน็วีดีอำร์ จ ำกดั 7,276,756 2.5 
6) นำย พิทกัษ ์พิเศษสิทธ์ิ 4,020,000 1.4 
7) นำย คเชนทร์ เบญจกุล 3,935,300 1.4 
8) นำย สกล งำมเลิศชยั 2,500,000 0.9 
9) นำย วนัจกัร กิจธนำมงคลชยั 2,441,400 0.8 
10) นำงสำว อรอุบล ชมเดช 2,000,000 0.7 
ผูถื้อหุ้นรำยยอ่ยอื่น 121,137,961 42.1 
รวมทั้งหมด 287,777,339 100.0 
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1.3.5 รำยช่ือผูถื้อหุ้นของนกัลงทนุสถำบนั 
ล าดับที ่ ช่ือ สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ 

หุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั ไทยเอน็วดีีอำร์ จ ำกดั 7,276,756 <0.1 
2 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES 

LIMITED 
1,207,100 <0.1 

3 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG 
MARKET CORE EQ PORT 

1,058,000 <0.1 

4 กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF 904,800 <0.1 
5 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC 699,100 <0.1 
6 EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING 

MARKETS SMALL CAP SERIES 
626,400 <0.1 

7 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 440,000 <0.1 
8 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 350,000 <0.1 
9 STATE STREET EUROPE LIMITED 306,900 <0.1 
10 OTHER 1,117,826 <0.1 
 รวม 13,986,882 5% 

 
1.4 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 287,777,339 ล้ำนบำท เรียกช ำระแล้ว 287,777,339 ล้ำนบำทแบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 
จ ำนวน 287,777,339 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท  

 
1.5 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

- ไม่มี  
 

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
หำกไม่มีเหตุจ ำเป็นอ่ืนใดและกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษทัอย่ำงมี

นยัส ำคญั บริษทัมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิหลงัหักภำษี และส ำรองตำม
กฎหมำยโดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินรวมซ่ึงบริษทัตอ้งมีก ำไรสะสมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีเพียงพอส ำหรับจ่ำยเงิน
ปันผลนั้น ทั้งน้ี กำรจ่ำยเงินปันผลให้น ำปัจจยัต่ำงๆ มำประกอบกำรพิจำรณำ เช่น ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต ฐำนะ
ทำงกำรเงิน สภำพคล่อง แผนกำรขยำยงำน และภำวะทำงเศรษฐกิจ เป็นตน้ ซ่ึงกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวขำ้งตน้ ตอ้ง
ไดรั้บควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหุ้นหรือควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทัในกรณีท่ีเป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำง
กำล 
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ประวติักำรจ่ำยเงินปันผล 2561 2562 2563 

อตัรำก ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท/หุ้น) 1.50 2.51* 1.42 

อตัรำเงินปันผลต่อหุ้น (บำท/หุน้) 1.00 0.85 0.75 

อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อก ำไรสุทธิ (%) 67% 34% 53% 

*ก ำไรสุทธิในปี 2562 ส่วนหน่ึงไดม้ำจำกก ำไรพิเศษจำกกำรขำยโรงงำนจ ำนวน 420 ลำ้นบำท บริษทัจึงกนัเงินส่วนน้ีไวส้ ำหรับกำรลงทุน
เพื่อขยำยกำรด ำเนินงำน หกั ค่ำใชจ่้ำยพิเศษอื่นๆ รวม 37 ลำ้นบำท เช่น กำรตดัจ ำหน่ำยส่วนต่อเติมอำคำรเมื่อมีกำรยำ้ยโรงงำนและกำร
จ่ำยเงินชดเชยพนกังำนและกำรบนัทึกส ำรองผลประโยชน์พนกังำน 400 วนั ตำมกฎหมำยใหม่ จึงมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 339 ลำ้นบำท 
น ำมำจดัสรรเป็นเงินปันผล คิดเป็นอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล 72% 

 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 
บริษทัย่อยมิไดก้ ำหนดอตัรำกำรจ่ำยปันผลท่ีแน่นอนขึ้นอยู่กบัแผนกำรลงทุนในอนำคตของกลุ่มบริษทัและ

แผนกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทัแม่ บริษทัยอ่ยจ่ำยเงินปันผลให้บริษทัแม่โดยพิจำรณำจำกก ำไรสะสมและกระแสเงิน
สดคงเหลือของบริษทัยอ่ย 

 
2 การบริหารจัดการความเส่ียง 
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง 

จำกกำรด ำเนินงำนในปัจจุบนัของบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) ตอ้งเผชิญกบักำรเปล่ียนแปลง
อยู่ตลอดเวลำ ทั้งปัจจยัภำยนอก เช่น กำรเปล่ียนแปลงทำงสภำวะเศรษฐกิจ กำรเมือง ควำมเส่ียงจำกโรคระบำด  ควำม
เส่ียงจำกกำรภำวะกำรแข่งขนัท่ีสูงขึ้น ควำมเส่ียงดำ้นกฎหมำยและขอ้ก ำหนดกฎเกณฑ์ต่ำงๆ  ควำมเส่ียงจำกควำมผนั
ผวนของอตัรำดอกเบ้ีย ควำมเส่ียงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ  และปัจจยัภำยในกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนของ
บริษทั กำรบริหำรจดักำรขอ้มูลภำยใน และควำมเส่ียงจำกกำรปฏิบติังำน เป็นตน้  โดยเช่ือมัน่ว่ำกำรบริหำรควำมเส่ียง
องคก์รเป็นกระบวนกำรท่ีช่วยให้ กลุ่มบริษทัสำมำรถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ในขณะเดียวกนัก็ลดอุปสรรคหรือส่ิงท่ี
ไม่คำดหวงัท่ีอำจจะเกิดขึ้นทั้งในดำ้นผลก ำไร กำรปฏิบติังำนและควำมเช่ือถือจำกผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ต่อ
องคก์ร กำรป้องกนัควำมเสียหำยต่อทรัพยำกรขององคก์ร ตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงของสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีระบบจดักำรและควบคุมท่ีดี เสริมสร้ำงควำมเช่ือมัน่และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่ผูล้งทุน พนกังำน
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอื่น 

1. บริษทัก ำหนดให้ผูบ้ริหำรและพนกังำนในหน่วยงำนต่ำงๆ เป็นผูดู้แลควำมเส่ียง โดยจะตอ้งมีบทบำทและ
ส่วนร่วมในกำรพฒันำกำรบริหำรควำมเส่ียงขององคก์ร และมีควำมเขำ้ใจในหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
บริหำรควำมเส่ียง   

2. จดัให้มีกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีมีประสิทธิภำพในทุกขั้นตอนของกำรด ำเนินงำนตำมหลกักำรของ
กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี (Good Corporate Governance) เพื่อช่วยลดโอกำสของกำรเกิดควำมเส่ียงและผลกระทบจำก
ควำมเส่ียง ลดควำมไม่แน่นอนในผลกำรด ำเนินงำนโดยรวม และเพ่ิมโอกำสแห่งควำมส ำเร็จ   

3. ด ำเนินกำรและสนบัสนุนกำรบริหำรควำมเส่ียงให้ประสบควำมส ำเร็จทัว่ทั้งองคก์ร โดยกำรใชท้รัพยำกรท่ี
มีจ ำกดัอยำ่งมีประสิทธิภำพ ในกำรบ่งช้ี ประเมิน และจดักำรควำมเส่ียงอยำ่งเหมำะสม  
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4. ส่งเสริมและกระตุน้ให้กำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นวฒันธรรมองคก์ร โดยให้ทุกคนตระหนกัถึงควำมส ำคญั
ของกำรบริหำรควำมเส่ียง  

5. ในกำรน้ี คณะกรรมกำรบริษทัจึงไดจ้ดัให้มีคู่มือกำรบริหำรควำมเส่ียง ส ำหรับก ำหนดแนวทำงกำรบริหำร
ควำมเส่ียงองคก์ร หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรควำมเส่ียงของแต่ละส่วนงำน รวมทั้งรวบรวมตวัอยำ่งควำม
เส่ียงท่ีส ำคญัและกำรจดักำรของบริษทัในอดีตท่ีผำ่นมำ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำนต่อไป 
 
2.2 ปัจจัยความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
2.2.1 ความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท 
2.2.1.1 ความเส่ียงด้านการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
 1) ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้าน้อยราย 

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจหลกั ได้แก่ ธุรกิจผลิตช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและธุรกิจ
รับจำ้งผลิตและประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ โดยมีกำรพึ่งพิงลูกคำ้รำยใหญ่ 5 รำยแรก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61 ของรำยได้
จำกกำรขำยของกลุ่มบริษทั (ปี 2562: ร้อยละ 51) กลุ่มบริษทัจึงมีควำมเส่ียงในกรณีท่ีลูกคำ้รำยใหญ่ยกเลิกแผนกำรผลิต
ในปีต่อไปหรือลดปริมำณกำรส่ังผลิตหรือว่ำจำ้งผลิตลงและกลุ่มบริษทัอำจไม่สำมำรถหำลูกคำ้รำยอื่นมำทดแทนได ้ 

กลุ่มบริษทัตระหนักถึงควำมเส่ียงในเร่ืองดงักล่ำว จึงไดข้ยำยฐำนลูกคำ้ทั้งในและต่ำงประเทศให้มำกย่ิงขึ้น
โดยกระจำยกลุ่มลูกคำ้ให้อยูห่ลำกหลำยธุรกิจ รวมถึงเจรจำกบักลุ่มลูกคำ้รับจำ้งผลิต (OEM) เพื่อท ำสัญญำรับจำ้งผลิต
ระยะยำวอนัจะช่วยลดควำมเส่ียงในเร่ืองดงักล่ำวได ้และกลุ่มบริษทัยงัมีควำมสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคำ้รำยใหญ่ขำ้งตน้
เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัเป็นบริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศรำยใหญ่ในประเทศท่ีสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำร
สินคำ้ของลูกคำ้รำยใหญ่ไดเ้ป็นอยำ่งดี ทั้งในดำ้นคุณภำพ รำคำ กำรส่งมอบสินคำ้ท่ีตรงตำมก ำหนดเวลำ ตลอดจนกำร
บริกำรทั้งก่อนและหลงักำรขำย โดยกลุ่มลูกคำ้รำยใหญ่ขำ้งตน้เป็นบริษทัท่ีมีกำรซ้ือขำยสินคำ้กบับริษทัมำอยำ่งต่อเน่ือง
และยำวนำน เป็นระยะเวลำกว่ำ 3 - 15 ปี  โดยไม่เคยยกเลิกกำรว่ำจำ้งผลิตกบักลุ่มบริษทัมำก่อน และกลุ่มบริษทัยงัมี
แผนท่ีจะร่วมมือกบัลูกคำ้เพ่ือวำงแผนพฒันำผลิตภณัฑแ์ละแผนกำรผลิตร่วมกนัตั้งแต่เร่ิมตน้กระบวนกำรผลิต เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรผลิตและตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ให้ไดม้ำกท่ีสุด 

นอกจำกน้ี ลูกคำ้รำยใหญ่ของกลุ่มบริษทั 5 รำยแรกดงักล่ำว เป็นลูกคำ้ท่ีกระจำยตวัอยู่ในกลุ่มธุรกิจหลกัของ
บริษทัทั้งธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ (PART) และธุรกิจรับจำ้งผลิตและประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ (OEM) 
ท ำให้ควำมเส่ียงท่ีลูกคำ้รำยใหญ่ดงักล่ำวจะยกเลิกแผนกำรผลิตหรือลดปริมำณกำรส่ังผลิตพร้อมกนัเป็นไปไดค้่อนขำ้ง
น้อย กลุ่มบริษทัจึงเช่ือมัน่ว่ำจะสำมำรถบริหำรจดักำรควำมเส่ียงดงักล่ำวหำกเกิดกรณีท่ีมีลูกคำ้ยกเลิกหรือลดปริมำณ
กำรผลิตได ้

ส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงโรงงำนและคลงัสินคำ้ส ำหรับธุรกิจตูเ้ก็บเคร่ืองมือ (โครงกำร Toolbox) ปัจจุบัน
กลุ่มบริษทัไดด้ ำเนินกำรท ำสัญญำเช่ำพ้ืนท่ีกบัลูกค้ำรำยใหญ่รำยหน่ึง ซ่ึงมีควำมตอ้งกำรท่ีจะเช่ำพ้ืนท่ีโรงงำนและ
คลงัสินคำ้เพื่อขยำยธุรกิจ Toolbox ของตนเอง กลุ่มบริษทัไดด้ ำเนินกำรป้องกนัควำมเส่ียงในเร่ืองดงักล่ำว โดยเสนอ
สัญญำเช่ำเป็นสัญญำระยะยำว 5 ปี รวมทั้งในขอ้สัญญำไดมี้ขอ้ก ำหนดว่ำหำกลูกคำ้บอกเลิกสัญญำก่อนก ำหนด ลูกคำ้
ตอ้งจ่ำยช ำระค่ำเช่ำในระยะเวลำท่ีเหลืออยู่ทั้งหมด ซ่ึงจะท ำให้กลุ่มบริษทัไดรั้บเงินค่ำเช่ำทั้งหมดตำมท่ีระบุไวสั้ญญำ 
อยำ่งไรก็ดี ดว้ยท ำเลท่ีตั้งของโครงกำรซ่ึงอยูใ่กลก้บัมอเตอร์เวยส์ำยหลกั ท่ำเรือขนส่งสินคำ้ และสนำมบิน รวมถึงอยูใ่น
พ้ืนท่ีเขตพฒันำพิเศษภำคตะวนัออก (EEC) ซ่ึงเป็นจุดยทุธศำสตร์ท่ีส ำคญัในกำรขนส่งสินคำ้ ประกอบกบักำรยำ้ยสถำน
ประกอบกำรใหม่มีค่ำใชจ้่ำยท่ีค่อนขำ้งสูง กลุ่มบริษทัจึงคำดว่ำควำมเส่ียงท่ีลูกคำ้ดงักล่ำวจะตดัสินใจไม่ต่อสัญญำเช่ำ
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พ้ืนท่ีโรงงำนและคลงัสินคำ้อยู่ในระดบัต ่ำ แต่หำกลูกคำ้ตดัสินใจไม่ต่อสัญญำกลุ่มบริษทัก็สำมำรถน ำโครงกำรดงักล่ำว
มำปรับปรุงเพื่อให้ตรงกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้รำยใหม่ได ้

2) ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
วตัถุดิบหลกัท่ีส ำคญัในกำรผลิตของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ ท่อทองแดง เหล็กแผ่น เม็ดพลำสติก อลูมิเนียม และ

ทองเหลืองโดยวตัถุดิบท่ีถือเป็นวตัถุดิบหลกัและมีปริมำณกำรใชสู้งสุดในกำรผลิตของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ ท่อทองแดง 
ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนมูลค่ำกำรซ้ือวตัถุดิบดงักล่ำวต่อมูลค่ำกำรซ้ือวตัถุดิบส ำหรับน ำมำใช้ในกำรผลิตในปี 2563 ร้อยละ 
19.6 (ปี 2560 – 2562: ร้อยละ 18.6) วตัถุดิบท่อทองแดงมีลกัษณะเป็นสินคำ้ประเภทโภคภณัฑ ์(Commodities) ซ่ึงรำคำ
จะแปรผนัตำมอุปสงคแ์ละอุปทำนของตลำดโลก โดยรำคำน ำเขำ้ทองแดงจะอำ้งอิงจำกรำคำตลำดของ London Metal 
Exchange (LME) เป็นหลกั   

กลุ่มบริษทัตระหนักถึงควำมเส่ียงในเร่ืองดงักล่ำว จึงไดก้ ำหนดแนวทำงและนโยบำยเพื่อลดควำมเส่ียงจำก
ควำมผนัผวนของรำคำทองแดงเพ่ือควบคุมและลดผลกระทบจำกควำมเส่ียงดงักล่ำวให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ดงัน้ี  

2.1. กำรส่ังซ้ือวตัถุดิบท่อทองแดงในแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัจะตกลงกบัลูกคำ้เก่ียวกบัแผนกำรส่ังซ้ือ (Forecast) 
รำยเดือน รำยไตรมำส และรำยปี เพื่อน ำขอ้มูลท่ีไดรั้บมำค ำนวณปริมำณกำรใช้ท่อทองแดงและส่ังซ้ือกบัผูผ้ลิตท่อ
ทองแดง (Supplier) ดว้ยปริมำณและรำคำท่ีจบัคู่กนัไดท้ั้งขำซ้ือและขำขำย 

2.2. ในกำรก ำหนดรำคำขำยสินคำ้ กลุ่มบริษทัจะพิจำรณำให้สอดคล้องกับรำคำวตัถุดิบ โดยจะตกลงเป็น
เง่ือนไขท่ีชดัเจนกบัลูกคำ้และเป็นเง่ือนไขเดียวกนักบักำรจดัซ้ือวตัถุดิบประเภทนั้นๆ เช่น กำรใชร้ำคำถวัเฉล่ียของไตร
มำสก่อน มำก ำหนดเป็นรำคำขำยส ำหรับไตรมำสปัจจุบนัหมุนเวียนกนัไปในแต่ละไตรมำส (Rolling price) หรือกำร
ก ำหนดวนัท่ีในกำรจดัซ้ือวตัถุดิบ (Booking) โดยบริษทัจะใช้รำคำวตัถุดิบในวนัท่ีลูกคำ้ก ำหนดเป็นวนัก ำหนดรำคำ
สินคำ้เช่นกนั เป็นตน้ โดยปัจจยัส ำคญั คือ เง่ือนไขขอ้ตกลงส ำหรับรำคำวตัถุดิบจะตอ้งสอดคลอ้งกบัตน้ทุนวตัถุดิบซ่ึง
สะทอ้นในรำคำขำยสินคำ้ 

2.3. สนบัสนุนให้ลูกคำ้เป็นผูส่ั้งจองและตกลงรำคำวตัถุดิบทองแดงกบัผูจ้ดัหำวตัถุดิบ (Supplier) ไวล้่วงหน้ำ 
โดยกลุ่มบริษทัจะส่ังซ้ือทองแดงตำมรำคำท่ีลูกคำ้ส่ังจองไวแ้ละจะใช้รำคำดงักล่ำวในกำรก ำหนดรำคำขำยสินคำ้กบั
ลูกคำ้ ซ่ึงจะช่วยลดควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดิบไดอ้ีกทำงหน่ึง   

กลุ่มบริษทัเช่ือมัน่ว่ำจำกแนวทำงและนโยบำยดงักล่ำว รวมถึงกำรติดตำมแนวโน้มรำคำวตัถุดิบ รำคำน ้ ำมนั 
รวมไปถึงอตัรำแลกเปล่ียน และสถำนกำรณ์โลก ท่ีส่งผลให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงรำคำวตัถุดิบอย่ำงใกลชิ้ด และจำก
ประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญในกำรท ำธุรกิจของทีมผูบ้ริหำรท่ีมีมำอย่ำงยำวนำนกว่ำ 20 ปี ในกำรวิเครำะห์และ
ติดตำมควำมเปล่ียนแปลงของสภำพธุรกิจและอุตสำหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจะช่วยให้กลุ่มบริษทัสำมำรถปรับกลยุทธ์และ
วำงแผนธุรกิจสอดรับกบัควำมเปล่ียนแปลงดงักล่ำว เพื่อลดผลกระทบจำกควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดิบได้ 

3) ความเส่ียงท่ีลูกค้าจะย้ายฐานการผลิตไปประเทศอ่ืน 
ลูกคำ้หลกัของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่เป็นบริษทัผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองปรับอำกำศท่ีเป็นบริษทัต่ำงชำติท่ีมี

ฐำนกำรผลิตในประเทศไทย  ดังนั้น กลุ่มบริษทัจึงมีควำมเส่ียงหำกกลุ่มลูกคำ้ดังกล่ำวมีกำรยำ้ยฐำนกำรผลิตไปยงั
ประเทศอื่นท่ีมีตน้ทุนกำรผลิตท่ีต ่ำกว่ำประเทศไทย เช่น ประเทศจีน หรือประเทศเวยีดนำม เป็นตน้ จะส่งผลกระทบต่อ
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั 

อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษทัมีควำมเช่ือมัน่ว่ำประเทศไทยยงัคงเป็นประเทศท่ีมีศกัยภำพในกำรเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วน
เคร่ืองปรับอำกำศเหนือคู่แข่งในภูมิภำคเดียวกนั เน่ืองจำกประเทศไทยเป็นศูนยก์ลำงวตัถุดิบและช้ินส่วนส ำคญัในกำร
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ผลิตเคร่ืองปรับอำกำศและเป็นศูนยก์ลำงกำรผลิตเคร่ืองปรับอำกำศเพื่อส่งออกท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภำคอำเซียน กำรท่ี
ลูกคำ้ของบริษทัที่เป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองปรับอำกำศท่ีเป็นแบรนดข์นำดใหญ่จะยำ้ยฐำนกำรผลิตไปท่ีประเทศอื่น
ในภูมิภำคเดียวกนัยงัคงตอ้งพิจำรณำปัจจยัหลำยประกำร อำทิเช่น คุณภำพของสินคำ้ท่ีผลิตไดภ้ำยใตฐ้ำนกำรผลิตใน
ประเทศใหม่ ซ่ึงหำกไม่สำมำรถควบคุมคุณภำพสินคำ้ไดย้อ่มส่งผลกระทบต่อภำพลกัษณ์และควำมเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค
ท่ีมีต่อแบรนด์สินคำ้ดงักล่ำว ปัญหำทำงดำ้นสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำนและกำรขนส่งในประเทศเวียดนำมรวมถึงปัญหำ
เร่ืองเทคโนโลยีในกำรผลิตท่ียงัไม่สำมำรถรองรับอุตสำหกรรมกำรผลิตช้ินส่วนท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่ำงครบวงจร ปัญหำ
เร่ืองลิขสิทธ์ิและทรัพยสิ์นทำงปัญญำท่ีรัฐบำลจีนยงัไม่สำมำรถหำมำตรกำรป้องกนัได ้รวมถึงปัญหำสงครำมกำรคำ้และ
ก ำแพงภำษีสินค้ำท่ีประเทศจีนก ำลงัเผชิญอยู่  ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยและควำมยุ่งยำกซับซ้อนทั้งในเร่ืองกฎหมำยและ
ใบอนุญำตท่ีเก่ียวขอ้งยงัคงเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีตอ้งพิจำรณำในกำรยำ้ยฐำนกำรผลิต 

4) ความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงานและต้นทุนค่าจ้างแรงงาน 
ธุรกิจของกลุ่มบริษทัทั้งกำรผลิตช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศและกำรรับจำ้งผลิตและประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

เป็นธุรกิจท่ีมีกระบวนกำรผลิตหลำยขั้นตอน โดยในบำงขั้นตอนยงัคงมีควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งใชแ้รงงำนจ ำนวนมำก ส่งผล
ให้กลุ่มบริษทัยงัตอ้งพึ่งพิงแรงงำนในกำรท ำงำน โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีพนกังำนจ ำนวน 2,205 
คน เป็นพนักงำนท่ีท ำงำนอยู่ในฝ่ำยกำรผลิต จ ำนวนประมำณ 2,000 คน หรือคิดเป็นประมำณร้อยละ 90 ของจ ำนวน
พนักงำนทั้งหมด กลุ่มบริษทัจึงมีควำมเส่ียงในกรณีท่ีไม่สำมำรถจดัหำแรงงำนเขำ้ทดแทนแรงงำนในสำยกำรผลิตท่ี
ลำออกได ้อนัจะส่งผลท ำให้กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัอำจจะตอ้งหยุกชะงกั หรือมีควำมเส่ียงจำกภำระตน้ทุน
ค่ำแรงท่ีสูงขึ้นจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรก ำหนดค่ำแรงขั้นต ่ำของภำครัฐ ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อตน้ทุนค่ำใชจ้่ำย
ของกลุ่มบริษทัและกระทบต่อผลก ำไรสุทธิของบริษทัที่อำจลดลงอยำ่งมีนยัส ำคญั 

กลุ่มบริษทัตระหนกัถึงควำมเส่ียงในเร่ืองดงักล่ำว จึงไดว่้ำจำ้งบริษทัผูใ้ห้บริกำรจดัหำแรงงำน (Outsourcing) 
เป็นผูจ้ดัหำพนักงำนทดแทนให้มีจ ำนวนพนักงำนตำมท่ีก ำหนด ซ่ึงจะช่วยลดควำมเส่ียงในกำรขำดแคลนแรงงำนได้
บำงส่วน อีกทั้งกลุ่มบริษทัไดท้ยอยปรับปรุงกระบวนกำรผลิตโดยให้ควำมส ำคญักบักำรน ำเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยี
ต่ำงๆ โดยเฉพำะเทคโนโลยีทำงดำ้นหุ่นยนตแ์ละระบบปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เขำ้มำช่วยในระบบ
กำรผลิต เพ่ือลดจ ำนวนพนกังำนท่ีตอ้งใชใ้นสำยกำรผลิตลง รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตในงำนท่ีตอ้งกำรควำม
เที่ยงตรงแม่นย  ำมำกย่ิงขึ้น ซ่ึงจะช่วยลดควำมเส่ียงทั้งกำรขำดแคลนแรงงำนและตน้ทุนค่ำจำ้งแรงงำนท่ีอำจมีกำรปรับ
เพ่ิมขึ้นไดด้ว้ย  

5) ความเส่ียงจากการพึง่พงิบุคลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะด้าน (Technical Skills) 
ในอุตสำหกรรมของกลุ่มบริษัททั้งกำรผลิตช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศและกำรรับจ้ำงผลิตและประกอบ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำตอ้งอำศยับุคลำกรท่ีมีประสบกำรณ์ ควำมเช่ียวชำญ และควำมช ำนำญเฉพำะดำ้น โดยเฉพำะบุคลำกรท่ีมี
ควำมเขำ้ใจเป็นอยำ่งดีในดำ้นกระบวนกำรผลิต เทคนิคในกำรผลิต และกำรควบคุมคุณภำพสินคำ้ เพื่อกระบวนกำรผลิต
ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดสำมำรถด ำเนินกำรไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งรักษำคุณภำพและมำตรฐำน
ในกำรผลิตให้ไดต้ำมมำตรฐำนท่ีตั้งเป้ำหมำยไวเ้พ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ดงันั้น กลุ่มบริษทัอำจมีควำม
เส่ียงในกำรสรรหำหรือรักษำบุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญเฉพำะดำ้นให้ร่วมงำนกบับริษทัไดอ้ย่ำงต่อเน่ือง ซ่ึงถำ้หำกกลุ่ม
บริษทัสูญเสียบุคลำกรเหล่ำนั้นไปและไม่สำมำรถสรรหำบุคลำกรใหม่มำปฏิบติังำนทดแทนได ้อำจจะส่งผลกระทบต่อ
กระบวนกำรผลิตและคุณภำพสินคำ้ของกลุ่มบริษทั รวมถึงควำมเช่ือมัน่ของลูกคำ้ท่ีมีต่อกลุ่มบริษทั และอำจจะส่งผล
ต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั 

อยำ่งไรก็ดี กลุ่มบริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัของบุคลำกรท่ีเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษทั
จึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรท่ีมุ่งเน้นกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเน่ือง มีกำรแนะน ำ
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ควำมกำ้วหน้ำในอำชีพ (Career Path) และก ำหนดระบบกำรประเมินผลกำรท ำงำนของพนกังำนอย่ำงชดัเจนเพื่อใชใ้น
กำรพิจำรณำปรับค่ำจำ้งและโบนสัประจ ำปีอย่ำงเหมำะสม รวมทั้งก ำหนดค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรของพนกังำนใน
กลุ่มบริษทัให้เทียบเคียงไดก้บัอุตสำหกรรม เพื่อจูงใจพนกังำนให้มีควำมผูกพนัและท ำงำนกบักลุ่มบริษทัในระยะยำว 
นอกจำกน้ี บริษทัมีนโยบำยในกำรหมุนเวียนหน้ำท่ีกำรท ำงำนเพื่อพฒันำบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถท่ีหลำกหลำย
(Multi skills) และสำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีทดแทนกนัได ้(Multifunction) เพื่อให้พนกังำนมีขีดควำมสำมำรถรอบดำ้นและ
ลดควำมเส่ียงในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียหรือขำดแคลนบุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญและไม่สำมำรถสรรหำบุคลำกรมำ
ทดแทนได ้

6) ความเส่ียงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม 
จำกกำรเปิดเสรีประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนและผลกระทบจำกสงครำมกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ ส่งผลให้สภำพ

กำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมมีแนวโน้มท่ีสูงขึ้นโดยเฉพำะกลุ่มคู่แข่งท่ีเป็นนักลงทุนจำกต่ำงประเทศ เช่น ประเทศจีน 
หรือประเทศเกำหลี ท่ีเขำ้มำตั้งโรงงำนผลิตสินคำ้ในประเทศไทยเพ่ือใชสิ้ทธิประโยชน์ทำงดำ้นภำษีหรือเพ่ือหลบหลีก
ผลกระทบจำกมำตรกำรขึ้นภำษีน ำเขำ้สินคำ้จำกประเทศจีนของสหรัฐอเมริกำ เน่ืองจำกประเทศไทยมีขอ้ไดเ้ปรียบและ
ควำมพร้อมมำกกว่ำหลำยๆ ประเทศในอำเซียน ทั้งในเร่ืองระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบคมนำคมและขนส่ง รวมถึง
ควำมพร้อมในกำรเป็นฐำนกำรผลิตสินคำ้อุตสำหกรรมประเภทต่ำงๆ  กำรเพ่ิมขึ้นของกำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมจึง
อำจจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั 

กลุ่มบริษทัมีแนวทำงและนโยบำยเพื่อลดควำมเส่ียงในเร่ืองดงักล่ำว โดยมุ่งมั่นท่ีจะพฒันำธุรกิจของกลุ่ม
บริษทัให้สำมำรถแข่งขนัได้อย่ำงทัดเทียมกบัคู่แข่งในทุกด้ำน ทั้งในด้ำนคุณภำพของกำรผลิต กลุ่มบริษทัจะรักษำ
คุณภำพของสินคำ้และควบคุมคุณภำพให้ตรงตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ในดำ้นกำรส่งมอบงำน กลุ่มบริษทัมุ่งเน้น
กำรส่งมอบงำนให้เป็นไปตำมก ำหนดเวลำท่ีไดต้กลงร่วมกบัลูกคำ้โดยก ำหนดเป็น KPI ในกำรท ำงำน  ในดำ้นกำรขำย
และกำรก ำหนดรำคำ กลุ่มบริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะน ำเสนอรำคำสินคำ้ในรำคำท่ีเหมำะสมเพ่ือจูงใจให้ลูกคำ้เพ่ิมยอดกำรส่ังซ้ือ
และเพ่ิมโอกำสในกำรได้รับงำนใหม่ๆ ในอนำคต รวมทั้ งได้ปรับปรุงกระบวนกำรผลิตของกลุ่มบริษัทโดยน ำ
เทคโนโลยีทำงดำ้นหุ่นยนต์และระบบปัญญำประดิษฐ์มำปรับใช ้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรผลิตและควบคุมตน้ทุน
ค่ำใชจ้่ำยในกำรผลิต และพิจำรณำใชก้ ำลงักำรผลิตท่ีมีอยูอ่ย่ำงคุม้ค่ำเต็มประสิทธิภำพมำกที่สุด และในดำ้นกำรบริกำร 
กลุ่มบริษทัมุ่งเน้นกำรให้บริกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ทั้งก่อนและหลงักำรขำยดว้ยควำมรวดเร็วเพ่ือสร้ำง
ควำมประทับใจให้ลูกค้ำ และพร้อมท่ีจะช่วยเหลือและให้ควำมร่วมมือตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ อีกทั้งกลุ่มบริษทัไดม้อบหมำยให้ส่วนงำนพฒันำธุรกิจติดตำมควำมเคล่ือนไหวของสภำวะตลำดและ
อุตสำหกรรมท่ีเก่ียวข้องทั้งในและต่ำงประเทศ รวมทั้งข่ำวสำรท่ีเก่ียวกับคู่แข่งของกลุ่มบริษัท เพ่ือรำยงำนต่อฝ่ำย
บริหำรของบริษทัให้ทรำบควำมเปล่ียนแปลงเพ่ือเตรียมรับมือกบัสภำวะกำรณ์ท่ีอำจเกิดขึ้น 

นอกจำกน้ี ในทำงกลบักันกำรเพ่ิมขึ้นของกำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมก็เป็นกำรสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจใน
รูปแบบใหม่ให้กบักลุ่มบริษทัดว้ยเช่นกนั  เช่น โครงกำรก่อสร้ำงโรงงำนและคลงัสินคำ้ให้เช่ำส ำหรับธุรกิจผลิตตูเ้ก็บ
เคร่ืองมือ (“โครงกำร Toolbox”) เป็นโครงกำรท่ีลูกคำ้ OEM ของบริษทัมีควำมตอ้งกำรท่ีจะเช่ำพ้ืนท่ีโรงงำนในประเทศ
ไทยเพ่ิมเติม เพื่อขยำยก ำลงักำรผลิตธุรกิจ Toolbox โดยโครงกำรดงักล่ำวจะช่วยต่อยอดธุรกิจของกลุ่มบริษทั รวมทั้ง
สร้ำงผลตอบแทนในระยะยำวให้แก่กลุ่มบริษทั  
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7) ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ (Disruption) 
ในสภำวะปัจจุบนัท่ีเทคโนโลยีมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ซ่ึงส่งผลให้ธุรกิจตอ้งเร่งปรับตวัให้ทนักบักำร

เปล่ียนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยี โดยเฉพำะเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีอำจเข้ำมำแทนท่ีเทคโนโลยีเดิม (Technology 
Disruption) ในหลำกหลำยมิติ ไม่ว่ำจะเป็นวิธีกำรออกแบบ กระบวนกำรผลิตสินคำ้ ไปจนถึงกำรตลำดและกำรขำย
สินคำ้ หำกกลุ่มบริษทัไม่สำมำรถรับมือกบักำรเปล่ียนแปลงทำงเทคโนโลยี หรือไม่สำมำรถปรับกระบวนกำรท ำงำนให้
สอดรับกบัเทคโนโลยีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงไป กลุ่มบริษทัก็อำจสูญเสียควำมสำมำรถในกำรแข่งขนักบัคู่แข่งรวมไปถึง
สูญเสียโอกำสทำงธุรกิจท่ีอำจจะเขำ้มำในอนำคตได ้

อย่ำงไรก็ดี ท่ีผ่ำนมำกลุ่มบริษทัไดมี้กำรน ำเอำเทคโนโลยีทำงดำ้นหุ่นยนต์และระบบปัญญำประดิษฐ์เขำ้มำ
ช่วยในกำรท ำงำนภำยในกลุ่มบริษทั โดยเฉพำะในสำยกำรผลิตท่ีตอ้งกำรควำมแม่นย  ำและรวดเร็วในกำรท ำงำนเพื่อ
ควบคุมคุณภำพของสินคำ้ เพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน และลดตน้ทุนบุคลำกรท่ีตอ้งใชใ้นกำรผลิต นอกจำกน้ี กลุ่ม
บริษทัไดจ้ดัตั้งหน่วยงำนวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ์ เพ่ือศึกษำเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีจะช่วยสนบัสนุนกระบวนกำรท ำงำน
ในหน่วยงำนต่ำงๆ ของกลุ่มบริษทั และต่อยอดกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษทั รวมไปถึงกำรออกแบบผลิตภณัฑ์
ร่วมกบัลูกค้ำเพื่อพฒันำผลิตภณัฑ์ให้เป็นท่ีตอ้งกำรของผูบ้ริโภค เพื่อรับมือกบักำรเปล่ียนแปลงทำงเทคโนโลยีท่ีอำจ
เกิดขึ้นในอนำคต ประกอบกับสินค้ำของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่เป็นสินค้ำประเภทส่วนประกอบพ้ืนฐำนท่ีใช้ใน
อุตสำหกรรมเคร่ืองปรับอำกำศ รวมถึงใช้เป็นอะไหล่เพ่ือทดแทนช้ินส่วนเดิมในเคร่ืองปรับอำกำศท่ีมีกำรใช้อย่ำง
แพร่หลำยในปัจจุบนั จึงไม่น่ำจะไดรั้บผลกระทบจำกควำมเส่ียงในเร่ืองดงักล่ำวมำกนกั 

8) ความเส่ียงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ตั้งแต่ตน้ปี 2563 ทัว่โลกเผชิญกบัสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (“COVID-19”) ซ่ึงเป็น

ไวรัสท่ีมีอตัรำกำรแพร่ระบำดท่ีสูง และในขณะนั้นยงัไม่มียำหรือวคัซีนท่ีสำมำรถรักษำหรือป้องกนัได ้ผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ส่งผลให้กำรบริโภคและก ำลงัซ้ือทั้งในประเทศและต่ำงประเทศลดลง และ
กำรส่งออกสินคำ้อำจมีกำรหยดุชะงกัชัว่ครำวจำกควำมเขม้งวดในกำรเดินทำงและกำรขนส่งตำมนโยบำยในกำรป้องกนั
กำรแพร่ระบำดของโรค รวมถึงกำรสภำวะกำรลงทุนโดยรวมท่ีอำจจะต้องชะลอออกไปเน่ืองจำกสถำนกำรณ์โรค
ระบำด  

กลุ่มบริษทัไดป้ระกำศแนวปฏิบติัและมำตรกำรป้องกนักำรแพร่ระบำด COVID-19 เพือ่ให้พนกังำนทุกระดบั
มีควำมเขำ้ใจและตระหนกัในเร่ืองกำรป้องกนัตนเองจำกโรคระบำดดงักล่ำวและยกระดบัมำตรกำรเฝ้ำระวงัและป้องกนั
ทั้งในเร่ืองกำรเขำ้ท ำงำนในพ้ืนท่ีบริษทั กำรใชบ้ริกำรโรงอำหำรและพ้ืนท่ีส่วนกลำง กำรงดกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ 
กำรงดนดัหมำยกบับุคคลภำยนอก กำรหลีกเล่ียงกำรประชุมท่ีไม่จ ำเป็น รวมไปถึงกำรดูแลตวัเองทั้งในและนอกเวลำ
งำน เป็นตน้ นอกจำกน้ี กำรท่ีกลุ่มบริษทัมีท่ีตั้งและโรงงำนอยูใ่น 2 จงัหวดั ไดแ้ก่ จ.ระยอง และจ.สมุทรปรำกำร จะช่วย
ลดควำมเส่ียงในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณ์ท่ีท ำให้โรงงำนในจงัหวดัใดจงัหวดัหน่ึงต้องหยุดด ำเนินกำรเป็นกำรชัว่ครำว กลุ่ม
บริษทัที่เหลือก็ยงัคงสำมำรถปฏิบติังำนไดต้ำมปกติ  

ทั้งน้ี ในช่วงปี 2563 ท่ีเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ขึ้น กลุ่มบริษทัยงัคงได้รับรำยกำร
ส่ังซ้ือสินคำ้โดยเฉพำะสินคำ้ในกลุ่มรับจำ้งผลิต (OEM) เขำ้มำอยำ่งต่อเน่ือง ส่งผลให้รำยไดร้วมเพ่ิมขึ้นกว่ำร้อยละ 35 
และก ำไรสุทธิเพ่ิมขึ้นร้อยละ 37 (ไม่รวมก ำไรพิเศษจำกกำรขำยสินทรัพยใ์นปี 2562) ในปี 2564 แมว่้ำสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของ COVID-19 ยงัไม่ยุติ กลุ่มบริษทัเช่ือมัน่ว่ำจะยงัคงมียอดส่ังซ้ือสินคำ้เขำ้มำอย่ำงต่อเน่ือง โดยเฉพำะ
สินคำ้ในกลุ่มรับจำ้งผลิต (OEM) เช่น ตูเ้ก็บอุปกรณ์ (Toolbox) ซ่ึงเป็นสินคำ้ท่ีมีอตัรำกำรเติบโตของยอดขำยสูง และ
กลุ่มบริษทัไดมี้กำรขยำยสำยกำรผลิตในผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เช่น ตูเ้ยน็ และเคร่ืองซักผำ้ เพ่ือรองรับค ำส่ังซ้ือของลูกคำ้ท่ี
ตอ้งกำรซ้ือสินคำ้ดงักล่ำวจำกกลุ่มบริษทั 
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2.2.1.2 ความเส่ียงด้านการเงิน 
1) ความเส่ียงจากการไม่สามารถด ารงอัตราส่วนทางการเงินตามเง่ือนไขในสัญญากับสถาบันการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทมีสัญญำกู้ยืมเงินกับสถำบันกำรเงิน ซ่ึงมีเง่ือนไข

ก ำหนดให้บริษทัยอ่ยนั้นๆ ตอ้งด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน (D/E Ratio) และ/หรืออตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระ
หน้ี (Debt Service Coverage Ratio, DSCR) ตำมเง่ือนไขท่ีสถำบันกำรเงินก ำหนด หำกบริษัทย่อยไม่สำมำรถรักษำ
อตัรำส่วนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดต้ำมเง่ือนไข หรือไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขอื่นๆ ของสัญญำ บริษทัดงักล่ำวก็อำจมี
ควำมเส่ียงจำกกำรถูกเรียกคืนเงินต้นบำงส่วนหรือทั้ งหมดในทันที ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องและ
ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั   

บริษทัยอ่ยมีอตัรำส่วนอตัรำส่วนทำงกำรเงินเปรียบเทียบกบัเง่ือนไขท่ีธนำคำรก ำหนด ดงัน้ี 

สัญญำเงินกูย้ืม 
D/E Ratio DSCR 

เง่ือนไขของธนำคำร ณ 31ธ.ค.
63 

เง่ือนไขของธนำคำร ณ 31 ธ.ค.63 

บริษทั พำรำไดซ์ พลำสติก จ ำกดั 
กบั สถำบนักำรเงินแห่งท่ี 1 

ตั้งแต่ส้ินปี 2563 
ไม่เกิน 1.5 เท่ำ (1) 

0.67 
ตั้งแต่ส้ินปี 2563 
ไม่ต ่ำกว่ำ 1.25 เท่ำ 

3.01 

บริษทั เอสเอน็ซี ครีเอติวิต้ี แอน
โทโลจี จ ำกดั กบั สถำบนั
กำรเงินแห่งท่ี 2 

ไม่เกิน 2.0 เท่ำ (2) 3.24* ไม่ต ่ำกว่ำ 1.5 เท่ำ 

4.42 
บริษทั เอสเอน็ซี ครีเอติวิต้ี แอน
โทโลจี จ ำกดั กบั สถำบนั
กำรเงินแห่งท่ี 3 

ตั้งแต่ส้ินปี 2563 
ไม่เกิน 2.0 เท่ำ (4) 

0.24 
ตั้งแต่ส้ินปี 2563 
ไม่ต ่ำกว่ำ 1.5 เท่ำ 

บริษทั เอสเอน็ซี ครีเอติวิต้ี แอน
โทโลจี จ ำกดั กบั สถำบนั
กำรเงินแห่งท่ี 4 

ปี 2563 ไม่เกิน 2.5 เท่ำ (3) 

ปี 2564 ไม่เกิน 2 เท่ำ 
ปี 2565 เป็นตน้ไป ไม่

เกิน 1.5 เท่ำ 

1.73 ไม่ต ่ำกว่ำ 1.5 เท่ำ 2.20 

บริษทั เมอิโซะ เอสเอน็ซี พริ
ซิชัน่ จ ำกดั (“MSPC”) กบั 
สถำบนักำรเงินแห่งท่ี 4 

MSPC 
ตั้งแต่ส้ินปี 2562 ไม่เกิน 

2 เท่ำ (4) 
0.90 

ตั้งแต่ส้ินปี 2562 
ไม่ต ่ำกว่ำ 1.2 เท่ำ 

0.10* 

SNC 
ไม่เกิน 2 เท่ำ (1) 

1.17 
 

ไม่ต ่ำกว่ำ 2 เท่ำ 
5.41 

บริษทั เอส เอน็ ซี คูลล่ิง ซพั
พลำย จ ำกดั กบั สถำบนักำรเงิน
แห่งท่ี 3 

ไม่เกิน 2.0 เท่ำ (4) (0.26) (ค) ไม่ต ่ำกว่ำ 1.5 เท่ำ 9.44 

บริษทั อิมมอทลั พำร์ท จ ำกดั 
กบั สถำบนักำรเงินแห่งท่ี 3 

ไม่เกิน 2.5 เท่ำ (4) (0.54) (ค) ไม่ต ่ำกว่ำ 2.5 เท่ำ 16.29 

หมำยเหตุ:  
(ก)  D/E Ratio มีวิธีกำรค ำนวณตำมนิยำมท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำเงินกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
(1)  D/E Ratio ค ำนวณจำก หน้ีสินทั้งหมด หำรดว้ย ส่วนของผูถื้อหุ้นทั้งหมด 
(2)  D/E Ratio ค ำนวณจำก หน้ีสินทั้งหมด หำรดว้ย ส่วนของผูถื้อหุ้นทั้งหมดบวกเงินกูย้ืมจำกกรรมกำรและ/หรือบริษทัในเครือท่ีเก่ียวขอ้ง 
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(3)  D/E Ratio ค ำนวณจำก หน้ีสินทั้งหมด ลบดว้ยเงินกูย้ืมกรรมกำรและ/หรือบริษทัในเครือ หำรดว้ย ส่วนของผูถื้อหุ้น บวกเงินกูย้ืมจำก
กรรมกำรและ/หรือบริษทัในเครือ 

(4)  D/E Ratio ค ำนวณจำก หน้ีสินประเภทท่ีมีดอกเบ้ีย หักเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หำรดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้นทั้งหมด บวกเงินกู้
ยืมจำกกรรมกำรและ/หรือบริษทัในเครือ 

(ข)  DSCR มีวิธีกำรค ำนวณตำมท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำเงินกู้ยืมท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอำจแตกต่ำงกนัไปตำมแต่ละสถำบนักำรเงิน แต่โดยหลกัจะ
พิจำรณำจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนหกัดอกเบ้ีย ภำษี และค่ำเส่ือม (EBITDA) หำรดว้ยมูลค่ำกำรช ำระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีถึงก ำหนดช ำระในปี
นั้นๆ 

(ค)  D/E Ratio ติดลบ เน่ืองจำกหน้ีสินประเภทท่ีมีดอกเบ้ีย มีนอ้ยกว่ำเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ตำมสูตรกำรค ำนวณ 

 
ทั้งน้ี กำรพิจำรณำข้อก ำหนดเก่ียวกับอัตรำส่วนทำงกำรเงินข้ำงต้นนั้ น สถำบันกำรเงินจะพิจำรณำจำก

อตัรำส่วนทำงกำรเงินโดยอำ้งอิงจำกงบกำรเงินงวดส้ินปีเป็นหลกั โดยส ำหรับรอบงบกำรเงินประจ ำปี 2563 กลุ่มบริษทั
ไดข้อผ่อนผนักำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงินซ่ึงไม่เป็นไปตำมท่ีสถำบนักำรเงินก ำหนด จ ำนวน 2 สัญญำ กบัสถำบนั
กำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ และไดรั้บหนังสือยินยอมจำกสถำบนักำรเงินในกำรผ่อนปรนขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขดงักล่ำว
แลว้ 

2) ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
กลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรส่งออกสินคำ้เป็นเงินตรำต่ำงประเทศเพ่ิมมำกขึ้นในช่วงปีท่ีผ่ำนมำ โดยบริษทัมี

รำยไดท่ี้เป็นเงินตรำต่ำงประเทศคิดเป็นร้อยละ 10.02   23.82  และ 49.45 ของยอดขำยรวม ในปี 2561- 2563 ตำมล ำดบั 
กำรเพ่ิมขึ้นของรำยได้จำกกำรส่งออกสินคำ้เป็นเงินตรำต่ำงประเทศเป็นผลมำจำกกำรขยำยตวัของธุรกิจรับจำ้งผลิต 
(OEM) ท่ีมีกำรส่งออกผลิตภณัฑ์ไปขำยในต่ำงประเทศเพ่ิมมำกขึ้น ถึงแมว่้ำกลุ่มบริษทัจะมีกำรส่ังซ้ือวตัถุดิบบำงส่วน
จำกต่ำงประเทศดว้ยเช่นกนั โดยบริษทัส่ังซ้ือวตัถุดิบจำกต่ำงประเทศคิดเป็นร้อยละ 22.55  23.81 และ 44.32 ของยอด
ซ้ือวตัถุดิบรวม ในปี 2561- 2563 ตำมล ำดบั ถึงแมว่้ำบริษทัจะสำมำรถลดควำมเส่ียงบำงส่วนไดจ้ำกกำรส่ังซ้ือวตัถุดิบท่ี
เป็นเงินตรำต่ำงประเทศซ่ึงถือเป็นกำรป้องกนัควำมเส่ียงตำมธรรมชำติ (Natural Hedge) ก็ตำม แต่กลุ่มบริษทัยงัคงมี
ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ โดยหำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศมี
ควำมผนัผวนยอ่มจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั  

บริษทัตระหนักถึงควำมเส่ียงในเร่ืองดงักล่ำว จึงไดมี้กำรติดตำมกำรข่ำวสำรและควำมเคล่ือนไหวของกำร
เปล่ียนแปลงอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศอย่ำงใกลชิ้ด และมีนโยบำยในกำรดูแลและป้องกนัควำมเส่ียงจำก
ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนเพื่อลดโอกำสท่ีจะเกิดผลขำดทุนจำกกำรอตัรำแลกเปล่ียนในอนำคตโดยน ำเคร่ืองมือ
ในกำรบริหำรจดักำรมำใช้ เช่น กำรบริหำรรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยให้อยู่ในสกุลเงินเดียวกนั (Natural Hedge) หรือกำรท ำ
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward Contract) หรือวิธีกำรป้องกนัควำมเส่ียงอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม
ในแต่ละช่วงเวลำ อยำ่งไรก็ดี บริษทัไม่มีนโยบำยในกำรเก็งก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
 
2.2.1.3 ความเส่ียงจากการบริหารและการจัดการ 

1) ความเส่ียงจากการพึง่พงิกลุ่มผู้บริหารระดับสูง 
กลุ่มบริษทัมีกำรพึ่งพิงผูบ้ริหำรระดบัสูงท่ีส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั โดยเฉพำะ ดร.สมชยั ไทย

สงวนวรกุล (“ดร.สมชยัฯ”) ซ่ึงปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำร (CEO) และกรรมกำรของบริษทั ดร.สม
ชยัฯ เป็นผูก่้อตั้งกลุ่มบริษทัในปี 2547 และเป็นผูมี้ประสบกำรณ์ในกำรบริหำรงำนในอุตสำหกรรมเคร่ืองปรับอำกำศ
และช้ินส่วนยำนยนต์ มำกกว่ำ 40 ปี รวมถึงเป็นผูเ้ช่ียวชำญท่ีเคยด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และผูท้รงคุณวุฒิ ตลำดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ มำแลว้  ดงันั้น หำก ดร.สมชยัฯ ไม่สำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ี
บริหำรงำนกลุ่มบริษทัต่อไปได ้ก็อำจเกิดผลกระทบในทำงลบกบักำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั 
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กลุ่มบริษทัตระหนกัถึงควำมเส่ียงดงักล่ำวจึงไดด้ ำเนินกำรจดัโครงสร้ำงองค์กรให้มีกำรกระจำยอ ำนำจและ
จดัตั้งคณะกรรมกำรชุดยอ่ย รวมทั้งคณะท ำงำนชุดต่ำงๆ เพ่ือสนบัสนุนให้ทั้งผูบ้ริหำรและพนกังำนเขำ้มำมีส่วนร่วมใน
กำรบริหำรจดักำร และส่งเสริมให้เกิดกำรท ำงำนเป็นทีมเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรท ำงำน และเพื่อสร้ำง
บุคลำกรท่ีมีประสบกำรณ์ท่ีสำมำรถสืบทอดงำนต่อจำกผูบ้ริหำรเดิมได ้รวมถึงมีนโยบำยในกำรส่งเสริมและพฒันำ
พนกังำนท่ีมีศกัยภำพเพื่อถ่ำยทอดองคค์วำมรู้ในเชิงบริหำรจดักำรพร้อมปลูกฝังแนวควำมคิดในกำรเป็นเจำ้ของกิจกำร 
ภำยใต้โครงกำรมินิเอ็มดี (Mini MD) ซ่ึงไดจ้ัดอบรมมำอย่ำงต่อเน่ือง และกลุ่มบริษัทไดจ้ัดท ำนโยบำยกำรก ำหนด
แผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) เพ่ือให้มั่นใจว่ำบริษทัจะสำมำรถสรรหำผูบ้ริหำรท่ีมีคุณสมบัติ ทักษะ 
ประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถท่ีเหมำะสม ท่ีสำมำรถสืบทอดต ำแหน่งงำนไดใ้นอนำคต ทั้งน้ี ในกำรสืบทอดต ำแหน่ง
งำนเม่ือต ำแหน่งในระดบัประธำนกรรมกำรบริหำรและ/หรือกรรมกำรผูจ้ดักำรว่ำงลง หรือผูท่ี้อยูใ่นต ำแหน่งไม่สำมำรถ
ปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้บริษทัจะจดักำรให้ผูบ้ริหำรระดบัใกลเ้คียงหรือระดบัรองลงมำเป็นผูรั้กษำกำรในต ำแหน่ง จนกว่ำจะมี
กำรสรรหำและคดัเลือกบุคลำกรท่ีมีคุณสมบติัตำมหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทก ำหนด โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจำรณำคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพิจำรณำ
อนุมติัต่อไป 

 
2) ความเส่ียงจากกรณีมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในบริษัท มากกว่าร้อยละ 25 
บริษทัมีกลุ่มครอบครัวไทยสงวนวรกุล ถือหุ้นจ ำนวนรวมทั้งส้ินร้อยละ 42.40 ของทุนท่ีจดทะเบียนและ

จ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด หำกกลุ่มครอบครัวไทยสงวนวรกุลรวมคะแนนเสียงเพ่ือลงมติในท่ีประชุมไดเ้กินก่ึงหน่ึงก็จะ
สำมำรถควบคุมเสียงขำ้งมำกในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นได ้โดยท่ีผูถื้อหุ้นรำยอื่นของบริษทัอำจมีควำมเส่ียงในกำรรวบรวม
คะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลและตรวจสอบเร่ืองท่ีกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่เสนอในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ยกเวน้เร่ืองท่ีกฎหมำย
ก ำหนดให้ตอ้งไดรั้บเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

อย่ำงไรก็ดี บริษทัไดก้ ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ให้แก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรอย่ำง
ชดัเจนและโปร่งใส และมีกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์และมำตรกำรในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนักบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผู ้
ถือหุ้นใหญ่ รวมถึงบุคคลท่ีมีควำมขดัแยง้ ซ่ึงบุคคลดงักล่ำวจะไม่มีสิทธิในกำรออกเสียงในกำรอนุมติัรำยกำรนั้นๆ ทั้ง
ในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัและในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษทัจด
ทะเบียน นอกจำกน้ี จำกองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบริษทัท่ีประกอบไปดว้ยกรรมกำรอิสระมำกกว่ำคร่ึงหน่ึงของ
จ ำนวนกรรมกำรทั้งคณะ ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบถ่วงดุลกำรตัดสินใจและกำรพิจำรณำอนุมัติรำยกำรต่ำงๆ ก่อนท่ีจะ
น ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น จึงสำมำรถมัน่ใจไดว่้ำบริษทัมีกำรบริหำรงำนดว้ยควำมโปร่งใสและมีกำรถ่วงดุลอ ำนำจ
ระหว่ำงกรรมกำรท่ีเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่และกรรมกำรท่ีเป็นอิสระ 

 
2.2.2 ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์   
2.2.2.1 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหุ้นสามัญของบริษัท 
 กำรท่ีหุ้นของบริษทัจดทะเบียนและซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพย ์ไม่ไดเ้ป็นกำรรับรองว่ำตลำดกำรซ้ือขำยหุ้น
ของบริษัทจะดีขึ้น หรือสภำพคล่องของกำรซ้ือขำยหุ้นของบริษัทจะดีขึ้น แม้วำ้ตลำดในกำรซ้ือขำยหุ้นในตลำด
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หลกัทรัพยจ์ะดีขึ้นก็ตำม  นอกจำกน้ีรำคำซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัมีแนวโนม้ผนัผวน เน่ืองจำกปัจจยัหลำยประกำร 
เช่น 

(1) นักวิเครำะห์เปล่ียนแปลงประมำณกำรผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั และค ำแนะน ำให้ซ้ือหรือขำย หุ้น
สำมญัของบริษทั ฯ 

(2) ภำวะเศรษฐกิจ ตลำดทุน กำรเมืองทั้งในและต่ำงประเทศ 
(3) ควำมผนัผวนของผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำสของบริษทั ตำมจริงหรือตำมท่ีคำดกำรณ์ 
(4) ขอ้พิพำททำงกฎหมำยและกำรสอบสวนของหน่วยงำนของรัฐ 
(5) ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
(6) กำรขำย หรือจะขำยหุ้นเป็นจ ำนวนมำกของผูถื้อหุ้นปัจจุบนั 
(7) กำรเขำ้รับต ำแหน่ง หรือลำออกจำกบุคลำกรท่ีส ำคญัของบริษทั 
(8) กำรเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งในกำรปฏิบติังำน 
(9) ควำมเส่ียงดำ้นอื่นๆ ท่ีอำจจะส่งผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั 

 จำกปัจจยัขำ้งตน้อำจส่งผลกระทบต่อผูล้งทุนไม่สำมำรถซ้ือขำยหุ้นไดใ้นรำคำท่ีตอ้งกำร แต่อย่ำงไรก็ดีทำง
บริษทัมีกำรปฏิบติัตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ในกำรเปิดเผยขอ้มูลต่ำงๆ เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส และเป็น
ปัจจุบนั เพื่อให้ผูล้งทุนรับทรำบขอ้มูลเพื่อพิจำรณำกำรตดัสินใจ  
 
2.2.2.2  ความเส่ียงจากนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

หำกไม่มีเหตุจ ำเป็นอ่ืนใดและกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษทัอย่ำงมี
นยัส ำคญั บริษทัมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิหลงัหกัภำษี และส ำรองตำม
กฎหมำยโดยพจิำรณำจำกงบกำรเงินรวมซ่ึงบริษทัตอ้งมีก ำไรสะสมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีเพียงพอส ำหรับจ่ำยเงิน
ปันผลนั้น ทั้งน้ี กำรจ่ำยเงินปันผลให้น ำปัจจยัต่ำงๆ มำประกอบกำรพิจำรณำ เช่น ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต ฐำนะ
ทำงกำรเงิน สภำพคล่อง แผนกำรขยำยงำน และภำวะทำงเศรษฐกิจ เป็นตน้ ซ่ึงกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวขำ้งตน้ ตอ้ง
ไดรั้บควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหุ้นหรือควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทัในกรณีท่ีเป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำง
กำล  กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำว มีโอกำสเปล่ียนแปลงไดต้ำมสถำนกำรณ์โอกำส และกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำร
บริษทั ซ่ึงหำกบริษทัมีควำมจ ำเป็นอื่นใด  เช่น กำรขยำยธุรกิจ กำรลงทุนโครงกำรในอนำคต หรือเกิดเหตุกำรณ์ท่ีเชิงลบ
ต่อกระแสเงินสดของบริษทั อำจส่งผลต่อกำรพิจำรณำจ่ำยปันผลต ่ำกว่ำอตัรำท่ีก ำหนดไว ้ 
 
2.2.3 ความเส่ียงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ  

- ไม่มี - 

 
3 การขับเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน 
3.1 นโยบายและเป้าหมายในการจัดการความย่ังยืน 

 เอส เอ็น ซี มีควำมมุ่งมัน่เร่ืองกำรพฒันำบุคลำกรเพ่ือสร้ำงนวตักรรม มุ่งเน้นกำรสร้ำงคุณค่ำให้กบัตนเอง 
องคก์ร ร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  โดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเป้ำหมำยควำมยัง่ยืนของกำร
ด ำเนินกิจกำร ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีตำมหลกับรรษทัภิบำล  
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เพื่อส่งเสริมให้กรรมกำร  ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกระดบั มีกำรปฏิบติังำนอย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม ค ำนึงถึงควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และเพ่ือให้กำรด ำเนินธุรกิจเติบโตอย่ำงย ัง่ยืน บริษทัไดมี้กำรก ำหนดนโยบำยกำร
จดักำรควำมยัง่ยืนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม รวมถึงไดน้ ำแนวปฏิบติัมำใช้เป็นส่วนหน่ึงในกำรบริหำร
จดักำรกระบวนกำรทำงธุรกิจ 

กลยทุธ์หลกัดำ้นควำมยัง่ยืนในกำรขบัเคล่ือนองคก์ร 
 

 
ปรัชญาในการด าเนนิงานด้านความย่ังยืน SNC-3Cs 

กำรด ำเนินธุรกิจไดอ้ยำ่งมัน่คงและยัง่ยืน จะตอ้งสร้ำงสมดุลกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกภำคส่วนท่ีมีควำม
เก่ียวขอ้งกบัองคก์รทั้งภำยในและภำยนอก โดยมีหลกัในกำรด ำเนินธุรกิจดงัน้ี   
  CG  บริหำรภำยใตห้ลกับรรษทัภิบำล 

CSR ควำมมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินกำรดว้ยควำมรับผิดชอบต่อทุกภำคส่วนตลอดกระบวนกำร 
Care กำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมห่วงใยต่อส่ิงแวดลอ้มและกำรด ำรงชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 

SNC 2563 การเปลีย่นแปลงเพ่ือความยั่งยืน 
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กระบวนการขับเคล่ือนกลยุทธ์สู่ความย่ังยืน 

 
 
 
กรอบการด าเนินงานของบริษัทสู่ความย่ังยืน 

 
 

บริษัทมีกำรวำงแนวทำงกรอบกำรด ำเนินงำนของบริษัท โดยมีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ 
(Mission) และกลยุทธ ์(Strategy) ท่ีสอดคลอ้งกนั มีกำรพิจำรณำประเด็นควำมยัง่ยืนท่ีส ำคญัจำกด ำเนินธุรกิจร่วมกบัผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียทุกส่วน ทั้งภำยใน และภำยนอกองคก์ร ซ่ึงไดข้อ้มูลจำกกำรประชุมหรือกิจกรรมต่ำง ๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือ
น ำมำวิเครำะห์ล ำดบัควำมส ำคญัในกำรจดักำรดำ้นควำมยัง่ยืนขององค์กร โดยระบุระดบัผลกระทบต่อองคก์รในดำ้น 
สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม  พร้อมกบัระดบัผลกระทบต่อควำมสนใจของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Materiality 
Matrix) หลงัจำกนั้นก ำหนดนโยบำย แนวปฏิบัติ พร้อมระบุเป้ำหมำยในแต่ละมิติ ได้แก่ 1. กำรบริหำรจดักำรดำ้น
เศรษฐกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพ (Efficient Economic) 2. ผลกระทบและกำรจดักำรทำงดำ้นสังคม (Social Impact) และ 3. 
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กำรจดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม (Go Green Environment) ทั้งน้ีมีบริษทัมีกำรก ำหนดแผนงำนและกิจกรรม กำรประเมินผล 
และควบคุม เพื่อให้เกิดกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง สร้ำงมูลค่ำต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ประกอบกบักำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ี
ส่งผลกระทบต่อองค์กรในปัจจุบนัและท่ีอำจเกิดขึ้นในอนำคต โดยมีกำรควบคุมตำมแนวทำงบรรษทัภิบำลและกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เพ่ือให้องคก์รเจริญเติบโตไดอ้ยำ่งย ัง่ยืน  

ประเด็นที่มีนัยส าคัญต่อองค์กร 

ข้อ ประเด็นความเสียหาย ผลกระทบ ผู้มีส่วนได้เสีย มิติ 

1 กำรมีทกัษะท่ีหลำกหลำยรองรับกำรเปล่ียนแปลง พนกังำน S 
2 คุณภำพชีวิตกำรท ำงำน พนกังำน S 
3 คุณภำพสินคำ้และกำรส่งมอบ ลูกคำ้ S 
4 กำรทุจริตคอร์รัปชัน่ พนกังำน ลูกคำ้ คู่คำ้ S G 
5 กำรเปล่ียนแปลงทำงเทคโนโลย ี ลูกคำ้ คู่แข่ง S 
6 กำรบริหำรควำมเส่ียง ทุกภำคส่วน E S G 
 7 ผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้มจำกกำร

ด ำเนินกำร 
สังคม ชุมชน E S 

8 กำรใชพ้ลงังำน ส่ิงแวดลอ้ม E 
 

บริษทัน ำแนวปฏิบติัดำ้นควำมควำมยัง่ยืนของกิจกำร ควำมรับรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมมำใชเ้ป็นส่วน
หน่ึงในกำรบริหำรจดักำรกระบวนกำรทำงธุรกิจ ดงัน้ี  

1. กำรประกอบกิจกำรดว้ยควำมเป็นธรรม 

บริษทัมุ่งมัน่ประกอบธุรกิจดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต และด ำเนินงำนธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
มุ่งมั่นท ำควำมดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม และประกอบธุรกิจโดยมีระบบกำรด ำเนินงำนท่ีมี
มำตรฐำนและมีกำรควบคุมท่ีดี โดยใชค้วำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มท่ีดว้ยควำมระมดัระวงั ดว้ยขอ้มูลท่ีเพียงพอและมี
หลกัฐำนสำมำรถอำ้งอิงได ้รวมทั้งถือปฏิบติัตำมขอ้กฎหมำยและขอ้ก ำหนดอยำ่งเคร่งครัด รวมถึงกำรปฏิบติัต่อลูกคำ้
อย่ำงเป็นธรรม โดยไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่ชอบธรรมจำกลูกคำ้ และไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคำ้ท่ี
บริษทัไดล้่วงรู้มำเน่ืองจำกกำรด ำเนินธุรกิจ อนัเป็นขอ้มูลท่ีตำมปกติวิสัยจะพึงสงวนไวไ้ม่เปิดเผย เวน้แต่จะเป็นกำร
เปิดเผยตำมหนำ้ท่ีหรือกฎหมำย 

1.1 กำรแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 

- บริษทัส่งเสริมนโยบำยกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้อยำ่งเสรี และเป็นธรรม 

- ประพฤติปฏิบติัภำยใตก้รอบกติกำของกำรแข่งขนัท่ีดี 

- ไม่แสวงหำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของคู่คำ้ดว้ยวิธีกำรท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมำะสม เช่น กำรจ่ำยสินจำ้งให้แก่
กรรมกำรและพนกังำนของคู่แข่ง เป็นตน้ 
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- ไม่ท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่ง ดว้ยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำย 

1.2 กำรส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมในคู่คำ้ 

- ปฏิบัติกับคู่ค้ำซ่ึงถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จทำงธุรกิจท่ีส ำคญัด้วยควำมเสมอภำค และ
ค ำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั 

- กำรคดัเลือกคู่คำ้เป็นไปอย่ำงโปร่งใส มีระบบ และมีมำตรฐำน มีกำรพฒันำและรักษำสัมพนัธภำพท่ีย ัง่ยืน
กบัคู่คำ้และคู่สัญญำ 

- มีควำมเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั 

- ปฏิบติัตำมนโยบำยกำรปฏิบติัต่อคู่คำ้อย่ำงเคร่งครัด โดยมีกำรคดัเลือกคู่คำ้ท่ีมีมำตรฐำน มีกำรเปรียบเทียบ
รำคำก่อนกำรส่ังซ้ือ มีกำรประเมินคู่คำ้โดยใชเ้กณฑท่ี์มีมำตรฐำนสำกล 

1.3 กำรเคำรพต่อสิทธิในทรัพยสิ์น 

- บริษทัจะไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัรและเคร่ืองหมำยกำรคำ้ของบุคคลอื่นโดยเด็ดขำด 

- พนักงำนของบริษทั มีหน้ำท่ีรักษำควำมลบัทำงกำรคำ้ วิธีประกอบธุรกิจท่ีเป็นควำมลบั ไม่ว่ำจะเป็นของ
บริษทั ลูกคำ้ หรือคู่คำ้ 

- พนักงำนของบริษทั ต้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ในกำรท ำงำน ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ไปในทำงท่ีผิด
กฎหมำยศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจำรีตประเพณี 

- พนักงำนของบริษทัต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง ห้ำมติดตั้งและใช้งำนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิไม่ถูกตอ้งในบริษทัโดยเด็ดขำด 

1.4 กำรเก่ียวขอ้งกบักำรเมืองอยำ่งมีควำมรับผิดชอบ 

- บริษทัมีนโยบำยเป็นกลำงทำงกำรเมือง โดยจะไม่ให้กำรสนบัสนุน หรือกระท ำกำรอนัเป็นกำรฝักใฝ่พรรค
กำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหน่ึง 

- กำรสนับสนุนกิจกรรมทำงกำรเมือง หมำยถึง กำรสนับสนุนทั้งท่ีเป็นตวัเงินหรือมิใช่ตวัเงินให้แก่พรรค
กำรเมือง หรือผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งทำงกำรเมือง กำรสนับสนุนท่ีมิใช่ตวัเงินจะรวมถึงกำรให้ยืมหรือบริจำคอุปกรณ์ 
ให้บริกำรดำ้นเทคโนโลยีโดยไม่คิดค่ำบริกำร รวมทั้งกำรสละเวลำท ำงำนของพนกังำน 

- ในกรณีท่ีบริษทัมีควำมประสงคท่ี์จะให้กำรสนบัสนุนทำงกำรเมือง เพื่อส่งเสริมระบอบประชำธิปไตย กำร
สนบัสนุนดงักล่ำวจะตอ้งไม่ขดัต่อหลกักฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งหรือกระท ำไปดว้ยควำมคำดหวงัท่ีจะไดรั้บกำรปฏิบติัตอบ
แทนเป็นพิเศษ ทั้งน้ี ในกำรสนับสนุนจะตอ้งจดัท ำหนงัสือขออนุมติั ระบุช่ือผูรั้บกำรสนับสนุนและวตัถุประสงคข์อง
กำรสนบัสนุนพร้อมแนบเอกสำรประกอบทั้งหมด เสนอให้ประธำนกรรมกำรบริหำรพิจำรณำอนุมติั 

- พนกังำนมีสิทธิเสรีภำพในกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองภำยใตบ้ทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะตอ้งไม่
แอบอำ้งควำมเป็นพนกังำน หรือน ำทรัพยสิ์น อุปกรณ์ เคร่ืองมือใดๆ ของบริษทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำร
ใดๆ ในทำงกำรเมือง หำกเขำ้ร่วมจะตอ้งพึงระมดัระวงักำรด ำเนินกำรใดๆ ท่ีอำจท ำให้เกิดควำมเขำ้ใจว่ำบริษทัไดใ้ห้กำร
สนบัสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคกำรเมืองใดพรรคหน่ึง 
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2. กำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 

บริษทัมีนโยบำยด ำเนินกำรให้ถูกตอ้งตำมกฎหมำย และสนับสนุนให้พนักงำนของบริษทัปฏิบติังำนอย่ำงมี
คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงส่งเสริมให้คู่คำ้ของบริษทัด ำเนินธุรกิจให้ถูกตอ้ง มีควำมโปร่งใสดว้ยเช่นกนั พร้อมกบักำร
สร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยม ทัศนคติท่ีถูกต้องในทุกระดับ จัดให้มีกำรตรวจสอบถ่วงดุล และระบบควบคุมภำยในท่ีมี
ประสิทธิภำพ ไม่มีผลประโยชน์ทบัซ้อน เพ่ือให้นโยบำยกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัไดรั้บกำรปฏิบติัอย่ำง
เป็นรูปธรรม โดยบริษทัไดป้ระกำศใชน้โยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ (Anti-corruption Policy) และให้ถือเป็น
ระเบียบขอ้บงัคบักำรท ำงำนของบริษทัท่ีพนักงำนทุกคนตอ้งปฏิบติั นอกจำกน้ี บริษทัไดร่้วมประกำศเจตนำรมณ์เป็น
แนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) ซ่ึงเป็นควำมร่วมมือ
ของ 8 องคก์รชั้นน ำ อนัไดแ้ก่ สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทยหอกำรคำ้ไทย หอกำรคำ้นำนำชำติ สมำคม
บริษัทจดทะเบียนไทยสมำคมธนำคำรไทย สภำธุรกิจตลำดทุนไทย สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย และสภำ
อุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 29 พฤษภำคม 2557 

3. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 

บริษทัยึดหลกัสิทธิมนุษยชนเป็นหลกัปฏิบติัร่วมกนั พนกังำนทุกคนจะตอ้งไม่กระท ำกำรใดๆ หรือส่งเสริมให้
มีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด โดยไดก้ ำหนดให้มีนโยบำยและแนวทำงในกำรปฏิบติัดงัน้ี 

3.1 บริษทัให้กำรดูแลขอ้มูลส่วนตวัของพนักงำน โดยถือเป็นควำมลบั ไม่ส่งขอ้มูลหรือกระจำยขอ้มูลส่วน
บุคคลไปยงับุคคลอื่นท่ีไม่เก่ียวขอ้ง กำรเปิดเผยหรือถ่ำยโอนขอ้มูลส่วนบุคคลจะกระท ำไดเ้ม่ือไดรั้บกำรยินยอมจำก
เจำ้ของขอ้มูล 

3.2 บุคคลย่อมอำ้งศกัด์ิศรีแห่งควำมเป็นมนุษยห์รือใช้สิทธิและเสรีภำพของตนไดเ้ท่ำท่ีไม่ละเมิดสิทธิและ
เสรีภำพของบุคคลอื่น 

3.3 บริษทัปฏิบติัต่อพนกังำนทุกคนดว้ยควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบติัไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองของเช้ือชำติ สัญชำติ 
ภำษำ ศำสนำ เพศ อำย ุและกำรศึกษำ 

3.4 พนกังำนตอ้งปฏิบติัต่อกนัดว้ยควำมเคำรพ ให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั ประพฤติตนเหมำะสมกบัหน้ำท่ีกำร
งำนตำมระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั และตำมขนบธรรมเนียมประเพณี โดยไม่สร้ำงควำมเส่ือมเสียต่อภำพลกัษณ์บริษทั 

4. กำรปฏิบติัต่อแรงงำนอยำ่งเป็นธรรม 

บริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัของทรัพยำกรบุคคลเป็นปัจจยัหลกัส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจ บริษทัจึงมีกำร
ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบติัต่อพนกังำน โดยผูบ้ริหำรยึดหลกักำรปฏิบติัต่อพนักงำนดว้ยควำมยุติธรรม สนับสนุนกำร
สร้ำงศกัยภำพเพ่ือเพ่ิมควำมกำ้วหน้ำ และเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของพนักงำน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงำนมี
ควำมเขำ้ใจในเร่ืองจรรยำบรรณท่ีพนกังำนพึงปฏิบติั จดัให้มีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรให้แก่พนกังำนอยำ่ง
เหมำะสม เพื่อให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดี มีสภำพกำรจำ้งงำนท่ียุติธรรม มีสวสัดิกำรท่ีเหมำะสม มีโอกำสท่ี จะพฒันำเพื่อ
กำ้วหนำ้ในหนำ้ท่ีกำรงำน รวมทั้งมีกำรท ำงำนท่ีปลอดภยัและถูกสุขอนำมยั ส่งเสริมให้บุคลำกรในองคก์รปฏิบติัต่อกนั
ดว้ยควำมสุจริตใจ รับฟังขอ้คิดเห็นของผูอ้ื่น รวมถึงเปิดโอกำสให้พนกังำนเสนอควำมคิดเห็น และรับฟังขอ้เสนอแนะ
อย่ำงมีเหตุผล โดยบริษทัไดป้ระกำศใชน้โยบำยกำรบริหำรและพฒันำบุคลำกร อนัจะเป็นแนวทำงในกำรพฒันำและ
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ยกระดบัควำมส ำคญัของทรัพยำกรบุคคลท่ีถือมีควำมส ำคญัสูงสุดในกำรด ำเนินธุรกิจท่ีจะท ำให้บริษทับรรลุเป้ำหมำย
ท่ีตั้งไวต้่อไป 

5. ควำมรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

5.1 บริษทัส่งมอบผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภำพตรงตำมควำมตอ้งกำรหรือสูงกว่ำควำมคำดหมำยของลูกคำ้ ภำยใต้
เง่ือนไขท่ีเป็นธรรม 

5.2 ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริกำรท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตุกำรณ์แก่ลูกคำ้ เพ่ือให้ลูกคำ้มี
ขอ้มูลเพียงพอในกำรตดัสินใจ โดยไม่มีกำรกล่ำวเกินควำมเป็นจริงทั้งในกำรโฆษณำ หรือในกำรส่ือสำรช่องทำงอื่นๆ 
กบัลูกคำ้ อนัเป็นเหตุให้ลูกคำ้เกิดควำมเขำ้ใจผิดเก่ียวกบัคุณภำพ ปริมำณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสินคำ้และบริกำร 

5.3 รักษำควำมลบัของลูกคำ้และไม่น ำไปใชป้ระโยชน์ของตนเอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

5.4 ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ด้วยควำมรวดเร็ว และจดัให้ มีระบบและช่องทำงให้ลูกคำ้ร้องเรียน
เก่ียวกบัคุณภำพของสินคำ้และบริกำรไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

6. กำรมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรม 

กำรพฒันำบุคลำกรให้มีควำมเขำ้ใจในเทคโนโลยีและทิศทำงกำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจและอุตสำหกรรม จะ
เป็นพ้ืนฐำนส ำคญัในกำรขบัเคล่ือนองคก์ร บริษทัมีกลยทุธ์และแนวทำงส ำหรับกำรขบัคล่ือนองคก์รดงัน้ี 

6.1 กำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อเป็นผู ้ผลิตและผูใ้ช้เทคโนโลยี โดยให้มีกำรเช่ือมโยงระหว่ำงบุคลำกรท่ีมี
ประสบกำรณ์กบับุคลำกรท่ีมีเทคโนโลยี บริษทัให้ควำมส ำคญัในกำรสร้ำงบุคลำกร ซ่ึงเป็นทรัพยำกรท่ีมีคุณค่ำมำกท่ีสุด
ในกำรขบัเคล่ือนและพฒันำองคก์ร โดยบริษทัจดัให้มีกำรฝึกอบรมควำมรู้เฉพำะทำงเชิงลึก(Skills and Knowledges) ใน
เเต่ละหน่วยงำนโดยเน้นให้มีกำรแบ่งปันควำมรู้และประสบกำรณ์ระหว่ำงผูท่ี้มีควำมรู้เชิงหลักกำร และผูท่ี้มำก
ประสบกำรณ์  หลงัจำกกำรฝึกอบรมในห้องเรียนและกำรฝึกฝนหน้ำงำนกบัเคร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั จะมีกำร
ทดสอบเพื่อประเมินผลเทียบกบัผลลพัธ์ท่ีคำดหวงั (Indicators/ KPI) เก็บเป็นขอ้มูลเพื่อวิเครำะห์ ต่อยอดควำมสำมำรถ
ของพนกังำน (Radar Chart) ทั้งหน่วยงำนฝ่ำยผลิตและฝ่ำยสนบัสนุน 

นอกจำกกำรฝึกอบรมภำยในองค์กร บริษัทสนับสนุนกำรจัดหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำ ทั้ งระดับ
อำชีวศึกษำ และระดบัอุดมศึกษำ ประกอบด้วย หลกัสูตรระยะส้ัน (Short Course) หลกัสูตรประกำศนียบัตร (Non-
degree) รวมถึงกำรรับนกัศึกษำ ปวส.เขำ้มำฝึกอบรมในบริษทัและโรงงำน ท ำงำนแบบมีรำยได ้ระหว่ำงภำคกำรศึกษำ 
และจัดให้มีโครงกำรร่วมกับมหำวิทยำลยัในระดับปริญญำตรี และปริญญำโท ศึกษำเน้ือหำวิชำท่ีพฒันำขึ้นมำให้
สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของภำคอุตสำหกรรม 

6.2 กำรประยกุตแ์ละน ำเทคโนโลยีมำใชใ้ห้เป็นไปตำมทิศทำงกำรขบัเคล่ือนขององคก์ร ภำยใตก้รอบแนวคิด 
ARAI ซ่ึงคือกำร ประยุกต์ใชร้ะบบอตัโนมติั (Automation) หุ่นยนต์ (Robot) กบัสำยกำรผลิตและหน่วยงำนสนบัสนุน
อื่นในองค์กร รวมถึงต่อยอดปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ท่ีพฒันำขึ้นมำเพ่ือให้สำมำรถเช่ือมโยงเครือข่ำย
ระหว่ำงเคร่ืองจกัรและระบบ สำมำรถส่ังกำรและควบคุมไดใ้นระยะไกล (Internet of Things) 

6.3 กำรน ำเทคโนโลยีขอ้มูล (Big DATA) มำใชใ้นกำรบริหำรและตดัสินใจ บริษทัมีกำรบริหำรจดัเก็บขอ้มูล
เชิงระบบ ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลทำงกำรผลิต ขอ้มูลจำกฝ่ำยสนบัสนุน ท่ีมีจ ำนวนมำกจำกแต่ละบริษทัย่อยแต่ละธุรกิจ
มำรวบรวมไว ้เพื่อน ำมำประกอบกำรวิเครำะห์แผนธุรกิจท่ีด ำเนินอยู ่เป็นขอ้มูลท่ีสำมำรถน ำมำใชป้ระกอบกำรตดัสินใจ
ลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนหรือเพ่ิมผลผลิต รวมถึงกำรใช้เพ่ือหำโอกำสทำงธุรกิจใหม่  โดยในปัจจุบัน 
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บริษทัเร่ิมจำกกำรเก็บตวัเลขผลกำรผลิตจ ำนวนมำกอย่ำงละเอียด น ำมำวิเครำะห์ เพ่ือสะทอ้นประสิทธิภำพกำรผลิตได้
เป็นรำยวนั สำมำรถรู้ตน้ทุนกำรผลิต และควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร เพื่อท่ีจะน ำไปต่อยอดเป็นอตัรำส่วนทำงกำรเงิน
ท่ีส ำคญั โดยทั้งน้ีสำมำรถน ำมำใช้เป็นขอ้มูลในกำรวิเครำะห์ผลตอบแทนท่ีหน่วยงำนนั้นๆ พึงไดรั้บอย่ำงเหมำะสม
ยติุธรรม ตำมผลงำนและผลประกอบกำร 

6.4 กำรสร้ำงให้เป็นองคก์รเทคโนโลยี ทั้งในดำ้นกำรผลิต กระบวนกำร และกำรบริกำร จำกกลยทุธ์ท่ีเนน้กำร
สร้ำงทรัพยำกรบุคคล โดยมุ่งหวงัให้เกิดกำรสร้ำงเทคโนโลยีขึ้นมำ บริษทัมีกำรจดัสรรงบประมำณในกำรลงทนุ คน้ควำ้ 
พฒันำ จนถึงซ่อมสร้ำง และติดตั้งเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกำรผลิตสินคำ้ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้จำก
กำรใชง้ำนจริง ตลอดจนกำรพฒันำสำยกำรผลิตและผลิตภณัฑ์ กำรบริกำรร่วมกบัลูกคำ้ มุง้เน้นสินคำ้ท่ีทนัสมยัและเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม งบประมำณดงักล่ำวถูกจดัสรรเพ่ือสร้ำง ARAI Academy โรงงำนท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบติักำร
ครบทุกขั้นตอนกระบวนกำรผลิต หรือกำรท ำงำนท่ีใชอ้ยู่จริงในแต่ละธุรกิจ ให้พนักงำนไดเ้ขำ้มำฝึกอบรม ทบทวน
ควำมรู้ และต่อยอดทกัษะเดิมดว้ยเทคโนโลยีท่ีช่วยให้กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึ้น 

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีควำมส ำคญัอยำ่งยิ่งต่อควำมยัง่ยืนของบริษทัเพ่ือให้กำรด ำเนินธุรกิจร่วมกบัผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียเป็นไปอยำ่งเก้ือกูลจึงไดก้ ำหนดวิธีกำรมีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และพิจำรณำประเด็นท่ีส ำคญัไว ้ดงัน้ี 
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พนักงาน ● ผูบ้ริหำรมีกำรประชุมหนำ้
แถว (Morning Talk) กบั
พนกังำนในทุกเชำ้วนัจนัทร์ 
หรือเปิดงำนวนัแรกหลงัจำก  
วนัหยดุยำว 
● กิจกรรมต่ำงๆของบริษทั 
● ช่องทำงกำรส่ือสำรผำ่นส่ือ 
     อิเลค็ทรอนิกส์ 

●  ไดรั้บค่ำตอบแทน 
สวสัดิกำรท่ีดี 
●  มีควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพ
กำรงำน ไดรั้บกำรพฒันำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถให้
สอดคลอ้งกบักำร เติบโตใน
อำชีพกำรงำน 
● คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน
ท่ีดี 

● จ่ำยค่ำตอบแทนและ
สวสัดิกำรอยำ่งเหมำะสม 
● ส่งเสริมใหเ้ติบโตตำม
สำยงำนท่ีสอดคลอ้งกบั
ควำมรู้ควำมสำมำรถ 
    ของพนกังำน 
● เปิดโอกำสให้พนกังำน
มีส่วนร่วมในกำรจดักำร
ดำ้นสวสัดิกำรและ
คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน 
เช่น กำรเขำ้ร่วม
คณะกรรมกำรสวสัดิกำร 
คณะกรรมกำรอำชีวอนำ
มยัและควำมปลอดภยั 
● สถำนท่ีท ำงำนท่ีสะดวก 
เอ้ือต่อกำรท ำงำนให้เกิด
ประสิทธิภำพปลอดภยั 
และสะอำด 

ผู้ถือหุ้น  
นักลงทุน 

● กำรประชุมสำมญัประจ ำปี 
● รำยงำนประจ ำปี 
●กิจกรรมนกัลงทุนพบ
ผูบ้ริหำรรำยไตรมำส 
● กำรร่วมงำน Road show 

●ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน
ท่ีดี  อยำ่งต่อเน่ือง 
● มีกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
●มีกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ี
เพียงพอตอ่กำรตดัสินใจ
ลงทุน 

● ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นตำม
นโยบำยจรรยำบรรณทำง
ธุรกิจรวมทั้งเคำรพสิทธิ
ของผูถื้อหุ้นในกำรไดรั้บ
ขอ้มูลท่ีจ ำเป็นถูกตอ้งตำม
ควำมจริงตำมท่ีตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ 
ไทย (ตลท.)และส ำนกังำน 
คณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  
ก ำหนด 
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ลูกค้า ● กำรส่ือสำรตำมแผนงำน 
●กำรพบปะลูกคำ้ในแต่ละ
สัปดำห์ และในแต่ละเดือน 
●กำรเขำ้พบของลูกคำ้ในวำระ
ต่ำงๆ 
●กำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
ของลูกคำ้ 

●สินคำ้มีคุณภำพและจดัส่ง
ตรงตำมเวลำในรำคำท่ี
เหมำะสม     
    

●พฒันำสินคำ้และบริกำร
เพื่อตอบสนองควำม
ตอ้งกำรท่ีหลำกหลำย  
อยำ่งต่อเน่ืองตลอดจนร่วม
ด ำเนินธุรกิจบนหลกัควำม
ไวว้ำงใจและช่วยเหลือ
เก้ือกูลกนั 
● ให้ควำมส ำคญัของ “คู่
คำ้”ในฐำนะพนัธมิตรโดย
ปฏิบติักบัคู่คำ้อยำ่งเป็น
ธรรมและเสมอภำคเพื่อ
สร้ำงควำมเช่ือถือพฒันำ
และรักษำสัมพนัธภำพท่ีดี
ต่อกนั  

สังคมชุมชน ● รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้
ร้องเรียนกำรมีส่วนร่วมกบั
ชุมชนตำมแผนงำนของบริษทั 

●กำรด ำเนินธุรกิจท่ีไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภำพชีวิตของชุมชน 
ส่ิงแวดลอ้มและสังคม 
●สนบัสนุนกิจกรรมท่ีสร้ำง
มูลค่ำของชุมชน 

● ด ำเนินโครงกำรเพื่อ
ชุมชนให้กำรสนบัสนุนใน
ดำ้นอำชีพกำรศึกษำ และ
อื่นๆ ตำมโอกำส 
●ติดตำมดูแลคุณภำพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

คู่ค้า ● กำรส่ือสำรผำ่นทำงส่ือ 
อิเลก็ทรอนิกส์และโทรศพัท ์
●กำรประชุมร่วมกบัคูค่ำ้ตำม
แผนงำนบริษทั 

●กำรคดัเลือกท่ีเป็นธรรม
และ โปร่งใส 
●เง่ือนไขกำรช ำระเงินเป็นท่ี
ยอมรับ 
     

●ค ำนึงถึงผลประโยชน์
ร่วมกนั 
●สร้ำงโอกำสในกำร
แลกเปล่ียนองคค์วำมรู้ 
ประสบกำรณ์และควำม
เช่ียวชำญ 
●มีส่วนร่วมและ
สนบัสนุนในกิจกรรม 
สร้ำงสรรคข์องคู่คำ้อยำ่ง
ต่อเน่ือง 
●ส่งเสริมนโยบำยกำร
แข่งขนัทำงกำรคำ้อยำ่งเสรี 
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และเป็นธรรม 

คู่แข่ง ● กำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจ ●ประพฤติปฏิบติัภำยใต้
กรอบกติกำของกำรแข่งขนัท่ี
ดี 

●ไม่แสวงหำขอ้มูลท่ีเป็น
ควำมลบัของคู่แขง่ทำง
กำรคำ้ดว้ยวิธีกำรท่ีไม่
สุจริตหรือไม่เหมำะสม 
เช่นกำรจ่ำยสินจำ้งให้แก่
กรรมกำรและพนกังำน
ของคู่แข่ง 
●ไม่ท ำลำยช่ือเสียงของ
คู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยกำร
กล่ำวหำในทำงร้ำย
บิดเบือนจำกควำมจริง 

หน่วยงาน
ราชการ 

●กำรจดัส่งรำยงำนให้กบั
หน่วยงำนรำชกำร 
● กำรเขำ้ร่วมในกิจกรรมและ 
โครงกำรของหน่วยงำน
รำชกำร 

●ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดของ 
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

●ปฏิบติัตำมกฎหมำยและ
รำยงำนผลปฏิบติังำนอยำ่ง
เคร่งครัด 
●จ่ำยภำษีและค่ำใชจ้่ำย
อื่นๆตำมระเบียบและ
กฎเกณฑท่ี์ ภำครัฐก ำหนด 

ส่ือมวลชน ●กิจกรรมนกัลงทุนพบ
ผูบ้ริหำรรำยไตรมำส 
● Company visit 
● กำรสัมภำษณ์ตำมส่ือต่ำงๆ 

●เปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำรอยำ่ง
โปร่งใส ถูกตอ้ง รวดเร็ว 

●ปฏิบติัต่อส่ือมวลชนทุก
แขนงอยำ่ง เป็นธรรมและ
เท่ำเทียม 

 
การบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ 

ในปี 2563 น้ี บริษทัมีกำรตั้งเป้ำหมำยของกำรบริหำรจดักำรองคก์รทำงดำ้นเศรษฐกิจ 3 เร่ืองหลกั ไดแ้ก่ 1.กำร
ปรับเปล่ียนสำยกำรผลิตเขำ้สู่เทคโนโลยีอตัโนมติั ภำยในปี 2563  2.พฒันำระดบัควำมพึงพอใจของลูกคำ้ทุกรำยสู่ระดบั 
A และ 3. ขอ้ร้องเรียนจำกทตุริตคอร์รัปชัน่ในสำยโซ่อุปทำนเป็นศูนย ์

 
 
 
 
 
 



SNC 

  

 
48  บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั มหาชน | รำยงำนประจ ำปี 2563 
 
 

การจัดการนวัตกรรม 
ในยคุแห่งกำรเปล่ียนแปลงทำงเทคโนโลยี บริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยและกลยทุธ์เพื่อรองรับกำรเปล่ียนแปลงสู่

ปี 2020 เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปรับเปล่ียนองคก์รรองรับกำรแข่งขนัสู่ควำมยัง่ยืนในอนำคตไวด้งัน้ี 

 
ดำ้นกระบวนกำรผลิต ปัจจยัส ำคญัของกำรเปล่ียนแปลงทำงเทคโนลียีคือ คน ซ่ึงผูบ้ริหำรระดบัสูงไดเ้ลง็เห็น

ควำมส ำคญั จึงไดมี้นโยบำยท่ีจะมุ่งมัน่พฒันำบุคลำกรของบริษทั มำกกว่ำกำรให้ควำมส ำคญัต่อกำรซ้ือเทคโนโลยีมำใช ้
เพรำะกำรท่ีมีบุคลำกรท่ีควำมสำมำรถนั้นท ำให้สำมำรถพฒันำเทคโนโลยีขึ้นมำใชเ้องจนสำมำรถเกิดเป็นนวตักรรมได ้
ซ่ึงเป็นรำกฐำนส ำคญัของควำมยัง่ยืนขององคก์ร และในขณะเดียวกนักำรพฒันำบุคลำกรยงัท ำให้พนกังำนบริษทัทุกคน 
มีคุณภำพชีวิตท่ีดี จำกกำรสร้ำงผลงำนและมีรำยไดท่ี้เพ่ิมขึ้นดว้ย 
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การพฒันาสายการผลิต 
โดยทำงสำยกำรผลิต (Production) ได้มีกำรลงทุนปรับเปล่ียนให้เป็นระบบอัตโนมัติ กำรใช้หุ่นยนต์ใน

สำยกำรผลิต รวมถึงปัญญำประดิษฐ์ เพื่อตอบสนองกำรขยำยตวัของค ำส่ังซ้ือจำกลูกคำ้ และเพื่อให้ท ำงำนไดอ้ย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกย่ิงขึ้น ในเวลำท่ีส้ันลง และมีควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน รวมถึงฝ่ำยสนับสนุนกำรผลิต (Support) 
เช่นหน่วยงำนบญัชีกำรเงิน หน่วยงำนซัพพลำยเชน ไดมี้กำรน ำระบบ  Robotic Process Automation (RPA) มำปรับใช้
กบังำนเอกสำรท่ีท ำซ ้ำ งำนท่ีท ำใชเ้วลำจำกปริมำณขอ้มูลท่ีมำก และอำจเกิดควำมผิดพลำด 

 
 

จำกนโยบำยกำรปรับเปล่ียนองคก์ร โดยกำรปรับปรุงสำยกำรผลิตให้เป็นระบบอตัโนมติั บริษทัไดน้ ำแนวคิด
ไปปรับปรุงสำยกำรผลิตขึ้นรูปโลหะ โดยน ำเทคโนโลยี  Automation ซ่ึงพนกังำนของบริษทัเป็นผูพ้ฒันำขึ้น เช่ือมต่อ
กับแขนกลอุตสำหกรรม เพื่อพฒันำรูปแบบกำรท ำงำนของพนักงำนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนท่ีใช้
เทคโนโลยีในกำรท ำงำนถือเป็นนวตักรรมท่ีเกิดจำกองคค์วำมรู้ของพนกังำนท่ีสำมำรถน ำมำใชไ้ดจ้ริง นอกจำกน้ีบริษทั
ยงัได้มีกำรฝึกอบรมทีมงำนท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้เข้ำใจในนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้กำรท ำงำนร่วมกันในทุก ๆฝ่ำย
เปล่ียนแปลง อยำ่งรำบร่ืน และพร้อมท่ีจะน ำองคก์รไปสู่อุตสำหกรรม 4.0  

ผลลพัธ์หลงัจำกน ำนวตักรรมทำงดำ้นหุ่นยนต์ มำปรับใชค้วบคู่ไปกบัเคร่ืองจกัรทนัสมยัท่ีรองรับกำรเช่ือมต่อ
กบัโปรแกรมของหุ่นยนต์ พบว่ำประสิทธิภำพในกำรท ำงำนเพ่ิมสูงขึ้น สำมำรถผลิตสินคำ้ไดร้วดเร็ว แม่นย  ำ และคงท่ี
มำกขึ้นดว้ยตน้ทุนท่ีต ่ำลง ยกตัวอย่ำงเช่น  ในกระบวนกำรกำรพบังำนเหล็กแผ่น พบว่ำกำรน ำหุ่นยนต์มำใช้ในกำร
ท ำงำน ช่วยลดปริมำณคนควบคุมหน้ำงำนไดถึ้ง 14 คนจำกทั้งหมด 30 คน หรือในกระบวนกำรเช่ือมแผน่โลหะ ท่ีจำก
เดิมสำมำรถพบังำนไดเ้ฉล่ีย 80 ช้ินต่อชั่วโมง ต่อ 2 เคร่ือง ใชพ้นักงำน 2 คน เพ่ิมขึ้นเป็นเฉล่ีย 100-120 ช้ินต่อชัว่โมง 
พนกังำน 1 คนท่ีท ำงำนควบคุมหุ่นยนต ์ ซ่ึงประโยชน์ท่ีบริษทัไดรั้บ นอกจำกตน้ทุนในกำรบริหำรท่ีต ่ำลง ยงัมีเร่ืองของ
กำรพฒันำแรงงำน ท่ีท ำให้มีช่วงเวลำมำกขึ้นในกำรจดัฝึกอบรม หมุนเวียนต ำแหน่งให้มีควำมสำมำรถครอบคลุม 
สำมำรถท ำงำนไดห้ลำกหลำยดำ้น ซ่ึงส่งผลให้องคก์รสำมำรถจดักำรแรงงำนในช่วงฤดูกำลผลิตท่ีไม่แน่นอนไดอ้ย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น โดยยงัคงไวซ่ึ้งมำตรฐำนคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนท่ีดี และมัน่คงของพนกังำน 
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การพฒันาระบบควบคู่กบัสายการผลิต 

 
 

ในปี 2563 นอกจำกสำยกำรผลิตท่ีมีกำรพฒันำเพื่อรองรับกำรเปล่ียนแปลง ฝ่ำยสนบัสนุนกำรผลิตของบริษทั
มีกำรปรับน ำเอำ Robotic Process Automation (RPA) เขำ้มำใช ้ไดแ้ก่ 

• งำนท่ีมีรูปแบบหรือกระบวนกำรท ำงำนท่ีชดัเจน ใหท้ำง BOT ท ำ 

• งำนท่ีมกัตอ้งท ำซ ้ำ ๆ กนัเป็นประจ ำ ให้ทำง BOT ท ำ 

• งำนท่ีมีปริมำณมำก หรือใชเ้วลำในกำรประมวลผลนำน ปล่อยให้ ROT ท ำงำนและคอยดู Output ท่ีส่งมำให้
ทำง e-mail หรือสำมำรถน ำขึ้น Application คือ Line notify 

• งำนท่ีตอ้งกำรกำรตอบสนองอยำ่งรวดเร็วเพื่อเพ่ิมควำมพึงพอใจให้แก่ลูกคำ้ ตวัอยำ่งเช่น กำรรับ PO จำก

ลูกคำ้มำ BOT สำมำรถท ำกำรเปิด Sales order และตรวจสอบ Stock ทนัที หำกสถำนะไม่ตรงกบัควำม

ตอ้งกำรของลูกคำ้จะท ำกำร Run MRP เพ่ือเปิดส่ังกำรผลิตต่อไป เป็นตน้ 
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ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ำกกำรใช ้RPA 

 

การพฒันาทักษะของบุคลากร เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 
เพ่ือให้พนกังำนสำมำรถปรับตวัเขำ้กบัเทคโนโลยีไดดี้มำกยิ่งขึ้น บริษทัจึงไดล้งทนุสร้ำงอำคำร ARAI 

Academy ขึ้นมำ ซ่ึงเป็นอำคำรสองชั้น ชั้นล่ำงเป็นสำยกำรผลิตครบวงจร และชั้นสองเป็นห้องควบคุม ห้องเรียน โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อให้พนกังำนเขำ้รับกำรฝึกอบรมในสำยกำรผลิตท่ีครบขั้นตอน ไดล้งมือปฏิบติัจริง ใชง้ำนเคร่ืองจกัรท่ี
ทนัสมยั และลดอุบติัเหตุในกำรท ำงำนหนำ้งำนจริง ทั้งน้ีวำงแผนว่ำ ARAI Academy จะพร้อมเปิดให้ฝึกอบรมในไตร
มำสแรก ปี 2564 

โครงการต่อยอดการพฒันาทักษะของบุคลากร 
จำกปณิธำนของบริษทั  “เอส เอ็น ซี พฒันำคน คนพฒันำสังคม” บริษทัไดใ้ห้ควำมส ำคญักบั “คน” ซ่ึงเป็น

ทรัพยำกรท่ีมีค่ำมำกท่ีสุดขององค์กร บริษทัจึงให้ควำมส ำคญักบักำรสร้ำงคน โดยก ำหนดกรอบกำรด ำเนินกำรไว ้3 
ประกำรคือสร้ำงคนเก่ง สร้ำงวฒันธรรม และ สร้ำงควำมสุข เพ่ือให้พนักงำนมีควำมสำมำรถและเติบโตไปพร้อมกบั
องค์กรบนพ้ืนฐำนจริยธรรมอนัดีตำมวฒันธรรมองคก์รท่ีก ำหนดไวแ้ละมีควำมสุขในกำรท ำงำนซ่ึงจะน ำมำซ่ึงควำม
ผกูพนัต่อองคก์รพร้อมท่ีจะทุ่มเททั้งแรงกำยและแรงใจในกำรท ำงำนเพ่ือควำมส ำเร็จร่วมกนั 
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กำรจดัฝึกอบรมภำยใน และภำยนอกบริษทั 

 
 

 
กำรอบรมภำคกฤษฎี และภำคปฏิบติัภำยในบริษทั 

 
 

กำรอบรมเร่ือง Robot และ CNC Machine ณ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลตะวนัออก 
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โดยในปี 2563 บริษทัไดจ้ดัให้มีกำรฝึกอบรม                          ระบบวดัควำมสำมำรถดว้ย Radar Chart 

Radar Chart ถูกน ำมำใช้เป็นเคร่ืองมือสะท้อน
ระดับควำมสำมำรถของพนักงำน และเพื่อให้พนักงำน
ทรำบ gap ในกำรพฒันำตนเองอย่ำงโปร่งใส บริษทัฯจึง
ได้น ำ Radar Chart มำใช้ในประเมินสมรรถนะของ

พนักงำนโดยท ำกำรประเมินปีละ 1 คร้ังและหลงักำรประเมิน บริษทัฯ จะมีกำรพฒันำและฝึกอบรมให้พนักงำนให้มี
ระดบัควำมสำมำรถท่ีสูงขึ้น ซ่ึงควำมสำมำรถท่ีสูงขึ้นจะส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรท ำงำน และสะทอ้นกลบัมำท่ี
รำยไดข้องพนกังำนเอง 
 
เช่ือมโยงกำรพฒันำกบัเส้นทำงควำมกำ้วหนำ้ของบุคลำกร ดว้ย 9K9S  

จำกผลกำรประเมิน Radar Chart บริษทัไดมี้กำรปรับกลยุทธ์ในกำรพฒันำบุคลำกร โดยให้แต่ละหน่วยงำน
ก ำหนดควำมรู้ท่ีจ ำเป็น 9 ประกำร (9 knowledges Needs) และทกัษะท่ีจ ำเป็น 9 ประกำร (9 Skills Needs) ขึ้น ทั้งน้ี มี
วตัถุประสงคเ์พื่อให้กำรพฒันำบุคลำกรตำม Radar Chart สอดคลอ้งกบักำรพฒันำบุคลำกรตำมเส้นทำงควำมกำ้วหน้ำ
ในสำยอำชีพดว้ย โดยไดว้ำงกระบวนกำรพฒันำไวด้งัน้ี 

 

 
 

 
  

จ ำนวนหลกัสตูรที่จดัอบรม 216

จ ำนวนชั่วโมงอบรมเฉลีย่/หลกัสตูร 8

ค่ำใชจ้่ำยในกำรฝึกอบรม  ตำมแผน 671,653

ค่ำใชจ้่ำยในกำรฝึกอบรม  ตำมจรงิ 547,610

จ ำนวนที่อบรมพนักงำน 1,327

จ ำนวนพนักงำนทัง้หมด 1,916

% อบรมพนักงำน 69.26%

จ ำนวนชั่วโมงอบรมเฉลีย่/คน 19.84%

สถติิการฝึกอบรม ปี 2563
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คุณภาพชีวิตการท างาน 
บริษทัเล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพนกังำน โดยในปี 2563 บริษทัไดพ้ฒันำ SNC 

Park ซ่ึงเป็นโครงกำรต่อเน่ืองในพ้ืนท่ีกว่ำ 5 ไร่ ให้เป็นสถำนท่ีในท ำงำนในธรรมชำติ ประกอบดว้ยอำคำรท ำงำน 2 
หลงั อำคำร Co-working space 1 หลงั และ อำคำรฟิตเนสออกก ำลงั รวมถึงลำนว่ิงรอบสวน เพ่ือสร้ำงบรรยำกำศท่ีดีใน
กำรท ำงำน ส่งเสริมกำรคิดพัฒนำต่อยอด และกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขของพนักงำนในองค์กร นอกจำกน้ี 
เน่ืองจำกบริษทัอยู่ในธุรกิจอุตสำหกรรม บริษทัจึงให้ควำมส ำคญัเร่ืองกำรเปล่ียนแปลงของสภำพอำกำศมำกขึ้นเร่ือยๆ 
ตั้งแต่ปี 2560 บริษทัมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยท่ีจะลดบริมำณคำร์บอนในระยะยำว ไวท่ี้ 500 t/Co2 จำกกำรปลูกตน้ไมใ้หญ่ 
และจำกกระบวนกำรผลิต กำรด ำเนินงำนอ่ืนของบริษทัส ำหรับเป้ำหมำยในระยะส้ัน ก ำหนดให้ปลูกตน้ไม ้มำกกว่ำ  
1,000 ตน้ โดยในปี 2563 บริษทัไดป้ลูกตน้ไมใ้หญ่ไปแลว้กว่ำ 80 ตน้ ทั้งน้ีไดจ้ะมีกำรปลูกไมพุ่้มขนำดกลำงอีกเป็น
จ ำนวนมำกกว่ำ 1,000 ตน้ โดยมีแผนงำนในอนำคตจะจดัเป็นแหล่งเรียนรู้ทำงธรรมชำติ ให้แก่ชุมชนโดยรอบ ทั้งน้ี
ผลลพัธ์ในกำรเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในโรงงำน ยงัช่วยเร่ืองกำรเปล่ียนแปลงสภำพอำกำศ รวมถึงเป็นสถำนท่ีพกัผ่อนให้แก่
พนกังำนในบริษทัไดม้ำใชป้ระโยชน์ร่วมกนั พฒันำคุณภำพชีวิต และสร้ำงบรรยำกำศท่ีดีร่วมกนัในกำรท ำงำน 

 

 
 
 

การพฒันาเพ่ือต่อยอดสู่ภาคเศรษฐกิจ และสังคม 
 นอกจำกกำรใช้ระบบอติัโนมติั และหุ่นยนต์ภำยในองค์กร บริษทัยงัเล็งเห็นถึงควำมส ำคญัในกำรเป็นส่วน
หน่ึงในกำรร่วมสร้ำงภำคอุตสำหกรรมให้มีควำมแขง็แกร่งขึ้น เร่ิมจำกกำรพฒันำบุคลำกร โดยในวนัท่ี 13 – 14 ธนัวำคม 
2563 บริษทัไดมี้พิธีลงนำมประสำนควำมร่วมมือ 3 ฝ่ำย ระหว่ำงภำคอุตสำหกรรม สถำบนัอุดมศึกษำ และสถำนศึกษำ
สังกดัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กว่ำ 50 แห่ง  ณ  โรงแรม รอยลั คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป จงัหวดัชลบุรี  โดย
วตัถุประสงคข์องพิธีลงนำมคร้ังน้ี คือ  

1.เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือ 3 ฝ่ำยระหว่ำง สถำนประกอบกำร สถำบนัอุดมศึกษำ และสถำนศึกษำสังกดั
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เพ่ือให้กำรพฒันำบคุลำกรเกิดขึ้นอยำ่งต่อเน่ือง  
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2.ยกระดบัฝีมือแรงงำน ทกัษะและองคค์วำมรู้ เพ่ือรองรับกำรเจริญเติบโตของภำคอุตสำหกรรม ทั้งใน และ
นอกพ้ืนท่ีเขต EEC 

3.เพื่อพฒันำตน้แบบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม (SMEs) ในพ้ืนท่ีเขต EEC เพื่อท่ีจะสำมำรถยกระดบั
กำรผลิตไปสู่ระบบ Industry 4.0 
 4.พฒันำควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชน ในกำรพฒันำบุคลำกร ท่ีมี EEC-HDC ร่วมกับ EIF 
ยกระดับกำรพฒันำให้ทุกภำคส่วนท่ีเก่ียวข้อง  ในทุกมิติของกำรพฒันำบุคลำกรและกำรศึกษำแนวใหม่ หลกัสูตร
ก ำหนดเป็น Project-Based Learning ประกอบกับเม่ือจบกำรศึกษำแล้ว นักศึกษำสำมำรถเข้ำปฏิบัติงำนต่อท่ีสถำน
ประกอบกำร และมีรำยไดสู้ง แต่หำกถำ้ประสงคท่ี์จะศึกษำต่อ จะไดรั้บกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ศึกษำต่อในระดบัท่ี
สูงขึ้น ด้วยกำรจับคู่กับสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ เพ่ือให้เกิดกำรพฒันำบุคลำกรอย่ำงต่อเน่ือง เห็นเป็นเส้นทำง
ควำมกำ้วหนำ้ในสำยอำชีพ (Career Path) อยำ่งชดัเจน 
 

 
 
3.3 การจัดการด้านความย่ังยืนในมิตส่ิิงแวดล้อม  
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อม 

กลุ่มบริษทัประกอบกิจกำรผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์และประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ ช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้ส ำหรับ
ยำนพำหนะแม่พิมพ์ รวมถึงช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นผลิตสินค้ำและบริกำรอย่ำงมีคุณภำพ ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ ตลอดจนผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม ซ่ึงมุ่งเน้นกำรพัฒนำ 
ด ำเนินกำรจดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มอยำ่งมีประสิทธิภำพ ตำมมำตรฐำนสำกล ISO 14001:2015 เพื่อกำรเจริญเติบโตของ
บริษทัอยำ่งย ัง่ยืน โดยผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกคนมีควำมมุง่มัน่ท่ีจะปฏิบติัตำมนโยบำยดงัต่อไปน้ี 

1. บริษทัจะปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนดดำ้นส่ิงแวดลอ้ม และระเบียบข้อบงัคบัอ่ืนๆ ดำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ี
บริษทัมีส่วนเก่ียวขอ้งอยำ่งเคร่งครัด รวมถึงมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะบรรลุเป้ำหมำย และวตัถุประสงคท์ำงดำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ี
บริษทัไดก้ ำหนดไว ้

2. บริษัทด ำเนินกำรปลูกฝัง และสร้ำงจิตส ำนึกให้กับพนักงำนในองค์กร และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องกับกำร
ด ำเนินงำนของบริษทั รวมถึงสังคมชุมชน ให้ตระหนักถึงควำมส ำคญัในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู้คุณค่ำ ก่อเกิดเป็น
วฒันธรรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
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3. บริษทัเสริมสร้ำงควำมเขำ้ใจและสนับสนุนให้ใช้ทรัพยำกรและพลงังำน ตลอดจนกำรใช้เทคโนโลยีกำร
ผลิตอย่ำงมีประสิทธิภำพ ก่อเกิดเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภำพ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด ตลอดจนมีกำรติดตำมประเมินผล และควบคุมกำรจดักำรของเสียท่ีเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนอยำ่ง
เป็นระบบ 

4. บริษทัวิเครำะห์ประเด็นด้ำนส่ิงแวดล้อม มุ่งเน้นกำรป้องกันปัญหำ โดยมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำร
บริหำรจดักำรเพื่อลดควำมรุนแรงของกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ รวมถึงกำรก ำหนดแนวทำงกำรพฒันำปรับปรุง
ให้ดีขึ้นต่อเน่ืองอยำ่งเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

5. บริษทัจะด ำเนินกำรเผยแพร่นโยบำยแนวทำงปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียขององคก์ร และสำธำรณชน 

ทั้งน้ี บริษทัจะด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งภำยในและภำยนอกบริษทั 
โดยมีกลยทุธ์ท่ีส ำคญั คือ ปลูกฝังจิตส ำนึก ปฏิบติัตำมกฎหมำยในกำรรักษำและป้องกนักำรปล่อยมลภำวะสู่ส่ิงแวดลอ้ม 
นอกจำกน้ี บริษทัมีมำตรกำรลดกำรใชพ้ลงังำน โดยไดศึ้กษำขอ้มูล พฒันำ และปรับปรุงกระบวนกำรผลิต ผลิตภณัฑ ์
ให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงบริษทัวำงแผนท่ีจะด ำเนินธุรกิจ โดยเน้นกำรพฒันำ และสร้ำงมูลค่ำร่วมกบัชุมชน และ
ด ำเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม รำยละเอียดดงัน้ี 

1. เน่ืองจำกธุรกิจหลกัของบริษทัเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองปรับอำกำศซ่ึงใชส้ำรท ำควำมเยน็ท่ีอำจจะส่งผลกระทบตอ่
กำรเปล่ียนแปลงสภำวะอำกำศของโลก บริษทัจึงไดพ้ฒันำสินคำ้ประเภทเคร่ืองปรับอำกำศ ท่ีใช้กบัสำรท ำควำมเยน็
ชนิดใหม่ (R32) ซ่ึงจะช่วยลดผลกระทบต่อกำรท ำลำยชั้นโอโซน (Ozone Depletion) และผลกระทบต่อสภำวะโลกร้อน 
(Global Warming) นอกจำกน้ี บริษัทมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยท่ีจะลดปริมำณคำร์บอนลง 2,000 ตันคำร์บอน โดยมี
โครงกำรติดตั้ง Solar Rooftop บนหลงัคำโรงงำนของบริษทั ซ่ึงช่วยให้กำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำเกิดประสิทธิภำพสูงสุด ลด
ภำระตน้ทุนกำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำของบริษทั และช่วยลดกำรสร้ำงมลภำวะ 

2. เพื่อให้สภำวะแวดล้อมภำยในบริษัทมีควำมน่ำอยู่ และมีประสิทธิภำพในกำรท ำงำน บริษัทจึงได้ให้
ควำมส ำคญักบัระบบ 5 ส. ภำยในบริษทั ไดแ้ก่ สะสำง สะดวก สะอำด สุขลกัษณะ และสร้ำงนิสัย นอกจำกนั้น บริษทั
ไดมี้กำรจดักิจกรรมเพ่ือรณรงคใ์ห้พนกังำนทุกระดบัเห็นควำมส ำคญัเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ กิจกรรมเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
โครงกำรร่วมใจปลูกตน้ไมด้ว้ยมือเรำ SNC Green Thumb โครงกำรน ำทรัพยำกรกลบัมำใชใ้หม่ภำยใต ้“หลกั 3 R” ซ่ึง
ประกอบดว้ย Reduce Re-use และ Recycle กิจกรรมกำรลดกำรใชข้วดน ้ำพลำสติก และพลำสติกท่ีใชค้ร้ังเดียวทิ้ง  

เป็นตน้ 

3.3.2 ผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

กำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม 

บริษทัให้ควำมส ำคญัต่อกำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม โดยมีกำรด ำเนินธุรกิจโดยกำรค ำนึงถึงผลกระทบท่ีอำจ
เกิดขึ้นต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงยึดแนวทำงปฏิบติัตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม บริษทัไดจ้ดัให้มี
แนวทำงกำรปฏิบติั ดงัน้ี 
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1. ก ำหนดให้มีผูรั้บผิดชอบควบคุมกำรด ำเนินงำนของธุรกิจเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกินกว่ำ
มำตรฐำนก ำหนด รับผิดชอบและยึดมัน่ในกำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้กำรใชท้รัพยำกรเกิดประโยชน์สูงสุดอยำ่ง
สมดุล 

2. ด ำเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้ำงสรรค์สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือให้ชุมชนท่ีบริษทั
ตั้งอยู่มีคุณภำพชีวิตท่ีดีขึ้น ทั้งท่ีด ำเนินกำรเอง ร่วมมือกับรัฐ และชุมชน ตลอดจนเคำรพขนบธรรมเนียมประเพณี
ทอ้งถ่ินบริเวณท่ีองคก์รจดัตั้งอยู ่

3. บริษทัมีกำรประเมินควำมเส่ียง และก ำหนดมำตรกำรป้องกนัอุบติัเหตุและควบคุม กำรปล่อยของเสียให้อยู่
ในระดบัท่ียอมรับไดต้ำมมำตรฐำน รวมถึงมีนโยบำยและมำตรกำรลดกำรเกิดของเสีย และจดัให้มีกำรก ำจดัของเสียท่ี
เกิดขึ้นดว้ยวิธีกำรท่ีเหมำะสม 

4. ตอบสนองอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพต่อเหตุกำรณ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน อัน
เน่ืองมำจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทั โดยให้ควำมร่วมมืออยำ่งเตม็ท่ีกบัเจำ้หนำ้ท่ีภำครัฐ และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. ส่งเสริมให้พนกังำนของบริษทัมีจิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มภำยในระบบกำร
จดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) และส่งเสริมให้มีกำรใชท้รัพยำกรอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

กำรอนุรักษพ์ลงังำน 

บริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (Carbon Footprint) เพื่อให้ผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกคน
มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งภำยในและภำยนอกบริษทั ภำยในกลุ่มบริษทั 
SNC ค ำนึงถึงวิธีกำรในกำรใช้ทรัพยำกรไฟฟ้ำให้เกิดประสิทธิภำพ โดยมีกำรติดตั้ง Solar Roof บนหลงัคำโรงงำน ท่ี
จงัหวดัระยอง จ ำนวนทั้งส้ิน  6 โรงงำน  โดยมีเป้ำหมำยระยะยำวคือ ลดปริมำณคำร์บอนลง 2,000 ตนัคำร์บอน โดย 

1. กำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ลดภำระตน้ทุนกำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำของบริษทั 

3. ช่วยลดกำรสร้ำงมลภำวะ เน่ืองจำกเป็นกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนสะอำด เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

โดยบริษทั ไดมี้กำรเก็บขอ้มูลกำรใชไ้ฟฟ้ำอยำ่งต่อเน่ือง พบว่ำบริษทัมีตน้ทุนกำรใชไ้ฟฟ้ำท่ีลดลง 
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จำกกำรน ำ Solar Rooftop เขำ้มำติดตั้ง บริษทัมีกำรจดัเก็บขอ้มูลพลงังำนไฟฟ้ำท่ีผลิตได ้รวมถึงขอ้มูลปริมำณ
คำร์บอนท่ีลดลง โดยปริมำณคำร์บอนท่ีลดไดต้ั้งแต่เดือน มกรำคม-ธันวำคม 2563 มีปริมำณเท่ำกบั 1,588 ตนัคำร์บอน 
คิดเป็นร้อยละ 79.40 จำกเป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้ท่ี 2,000 ตนัคำร์บอน 

โครงกำร Solar Rooftop เป็นโครงกำรระยะยำวของบริษทัท่ีนอกจำกจะช่วยลดผลกระทบดำ้นมลภำวะจำก
ส่ิงแวดลอ้มแลว้ยงัช่วยเร่ืองตน้ทุนดำ้นพลงังำนของบริษทัไปพร้อมกนัดว้ย ซ่ึงจำกตำรำงดำ้นล่ำงจะเห็นไดว่้ำ บริษัทมี
การใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกับปี 2562 โดยทั้งน้ีบริษทัยงัคงมีกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
และเก็บผลลพัธ์ โดยตั้งแต่เดือน  

 
 

กำรจดักำรทรัพยำกรอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
ในปี 2562 บริษทัในเครือ SNC มีผลสรุปปริมำณกำรใชไ้ฟฟ้ำตั้งแต่เดือน มกรำคม – ธันวำคม โดยสำมำรถ

ค ำนวณเป็นจ ำนวนเงิน ไดเ้ท่ำกบั 117,840,000 บำท บริษทัจึงไดก้ ำหนดเป้ำหมำยกำรลดใชไ้ฟฟ้ำลง โดยตั้งเป้ำระยะยำว
ไวใ้ห้ลดลง ร้อยละ 4 และระยะส้ัน ร้อยละ 2 โดยไดก้ ำหนดมำตรกำร รณรงคใ์ห้พนกังำนทุกคนค ำนึงถึงกำรใชพ้ลงังำน
อยำ่งรู้คุณค่ำ เช่นให้ปิดไฟ ก่อนเวลำพกัเป็นเวลำคร่ึงชัว่โมง ปิดไฟในสถำนท่ีท่ีไม่ไดต้อ้งกำรแสงสว่ำง ปิดคอมพิวเตอร์ 
และปิดเคร่ืองปรับอำกำศเวลำพกั และหลงัเลิกงำน ซ่ึงไดก่้อเกิดเป็นวฒันธรรมองคก์ร ท่ีพนกังำนทุกคนให้ควำมร่วมมือ
เป็นอย่ำงดี  นอกจำกมำตรกำรลดกำรใชไ้ฟฟ้ำจำกกำรรณรงค ์บริษทัมีนโยบำยในกำรใชไ้ฟฟ้ำจำกพลงังำนทดแทน ซ่ึง
ไดแ้ก่ ระบบผลิตไฟฟ้ำดว้ยพลงังำนแสงอำทิตยบ์นหลงัคำโรงงำน จ ำนวน 3.4 MW 

ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำในปี 2563 สำมำรถค ำนวณเป็นจ ำนวนเงิน ไดเ้ท่ำกบั 126,380,000 บำท สำเหตุท่ีตน้ทุน
กำรใช้ไฟฟ้ำ เพ่ิมขึ้น เกิดจำกกิจกำรของบริษทัท่ีเติบโตขึ้น คิดเป็นร้อยละ 35  ทั้งงน้ีหำกเทียบตน้ทุนกำรใช้ไฟฟ้ำกบั
ยอดขำย พบว่ำลดลง ร้อยละ 20 โดยในปี 2564 บริษทัยงัคงมีมำตรกำรด ำเนินกำรใช้ทรัพยำกรให้เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุดต่อไป 
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สร้ำงแหล่งเก็บน ้ำเพ่ือประโยชน์ในกรณีขำดแคลนน ้ำ 
จำกสภำวะกำรขำดแคลนน ้ ำประปำในพ้ืนท่ีโรงงำนจงัหวดัระยองในช่วงฤดูแลง้ เพ่ือลดควำมเส่ียงต่อกำรเกิด

ปัญหำในกำรผลิตซ่ึงส่งผลกระทบต่อลูกคำ้ และกำรอุปโภคบริโภคของพนักงำนบริษทัฯ จึงลงทุนด ำเนินกำรสร้ำง
แหล่งเก็บน ้ ำของตนเองท่ีโรงงำนจังหวดัระยองและติดตั้งระบบผลิตน ้ ำประปำเพ่ือใช้ในกิจกำร และเพื่อช่วยเหลือ
ชุมชนกรณีเกิดภยัแลง้ 

 
 

โดยในปี 2563 บริษทัไดมี้กำรขยำยขดุขยำยพ้ืนท่ีของบ่อน ้ำ เพ่ือรองรับกำรเจริญเติบโตของธุรกิจเป็นจ ำนวน
ทั้งส้ิน 3 บ่อ มีปริมำตรกว่ำ 330,000 ลูกบำศกเ์มตร 

 
 

โดยทั้งน้ี บริษทั มีกำรน ำน ้ำเขำ้มำใชใ้นกิจกำรของบริษทัเพ่ิมมำกขึ้น ท ำให้ตน้ทุนกำรใชน้ ้ำประปำในปี 2563 
ลดลง เม่ือเทียบกบั ปี 2562 เท่ำกบั 0.5 ลำ้นบำท โดยบริษทัตั้งเป้ำท่ีจะลดตน้ทุนค่ำน ้ำประปำลงต่อเน่ือง 2% ในแต่ละปี 

 
3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม 
3.4.1 นโยบำยและแนวปฏิบติัดำ้นสังคม 

บริษัทมีแนวทำงท่ีจะปฏิบัติห รือควบคุมให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องและ
รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ควำมร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนุนและอำสำท ำกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม เพ่ือส่งเสริมให้เกิดควำมเขม้แขง็ทำงเศรษฐกิจตลอดจนกำรฟ้ืนฟูสังคมและวฒันธรรม นอกจำกน้ีบริษทัยงัจดัให้
มีช่องทำงส ำหรับให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดแ้สดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั และ
ร้องเรียน กรณีท่ีไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรมจำกกำรกระท ำของของบริษทัโดยผำ่นช่องทำงท่ีระบุไวใ้นนโยบำยกำรต่อตำ้น
กำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 
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3.4.2 ผลกำรด ำเนินงำนดำ้นสังคม 
บริษัทได้จดักิจกรรมต่ำงๆ ท่ีเป็นกำรร่วมพฒันำชุมชนหรือสังคมอย่ำงต่อเน่ือง เช่น กำรบริจำคหน้ำกำก

อนำมยัท่ีผลิตเป็นผูผ้ลิตให้กบัชุมชนและหน่วยงำนต่ำงๆ ในจงัหวดัท่ีตั้งบริษทัและจงัหวดัขำ้งเคียง โครงกำรมอบ
ทุนกำรศึกษำให้แก่นักศึกษำทั้งในระดับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำกับนักเรียนและนักศึกษำท่ีต้องกำรท่ีบริษทัได้
ด ำเนินกำรมำอยำ่งต่อเน่ือง  

บริษทัส่งเสริมและสนับสนุนกำรท ำกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มอย่ำงต่อเน่ือง ตวัอย่ำง
โครงกำรท่ีบริษทั ไดด้ ำเนินกำรในช่วงท่ีผำ่นมำ ไดแ้ก่ 
การบริจาคหน้ากากอนามัย 

 
 

เพื่อเป็นกำรบรรเทำผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับพนักงำน และผูมี้ส่วนได้เสีย สืบเน่ืองจำกในช่วงท่ีมีกำรแพร่
ระบำดของเช้ือไวรัส Covid-19 ในประเทศไทย และต่ำงประเทศ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์และหน้ำกำกอนำมยัขำดแคลน 
และมีรำคำสูงมำก บริษทัจึงไดค้ิดด ำเนินกำรสร้ำงโรงงำนผลิตหน้ำกำกอนำมยั เพื่อสนับสนุนบุคลำกรทำงกำรแพทย ์
หน่วยงำนรำชกำร พนักงำน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และองค์กรอ่ืนๆ โดยมีควำมตั้งใจท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยเหลือสังคมใน
กำรควบคุม และลดกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส COVID – 19 บริษทัไดด้ ำเนินกำรสร้ำงโรงงำนผลิตหน้ำกำกอนำมยั
ขึ้นมำภำยในพ้ืนท่ีโรงงำน และผลิตหน้ำกำกอนำมยัโดยมีวตัุประสงคเ์พ่ือบริจำคทั้งส้ิน ไม่ไดผ้ลิตเพ่ือจ ำหน่ำย โดยใน
ขั้นแรก ไดมี้กำรบริจำคหนำ้กำกอนำมยัจ ำนวนมำกกว่ำ 3,000,000 ช้ิน 
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โครงการมอบอุปกรณ์การศึกษา ชุดโต๊ะ เก้าอี ้ให้กับโรงเรียนวัดลาดหวาย 

 
 

โครงการมอบอุปกรณ์การศึกษา ชุดโต๊ะ เก้าอี ้ให้กับโรงเรียนวัดลาดหวาย 

ระยะเวลำ/วนัท่ีจดักิจกรรม  14 มีนำคม 2561 

วตัถุประสงคใ์นกำรจดักิจกรรม เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในกำรสนบัสนุนอุปกรณ์กำรศึกษำ ชุดโต๊ะ เกำ้อ้ี ให้กบัโรงเรียน 

สถำนท่ีจดักิจกรรม โรงเรียนวดัลำดหวำย อ ำเภอบำงบ่อ จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

กลุ่มบุคคลท่ีเขำ้ร่วมกิจกรรม ผูอ้  ำนวยกำรและคณะครูโรงเรียนวดัลำดหวำย ผูช่้วยประธำนกรรมกำรบริหำรและ

ตวัแทนพนกังำนจำกบริษทั  

ประโยชนจ์ำกกำรจดักิจกรรม โรงเรียนไดมี้อปุกรณ์กำรศึกษำ ชุดโต๊ะ เกำ้อ้ี ทดแทนอุปกรณ์กำรศึกษำเดิม ท่ีเก่ำ
และช ำรุดเสียหำย 
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โครงการ SNC สร้างสุข ปันรอยยิม้ 

 
 
โครงการ SNC สร้างสุข ปันรอยยิม้ 

ระยะเวลำ/วนัท่ีจดักิจกรรม  6 ตุลำคม 2561 

วตัถุประสงคใ์นกำรจดักิจกรรม 1. ช่วยสนบัสนุนอำหำรกลำงวนัใหแ้ก่ผูพิ้กำร 

2. เพ่ือช่วยเหลือส่ิงของท่ีจ ำเป็นให้แก่ผูพิ้กำร 

สถำนท่ีจดักิจกรรม สถำนคุม้ครองและพฒันำคนพิกำรบำงปะกง อ ำเภอบำงปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 

กลุ่มบุคคลท่ีเขำ้ร่วมกิจกรรม คณะตวัแทนจำกบริษทั  

ประโยชนจ์ำกกำรจดักิจกรรม 1. ผูพิ้กำรไดอ่ิ้มทอ้งจำกอำหำรกลำงวนัท่ีเรำน ำไปมอบให ้

2. ผูพิ้กำรไดรั้บกำรสนบัสนุนส่ิงของยงัชีพท่ีจ ำเป็นท่ีเรำน ำไปมอบให ้

3. พนกังำนมีโอกำสไดร่้วมกนัท ำกิจกรรมเพื่อสังคม 

 

โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
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โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 

ระยะเวลำ/วนัท่ีจดักิจกรรม  13 มิถุนำยน 2562 

วตัถุประสงคใ์นกำรจดักิจกรรม 1. เพื่อให้บริษทัมีส่วนร่วมในกำรสนบัสนุน และให้โอกำสทำงกำรศึกษำ 

2. เพื่อเสริมสร้ำงควำมสัมพนัธ์อนัดีกบัทำงวิทยำลยั ในควำมร่วมมือกำรจดัท ำ
โครงกำรต่ำง ๆ ร่วมกบัทำงบริษทั 

สถำนท่ีจดักิจกรรม วิทยำลยัเทคนิคนครรำชสีมำ อ ำเภอเมือง จงัหวดันครรำชสีมำ 

กลุ่มบุคคลท่ีเขำ้ร่วมกิจกรรม คณะผูบ้ริหำร เจำ้หน้ำท่ี นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลยัทคนิคนครรำชสีมำ และ

คณะตวัแทนผูบ้ริหำรจำกบริษทั  

ประโยชนจ์ำกกำรจดักิจกรรม 1. สร้ำงขวญัและก ำลงัใจให้กบันกัเรียนนกัศึกษำท่ีมีคุณสมบติัตำมเง่ือนไขใน
กำรไดรั้บทุนกำรศึกษำ 

2. เป็นส่วนหน่ึงในกำรสร้ำงสรรคบ์ุคลำกรท่ีดีให้กบัสังคม 

3. บริษทัและวทิยำลยัมีควำมสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

โครงการมอบทุนเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ IT แก่โรงเรียนวดัลาดหวาย 

 
 

โครงการมอบทุนเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ IT แก่โรงเรียนวดัลาดหวาย 

ระยะเวลำ/วนัท่ีจดักิจกรรม  8 เมษำยน 2563 

วตัถุประสงคใ์นกำรจดักิจกรรม 1. เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลืองบประมำณในกำรซ้ืออุปกรณ์ IT ให้แก่
โรงเรียน 

2. เพื่อส่งเสริมโอกำสให้นกัเรียนไดมี้อุปกรณ์ในกำรเรียนท่ีเพียงพอ 

สถำนท่ีจดักิจกรรม โรงเรียนวดัลำดหวำย อ ำเภอบำงบ่อ จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

กลุ่มบุคคลท่ีเขำ้ร่วมกิจกรรม คณะตวัแทนจำกบริษทั  

ประโยชนจ์ำกกำรจดักิจกรรม 1. โรงเรียนมีงบประมำณในกำรจดัซ้ืออุปกรณ์ IT เพ่ิมมำกขึ้น  

2. นกัเรียนสำมำรถเขำ้ถึงอปุกรณ์ IT ไดอ้ยำ่งเพียงพอ 
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โครงการ “พีส่อนน้อง” เร่ืองภาวะโลกร้อน 

 
 
โครงการ “พีส่อนน้อง” เร่ืองภาวะโลกร้อน 

ระยะเวลำ/วนัท่ีจดักิจกรรม  มกรำคม 2563 

วตัถุประสงคใ์นกำรจดักิจกรรม 1. เพื่อให้ควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนกัให้กบันกัเรียนซ่ึงเป็นอนำคตของชำติ
เร่ืองกำรลดภำวะโลกร้อน 

2. เพ่ือสนบัสนุนงบประมำณดำ้นอำหำรกลำงวนัให้แก่โรงเรียน 

สถำนท่ีจดักิจกรรม โรงเรียนวดัลำดหวำย อ ำเภอบำงบ่อ จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

กลุ่มบุคคลท่ีเขำ้ร่วมกิจกรรม คณะตวัแทนจำกบริษทั 

ประโยชนจ์ำกกำรจดักิจกรรม 1. นกัเรียนไดรั้บควำมรู้และตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรลดภำวะโลกร้อน 

2. โรงเรียนไดรั้บงบประมำณเพ่ือสนบัสนุนทุนอำหำรกลำงวนัให้แก่นกัเรียน 

 

โครงการกิจกรรมวันเด็ก ปี 2563 
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โครงการกิจกรรมวันเด็ก ปี 2563 

ระยะเวลำ/วนัท่ีจดักิจกรรม  11 มกรำคม 2563 

วตัถุประสงคใ์นกำรจดั
กิจกรรม 

1. เพ่ือสนบัสนุนทุนกำรศึกษำและส่ิงของในงำนวนัเด็กแห่งชำติ ปี 2563 

2. เพื่อให้นกัเรียนไดมี้โอกำสร่วมกิจกรรมวนัเด็กแห่งชำติ 

สถำนท่ีจดักิจกรรม โรงเรียนวดัลำดหวำย อ ำเภอบำงบ่อ จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

กลุ่มบุคคลท่ีเขำ้ร่วมกิจกรรม คณะตวัแทนจำกบริษทั 

ประโยชนจ์ำกกำรจดักิจกรรม 1. ไดส้นบัสนุนทุนกำรศึกษำและส่ิงของให้กบันกัเรียน 

2. นกัเรียนในชุมชนไดมี้โอกำสร่วมกิจกรรมวนัเด็กแห่งชำติ 

 
4 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
4.1 วิเคราะห์การด าเนินงานและฐานะทางการเงิน  

รายได้จากการด าเนินงาน 

รำยได ้
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ 
รำยไดจ้ำกกำรขำยช้ินส่วนอุปกรณ์:       
ช้ินส่วนอุปกรณ์ในเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ (PART)           3,111.0  47.9  2,983.6  45.0  2,579.7  28.8 
ช้ินส่วนอุปกรณ์ในยำนพำหนะ (AUTO)  1,329.4  20.5   1,082.0   16.3  772.0  8.6 

รำยไดธุ้รกิจรับจำ้งผลิตและประกอบ (OEM)  2,050.5  31.6  2,556.3  38.6  5,605.8  62.6 
รำยไดจ้ำกส่วนงำนอื่นๆ (OTHER) 8.0 0.1 3.7 0.1 3.0 0.0 
รวมรายได้จากการขาย 6,498.9    100.0  6,625.6  100.0   8,960.5  100.0  
ก าไรสุทธ ิ 430.7 6.6 722.1 10.9 407.7 4.5 
EBITDA 806.1 12.4 649.6 9.8 856.0 9.6 

 
ส ำหรับปี 2562 บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยรวมเพ่ิมขึ้น 126.7 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.9 มีเหตุผลหลกั

มำจำกกำรขยำยธุรกิจรับจ้ำงผลิตและประกอบ เคร่ืองปรับอำกำศ (OEM) โดยบริษัทได้รับค ำส่ังซ้ือจำกผู ้ผลิต
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำรำยใหญ่ในประเทศเวียดนำม 

ส ำหรับปี 2563 บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยรวมเพ่ิมขึ้น 2,334.9 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 35.2 มีสำเหตุ
หลักมำจำกกำรเติบโตในธุรกิจรับจ้ำงผลิตและประกอบ เคร่ืองปรับอำกำศ (OEM) และประกอบตู้เก็บเคร่ืองมือ 
(Toolbox) ในขณะท่ีรำยไดจ้ำกธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนอุปกรณ์ในเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ (PART) และธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยช้ินส่วนอุปกรณ์ในยำนพำหนะ (AUTO) ปรับตวัลดลง ซ่ึงมีสำเหตุมำจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19  

ก าไรสุทธ ิ
ปี 2563 ก ำไรเพ่ิมขึ้นจำกยอดขำยท่ีเพ่ิมขึ้นโดยกำรปรับแผนกำรด ำเนินธุรกิจและกำรควบคุมค่ำใชจ้่ำยในช่วง

ท่ีเกิดกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้บริษทัมีก ำไรสุทธิ 407.7 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 68.4 ลำ้นบำท คิดเป็น
อตัรำก ำไรสุทธิท่ีร้อยละ 4.5 
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ปี 2562 ก ำไรสุทธิปรับตวัเพิ่มขึ้น 291.4 ลำ้นบำท โดยมีสำเหตุหลกัก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำท่ีดิน 
อำคำรและโรงงำนฯ จ ำนวน 420.6 ลำ้นบำท (ยอดสุทธิหลงัหกัภำษี) และค่ำใชจ้่ำยจำกกำรตดัจ ำหน่ำยส่วนต่อเติมอำคำร
เม่ือมีกำรยำ้ยโรงงำนและกำรจ่ำยเงินชดเชยพนักงำนรวมถึงกำรบันทึกส ำรองผลประโยชน์พนักงำนตำมกฎหมำย
เพ่ิมขึ้นเป็น 400 วนัตำมกฎหมำย หำกปรับปรุงรำยกำรดงักล่ำวก ำไรสุทธิในปี 2562 จะเท่ำกบั 339.3 ลำ้นบำท ลดลง 
91.4 ลำ้นบำท  

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 

รำยกำร 
31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ 
สินทรัพย ์  4,820.7   100.0   5,396.9   100.0   7,769.7   100.0  
หน้ีสิน  1,860.8   38.6   1,999.1   37.0   4,191.6   53.9  
ส่วนของผูถื้อหุ้น  2,959.9   61.4   3,397.8   63.0   3,578.1   46.1  

   
  สินทรัพย์ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสินทรัพยร์วมจ ำนวน 7,769.7 ล้ำนบำท (ปี 2562: 5,396.9 ล้ำนบำท) เพ่ิมขึ้น 
2,372.8 ลำ้นบำท คิดเป็น 44.0% รำยกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

▪ ลูกหน้ีกำรคำ้เพ่ิมขึ้น 153.3 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวนเงินท่ีผนัแปรตำมยอดขำยท่ีเพ่ิมขึ้นจำกกำรเติบโตใน
ธุรกิจรับจำ้งผลิตและประกอบเคร่ืองปรับอำกำศ (OEM) และประกอบตูเ้ก็บเคร่ืองมือ (Toolbox) 

▪ สินค้ำคงเหลือเพ่ิมขึ้น 861.3 ล้ำนบำท ซ่ึงเพ่ิมขึ้นในทิศทำงเดียวกับกำรเพ่ิมขึ้นของรำยได้จำกธุรกิจ 
OEM  โดยระยะเวลำกำรหมุนของสินคำ้ปี 2563 เท่ำกบั 43 วนั (ปี 2562 : 24 วนั) 

▪ ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ เพ่ิมขึ้น 543.5 ลำ้นบำท จำกกำรขยำยธุรกิจสร้ำงโรงงำนและส่ังซ้ือเคร่ืองจกัร
ท่ีระยอง 

▪ สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชจ้ำกท่ีบริษทัเช่ำคลงัสินคำ้และโรงงำน 294.4 ลำ้นบำท (สัญญำเช่ำตำม TFRS 16) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีสินทรัพยร์วมจ ำนวน 5,396.9 ล้ำนบำท (ปี 2561: 4,820.7 ล้ำนบำท) เพ่ิมขึ้น 
576.2 ลำ้นบำท คิดเป็น 12% รำยกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

▪ สินค้ำคงเหลือ เพ่ิมขึ้น 284.9 ลำ้นบำท นโยบำยกำรท ำสต๊อคหรับหรับยอดกำรส่ังซ้ือท่ีเพ่ิมขึ้น โดย
ระยะเวลำกำรหมุนของสินคำ้ปี 2562 เท่ำกบั 24 วนั (ปี 2561 : 19 วนั) 

▪ เงินลงทุนในบริษัทร่วม  ลดลง 31.9 ล้ำนบำท จำกกำรลดสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท เอส เอ็น ซี 
แอตแลนติก วอเตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ำกดั 

▪ ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ เพ่ิมขึ้น 371.8  ลำ้นบำท จำกกำรขยำยธุรกิจสร้ำงโรงงำนและส่ังซ้ือเคร่ืองจกัร
ท่ีระยอง  

   
 หนีสิ้น 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  มีหน้ีสินรวมจ ำนวน 4,191.6 ลำ้นบำท (ปี 2562: 1,999.1 ลำ้นบำท) เพ่ิมขึ้น จ ำนวน 
2,192.5 ลำ้นบำท คิดเป็น 109.7% รำยกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

▪ เจำ้หน้ีกำรคำ้เพ่ิมขึ้น 971.6 ลำ้นบำท ซ่ึงผนัแปรตำมตำมยอดซ้ือวตัถุดิบและยอดขำยท่ีเพ่ิมขึ้น 
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▪ เงินกูยื้มระยะส้ันท่ีเพ่ิมขึ้นในปี 2563 จ ำนวน 541.0 ลำ้นบำท เป็นเงินกูย้ืมเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในกิจกำรและรักษำสภำพคล่องในช่วงท่ีบริษทัไดรั้บผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-
19 

▪ เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมขึ้น 669.8 ลำ้นบำท เป็นกำรกูย้ืมเพื่อลงทุนในโรงงำนและ
เคร่ืองจกัรรองรับกำรเพ่ิมก ำลงักำรผลิต 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  มีหน้ีสินรวมจ ำนวน 1,999.1 ลำ้นบำท (ปี 2561: 1,860.8 ลำ้นบำท) เพ่ิมขึ้น จ ำนวน 
138.3 ลำ้นบำท คิดเป็น 7.4% รำยกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

▪ เจำ้หน้ีกำรคำ้เพ่ิมขึ้น 154.1 ลำ้นบำท ซ่ึงผนัแปรตำมตำมยอดซ้ือวตัถุดิบและยอดขำยท่ีเพ่ิมขึ้น 
▪ จ่ำยคืนเงินกูย้ืมสถำบนักำรเงิน 301.7 ลำ้นบำท จำกเงินรับจำกกำรขำยโรงงำนท่ีแหลมฉบงั  
▪ เจำ้หน้ีค่ำซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ิมขึ้น 196.8 ลำ้นบำท จำกกำรขยำยธุรกิจสร้ำงโรงงำนและส่ังซ้ือเคร่ืองจกัรท่ี

ระยอง  
▪ ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยเพ่ิมขึ้น 72.3 ลำ้นบำท เน่ืองจำกก ำไรจำกกำรขำยโรงงำนท่ีแหลมฉบงั 

  
 ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส่วนของผูถื้อหุ้นประกอบดว้ย ทุนท่ีออกและช ำระแลว้ ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญั และก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 31 

ธันวำคม 2561-2563 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้น(เฉพำะส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่) จ ำนวน 2,789.0 ลำ้นบำท 3,225.7 
ลำ้นบำท และ 3,482.7 ลำ้นบำท กำรเพ่ิมขึ้นของส่วนของผูถื้อหุ้นมำจำกก ำไรเบด็เสร็จรวมของบริษทั (เฉพำะส่วนท่ีเป็น
ของบริษทัใหญ่) หกัดว้ยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น  

  
 โครงสร้างเงินทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561-2563 บริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนท่ี 0.6 เท่ำ 0.6 เท่ำ และ1.2 เท่ำ ตำมล ำดบั ใน

ปี 2562 บริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนท่ีเท่ำกบัปี 2561 แมว่้ำบริษทัจะน ำเงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำท่ีดิน
และอำคำรโรงงำนฯ ไปช ำระภำระหน้ีเงินกูธ้นำคำรบำงส่วนและมีก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นดงักล่ำวซ่ึงสะทอ้น
ในก ำไรสุทธิและส่วนของผูถื้อหุ้น แต่อย่ำงไรก็ตำมบริษัทมีเจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจำ้หน้ีค่ำซ้ือเคร่ืองจักรท่ีเพ่ิมขึ้นใน
สัดส่วนท่ีสูงกว่ำ ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรลงทุนเคร่ืองจกัรเพื่อรองรับจำกกำรขยำยสำยกำรผลิต  

ในปี 2563 บริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเพ่ิมขึ้นเป็น 1.2 เท่ำ โดยมีสำเหตุจำกกำรเงินกูยื้มระยะส้ันและ
ระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินเพือ่ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร และรองรับแผนกำรขยำยธุรกิจงำนรับจำ้งผลิตและ
ประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ  

 
4.2 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

ปัจจยัท่ีอำจมีผลต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัอย่ำงมีนัยส ำคญั ประกอบดว้ย กำรยำ้ยฐำนกำรผลิตของกลุ่ม
ลูกคำ้ ประสิทธิภำพของวคัซีนเพื่อป้องกนักำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อภำวะเศรษฐกิจโลก 
โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 
การย้ายฐานการผลิตของกลุ่มลูกค้า 
ปัจจุบนักลุ่มลูกคำ้หลกัของธุรกิจรับจำ้งผลิตและประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ ไดแ้ก่ บริษทัเจำ้ของแบรนดสิ์นคำ้

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำในต่ำงประเทศ ท่ีตอ้งกำรขยำยฐำนกำรผลิตสินคำ้ในประเทศไทย อย่ำงไรก็ตำมหำกในอนำคต กลุ่ม
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ลูกคำ้ดงักล่ำวมีกำรยำ้ยฐำนกำรผลิตซ่ึงอำจมีสำเหตุจำก ตน้ทุนกำรผลิตท่ีต ่ำกว่ำประเทศไทย นโยบำยทำงกำรคำ้ และ
นโยบำยทำงภำษี ท่ีอำจเกิดขึ้ นในอนำคต อำจส่งผลให้ เกิดกำรยกเลิกกำรว่ำจ้ำงให้บริษัทผลิตและประกอบ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำก็ส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั  

 
ประสิทธิภาพของวัคซีนเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  
ควำมเส่ียงท่ีวคัซีนป้องกนักำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 อำจไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอ รวมถึงควำม

ล่ำชำ้ในกำรแจกจ่ำยและฉีดวคัซีนให้ประชำกร รวมถึงกำรกลำยพนัธ์ุของเช้ือไวรัส COVID-19 สำยพนัธ์ุใหม่ ท่ีอำจท ำ
ให้วคัซีนท่ีผลิตมำนั้นอำจไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอท่ีจะสำมำรถป้องกนักำรแพร่ระบำดได ้ซ่ึงจะส่งผลกระทบให้กำร
แพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ยงัคงมีอยู่ต่อไป และจะยงัจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก รวมถึงควำมเช่ือมั่น 
ก ำลงัซ้ือ และกำรตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
4.3 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ  

  2561 2562 2563 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 1.4 1.3 1.2 
ระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 53 47 37 
ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ีย วนั 19 24 43 
ระยะเวลำช ำระหน้ี วนั 71 73 78 
วงจรเงินสด วนั 0.5 -2 2 
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล ร้อยละ 66.8 72.1 52.9 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561- 2563 บริษทัมีอตัรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกบั 1.4 เท่ำ 1.3 เท่ำ และ 1.2 เท่ำ ตำมล ำดบั 

อตัรำส่วนสภำพคล่องท่ีลดลง ซ่ึงเป็นผลจำกกำรเพ่ิมขึ้นของเงินกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงินเพ่ือเสริมสภำพคล่อง 
และกำรเพ่ิมขึ้นของเจำ้หน้ีกำรคำ้  

วงจรเงินสด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561-2563 บริษทัมีวงจรเงินสดเท่ำกบั 0.5 วนั (2) วนั และ 2 วนั  ตำมล ำดบั  
ในปี 2562 วงจรเงินสดติดลบ(ดี) เหตุผล คือ ระยะเวลำกำรเก็บหน้ีเฉล่ียท่ีลดลง เน่ืองจำกบริษทัไดรั้บช ำระค่ำ

สินคำ้เม่ือมีกำรส่งสินคำ้ส ำหรับลูกคำ้รำยใหม่ และระยะเวลำกำรช ำระหน้ีเฉล่ียท่ีเพ่ิมขึ้น ทั้งสองเร่ืองมำจำกธุรกิจรับจำ้ง
ผลิตและประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ 

ในปี 2563 บริษทัมีวงจรเงินสดท่ีเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย อยู่ท่ี 2 วนั เน่ืองจำกบริษทัไดส่ั้งซ้ือสินคำ้และวตัถุดิบเพ่ือ
รองกบักำรผลิตสินคำ้ส ำหรับกำรส่งมอบในช่วงตน้ปี 2564 จึงท ำให้ระยะขำยสินคำ้เฉล่ียเพ่ิมขึ้น  

อัตราการจ่ายเงินปันผล 
บริษทัก ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิหลงัหักภำษีและส ำรองตำม

กฎหมำย โดยในปี 2561-2563 บริษทัมีกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละปีจ ำนวน 1.0 บำทต่อหุ้น 0.85 
บำทต่อหุ้น และ 0.75 บำทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ำรวม 287.8 ลำ้นบำท 244.6 ลำ้นบำท และ 215.8 ลำ้นบำทตำมล ำดบั และ
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลท่ีร้อยละ 66.8 ร้อยละ 72.1 และร้อยละ 52.9 ของก ำไรสุทธิ ตำมล ำดบั 
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การวิเคราะห์กระแสเงินสดและสภาพคล่อง 
กำรเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดของบริษทัในระหว่ำงปี 2561 - 2563 สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

กระแสเงินสด  (หน่วย: ลำ้นบำท) 2561 2562 2563 

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 1,116.1 476.9 618.4 
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (229.9) 98.9 (1,129.7) 
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน (511.9) (618.6) 908.3 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ 374.2 (42.8) 397.1 
ผลกระทบอตัรำแลกเปล่ียนต่อเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - (0.2) 1.2 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ตน้งวด 505.4 879.8 836.8 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด 879.6 836.8 1,235.1 

ในปี 2563 บริษทัมีเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 618.4 ลำ้นบำท บริษทัมีเงินสดสุทธิใชไ้ป
ในกิจกรรมลงทุนจ ำนวน 1,129.7 ลำ้นบำท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนเพื่อขยำยโรงงำนรองรับธุรกิจรับจำ้งผลิตและ
ประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำและตูเ้ก็บเคร่ืองมือในโรงงำนจงัหวดัระยอง และมีเงินสดไดใ้นกิจกรรมจดัหำเงินจ ำนวน 908.3 
ลำ้นบำท โดยส่วนใหญ่เป็นเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินเพื่อใชใ้นกำรขยำยธุรกิจ ส่งผลให้ในปี 2563 บริษทัมีกระแสเงิน
สดสุทธิเพ่ิมขึ้น 397.1 ลำ้นบำท และมีรำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 
836.8 ลำ้นบำท 

ในปี 2562 บริษทัมีเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 476.9 ลำ้นบำท บริษทัมีเงินสดสุทธิไดม้ำ
จำกกิจกรรมลงทุนจ ำนวน 98.9 ลำ้นบำท ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นเงินสดรับจำกกำรขำยสิทธิกำรเช่ำท่ีดินและอำคำรโรงงำนฯ
ในขณะเดียวกนับริษทัไดล้งทุนในท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับกำรขยำยสำยกำรผลิตงำนพลำสติก และงำนช้ินส่วน
โลหะ นอกจำกน้ี บริษทัมีเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงินจ ำนวน 618.6 ลำ้นบำท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกำรจ่ำยช ำระคืน
เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน ส่งผลให้ปี 2562 บริษทัมีกระแสเงินสดลดลงสุทธิ 42.8 ลำ้นบำท และมีเงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 จ ำนวน 836.8 ลำ้นบำท 

ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 
สรุปรายงานของผู้สอบบัญชี 

 ผูส้อบบญัชีไดใ้ห้ควำมเห็นในหนำ้รำยงำนของผูส้อบบญัชีต่องบกำรเงินรวมของบริษทัประจ ำปี 2561 – 2563 ดงัน้ี 
งบกำรเงิน สรุปรำยงำนของผูส้อบบญัชี 

งบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุด
วนัที่  31 ธนัวำคม 2561 

 ผูส้อบบญัชี ไดแ้ก่ นำงสำววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 
8420 จำกบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด ซ่ึงเป็นผูส้อบบัญชีท่ีได้รับควำม
เห็นชอบจำกส ำนกังำน กลต. 

 ผูส้อบบญัชีไดใ้ห้ควำมเห็นไวใ้นรำยงำนผูส้อบบญัชีอยำ่งไม่มีเง่ือนไขว่ำ งบกำรเงินรวม
แสดงฐำนะกำรเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแส
เงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน 

งบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุด
วนัที่  
31 ธนัวำคม 2562 

 ผูส้อบบญัชี ไดแ้ก่ นำงสำววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 
8420 จำกบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด ซ่ึงเป็นผูส้อบบัญชีท่ีได้รับควำม
เห็นชอบจำกส ำนกังำน กลต. 

 ผูส้อบบญัชีไดใ้ห้ควำมเห็นไวใ้นรำยงำนผูส้อบบญัชีอยำ่งไม่มีเง่ือนไขว่ำ งบกำรเงินรวม
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งบกำรเงิน สรุปรำยงำนของผูส้อบบญัชี 
แสดงฐำนะกำรเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแส
เงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน 

งบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุด
วนัที่  
31 ธนัวำคม 2563 

 ผูส้อบบญัชี ได้แก่ นำงสำวมำริษำ ธรำธรบรรพกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 
5752 จำกบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด ซ่ึงเป็นผูส้อบบัญชีท่ีได้รับควำม
เห็นชอบจำกส ำนกังำน กลต. 

 ผูส้อบบญัชีไดใ้ห้ควำมเห็นไวใ้นรำยงำนผูส้อบบญัชีอยำ่งไม่มีเง่ือนไขว่ำ งบกำรเงินรวม
แสดงฐำนะกำรเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแส
เงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน 

 
สรุปงบการเงินของบริษัท 
 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
งบกำรเงินรวม 

31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2563 
ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ 

 สินทรัพย์       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  879.6   18.2   836.8   15.5   1,235.0   15.9  
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  900.2   18.7   889.3   16.5   1,099.9   14.2  
เงินให้กูย้ืมระยะส้ันบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  51.7   1.1   27.4   0.5   27.4   0.4  
สินคำ้คงเหลือ  262.0   5.4   546.9   10.1   1,408.2   18.1  
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น  73.7   1.5   134.3   2.5   116.6   1.5  

  รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน  2,167.2   45.0   2,434.7   45.1   3,887.2   50.0  
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอื่น  16.5   0.3   26.5   0.5   28.5   0.4  
เงินลงทุนในบริษทัร่วม  36.1   0.7   4.2   0.1  - - 
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  232.1   4.8   210.0   3.9   226.8   2.9  
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  2,259.1   46.9   2,630.9   48.7   3,174.4   40.9  
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้  -     -     -     -     294.4   3.8  
สินทรัพยไ์ม่มตีวัตน  59.1   1.2   52.8   1.0   53.3   0.7  
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีสุทธิ  26.2   0.5   24.8   0.5   50.8   0.7  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น  24.3   0.5   12.9   0.2   54.5   0.7  

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น  2,653.5   55.0   2,962.2   54.9   3,882.6   50.0  
รวมสินทรัพย ์  4,820.7   100.0   5,396.9   100.0   7,769.7   100.0  

 หน้ีสิน       
เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน  123.0   2.6   169.0   3.1   710.0   9.1  
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน  1,116.4   23.2   1,290.7   23.9   2,249.9   29.0  
รำยไดร้อตดับญัชีส่วนท่ีรับรู้ภำยในปี   12.7   0.3   10.5   0.2   2.2   0.0  
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพยท่ี์ครบก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  24.5   0.5   221.3   4.1   44.7   0.6  
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  241.0   5.0   45.1   0.8   202.2   2.6  
ท่ีครบก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี       

ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน  -     -     -     -     28.4   0.4  
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
งบกำรเงินรวม 

31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2563 
ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ 

ท่ีครบก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี       
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคำ้งจ่ำย  11.8   0.2   84.1   1.6   28.7   0.4  
หน้ีสินทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน  -     -     -     -     0.9   0.0  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  23.6   0.5   13.3   0.2   10.6   0.1  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน  1,553.0   32.2   1,834.0   34.0   3,277.6   42.2  
รำยไดร้อตดับญัชี  50.3   1.0   48.1   0.9   46.0   0.6  
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  184.0   3.8   32.3   0.6   545.0   7.0  
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ  -     -     -     -     272.7   3.5  
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  4.0   0.1   1.8   0.0    -    
ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน  65.3   1.4   78.5   1.5   50.4   0.6  
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน  4.2   0.1   4.4   0.1   -     -    
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน  307.8   6.4   165.2   3.1   914.0   11.8  
รวมหน้ีสิน  1,860.8   38.6   1,999.1   37.0   4,191.6   53.9  
ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนจดทะเบียน   287.8   6.0   287.8   5.3   287.8   3.7  
ทุนท่ีออกและช ำระแลว้  287.8   6.0   287.8   5.3   287.8   3.7  
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญั  1,213.6   25.2   1,213.6   22.5   1,213.6   15.6  
ก ำไร (ขำดทุน) สะสม       
ทุนส ำรองตำมกฎหมำย  75.8   1.6   75.7   1.4   75.7   1.0  
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  1,211.8   25.1   1,648.6   30.5   1,910.0   24.6  

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้น  -     -     -     -     (4.4)  (0.1) 
รวมส่วนของบริษทัใหญ ่  2,789.0   57.9   3,225.6   59.8   3,482.7   44.8  
ส่วนไดเ้สียท่ีไมม่ีอ ำนำจควบคมุ  171.0   3.5   172.1   3.2   95.5   1.2  

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น  2,959.9   61.4   3,397.8   63.0   3,578.2   46.1  
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น  4,820.7   100.0   5,396.9   100.0   7,769.7   100.0  

 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี 2561 -2563 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
งบกำรเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรขำย  6,498.9   97.9   6,625.6   91.4   8,960.5   98.6  
รำยไดอ้ื่น  136.2  2.1  622.1  8.6  128.2  1.4 
รายได้รวม 6,635.1 100.0 7,247.7 100.0 9,088.7 100.0 
ตน้ทุนขำย  5,628.0   84.8   5,968.2   82.3   8,166.2   89.8  
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย  95.3   1.4   119.0   1.6   158.1   1.7  
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร  337.5  5.1  283.5  3.9 286.6  3.2 
ค่ำใชจ้่ำยทำงตรงท่ีเกิดจำกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  38.0   0.6   20.4   0.3   1.6   0.0  
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้  23.0   0.3   18.1    0.3   4.2   0.0  
ค่าใช้จ่ายรวม 6,121.8 92.2 6,409.2 88.4 8,616.7 94.8 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้  513.2   7.7   838.5   11.6   472.0   5.2  
ตน้ทุนทำงกำรเงิน  31.7   0.5   10.6   0.1   48.7   0.5  
ก าไรก่อนภาษีเงินได้  481.5   7.3   827.8   11.4   423.3   4.7  
ภำษีเงินได ้  44.6   0.7   101.5   1.4   10.7   0.1  
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งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
งบกำรเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ 

ก าไรส าหรับปี  437.0   6.6   726.3   10.0   412.6   4.5  

ก าไรสุทธิส าหรับปีปรับปรุงรายการพิเศษ  437.0   6.6  343.5   4.7   412.6   4.5  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน       
รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง       

ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวดัมูลค่ำใหมข่องผลประโยชน์
พนกังำนท่ีก ำหนดไว ้

 (6.8)  (0.1)  10.9   0.2   2.2   0.0  

ผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีก ำหนดให้วดัมูลค่ำ
ดว้ยมูลค่ำยตุิธรรม 

 -     -     -     -     (2.1)  (0.0) 

ภำษีเงินไดข้องรำยกำรท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก ำไร
หรือขำดทุนในภำยหลงั 

 1.4   0.0   (2.2)  (0.0)  (0.0)  (0.0) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี-สุทธิจากภาษ ี  (5.4)  (0.1)  8.7   0.1   0.1   0.0  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  431.6   6.5   735.0   10.1   412.7   4.5  

ส่วนของก าไรส าหรับปีที่เป็นของ       
ส่วนของบริษทัใหญ ่  430.7   6.5   722.1   10.0   407.7   4.5 
ส่วนไดเ้สียท่ีไมม่ีอ ำนำจควบคมุ  6.3   0.1   4.2   0.0   5.0   0.0  
ก าไรส าหรับปี  437.0   6.6   726.3   10.0   412.6   4.5  

ส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมท่ีเป็นของ       
ส่วนของบริษทัใหญ ่  425.2   6.4   730.8   10.1   407.7   4.5  
ส่วนไดเ้สียท่ีไมม่ีอ ำนำจควบคมุ  6.4   0.1   4.2   0.1   5.0   0.0  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  431.6   6.5   735.0   10.1   412.7   4.5 
ก าไรต่อหุ้น    
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท) 1.50 2.51 1.42 
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (ลำ้นหุ้น) 287.7 287.7 287.7 
 
 งบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 – 2563 

งบกระแสเงินสด 
งบกำรเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
ก ำไรส ำหรับปี  437.0   726.3   412.6  
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้    

(ผลประโยชน) ภำษีเงินได ้  44.6   101.5   10.7  
ตน้ทุนทำงกำรเงิน  31.7   10.6   48.7  
ค่ำเส่ือมรำคำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  287.0   289.7   377.7  
ค่ำเส่ือมรำคำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  10.0   3.7   1.7  
ค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้  -     -     32.2  
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  8.8   9.4   9.6  
(กลบัรำยกำร) ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน  6.3   24.1   (15.9) 
(ก ำไร) ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้น  (0.4)  (0.6)  (2.1) 
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งบกระแสเงินสด 
งบกำรเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท 

ผลขำดทุนจำกสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง  -     -     0.9  
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัร่วม  -     (2.3)  
ส่วนแบ่งขำดทุนของบริษทัร่วมท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจำกภำษี)   23.0   18.1   4.2  
(กลบัรำยกำร) หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ  3.5   (1.9)  0.4  
(กลบัรำยกำร) ขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำสินคำ้ 7.9  6.7  7.0  
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 2.1  1.2  0.1  
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยอสังหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุน 0.6   -      
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำย  -                (524.8)   
ผลขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 7.3                  14.6  4.4  
ผลต่ำงจำกกำรลดค่ำเช่ำ     0.2  
ก ำไรท่ีเกิดจำกกำรสูญเสียกำรควบคุมเน่ืองจำกบริษทัยอ่ยเลิกกิจกำร  -    (1.6)   
ผลขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์มม่ีตวัตน  -    0.3  0.0  
ดอกเบ้ียรับ (5.0) (5.7) (8.4) 

             864.2              669.6              884.1  
กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน    
ลูกหน้ีกำรคำ้ 164.9    9.0              (156.8) 
ลูกหน้ีอ่ืน    -       -    (57.7) 
สินคำ้คงเหลือ 47.2              (291.7)             (868.3) 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 91.0  (60.5) 17.7  
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนท่ีไม่ใช่เงินสดที่เป็นหลกัประกนั     (5.0) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น   3.6  11.4  (36.6) 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน   7.4  175.5  961.7  
จ่ำยผลประโยชน์พนกังำน (3.8)    -    (10.0) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (7.0)   0.1  (2.7) 
รำยไดร้อตดับญัชี (12.9) (4.4) (10.5) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน   0.2    0.2  (4.4) 
ภำษีเงินไดจ้่ำยออก (38.7) (32.3) (93.2) 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการด าเนินงาน         1,116.1            477.1            618.4  
    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินสดจ่ำยเพื่อซ้ือเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน    -                  (10.0)                 (7.5) 
เงินสดรับจำกกำรขำยอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 0.4                583.4    
เงินสดจ่ำยเพื่อซ้ืออสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  (34.3)               (65.6)             (148.7) 
เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษทัร่วม  -                    16.0    
เงินสดรับจำกกำรขำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 5.2  9.5  2.6  
เงินสดจ่ำยเพื่อซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (144.3)             (464.7)             (974.7) 
เงินสดจ่ำยเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มตีวัตน (22.1)                 (3.3)               (10.1) 
เงินให้กูย้ืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั               (39.4)  -      
เงินให้กูย้ืมระยะส้ัน  -     -                  (63.0) 
เงินสดรับช ำระคืนจำกเงินให้กูย้ืมระยะส้ัน                     63.0  
เงินสดรับช ำระคืนจำกเงินให้กูย้ืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -                    27.8  8.0  
เงินให้กูย้ืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั                     (8.0) 
ดอกเบ้ียรับ 4.6  5.7  8.7  
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน          (229.9)            98.9         (1,129.7) 
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งบกระแสเงินสด 
งบกำรเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท 

    
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
เงินสดจ่ำยเพื่อซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไมม่ีอ  ำนำจควบคมุโดยอ ำนำจควบคุมไม่เปล่ียนแปลง - - (15.1) 
เงินสดรับจำกเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน               788.0                735.0  4,864.4  
เงินสดจ่ำยเพื่อช ำระเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน             (973.6)          (1,036.7)  (3,654.2) 
เงินสดจ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ                    -                       -     (38.9) 
เงินปันผลจ่ำยให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั             (287.8)             (287.8)  (201.4) 
เงินปันผลจ่ำยให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม                 (7.0)               (18.3) (13.0) 
ดอกเบ้ียจ่ำย               (31.5)               (10.9) (33.4) 
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน          (511.9)          (618.6) 908.3  

    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน           374.2            (42.7)           397.1  
ผลกระทบของอตัรำแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด                    -                  (0.2)                 1.2  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ           374.2            (42.9)           398.3  
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ ตน้งวด               505.4                879.7                836.7  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ปลายงวด           879.6            836.8          1,235.0  

 
 อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั หน่วย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
 อัตราส่วนสภาพคล่อง     

อตัรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 1.4 1.3 1.2 
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว  เท่ำ 1.1 0.9 0.7 
อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด  เท่ำ 0.7 0.3 0.2 
อตัรำส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีกำรคำ้  เท่ำ 6.8 7.7 9.7 
ระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 53 47 37 
อตัรำส่วนหมุนเวียนสินคำ้คงเหลือ/1 เท่ำ 19.4 14.8 8.4 
ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ีย  วนั 19 24 43 
อตัรำส่วนหมุนเวียนเจำ้หน้ี  เท่ำ 5.1 5.0 4.6 
ระยะเวลำช ำระหน้ี  วนั 71 73 78 
วงจรเงินสด  วนั 0.5 (2) 2 

 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร     
อตัรำก ำไรขั้นตน้  ร้อยละ  13.4   9.9   8.7  
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ  6.2   3.5   3.9  
อตัรำก ำไรอื่น  ร้อยละ  2.1   8.6   0.0  
อตัรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร /2 ร้อยละ  279.0  158.7   177.7  
อตัรำก ำไรสุทธิ  ร้อยละ  6.6   10.0   4.5  
อตัรำก ำไรสุทธิปรับปรุงรำยกำรพิเศษ/3 ร้อยละ  6.6   4.7   4.5  
อตัรำผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น/4 ร้อยละ  15.8  11.3   12.2  

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
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อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั หน่วย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์/5 ร้อยละ  9.0  6.7   6.3  
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยถ์ำวร /6 ร้อยละ  30.8   25.9   14.2  
อตัรำหมุนเวียนของสินทรัพย ์/7 เท่ำ  1.4   1.4   1.4  

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  เท่ำ 0.6 0.6 1.2 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ีย/7 เท่ำ 37.7 35.7 13.9 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผูกพนั (Cash basis) /8  เท่ำ 0.9 0.2 0.2 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผูกพนั (Cash basis) ปรับปรุง/9 เท่ำ 2.2 0.3 3.8 
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล/10 ร้อยละ 66.8 33.9 52.9 

หมำยเหตุ 
/1 อตัรำส่วนหมุนเวียนสินคำ้คงเหลือ ค ำนวณโดยตน้ทุนขำยหำรดว้ยสินคำ้คงเหลือรวม (เฉล่ีย) 
/2 อตัรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร ค ำนวณโดยใช้กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนภำยหลงัปรับปรุงก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น / ก ำไรจำกกำร

ด ำเนินงำน 
/3 อตัรำก ำไรสุทธิปรับปรุงรำยกำรพิเศษ ค ำนวณโดยปรับปรุง รำยกำรก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำท่ีดิน อำคำรและโรงงำน ( “ก าไรจากการ

จ าหน่ายทรัพย์สิน”) และกำรตัดจ ำหน่ำยส่วนต่อเติมอำคำรเมื่อมีกำรยำ้ยโรงงำนและกำรจ่ำยเงินชดเชยพนักงำนรวมถึงกำรบันทึกส ำรอง
ผลประโยชน์พนกังำนตำมกฎหมำย (“เงินชดเชย”)  

/4  อตัรำผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น ค ำนวณโดยก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ภำยหลงัปรับปรุงรำยกำรก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นและเงิน
ชดเชยหำรดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้น เฉพำะส่วนของบริษทัใหญ่เฉล่ีย  

/5  อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์ ค  ำนวณโดยก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ภำยหลงัปรับปรุงรำยกำรก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นและเงิน
ชดเชยหำรดว้ยสินทรัพยร์วมเฉล่ีย 

/6  อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยถ์ำวร ค ำนวณโดยก ำไรสุทธิ หลงัปรับปรุงรำยกำรก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นและเงินชดเชย บวกดว้ยค่ำเส่ือม
รำคำหำรดว้ยสินทรัพยถ์ำวรสุทธิเฉล่ีย 

/7 อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ีย ค  ำนวณโดยกระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนินงำนปรับปรุงก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์สิน 
บวกดว้ยดอกเบ้ียจ่ำยจำกกำรด ำเนินงำน และภำษี หำรดว้ยดอกเบ้ียจ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนและลงทุน 

/8  อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผูกพนั (Cash basis) ค  ำนวณโดยกระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กำรด ำเนินงำน หำรดว้ยผลรวมของ (1) 
เงินสดจ่ำยคืนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ีย (2) เงินสดจ่ำยซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน และ(3) เงินปันผลจ่ำย (กำรจ่ำย
ช ำระหน้ีสิน + รำยจ่ำยลงทุน + ซ้ือสินทรัพย+์เงินปันผลจ่ำย 

/9  อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผูกพนั  (Cash basis) ปรับปรุง ค ำนวณโดยกระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนินงำนหำรด้วย
ผลรวมของ (1) เงินสดสุทธิจำกกำรรับช ำระและกำรคืนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ีย (2) เงินสดจ่ำยซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำร
ลงทุน และ(3) เงินปันผลจ่ำย (กำรจ่ำยช ำระหน้ีสิน + รำยจ่ำยลงทุน + ซ้ือสินทรัพย+์เงินปันผลจ่ำย) 

/10  ก ำไรสุทธิในปี 2562 ส่วนหน่ึงไดม้ำจำกก ำไรพิเศษจำกกำรขำยโรงงำนจ ำนวน 420 ลำ้นบำท บริษทัจึงกนัเงินส่วนน้ีไวส้ ำหรับกำรลงทุนเพื่อขยำย
กำรด ำเนินงำน หัก ค่ำใช้จ่ำยพิเศษอื่นๆ รวม 37 ล้ำนบำท เช่น กำรตดัจ ำห น่ำยส่วนต่อเติมอำคำรเมื่อมีกำรยำ้ยโรงงำนและกำรจ่ำยเงินชดเชย
พนักงำนและกำรบนัทึกส ำรองผลประโยชน์พนักงำน 400 วนั ตำมกฎหมำยใหม่ จึงมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 339 ลำ้นบำท น ำมำจดัสรรเป็นเงิน
ปันผล คิดเป็นอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล 72% 

5   ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน  
5.1 ข้อมูลท่ัวไปของบุคคลอ้างอิงอ่ืน ๆ 

(1) นำยทะเบียนหลกัทรัพย ์ : บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
 สถำนท่ีตั้ง :  62 อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดำภิเษก 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 

 โทรศพัท ์ : 02-009-9999 
 โทรสำร : 02-009-9992 
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(2)  ผูส้อบบญัชี : บริษทั เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 
 สถำนท่ีตั้ง : อำคำรเอม็ไพร์ทำวเวอร์ 1 ชั้น 50 ถนนสำทรใต ้แขวงยำนนำวำ เขตสำทร 

กรุงเทพมหำนคร 10120 
 โทรศพัท ์ : 02-677-2000 
 โทรสำร : 02-677-2222 
(3)  ผูต้รวจสอบภำยใน : บริษทั ยนีูค แอดไวเซอร์ จ ำกดั 
 สถำนท่ีตั้ง : 253 ชั้น 25 ถนนสุขมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 
 โทรศพัท ์ : 02-261-9699 
 โทรสำร : 02-261-9697 
(4) ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน : บริษทั ท่ีปรึกษำ เอเซีย พลสั จ ำกดั 
 สถำนท่ีตั้ง : ชั้น 11 อำคำรสำธรซิต้ี  175 ถนนสำทรใต ้แขวงทุง่มหำเมฆ  

เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 

 โทรศพัท ์ : 02-680-4002-3 
 โทรสำร : 02-670-9291 

 
5.2 ข้อมูลส าคัญอ่ืน 
5.2.1 ขอ้มูลอื่นท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรตดัสินใจของผูล้งทนุอยำ่งมีนยัส ำคญั   
 - ไม่มี - 
5.2.2 ขอ้จ ำกดัของผูถื้อหุ้นในต่ำงประเทศ  
 - ไม่มี - 
5.3 ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัไม่มีขอ้พิพำททำงกฎหมำย ในคดีดงัต่อไปน้ี 

• คดีท่ีอำจมีผลกระทบดำ้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
• คดีท่ีกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั  
• คดีท่ีมิไดเ้กิดจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทั 

5.4 ประวัติการท าผิดกฎหมาย 
 ในระยะเวลำ 10 ปีท่ีผำ่นมำ คณะกรรมกำรและคณะผูบ้ริหำรของบริษทั ไม่มีผูใ้ดเคยถูกไล่ออก ปลดออก  
ให้ออก หรือตอ้งคดี เน่ืองจำกกำรกระท ำทุจริต หรือเคยถูกฟ้องลม้ละลำย หรือถูกตอ้งโทษอำญำ หรือมีขอ้พิพำท  
หรือกำรถูกฟ้องร้องซ่ึงอยูร่ะหว่ำงกำรตดัสิน 
5.5 ตลาดรอง  
 - ไม่มี- 
5.6  สถาบันการเงินที่ติดต่อประจ า (เฉพำะกรณีท่ีบริษทัออกตรำสำรหน้ี) 
 - ไม่มี- 
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การกำกับดแูลกิจการ 
 
6.  นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัตกิารกำกบัดูแลกิจการ  

คณะกรรมการบริษทัมัน่ใจว่าการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหาร
จดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ซ่ึงช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนได้
เสียและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย จะน าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจและเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่าง
ย ัง่ยืนของบริษทั จึงไดพิ้จารณาจดัท านโยบายเก่ียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของ
คณะกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ฝ่ายจดัการ และพนกังาน ตามระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี พร้อมทั้งจดัท านโยบาย
การก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัซ่ึงสอดคล้องกับหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนมาเป็น
แนวทางปฏิบติั  
6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ  

บริษทัยึดมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจในหลกัจริยธรรม คุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใสและด าเนินธุรกิจภายใต้
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือสร้างความยัง่ยืนแก่ธุรกิจและรักษาผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียและสังคม น าไปสู่
การเป็นองคก์รบรรษทัภิบาลท่ีแทจ้ริง ดงัน้ี 
หลกัการ 1.ความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส 2. ความรู้ ความสามารถในการประกอบธุรกิจ 

3.ความรับผดิชอบต่อสังคม และส่วนรวม 4.ความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุ้น 
5.ความรับผดิชอบต่อลูกคา้ 6.ความรับผดิชอบต่อคู่แข่ง 
7.ความรับผดิชอบต่อคู่คา้ 8.ความรับผดิชอบต่อพนกังาน 
9.ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 10.การด ารงฐานะทางการเงิน 
11.การปฏิบตัต่อเจา้หน้ี 12. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

จรรยาบรรณคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 1. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ 
2. จรรยาบรรณผูบ้ริหาร 
3. จรรยาบรรณของพนกังาน 

หมายเหตุ: รายละเอียดจรรยาบรรณธุรกิจ ตามเอกสารแนบท่ี 4 
 
6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่
ผ่านมา 
6.3.1   บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  โดยตระหนกัถึงความส าคญั
และความรับผิดชอบท่ีมีต่อผูถื้อหุ้นและผู ้มีส่วนไดเ้สียของบริษทัอย่างต่อเน่ือง รวมถึง คณะกรรมการบริษทัได้ให้
ความส าคญัต่อการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้แก่ ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทุกฝ่าย จึงไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ   แนวปฏิบติัจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ  นโยบายและคู่มือการ
ปฏิบติังานเพื่อเป็นแนวทางปฏิบติั  โดยมี 2563 ท่ีผ่านมา ทางคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และฝ่ายจดัการไดมี้การทบทวน
นโยบายและแนวทางปฏิบติั ต่างๆ ดงัน้ี 

นโยบายการกำกับดแูลกิจการ 
บริษทัไดมี้การทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ไดมี้การปรับปรุงนโยบายให้สอดคลอ้งกบั ระเบียบ

ปฏิบติัท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์ไดอ้อกหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจด
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ทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : “CG Code ปี 2560”) ซ่ึงไดว้างหลกัปฏิบติัส าหรับคณะกรรมการ 8 ขอ้
หลกั คือ 

1. ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองคก์รท่ีสร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอยา่งย ัง่ยืน 

2. ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 
3. เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
4. สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบคุลากร 
5. ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
7. รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล 
8. สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น 
บริษทัไดก้ าหนดแนวปฏิบติัเพ่ิมเติมท่ีบริษทัควรจะด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ของ

บริษทั และให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการน า CG Code ไปปรับใช ้ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ  
บริษทัไดท้บทวนคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

เพื่อให้กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน มีกรอบแนวทางปฏิบัติท่ีจะด าเนินธุรกิจในหลกัจริยธรรม 
คุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใสและด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือสร้างความยัง่ยืนแก่
ธุรกิจและรักษาผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียและสังคม น าไปสู่การเป็นองคก์รบรรษทัภิบาลท่ีแทจ้ริง  

กฎบัตรคณะกรรมการ และนโยบายการปฏิบตัิงานด้านต่างๆ  
บริษทัไดท้บทวนกฎบตัร และนโยบายการปฏิบติังานดา้นต่างๆ  เพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดี  เป็นปัจจยัส าคญัท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ซ่ึงช่วย
สร้างความเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สียและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ซ่ึงจะน าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนิน
ธุรกิจและเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างย ัง่ยืนของบริษทั ทั้งน้ีบริษทัได้เปิดเผยนโยบายฉบับเต็มไวท่ี้ 
www.sncformer.com 

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น 
เน่ืองจากการให้ของขวญั ทรัพย์สิน ของก านัล หรือประโยชน์อื่นใด ท่ีไม่เหมาะสมย่อมจะท าให้เกิด

ภาพลกัษณ์ของการเก้ือหนุน หรือมีพนัธะต่อกนั อนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี และอาจท าให้
บริษทัเสียประโยชน์ในที่สุด ซ่ึงบริษทัไม่สนบัสนุนการกระท าดงักล่าว บริษทัจึงไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติั ไม่ให้ ไม่รับ
ของขวญั ทรัพยสิ์น ของก านลั และประโยชน์อื่นใด  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการถือปฏิบติัตอ่ไป โดยในปีท่ีผา่นมาบริษทั
ไดด้ าเนินกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกบัการทุจริต เช่น แจง้ส่ือสารขอ้มูลไปยงัลูกคา้ คู่คา้และผูมี้ส่วนไดเ้สียเก่ียวกบันโยบาย
ของบริษทั  “No gift policy” ทั้งน้ีบริษทัไดเ้ปิดเผยนโยบายฉบบัเตม็ไวท่ี้ www.sncformer.com 
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ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน  
เพื่อให้ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทั

ในกรณีไดรั้บความไม่เป็นธรรมหรือความเดือนร้อนจากการกระท าของบริษทั นอกจากน้ีพนกังานทุกคนมีหน้าท่ีตอ้ง
รายงานเหตุการณ์หรือพฤติกรรมในท่ีท างานท่ีไม่ถูกตอ้งหรือสงสัยว่าจะไม่ถูกตอ้งหรือละเมิดต่อธรรมภิบาลของบริษทั
กฎระเบียบหรือกฎหมายใดๆ ต่อผูบ้ังคบับัญชา และบริษทัไดจ้ัดช่องทางส าหรับพนักงานเพื่อปรึกษาหรือแจง้เหตุ
โดยตรง โดยผา่นช่องทางดงัน้ี  

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 (ฝ่ายประชาสัมพนัธ ์/ เลขานุการบริษทั)หรือ 
6. แจง้ผา่นช่องทาง กล่องแดงรับแจง้เบาะแส (ตั้งอยูท่ี่ตึกส านกังานใหญ่และท่ีระยอง) 
และบริษทัยงัเปิดให้บุคคลทัว่ไป สามารถร้องเรียนเม่ือพบพฤติกรรมของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ี

ไม่เหมาะสมหรือขดัต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัต่อกรรมการตรวจสอบ โดยบริษทัจะรับฟังทุกขอ้ร้องเรียนอย่าง
เสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการก าหนดระยะเวลาด าเนินการท่ีเหมาะสม มีการรักษา
ความลบัและคุม้ครองผูร้้องเรียน โดยส่งอีเมลถึ์งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ bsuchat@yahoo.com 

• ในปี 2563 ไม่มีขอ้ร้องเรียนในกรณีละเมิดต่อธรรมาภิบาล กฎระเบียบ หรือกฎหมาย จากผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
• ไม่มีกรรมการลาออกอนัเน่ืองจากประเด็นเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั 
• ไม่มีกรณีเก่ียวกบัช่ือเสียงในทางลบของบริษทัอนัเน่ืองมาจากความลม้เหลวในการท าหน้าท่ีสอดส่อง

ดูแลของคณะกรรมการ 
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 
บริษทั ไดมี้การก าหนดนโยบายการความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมให้

กรรมการ  ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบั มีการปฏิบติังานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่วนรวม เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจเติบโตอย่างย ัง่ยืน  จึงมีการจดัท านโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่วนรวม โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  (ทั้งน้ีบริษทัไดเ้ปิดเผยนโยบายฉบบัเตม็ไวท่ี้ www.sncformer.com) 

1. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 
2. การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
4. การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

mailto:bsuchat@yahoo.com
mailto:bsuchat@yahoo.com
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5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 
6. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 
8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรม 

 
6.3.2 การปฏบิัติในเรื่องอื่น ๆ ตามหลักการกำกับดแูลกิจการที่ด ี

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บการคดัเลือกจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย ดร.
สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ กรรมการผูจ้ ัดการ เเละตัวเเทนจาก
บ ริษั ท เข้ า รั บ  1) ร าง วัล  Best Company Performance Awards 2) ร าง วัล  Outstanding CEO Awards 3) ร าง วัล 
Outstanding Investor Relations Awards และ 4) รางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) Awards ประจ าปี 
2563 ณ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2563 
 

 
 
 
6.3.3 การปฏบิัติตามโครงการ CGR และ โครงการประเมนิคุณภาพประชุมผู้ถือหุ้น AGM 

โครงการสำรวจและติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน CGR 
โครงการส ารวจและติดตามพฒันาการด้านการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย 

(Corporate Governance Report : CGR)  ซ่ึงบริษทัไดมี้การปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารประเมินซ่ึงแบ่งเป็น 5 หมวด ไดแ้ก่ 
1. สิทธิของผูถื้อหุ้น 2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 3. บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 4. การเปิดเผยขอ้มูลและ
ความโปร่งใส 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ในปี  2561-2563 ทางบริษทัไดรั้บคะแนนประเมินในระดบั ดีเลิศ (CG 5 ดาว) 

 
 
 



ส่วนที่ 2 การก ากับดูแลกิจการ 
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โครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM ) 
ในปี 2563 ทางบริษทัไดมี้การปฏิบติัตาม โครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น (AGM) ของ

บริษทัจดทะเบียน จดัท าโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย มีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมให้บริษทัจดทะเบียนให้ความส าคญั
กบัการประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปีและรักษาระดบัมาตรฐานการประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปีให้มีมาตรฐานใกลเ้คียงกนัและ
เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล  ซ่ึงในปี 2563 ทางบริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  

บริษทัไดรั้บการประเมิน 100/100 คะแนนตามแบบ  AGM Checklist  ประจ าปี 2563 
 
7  โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร 

พนักงานและอื่น ๆ 
7.1   โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
 
7.2  ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ  
7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 10 ท่าน  ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ 8  ท่าน (เป็น
จ านวนเกินกว่าก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการทั้งคณะ) กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 8 ท่าน  ( เป็นจ านวนร้อยละ 80 ของ
คณะกรรมการทั้งคณะ) กรรมการอิสระท่ีเป็นผูห้ญิง 1 ท่านคือ นางชนิสา  ชุติภทัร์ 

 
7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล 

ล าดบัที่ 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 นายศิโรตม ์   สวสัด์ิพาณิชย ์ กรรมการอิสระ 

https://www.sec.or.th/cgthailand/TH/pages/assessment/listedcompanylevel.aspx
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ล าดบัที่ รายช่ือ ต าแหน่ง 
9 นายสมใจ เชาวน์พานิช กรรมการอิสระ 
10 นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ กรรมการและกรรมการบริหาร 

โดยมี น.ส.เนตรชนก ไทยสงวนวรกุล เป็นเลขานุการบริษทั 
 
ทั้งน้ี นิยามความเป็นอิสระของกรรมการบริษทัเขม้กว่าตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุน ไดแ้ก่ 
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย ทั้งน้ีให้นับ

รวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า

ในบริษทั บริษทัยอ่ย หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั บริษทัยอ่ย เวน้แต่จะพน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย
กว่าสองปี 

3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ี เป็น บิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ี
จะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั บริษทัยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัย่อย ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของ
บริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัย่อย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุม
ของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัย่อย และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุม
ของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ 
บริษทั บริษทัย่อย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัสังกัดอยู่ เวน้แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัย่อย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท บริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ี
มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั บริษทัยอ่ย 

9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัและ 
บริษทัยอ่ย 
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กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพนั 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามแทนบริษทั คือ ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายสมชาย งามกิจ

เจริญลาภ รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการมีอ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและด าเนินกิจการของบริษทัให้
เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และ
ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นทุกราย โดยรวมถึงอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีส าคญั  
ทั้งน้ี การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้คณะกรรมการ
ชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและ
อนุมติัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดท ากบับริษทัหรือบริษทัย่อย
(ถา้มี) ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ ใน
เวบ็ไซดบ์ริษทั https://www.sncformer.com/th 
 
7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 

 
7.3.1 คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบดว้ย 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
2. คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน 
3. คณะกรรมการบริหาร 
4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
5. คณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอโดยนอกจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และมีการมอบอ านาจระหว่างคณะกรรมการ  และฝ่ายจดัการท่ีชัดเจน 
โดย 

1. มีการจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร และบนัทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมอยา่งชดัเจน 
2. ระบุขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของผูรั้บมอบอยา่งชดัเจน 
- ขอบเขตดงักล่าวไม่รวมถึง การอนุมติัให้ท ารายการที่ผูรั้บมอบอ านาจหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วน

ไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
- ในการระบุขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการแต่ละชุด โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารและประธาน

เจา้หน้าท่ีบริหาร ไดร้ะบุถึงอ านาจอนุมติัไวอ้ย่างชดัเจน เช่น ลกัษณะรายการท่ีไดรั้บมอบอ านาจและวงเงินท่ีสามารถ
อนุมติัของแต่ละรายการ  ทั้งน้ี ขอบเขตนั้นไม่กวา้งเกินไป เช่น กรรมการมีอ านาจหน้าท่ีปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบับริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ีไดน้ ากฎบตัรคณะกรรมการชุดยอ่ย (sub-committee charter) ทั้งฉบบัไป
เปิดเผยในเวบ็ไซดบ์ริษทั https://www.sncformer.com/th 
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7.3.2 รายชื่อของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด  
 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ี ควบคุมระบบภายในของบริษทัให้เป็นไปตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ รวม
ไปถึงการสอบทานรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง น่าเช่ือถือ ตรงตามระเบียบและข้อกฎหมายของตลาดหลกัทรัพย ์
ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่น การฝ่าฝืนจรรยาบรรณด้านอื่นๆ รวมถึงการจดัท ารายงานโดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจ าปีของบริษทั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย  

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2. นายชยัศกัด์ิ องัคสุ์วรรณ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. นางชนิสา ชุติภทัร์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

นายพรชยั ศิริกิจพาณิชยก์ูล เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ทั้งน้ี นางชนิสา ชุติภทัร์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ดา้นบญัชีและการเงินเพียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษทั โดยนางชนิ
สา ชุติภัทร์ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
 
2. คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน มีหน้าท่ีคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด ารง
ต าแหน่งคณะกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร ก าหนดค่าตอบแทน และรูปแบบการจ่าย
ค่าตอบแทนเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะส้ันและระยะยาว และรายงานผลโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของ
บริษทัฯ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายชยัศกัด์ิ  องัคสุ์วรรณ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2. นายวิศาล  วุฒิศกัด์ิศิลป์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. พล.ต.ท. นพศกัด์ิ ภูวฒันเศรษฐ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

นายรัฐภูมิ  นนัทปถวี เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 
3. คณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหาร มีหน้าท่ีบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวตัถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ 
ขอ้ก าหนด  ให้ค  าปรึกษาและขอ้เสนอแนะต่อประธานกรรมการบริหาร ในการตดัสินใจในกลยทุธ์ ทิศทางการด าเนิน
ธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณ การจดัสรรทรัพยากรให้กบับริษทัและบริษทัย่อย รวมทั้งสร้างระบบการท างานของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยให้ไปในทิศทางเดียวกนั  
 ประธานกรรมการบริหาร มีหน้าท่ี บริหารจัดการและควบคุมดูแลการด าเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกับการ
บริหารงานทั่วไปของบริษทัเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและขอ้บังคบัของบริษทั  รวมถึงการ
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อนุมติัการจดัซ้ือ และค่าใชจ้่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั โดยณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการ
บริหาร ประกอบดว้ย 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายสมชยั ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ /1 กรรมการบริหาร 

นางสาวอจัฉรา นิวงษา เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
/1นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2563 เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 แทนนายสมบุญ เกิด
หลินท่ีลาออกไป เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 

 
4.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการ ก าหนดนโยบายและกรอบการด าเนินงานการ
บริหารความเส่ียงทุกประเภทของบริษัทฯ ก าหนด กลยุทธ์ท่ีใช้ในการบริหารความเส่ียง ก ากับ ดูแล ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อทบทวนและพฒันาระบบ รวมทั้งมีการจดัท า วิเคราะห์ ประเมินปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดขึ้น ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ ทั้งความเส่ียงท่ีมาจากภายนอกและท่ีจะเกิดขึ้นภายในบริษทัฯ โดย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ย 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ /1 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

นายพรชยั   ศิริกิจพาณิชยก์ูล เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
/1นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2563 เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภาคม 
2563 แทนนายสมบุญ เกิดหลินท่ีลาออกไป เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 
 

5.คณะกรรมการสง่เสริมธรรมาภบิาล สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 คณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและส่ิงแวดลอ้ม มีหนา้ท่ี ปฏิบติังาน เพื่อให้เป็นไปตามหลกับรรษทัภิ
บาลของสถาบนัก ากบัดูแล เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยการปฏิบติัค านึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมการเผยแพร่วฒันธรรมในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
และส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย ัง่ยืนให้เป็นท่ีเข้าใจทั่วทุกระดับ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการ
ส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล /1 ประธานกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

นางสาวขนิษฐา  สุวรรณผา เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
/1นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคม และส่ิงแวดลอ้มจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 
7/2563 เมื่อวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2563 แทนนายสมบุญ เกิดหลินท่ีลาออกไป เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 
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7.4  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 
7.4.1 รายช่ือและตำแหน่งของผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผูบ้ริหารของบริษทั มีจ านวน 10 ท่าน ดงัน้ี 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายสมชยั ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล ผูช่้วยประธานกรรมการบริหาร 
3. นายสมชาย  งามกิจเจริญลาภ กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายผลิต 
4. นายสุรชยั  ชยัณรงค ์ กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายผลิต 
5. นายซาโตชิ โอโน กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายผลิต 
6. นายฝัน นามปัดถา กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายผลิต 
7. นายสินโสภณ นนัทนฤมิตร กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายผลิต 
8. นายสวสัดิพร ทองปาน กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายการตลาด 
9. นางสาวชญาภา ไทยสงวนวรกุล กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายซพัพลายเซน 
10. นายรัฐภูมิ   นนัทปถวี กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 
 



ส่วนที่ 2 การก ากับดูแลกิจการ 

87 
 

7.4.2  ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 
บริษทัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ริหารตามคุณสมบติั หลกัเกณฑ์ ความรู้ ความสามารถให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของบริษทัได้ก าหนดจ่ายค่าตอบแทน เช่น เงินเดือน ค่ารถประจ าต าแหน่ง ค่าสวสัดิการ ค่า
โทรศพัท ์เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพและเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม และอ่ืนๆ เป็นตน้  

 
7.4.3 จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร 
7.4.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

บริษทัจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินให้แก่ผูบ้ริหาร รายละเอียดดงัน้ี  

/1ค่าตอบแทนอื่นๆ ไดแ้ก่ ค่ารถประจ าต าแหน่ง ค่าสวสัดิการ ค่าโทรศพัท ์เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 

/2 ผูบ้ริหารในปี 2562 ได้แก่ นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล นายสมบุญ เกิดหลิน นายสุรพล แยม้เกษม นายรัฐภูมิ นันทปถวี  และนางสาวสินีนารถ ไทย
สงวนวรกุล     

/3  ผูบ้ริหารในปี 2563 นายสมบุญ เกิดหลิน ไดล้าออกจากการเป็นพนกังานบริษทั เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงบริษทัไดแ้ต่งตั้งนายสมชาย งามกิจเจริญ
ลาภ เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563  และนายสุรพล แยม้เกษม ไดล้าออกจากการเป็นพนกังานบริษทั เมื่อวนัท่ี 1 
มิถุนายน 2563 

 
7.4.3.2 ค่าตอบแทนอื่น 

- ไม่มี- 
7.4.3.3 การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ และ ผู้บริหาร 

  
ชื่อ-สกุล 

จำนวนหุ้น 

31 ธันวาคม 
2562 

การซื้อขายระหว่างป ี 31 ธันวาคม 
2563 ซื้อเพิ่ม จำหน่าย 

1 นายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล - - - - 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
2 ดร.สมชยั  ไทยสงวนวรกุล (ทางตรง) 14,043,322 2,543,300 - 16,586,622 
 บริษทั เอส เอน็ ซี โฮลดิ้ง จ ากดั (ทางออ้ม) 91,000,100 - - 91,000,100 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 1,698,300 - - 1,698,300 
3 นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี 517,000 - 

 
517,000 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
4 นางชนิสา  ชุติภทัร์ - - - - 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
5 นายชยัศกัด์ิ  องัคสุ์วรรณ - - - - 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
ปี 2562 /2 ปี 2563 /3 

จ านวน  
(ราย) 

ค่าตอบแทน  
(ลา้นบาท) 

จ านวน  

(ราย) 
ค่าตอบแทน  
(ลา้นบาท) 

เงินเดือนและโบนสั 5 15.1 12 21.5 
อื่นๆ /1 5 6.9 12 2.5 

รวม  22.0  24.0 
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ชื่อ-สกุล 

จำนวนหุ้น 

31 ธันวาคม 
2562 

การซื้อขายระหว่างป ี 31 ธันวาคม 
2563 ซื้อเพิ่ม จำหน่าย 

6 นายวิศาล  วุฒิศกัด์ิศิลป์ - - - - 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
7 พล. ต.ท. นพ. นพศกัด์ิ ภูวฒันเศรษฐ - - - - 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
8 นายศิโรตม ์สวสัด์ิพาณิชย ์ - - - - 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
9 นายสมใจ เชาวพ์านิช - - - - 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
10 นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ - - - - 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
11 นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล 8,373,700 1,652,300 - 10,026,000 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
12 นายสุรชยั  ชยัณรงค ์ - 20,069 - 20,069 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
13 นายซาโตชิ โอโน - - - - 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
14 นายฝัน นามปัดถา - - - - 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
15 นายสินโสภณ นนัทนฤมิตร - 19,860 - 19,860 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
16 นายสวสัดิพร ทองปาน - 13,536 - 13,536 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
17 นางสาวชญาภา ไทยสงวนวรกุล - 5,000 - 5,000 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
18 นายรัฐภูมิ   นนัทปถวี 24,422 - - 24,422 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
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7.5  ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน   
 จำนวนพนักงานทั้งหมด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีจ านวนบุคลากร ดงัน้ี 

 ฝ่าย / แผนก จ านวนพนกังาน (คน) 
31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

1. ฝ่ายผลิต 1,099 990  837  
2. ฝ่ายซ่อมบ ารุง 21 32  26  
3. ฝ่ายการตลาด 1 1  -    
4. ฝ่ายซพัพลายเชน 64 111  78  
5. ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 42 43  8  
6. ฝ่ายบญัชีและการเงิน 38 35  25  
7. ฝ่ายบุคคล 27 30  27  
8. ฝ่ายการจดัการเทคโนโลยีและสารสนเทศ 15 12  11  
9. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 6 6  4  

รวม 1,313 1,260 1,016 
พนกังานสัญญาจา้ง (Outsource) 436 793  1,761  

รวมทั้งส้ิน 1,749 2,053 2,777 
 

ผลตอบแทนพนักงาน  
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และ

ผลประโยชน์พนกังานอ่ืนๆ เช่น เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม เป็นตน้ ซ่ึงเป็นไป
ตามนโยบายการจา้งงานของกลุ่มบริษทั โดยในปี 2562- 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ย จ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินให้แก่
พนกังาน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) รายละเอียดดงัน้ี 

ผลตอบแทนพนกังานและผูบ้ริหาร (ลา้นบาท) ปี 2562 ปี 2563 
เงินเดือนและโบนสั 565.9 457.1 
อื่นๆ /1 252.3 333.0 

รวม 818.1 790.1 
/1ค่าตอบแทนอื่นๆ ไดแ้ก่ ค่าล่วงเวลา ค่าสวสัดิการ เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 

 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
บริษทัเขา้ร่วมกองทุนส ารองเล้ียงชีพ กรุงไทยสินมัน่คง ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ โดยมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ

กองทุน กรุงไทย จ ากดั เป็นบริษทัจดัการกองทุน เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2548 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างขวญัและ
ก าลงัใจให้แก่พนกังาน และเพื่อจูงใจให้พนกังานท างานกบับริษทัในระยะยาว ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบญัญติักองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

 
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 
-ไม่มี- 
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นโยบายบริหารและพัฒนาบุคลากร 
บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของทรัพยากรบุคคลท่ีถือว่าส าคญัท่ีสุดในการร่วมด าเนินธุรกิจ ท่ีจะท าให้

บริษทับรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้บริษทัจึงก าหนดนโยบายโดยมุ่งเนน้การพฒันาทกัษะ และให้ความรู้แก่พนกังาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานในทุกดา้นของพนกังานในทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง อนัส่งผลให้เกิดแนวความคิดเชิงสร้างสรรค ์
เพ่ือเพ่ิมคุณค่าเชิงนวตักรรมให้แก่บริษทั ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในกลยุทธ์ท่ีส าคญัของบริษทั โดยไดก้ าหนด หน่วยงาน HR 
รับผิดชอบในสรรหาพนักงานใหม่ น าหลกัความต้องการของมนุษยต์ามทฤษฎีของ Maslow มาเป็นพ้ืนฐานในการ
บริหารบุคลากร เพื่อให้สอดคลอ้งกบัพนกังาน ออกแบบส ารวจความตอ้งการฝึกอบรมประจ าปี Daily Management & 
Policy Management โดยให้พนกังานทราบเป้าหมายงาน คุณภาพของงาน วดัความสามารถพนกังานดว้ย Radar Chart 
ประเมินผลการท างานของพนกังาน หน่วยงาน HR ประเมินประสิทธิภาพการฝึกอบรม พฒันาบุคลากรให้มี  Multi skill 
และ Multifunction ให้พนักงานทุกระดบั สามารถน าเสนอโครงการ พฒันาผูน้ าในอนาคต โดยพฒันาทกัษะความเป็น
ผูน้ าควบคู่ไปกบัการเพ่ิมความรู้ใหม่ๆ รักษาพนักงานท่ีมีผลการปฏิบติังานดีและมีศกัยภาพสูง ด าเนินนโยบาย 4Q คือ 
(1) Quality of  Product (2) Quality of  Service (3) Quality of  Environment (4) Quality of  work 
 
7.6  ข้อมูลสำคญัอื่น ๆ 
 

เลขานุการบริษัท 
ช่ือ : นางสาวเนตรชนก ไทยสงวนวรกุล 
โทรศพัท ์ : 089-184-1111 
อีเมล : Netchanok@sncformer.com 
     *หมายเหตุ: รายละเอียดตามเอกสารแนบท่ี 1 

 หน้าที่และความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท 

1. จดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการบริษทั หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษทั รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษทั รายงานประจ าปีของบริษทัฯ หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 

2. จดัท าระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงขอ้มูล รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษา
เอกสารหรือหลกัฐานให้ถูกตอ้ง ครบถว้น 

3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหาร 
4. ให้ค  าแนะน าเบ้ืองตน้เก่ียวกบัขอ้กฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของบริษทัฯ ท่ีคณะกรรมการบริษทั

ตอ้งการทราบ 
5. จดัการประชุมผูถื้อหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้พึง

ปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
6. บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษทั 
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทัและการด าเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือตามท่ี
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด และ/หรือตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

9. ด าเนินการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 

 

ผู้ทำบัญชี 

ช่ือ : นางสาวปาริชาติ  เห็มวิพฒัน์ 
โทรศพัท ์ : 086-570-9694 
อีเมล : Parichat@sncformer.com 
     *หมายเหตุ: รายละเอียดตามเอกสารแนบท่ี 1 

 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 

ช่ือ : นายพรชยั ศิริกิจพาณิชยก์ูล 
โทรศพัท ์ : 081-761-8117 
อีเมล : pornchai@snc-spec.com 
     *หมายเหตุ: รายละเอียดตามเอกสารแนบท่ี 3 

 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Outsource) 
ช่ือ : นายโกศล แยม้ลีมูล บริษทั ยนีูค แอดไวเซอร์ จ ากดั 
โทรศพัท ์ : 0-2261-9699 
     *หมายเหตุ: รายละเอียดตามเอกสารแนบท่ี 3 

 

นักลงทุนสัมพันธ์ 
ช่ือ : นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล หรือนายรัฐภูมิ นนัทปถว ี
โทรศพัท ์ : 085-517-0260 หรือ 081-901-0061 
อีเมล 
 
 
 
 
 
 
 
 

: sineenart@sncformer.com หรือ rattapoom@sncformer.com 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าสอบบญัชี ในรอบปีบญัชี 2563 จ านวน 3,750,000 บาท ให้แก่ บริษทั เคพีเอม็จี 

ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
บริษัทและบริษัทย่อย บาท 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน)  830,000 
บริษทัยอ่ยโดยตรง   
บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน อีโวลูชัน่ จ ากดั  310,000 
บริษทั เอส เอน็ ซี คูลล่ิง ซพัพลาย จ ากดั 400,000 
บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จ ากดั  430,000 
บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั 220,000 
บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จ ากดั  450,000 
บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ ์จ ากดั 200,000 
บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จ ากดั  50,000 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย   
บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ จ ากดั 310,000 
บริษทั เมอิโซะ เอสเอน็ซี พริซิชัน่ จ ากดั   170,000 
บริษทั อลัทิเมท พาร์ท จ ากดั      50,000 
บริษทั อินฟินิต้ี พาร์ท จ ากดั       230,000 
บริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จ ากดั  50,000 
บริษทั โอดิน เมียนมาร์ จ ากดั  50,000 
รวม 3,750,000 

 
8  รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกบัดูแลกิจการ 
8.1   สรุปผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ท่ีอาจน าไปสู่การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขนั การสร้างวฒันธรรมและค่านิยมองคก์รรวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพ การก ากบัดูแลความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงขององคก์ร หรือการให้ความเห็นอื่น ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การพฒันาองคก์ร 
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

การแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
ในการพิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมตามนโยบายของบริษทัและเป็นผูเ้สนอช่ือผูท่ี้มี
คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลายโดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และ
องคป์ระกอบของคณะกรรมการ โดยโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั จะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 
ใน 2 ของกรรมการทั้งคณะ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือขอความเห็นชอบจากรรมการ จากนั้นจะ
น าเสนอรายช่ือกรรมการดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑต์่อไป ทั้งน้ีคณะกรรมการ
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สรรหาไดพ้ิจารณาลกัษณะการประกอบธุรกิจ และแผนในอนาคตจึงไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการโดยใชเ้คร่ืองมือ 
Skill matrix นอกจากน้ี คณะกรรมการสรรหาได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอช่ือกรรมการท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมดว้ย 

การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูงสุด คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาและมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร และพิจารณาคดัเลือกผูท่ี้มี
ความเหมาะสมในดา้นความรู้ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ ก าหนดคุณสมบติั หลกัเกณฑ์ ความรู้ ความสามารถ
โดยใช้เคร่ืองมือ Skill matrix เพื่อน าเสนอรายช่ือให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งต่อไป 

คณะกรรมการจดัให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย การประเมิน
ตนเองรายบุคคล และ การประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร (CEO) โดยมีกระบวนการในการประเมินดงัน้ี  

1. คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล ให้มีความถูกตอ้ง
ครบถว้น และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด  

2. คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพในการท างานประจ าปี  
3. เลขานุการบริษทัฯ สรุปผลการประเมิน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั  
4. คณะกรรมการด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
แบบประเมินผลของคณะกรรมการ มุ่งเนน้การน าผลประเมินไปใชป้ระโยชน์ เพื่อการปรับปรุงการปฏิบติั 

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

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

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการ ในภาพรวม 6 หวัขอ้ เห็นว่าการด าเนินการส่วนใหญ่จดัท าไดดี้เยี่ยม 
เหมาะสม 

สรุปผลการประเมินคณะกรรมการชุดยอ่ย ปี 2563 
คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินรายคณะ อยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ผลการประเมินรายคณะอยูใ่นเกณฑดี์เยี่ยม  
คณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินรายคณะอยูใ่นเกณฑดี์เยี่ยม 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ผลการประเมินรายคณะอยูใ่นเกณฑดี์เยี่ยม  
คณะกรรมการ ESG ผลการประเมินรายคณะอยูใ่นเกณฑดี์เยี่ยม 

สรุปผลการประเมินตนเองรายบคุคลปี 2563 กรรมการมีคุณสมบติัและไดป้ฏิบติัภาระหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบอยา่งดีเยี่ยมและเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบติัท่ีดีของกรรมการ 
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การประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร CEO คณะกรรมการเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบติังาน 
ประจ าปีของประธานกรรมการบริหาร ซ่ึงการประเมินโดยเปรียบเทียบกบัความส าเร็จของเป้าหมายในระดบับริษทั และ
ความสามารถในระดบับุคคล 
8.1.2  การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทรายบุคคล 

 

รายช่ือคณะกรรมการบริษทั  
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม/จ านวนประชุมทั้งหมด 

ปี 2562 ปี 2563 
1. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล 6/6 7/7 
2. นายสมชยั ไทยสงวนวรกุล 6/6 7/7 
3. นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ /1 - 3/3 
4. นายวิศาล วุฒิศกัด์ิศิลป์ 6/6 7/7 
5. พล.ต.ท. นพศกัด์ิ ภูวฒันเศรษฐ 5/6 7/7 
6. นายศิโรตม ์สวสัด์ิพาณิชย ์/2 - 5/5 
7. นายสมใจ เชาวพ์านิช /3 - 4/4 
8. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี 5/6 7/7 
9. นายชยัศกัด์ิ องัคสุ์วรรณ 5/6 7/7 
10. นางชนิสา ชุติภทัร์ 6/6 6/7 
11. นายสมบุญ เกิดหลิน  6/6 3/3 

นางสาวเนตรชนก ไทยสงวนวรกุล เลขานุการบริษทั 
 

/1 นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2563 เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 
แทนนายสมบุญ เกิดหลินท่ีลาออกไป 

/2 นายศิโรตม ์สวสัด์ิพาณิชย ์ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2563 เมื่อวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2563 
/3 นายสมใจ เชาวพ์านิช ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 

 
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอิสระรวม 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดจ านวน 10 

ท่าน โดยนายสาธิต ชาญเชาวน์กุล  ประธานกรรมการของบริษัทมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระซ่ึงจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพและความโปร่งในในการบริหารจดัการ มีการถ่วงดุลอ านาจคณะกรรมการในการออกเสียงเพื่อพิจารณา
ในวาระต่างๆ เพื่อให้สอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ี กรรมการส่วนใหญ่ของบริษทัไดผ้่านการอบรม
หลักสูตร Director Certified Program (DCP) หรือ Director Accredited Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทยแลว้ 
 

ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 ไดก้ าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน 

ให้แก่คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดงัน้ี 
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ต าแหน่ง 

2562 (บาท) 2563 (บาท) 

ค่าเบ้ีย
ประชุมต่อ

คร้ัง 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

ค่าเบ้ีย
ประชุมต่อ

คร้ัง 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

ประธานกรรมการ 20,000 60,000 20,000 60,000 
กรรมการ/1  10,000 30,000 10,000 30,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 - 20,000 - 
กรรมการตรวจสอบ 10,000 - 10,000 - 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 - 20,000 - 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 - 10,000 - 
ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย/2 - - - - 
กรรมการชุดยอ่ย  - - - - 

/1    กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร หรือพนกังานบริษทั จะไมไ่ดรั้บค่าตอบแทนรายเดือน 

/2   กรรรมการชุดยอ่ย ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
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บริษทัจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินให้แก่กรรมการส าหรับปี 2563 รายละเอียดดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ 
ปี 2563  (บาท) รวม 

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน /4 

กรรมการบริหาร 
ความเส่ียง 

กรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล 
สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  

1. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล 1,280,000 - - - - 1,280,000 
2. นายสมชยั ไทยสงวนวรกุล 70,000 - - - - 70,000 
3. นายวิศาล วุฒิศกัด์ิศิลป์ 430,000 - - - - 430,000 
4. พล.ต.ท. นพศกัด์ิ ภูวฒันเศรษฐ 430,000 - - - - 430,000 
5. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี 430,000 80,000 - - - 510,000 
6. นายชยัศกัด์ิ องัคสุ์วรรณ 430,000 40,000 - - - 470,000 
7. นางชนิสา ชุติภทัร์ 420,000 30,000 - - - 450,000 
8. นายสมบุญ เกิดหลิน 30,000 - - - - 30,000 
9. นายศิโรตม ์สวสัด์ิพาณิชย ์/1 380,000 - - - - 380,000 
10. นายสมใจ เชาวพ์านิช /2 310,000 - - - - 310,000 
11. นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ /3 30,000 - - - - 30,000 
รวม 4,240,000 150,000 - - - 4,390,000 

/1  นายศิโรตม ์สวสัด์ิพาณิชย ์ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2563 เมื่อวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2563  
/2  นายสมใจ เชาวพ์านิช ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 
/3  นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2563 เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 แทนนาย สมบุญ เกิดหลินท่ีลาออกไป 
/4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแจง้ความประสงคท่ี์จะไม่รับค่าเบ้ียประชุม 

 
ค่าตอบแทนอื่น 
-ไม่มี- 



 
 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน 
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8.1.3         การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม 
บริษทัก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลการด าเนินงานบริษทัย่อยและบริษทัร่วม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนด

มาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางออ้มเพ่ือให้บริษทัสามารถก ากบัดูแลและบริหารจดัการกิจการของบริษทัย่อย
และบริษทัร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมมีการปฏิบติัตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
กฎหมายหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่างๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์
ในเงินลงทุนของบริษทัในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมดงักล่าว โดยก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลบริษทัย่อยและบริษทั
ร่วม ดงัน้ี 

1. การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม บริษทัจะส่งบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัเขา้
ไปเป็นกรรมการและ/หรือฝ่ายบริหารในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม โดยบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นกรรมการและ/หรือ
ฝ่ายบริหารในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม มีหน้าท่ีด าเนินการเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมนั้นๆ 
และด าเนินการให้ สอดคลอ้งกบันโยบายทางธุรกิจท่ีบริษทัไดก้ าหนดเอาไว ้ตลอดจนปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบายการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั รวมถึงติดตามการด าเนินธุรกิจของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมอย่างใกลชิ้ด โดยรายงาน
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมแก่คณะกรรมการบริษทั 

นอกจากน้ีในกรณีเป็นบริษทัยอ่ย บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทันั้นตอ้งดูแลให้บริษทัยอ่ยมีขอ้บงัคบัในเร่ือง 
การท ารายการเก่ียวโยงท่ีสอดคลอ้งกบับริษทั มีการจดัเก็บขอ้มูลและการบนัทึกบญัชีให้บริษทัสามารถตรวจสอบ และ
รวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมไดท้นัตามก าหนดเวลาดว้ย 

2. คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วมแต่ละบริษทัจะมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบท่ีส าคญัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน
ให้แก่บริษทัทราบ โดยน าประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและประกาศคณะกรรมตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม รวมทั้งเปิดเผยและน าส่งขอ้มูลส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
ต่อคณะกรรมการบริษทัให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ และการท าธุรกรรมกบับริษทั บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วมใน
ลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และหลีกเล่ียงการท ารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ 

3. บริษทัจะก าหนดแผนงานและด าเนินการท่ีจ าเป็น เพ่ือท าให้มัน่ใจไดว่้าบริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม มี
การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน และบริษทัจะด าเนินการท่ีจ าเป็นและติดตามให้บริษทั
ย่อยและ/หรือบริษทัร่วมมีระบบในการเปิดเผยขอ้มูลและระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมในการด าเนิน
ธุรกิจ 
 
8.1.4  การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ 

บริษทัให้ความส าคญัในเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งไวใ้น
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบติัอย่างแทจ้ริงเพ่ือ
สร้างความเช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

ในรอบปีท่ีผา่นมา บริษทัไดมี้การติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบติัตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีครอบคลุมเร่ือง 1) 
การดูแลพนักงานและการไม่เลือกปฏิบติั 2) การต่อตา้นการแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรม 3) การดูแลส่ิงแวดลอ้ม สุขอนามยั
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และความปลอดภยัในองค์กร 4) การรักษาความปลอดภยัของข้อมูลสารสนเทศ ซ่ึงผลการติดตามพบว่าบริษัทได้
ด าเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นไดอ้ยา่งครบถว้นแลว้ 

นอกจากน้ี บริษทัไดติ้ดตามเพ่ือให้เกิดการปฏิบติัตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอีก 4 ประเด็น ดงัน้ี 
 

1. การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
บริษทัไดก้ าหนดนโยบายว่าคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อผลประโยชน์สูงสุด

ของบริษัท กรณีท่ีบุคคลใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเก่ียวข้องในรายการท่ีพิจารณา บุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งให้
หน่วยงานท่ีดูแลในเร่ืองดงักล่าวทราบและไม่ร่วมพิจารณาการท าธุรกรรมดงักล่าว ในปีท่ีผ่านมา บริษทัไดต้รวจสอบ
กรณีท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์โดยมีขอ้สรุปดงัน้ี 

บุคคลท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ ลักษณะความสัมพนัธ ์
นายสมบุญ เกิดหลิน 
 
อดีตกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 
และ กรรมการในบริษทั อลัทิเมท พาร์ท 
จ ากดั (“UMP”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี
บริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 (ปัจจบุนั 
UMP ไม่มีการด าเนินธุรกิจ โดยบริษทั
อยูร่ะหว่างการพิจารณาเลิกกิจการ) 

ค่าท่ีปรึกษา 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
รายการดงักล่าวเป็นไปเพื่อสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั ท่ี
ตอ้งใชบ้คุลากรท่ีมีทกัษะเก่ียวกบัการผลิตช้ินส่วน โดยท่ีปรึกษาดงักล่าว
เป็นอดีตผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัที่มีความรู้ความช านาญใน
ธุรกิจเป็นอยา่งดี รายการดงักล่าวจึงมีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล โดย
มีอตัราค่าตอบแทน เหมาะสมกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

นายพิทกัษ ์ศิริวฒัน ์
 
กรรมการในบริษทั พาราไดซ์ พลาสติก 
จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 

ค่าท่ีปรึกษา 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
รายการดงักล่าวเป็นไปเพื่อสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั ท่ี
ตอ้งใชบ้คุลากรท่ีมีทกัษะเก่ียวกบัพลาสติก โดยท่ีปรึกษาดงักล่าวเป็นอดีต
ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยท่ีมีความรู้ความช านาญในธุรกิจเป็นอยา่งดี 
รายการดงักล่าวจึงมีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล โดยมีอตัรา
ค่าตอบแทน เหมาะสมกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
2. การใช้ข้อมลูภายในเพือ่แสวงหาผลประโยชน์ 
บริษทัมีการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยได้

ก าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในนโยบายการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน 
2.1 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานพ่ึงหลีกเล่ียงการใชข้อ้มูลภายใน เพ่ือประโยชน์ของตนในการซ้ือหรือขาย

หุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการซ้ือหรือขายหุ้นของบริษัทหรือเพ่ือการหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบริษทัอ่ืนท่ีตนเองเป็นผูถื้อหุ้น กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน หรือลูกจา้ง หรือเพื่อประโยชน์
แก่บุคคลอ่ืนใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าจะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 
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2.2 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของกลุ่มบริษทั จะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลภายใน หรือความลบัของบริษทั 
ตลอดจนขอ้มูลความลบัของคู่คา้ของบริษทั ท่ีตนไดรั้บทราบจากการปฏิบติัหนา้ท่ีให้บุคคลภายนอกรับทราบ แมว่้าการ
เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวจะไม่ท าให้เกิดผลเสียหายแก่บริษทัและคู่คา้ของบริษทั 

2.3 เม่ือกรรมการและผูบ้ริหาร ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั กรรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีจดัท ารายงานการ
ถือครองหลกัทรัพยน์ าส่งคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยโ์ดยให้กรรมการและผูบ้ริหารรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยใ์ห้ท่ีประชุมคณะกรรมการทราบ เพ่ือป้องกนัการซ้ือหรือขายหุ้นโดยใชข้อ้มูลภายใน 
และเพื่อหลีกเล่ียงขอ้ครหาเก่ียวกบัความเหมาะสมของการซ้ือหรือขายหุ้นของบุคคลภายใน 

2.4 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ควรละเวน้การซ้ือขายหุ้นของบริษทัในช่วงเวลาก่อน 1 เดือนท่ีจะ
เผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษทั รวมถึงข้อมูลส าคญัอื่น ๆ และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
ภายหลงัการเปิดเผยขอ้มูลให้แก่สาธารณชนแลว้ ก่อนท่ีจะซ้ือหรือขายหุ้นของบริษทั 

2.5 กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทั มีหน้าท่ีจดัท าและส่งรายงานการถือครองหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทั
ของตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ มายงัเลขานุการบริษทั เพื่อน าส่งต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

2.6 บริษทัไดก้ าหนดบทลงโทษทางวินยัส าหรับผูท่ี้น าขอ้มูลภายในของบริษทัไปใช ้หรือน าไปเปิดเผยจนอาจ
ท าให้บริษทัไดรั้บความเสียหาย ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยจะพิจารณาบทลงโทษตามระเบียบขอ้บงัคบัพนักงาน 
ซ่ึงรวมถึงการให้พน้สภาพการเป็นพนกังานโดยไม่ไดรั้บค่าตอบแทน และบริษทัจะด าเนินคดีจนถึงท่ีสุดทั้งทางแพ่งและ
อาญากบัผูท่ี้น าขอ้มูลภายในของบริษทัไปใช ้และก่อให้เกิดความเสียหาย 

3. การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ 
บริษทัมีนโยบายด าเนินการให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย และสนับสนุนให้พนักงานของบริษทัปฏิบติังานอย่างมี

คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงส่งเสริมให้คู่คา้ของบริษทัด าเนินธุรกิจให้ถูกตอ้ง มีความโปร่งใสดว้ยเช่นกนั พร้อมกบัการ
สร้างจิตส านึก ค่านิยม ทัศนคติท่ีถูกต้องในทุกระดับ จัดให้มีการตรวจสอบถ่วงดุล และระบบควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพ ไม่มีผลประโยชน์ทบัซ้อน เพ่ือให้นโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัไดรั้บการปฏิบติัอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยบริษทัไดป้ระกาศใชน้โยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ (Anti-corruption Policy) และให้ถือเป็น
ระเบียบขอ้บงัคบัการท างานของบริษทัท่ีพนักงานทุกคนตอ้งปฏิบติั นอกจากน้ี บริษทัไดร่้วมประกาศเจตนารมณ์เป็น
แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) ซ่ึงเป็นความร่วมมือ
ของ 8 องคก์รชั้นน า อนัไดแ้ก่ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยหอการคา้ไทย หอการคา้นานาชาติ สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทยสมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภา
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2557 

บริษทัมีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและโปร่งใสไม่มีการทุจริต
คอร์รัปชั่น โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี และ
จรรยาบรรณตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ ของบริษทั เพ่ือให้มัน่ใจว่า บริษทัมีนโยบาย
การก าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบติั และขอ้ก าหนดในการด าเนินการท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่
กบัทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัทั้งภายในและภายนอกขององคก์ร และเพ่ือให้การตดัสินใจและการด าเนินการทาง
ธุรกิจท่ีอาจมีความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณา และปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทจึงได้จัดท า
นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นขึ้น ทั้งน้ีได้น านโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้ งฉบับไปเปิดเผยใน
เวบ็ไซตบ์ริษทั https://www.sncformer.com/th 
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4. การแจง้เบาะแส (Whistleblowing) 
เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ยุติธรรม และตรวจสอบได้ บริษัทจึงได้

ก าหนดนโยบายให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือการแจง้เบาะแส จากการกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือละเมิด
นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่งผลถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคก์ร  
บุคคลใดหากพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือส่อไปในทางทุจริตท่ีมีผลเก่ียวขอ้งกบับริษทัและ
บริษทัย่อยทั้งทางตรงและทางออ้ม ตอ้งไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดงักล่าว ควรแจง้ โดยผ่านช่องทางการรับ
เร่ืองไวใ้นนโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริตท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยผูร้้องเรี ยน
จะตอ้งระบุรายละเอียดของเร่ืองท่ีจะแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน พร้อมช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถ
ติดต่อได ้และส่งมายงัช่องทางรับเร่ือง ดงัน้ี 

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 (ฝ่ายประชาสัมพนัธ ์/ เลขานุการบริษทั) หรือ 
6. แจง้ผา่นช่องทาง กล่องแดงรับแจง้เบาะแส (ตั้งอยูท่ี่ตึกส านกังานใหญ่และท่ีระยอง) 
 
ทั้งน้ี หากผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน มีขอ้ร้องเรียน กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ หรือรองประธาน

กรรมการบริหาร ขอให้ท่านส่งเร่ืองร้องเรียนมายงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ซ่ึงบุคคลท่ีสามารถแจง้เบาะแส 
หรือขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ คือ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษทัไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่แข่งทางการ
คา้ เจา้หน้ี ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั 

 
8.1.5 แผนการสืบทอดตำแหน่ง 

บริษทัไดเ้ลง็เห็นถึงความจ าเป็นและความส าคญัของการสืบทอดงาน ในกรณีท่ีมีต าแหน่งว่างลง  ซ่ึงนอกจาก
บริษทัจะตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  เพ่ือท าหน้าท่ีสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงแลว้  บริษทัยงัไดจ้ดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งขึ้น  โดยท าการคดัเลือกบุคคลท่ี
จะปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งดงักล่าว ทั้งน้ีบริษทัมีการก าหนดแผนสืบทอดต าแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ
ผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารในต าแหน่งท่ีส าคญั คือ ประเมินความพร้อมของทีมงานให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ ก าหนดแผนสร้าง
ความพร้อมของทีมงาน สร้างแผนสรรหาผูบ้ริหารและพนักงานโดยพฒันาฝึกอบรมไวล้่วงหน้า คดัเลือก ประเมินผล
งาน และประเมินศกัยภาพของผูบ้ริหารและพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม  พฒันาทักษะของผูบ้ริหารและ
พนกังานท่ีคาดว่าจะเป็นผูสื้บทอดต าแหน่ง 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
  

คณะกรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทัย่อย และสารสนเทศทางการเงินท่ี
ปรากฎในรายงานประจ าปี  งบการเงินดงักล่าวจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย  โดย
เลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ  และใชดุ้ลยพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการท่ีดี
ท่ีสุดในการจดัท า  รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  เพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนทัว่ไป   
  

คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีและด ารงรักษาไวซ่ึ้งระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้มัน่ใจไดอ้ย่างมีเหตุผลว่าขอ้มูลทางการบญัชีมีความถูกตอ้ง  ครบถว้นและเพียงพอท่ีจะด ารง
รักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น  ตลอดจนเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั   
    

ทั้งน้ีคณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ  ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพ
ของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองน้ีปรากฏใน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจ าปีน้ีแลว้   
  

คณะกรรมการมีความเห็นว่า  ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ  และบริษทัยอ่ย  โดยรวมอยูใ่นระดบัที่น่า
พอใจและสามารถสร้างความเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทั ฯ  
และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
 
 

 
 

ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล 
ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริษทั 
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8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา 
8.2.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล 

โดยมีนายพรชยั ศิริกิจพาณิชยก์ูล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั เป็นการประชุมร่วมกบั ผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบภายใน ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
1. สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินส าหรับปี 2563 ร่วมกับผูบ้ริหารและ

ผูส้อบบัญชี เพ่ือให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยได้จัดท าขึ้นอย่างถูกต้องตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางเงิน และมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ ครบถว้น และเช่ือถือได ้พร้อมทั้ง
ให้ขอ้สังเกตและรับทราบแนวทางแกไ้ขปัญหา เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่บริษทั 

2.  สอบทานให้บริษทัมีการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) 
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีจากผลการปฏิบติังาน ประสบการณ์ ความเป็นอิสระ และค่าตรวจสอบบญัชี 
ซ่ึงไม่ขดัต่อประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีมติเห็นชอบเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั  เพ่ือพิจารณาและขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี  นอกจากน้ียงัได้
พิจารณาขอบเขตแนวทางและแผนการสอบบญัชีประจ าปี และประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั  

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทั 

6. สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น  ระเบียบ
ปฏิบติัและขอ้กฎหมาย ซ่ึงบริษทัไดผ้่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ ( Thailand ‘s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Committee : CAC ) เม่ือ
วนัท่ี 21 สิงหาคม 2561  เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัมีระบบการควบคุมท่ีเหมาะสม และ เพียงพอในการป้องกนัความเส่ียง
ดา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึ้น   

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดติ้ดตามการด าเนินงานในปี 2563  ตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ ท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยมีความเห็นว่า บริษทัไดจ้ดัท างบการเงินอย่างถูกตอ้งในสาระส าคญัตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลรายการระหว่างกนัหรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม/จ านวนประชุมทั้งหมด 

ปี 2562 ปี 2563 
1. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ 3/4 4/4 
2. นายชยัศกัด์ิ องัคสุ์วรรณ กรรมการตรวจสอบ 4/4 4/4 
3. นางชนิสา ชุติภทัร์ กรรมการตรวจสอบ 4/4 3/4 



ส่วนที่ 2 การก ากับดูแลกิจการ 

103 
 

อยา่งเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจ มีการปฏิบติัตามกฎหมาย 
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ตามท่ีบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยนายสุชาติ 

บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ นางชนิสา ชุติภทัร์ และ นายชยัศกัด์ิ องัคสุ์วรรณ เป็นกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทัฯ โดยในปี 2563 ไดมี้การจดัประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง เป็นการประชุมร่วมกบั ผูส้อบบญัชี และผูต้รวจ
สอบภายในตามความเหมาะสม ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 

1. สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินส าหรับปี 2563 ร่วมกับผูบ้ริหารและ
ผูส้อบบัญชี เพ่ือให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษทัฯ และบริษัทย่อยได้จดัท าขึ้นอย่างถูกต้องตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางเงิน และมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ ครบถว้น และเช่ือถือได ้พร้อมทั้ง
ให้ขอ้สังเกตและรับทราบแนวทางแกไ้ขปัญหา เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่บริษทั 
 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 
3. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 

4. พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีจากผลการปฏิบติังาน ประสบการณ์ ความเป็นอิสระ และค่าตรวจสอบบญัชี 
ซ่ึงไม่ขดัต่อประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีมติเห็นชอบเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาและขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี  นอกจากน้ียงัได้
พิจารณาขอบเขตแนวทางและแผนการสอบบญัชีประจ าปี และประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั  

 
5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย

และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่า รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทั 

 
6. สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ระเบียบ

ปฏิบติัและขอ้กฎหมาย ซ่ึงบริษทัฯ ไดผ้า่นการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Committee : CAC) เม่ือ
วนัท่ี 21 สิงหาคม 2561 เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ มีระบบการควบคุมท่ีเหมาะสม และ เพียงพอในการป้องกนัความเส่ียง
ดา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึ้น   
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัได้ติดตามการด าเนินงานในปี 2563 ตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีความ
รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยมีความเห็นว่าบริษทัไดจ้ดัท างบการเงินอยา่งถูกตอ้งในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชี
ท่ีรับรองทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลรายการระหว่างกนัหรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่าง
เพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมกับสภาพธุรกิจมีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 
 

 
 

  

 (นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ  
การปฏิบติัหน้าท่ีของ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง คณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 

1)  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
 ในรอบปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ท าหน้าท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริษัทและก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้กับ
กรรมการ กรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารระดบัสูง ให้เหมาะสม โปร่งใส และสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลและ
ตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทั เพื่อให้การด าเนินงานของบริษทัเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอนัจะ
น าพาบริษทัไปสู่ความส าเร็จท่ีย ัง่ยืน ท าให้เกิดความเช่ือมัน่แก่ผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนโดยเขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม/จ านวนประชุมทั้งหมด 

ปี 2562 ปี 2563 
4. นายชยัศกัด์ิ  องัคสุ์วรรณ ประธาน 2/2 2/2 
5. นายวิศาล  วุฒิศกัด์ิศิลป์ กรรมการ 2/2 2/2 
6. พล.ต.ท. นพศกัด์ิ ภูวฒันเศรษฐ กรรมการ 2/2 2/2 

โดยมี นายรัฐภูมิ  นนัทปถวี เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 
2)  คณะกรรมการบริหาร 

ในรอบปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัและเป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดย
กรรมการบริหารไดเ้ขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม/จ านวนประชุมทั้งหมด 

ปี 2562 ปี 2563 
1. นายสมชยั ไทยสงวนวรกลุ ประธาน 11/12 11/11 
2. นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ /1   กรรมการ - 7/7 
3. นายสมบุญ เกิดหลิน (ลาออก) กรรมการ 12/12 4/4 
4. นายสามิตต ์ผลิตกรรม /2(ลาออก) กรรมการ 3/3 - 

โดยมีนางสาวอจัฉรา นิวงษา เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
/1นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2563 เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 แทนนายสมบุญ เกิด
หลินท่ีลาออกไป เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563  
/2 นายสามิตต ์ผลิตกรรม ไดล้าออกจากการเป็นพนกังานของบริษทั โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 30 เมษายน 2562 
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3)  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
ในรอบปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ( Risk Management Committee : RMC ) คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงไดส้นบัสนุนและปฏิบติังานโดยอาศยัหลกัการพ้ืนฐานของการก ากบัดูแลกิจการขององคก์รท่ีดี (Good 
Corporate Governance) เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัเติบโตอย่างย ัง่ยืน โดยมีการเช่ือมโยงกบัวิสัยทศัน์ ภารกิจ 
และเป้าหมายขององค์กร และมีกรอบการบริหารจดัการความเส่ียงองค์กรตามแนวทางสากล  รวมถึงส่งเสริมและ
สนบัสนุนให้มีการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร และปลูกฝังให้เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมของกลุม่บริษทั เพื่อให้ผู ้
มีส่วนไดเ้สียขององคก์รสามารถเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานเชิงกลยทุธ์ของกลุ่มบริษทัมุ่งไปสู่การบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม/จ านวนประชุมทั้งหมด 

ปี 2562 ปี 2563 
1. นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ /1 ประธาน - 1/1 
2. นายสมบุญ เกิดหลิน (ลาออก) ประธาน 4/4 2/2 

โดยมีนายพรชยั ศิริกิจพาณิชยก์ูล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

/1นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเส่ียงจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2563 เมื่อวนัท่ี 13 
พฤษภาคม 2563 แทนนายสมบุญ เกิดหลินท่ีลาออกไป เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 

 
4)  คณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม 

ในรอบปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ไดส่้งเสริมให้การด าเนินงาน
ของกลุ่มบริษทัเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  เพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกฝ่าย ตลอดจนเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมและส่งเสริมการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน โดยเขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม/จ านวนประชุมทั้งหมด 

ปี 2562 ปี 2563 
1. นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล /1 ประธาน - - 
2. นายสมบุญ เกิดหลิน (ลาออก) ประธาน 6/6 1/1 
3. นายสามิตต ์ผลิตกรรม /2 (ลาออก) ประธาน 1/1 - 

โดยมีนายพรชยั ศิริกิจพาณิชยก์ูล เป็นเลขานุการคณะส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและส่ิงแวดลอ้ม  
 

/1นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคม และส่ิงแวดลอ้มจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2563 เมื่อวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2563 แทนนายสมบุญ เกิดหลินท่ีลาออกไป เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563  
/2นายสามิตต ์ผลิตกรรม ไดล้าออกจากการเป็นพนกังานของบริษทั โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 30 เมษายน 2562 
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108  บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกดั มหาชน | รายงานประจ าปี 2563 
 
 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
 

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) ได้จัดตั้งคณะกรรมก ารสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึง
ประกอบดว้ย กรรมการอิสระทั้งหมดจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่  

1)   นายชยัศกัด์ิ    องัคสุ์วรรณ       ประธานคณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน  
2)   นายวิศาล    วุฒิศกัด์ิศิลป์   กรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน  
3)   พล.ต.ท นพ. นพศกัด์ิ ภูวฒันเศรษฐ   กรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน  

  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยระหว่างปี 2563 คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทนไดมี้การ
ประชุมรวมทั้งส้ิน 2 คร้ัง โดยกรรมการทุกท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบทุกคร้ัง สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี  

1.  พิจารณาหลกัเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
รวมทั้งคดัเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสม และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ น าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นผู ้
แต่งตั้งกรรมการ  

2.  พิจารณาแนวทางก าหนดค่าตอบแทน และรูปแบบของค่าตอบแทน ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของ 
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติั  

3.  พิจารณาหลกัเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง 
รวมทั้งคดัเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสม และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั  

4.  พิจารณาแนวทางก าหนดค่าตอบแทน และรูปแบบของค่าตอบแทน ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของ
ผูบ้ริหารระดบัสูง และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั  

5.  ส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอวาระและเสนอช่ือบุคคลเขา้เป็นกรรมการ 
แทนกรรมการท่ีครบวาระเป็นการล่วงหนา้ ตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวนัท่ี 2 กุมพาพนัธ์ 2564  

  
 
 

 
(นายชยัศกัด์ิ  องัคสุ์วรรณ) 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการบริหาร 
 

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยมี ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล
เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงคณะกรรมการบริหารไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยระหว่างปี 2563 คณะกรรมการบริหารไดมี้การประชุมรวมทั้งส้ิน 11 
คร้ัง โดยกรรมการทุกท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบทุกคร้ัง สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี  

1.  บริหารกิจการของบริษทัฯ ตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าส่ัง และมติของท่ี
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั 

2.  ให้ค  าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อประธานกรรมการบริหาร ในการตัดสินใจในกลยุทธ์ ทิศทางการ
ด าเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากรให้กับบริษทัและบริษทัย่อย รวมทั้งสร้างระบบการ
ท างานของบริษทัและบริษทัยอ่ยให้ไปในทิศทางเดียวกนั 

3.  จดัล าดบัความส าคญัผลของการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัเพื่อน าไปสู่การด าเนินการ รวมถึงการ
พิจารณาจดัสรรทรัพยากรบุคคลและการเงินให้กบับริษทัและบริษทัยอ่ย 

4.  ติดตามผลการด าเนินงานของบริษทั ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทัและเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้และก ากบัดูแลให้การด าเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

5.  พิจารณาอนุมติัการด าเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษทั เช่น การลงทุนต่าง ๆ ตามงบลงทุน
หรืองบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั เป็นตน้ โดยวงเงินส าหรับแต่ละรายการเป็นไปตามตาราง
อ านาจอนุมติัท่ีผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

6.  การกูย้ืมหรือการระดมเงินหรือการขอรับเงินกูจ้ากธนาคารหรือความช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อใช้การ
ด าเนินธุรกิจและการลงทุน 

7.  พิจารณาก าหนดโครงสร้างองค์กร มาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบขอ้มูล
สารสนเทศ อ านาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจา้ง การโยกยา้ย การเลิกจ้าง การก าหนดเงินค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน โบนัสและสวสัดิการพนักงาน โดยขอบเขตอ านาจเป็นไปตามตารางอ านาจอนุมติัท่ีผ่านการอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั 

8.  ก าหนดนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 
9.  ก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียง รวมถึงกฎเกณฑ์ ประกาศ และนโยบายและขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีเป็น

ธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษทั 
10.  ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นใดหน่ึงคนหรือหลายคนปฏิบติัการอย่างหน่ึงอย่างใด โดยอยู่

ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริหารอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจ หรือการมอบอ านาจนั้นๆไดต้ามท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ี 
การมอบอ านาจดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้ผูรั้บมอบอ านาจสามารถอนุมติัรายการใดท่ีตน บุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง บุคคลอาจมีความขดัแยง้ บุคคลมีส่วนไดเ้สีย หรือมีผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดท่ีขดัแยง้กบัผลประโยชน์
ของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย มีอ านาจในการอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

11.  ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัและบริษทัย่อย โดยใช้
ขอ้มูลภายในของบริษทั ท่ีมีสาระส าคญัและยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น รวมทั้ง
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ก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณของบริษทัให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน หลีกเล่ียงหรืองดการซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง
บริษทัและบริษทัยอ่ยในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน 

12.  ด าเนินการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราวๆไป 
 
 
 

                              
ดร.สมชยั  ไทยสงวนวรกุล 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  โดยมี นายสมชาย งาม
กิจเจริญลาภ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยระหว่างปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดมี้การประชุมรวมทั้งส้ิน 3 คร้ัง โดย
กรรมการทุกท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบทุกคร้ัง สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี   

1.  ก าหนดนโยบายและกรอบการด าเนินงานการบริหารความเส่ียงทุกประเภทของบริษทั   
2.  จดัวางรูปแบบโครงสร้างของการบริหารความเส่ียงของบริษทั ก าหนดกลยุทธ์ท่ีใชใ้นการบริหารความ

เส่ียง และจดัท าระบบเตือนภยัของความเส่ียงทุกประเภทเพื่อจดัการความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้ให้
สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทั   

3.  ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อทบทวนและพัฒนาระบบความเส่ียงให้มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้ งให้มีการจัดท าวิเคราะห์ประเมินปัจจัยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้ น และจะมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของบริษทั ทั้งความเส่ียงท่ีมาจากภายนอกและท่ีจะเกิดขึ้นภายในบริษทั  

4.  จดัให้มีการส่ือสาร และท าความเขา้ใจกบัคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง   
5.  ประเมินสถานการณ์เป็นระยะ เพ่ือให้มัน่ใจว่า การจดัการความเส่ียงมีความเพียงพอ และเหมาะสม ไดถู้ก

น าไปปฎิบติัอย่างต่อเน่ือง และเป้าหมายท่ีก าหนด รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย
อื่นๆอยา่งเหมาะสม  

 
 
 

 
(นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ) 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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รายงานคณะกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภบิาล สังคมและสิ่งแวดลอ้ม (ESG) 
  

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) ได้จัดตั้ งคณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม (ESG) โดยมีนางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล ประธานเป็นคณะกรรมการ ESG   

คณะกรรมการ ESG ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ โดยระหว่างปี 2563 คณะกรรมการ ESG ไดมี้การประชุมรวมทั้งส้ิน 1 คร้ัง โดยกรรมการทุก
ท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบทุกคร้ัง สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี  

1.  พิจารณาทบทวนนโยบายเก่ียวกบัหลกับรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของ
บริษทัอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัของสากล และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

2.  พิจารณาประเด็นส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกส่วน ทั้งในดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ตลอด
สายโซ่อุปทานเพื่อก าหนดวตัถุประสงค ์และกลยทุธ์ในการด าเนินการ  

3.  ติดตามผลการด าเนินการของคณะท างาน ให้ค  าปรึกษาและแนะน าแนวทางการด าเนินการ ให้สอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงค ์และเป็นไปแนวปฏิบติัของสากล  

4.  ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษทัให้เป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาลของสถาบันก ากับ เช่น ตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น ด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  

5.  น าแนวทางการก กบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทยของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการของ 
OECD (OECD Principles of Corporate Governance) มาใช้เป็นหลกัในการด าเนินงาน ได้แก่ สิทธิของผูถื้อหุ้น การ
ปฏิบติั ต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ  

6.  ส่งเสริมการเผยแพร่วฒันธรรมในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการมีส่วนร่วมในก ารด าเนินกิจกรรมเพื่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืนให้เป็นท่ีเขา้ใจทัว่ทุกระดบั และมีผลในทางปฏิบติั  

7.  ทบทวนผลการด าเนินงานประจ าปี เปรียบเทียบกบัเป้าหมายเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินการของ
บริษทัฯ ให้สอดคลอ้งกบันโยบายเก่ียวกบัหลกับรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทั
ในปีต่อไป  
  
  
 

 
(นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล) 

ประธานคณะกรรมการ ESG 
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9  การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 
9.1 การควบคุมภายใน  

บริษทัให้ความส าคญัอย่างย่ิงต่อการจดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการที่ดี กล่าวคือ การปฏิบติังานในหน้าท่ีต่างๆ ดว้ยความโปร่งใส ยุติธรรม เช่ือถือได ้และมีกลไกการถ่วงดุลอ านาจ
ซ่ึงสามารถตรวจสอบได้ อันจะน าไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น พนักงาน และผูมี้ส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย โดย
คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าท่ีสอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน 
(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีดี ตลอดจนสอบทานการปฏิบติังานของบริษทัให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัมีระบบการด าเนินธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

บริษทัไดป้ระเมินและพิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั  ภายใตแ้นวคิดของ The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (“COSO”) โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่าย
บริหารในดา้นต่างๆ ครอบคลุม 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

(1)  สภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment)  
(2)  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
(3)  มาตรการควบคุม (Control Activities)   
(4)  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล (Information & Communication) และ  
(5)  ระบบติดตาม (Monitoring Activities) 
 
ทางคณะกรรมการบริหาร ไดจ้ดัให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบการควบคุมภายในให้มี

ระบบการท างานท่ีรัดกุม เหมาะสมรวมถึงการควบคุมดูแลการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ี
เก่ียวโยงอยา่งเพียงพอ สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัจากการท่ีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้น าไปใชโ้ดยมิชอบ และ
มีคณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานและติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบติัตามระบบ
การควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษทัให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  โดย
คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตั้งให้ นายพรชยั ศิริกิจพาณิชยก์ูล ด ารงต าแหน่ง ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายในของ
บริษทั และไดว่้าจา้งผูต้รวจสอบภายในจากหน่วยงานอิสระจากภายนอก คือ  บริษทั ยูนีค แอดไวเซอร์ จ ากดั (“ยูนีค 
แอดไวเซอร์ฯ”) ซ่ึงมี นายโกศล แยม้ลีมูล ท าหนา้ท่ีหวัหนา้โครงการตรวจสอบภายใน  โดยคณะกรรมการตรวจสอบได ้
ก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในการปฏิบติังาน ดงัน้ี  

1. สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
2. สอบทานความเช่ือถือไดข้องขอ้มูลทางบญัชี รายงานทางการเงิน วิธีการบนัทึกบญัชีและมาตรฐานการบญัชี 
3. การดูแลรักษาทรัพยสิ์นและผลประโยชน์ของบริษทั 
4. สอบทานการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
5. การให้ค  าปรึกษา แนะน าหรือขอ้คิดเห็นให้มีการปฏิบติัตามระบบการปฏิบติังานท่ีบริษทั ก าหนดไว ้
6. บนัทึกรายงานการประชุม รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบติัตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. สอบทานการประเมินความเส่ียง และติดตามการบริหารความเส่ียง 
ในส่วนของผูต้รวจสอบภายใน จากหน่วยงานภายนอกจะปฏิบติัหน้าท่ีสอบทานและประเมินความเพียงพอ

ของการออกแบบและวางระบบควบคุมภายในของบริษทั (Control Design) และการทดสอบการปฏิบติังานตามระบบ
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ควบคุมภายในท่ีมีอยูข่องกลุ่มบริษทั (Test of Controls) ร่วมกบัส่วนงานตรวจสอบภายในของบริษทั โดยการตรวจสอบ
เอกสาร การสัมภาษณ์ และสอบถามจากผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการฝ่าย และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยทั้งผูต้รวจสอบภายในของ
บริษทั และผูต้รวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก ได้ร่วมกนัจดัท ารายงานสรปุผลการสอบทานระบบควบคุม
ภายในของบริษทั น าเสนอรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา 
 
9.1.2 ข้อบกพรอ่งเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน  

จากการเขา้สอบทานและประเมินความเพียงพอของการออกแบบและวางระบบควบคุมภายในของบริษทั 
(Control Design) และการทดสอบการปฏิบติังานตามระบบควบคุมภายในท่ีมีอยู่ของกลุ่มบริษทั (Test of Controls ) มี
ขอ้สังเกตท่ีพบจากการสอบทาน และมีความคืบหนา้ในการด าเนินการติดตามแกไ้ข ดงัน้ี 

 
ขอ้สังเกตท่ีพบ 

 
ระดบัความเส่ียง การด าเนินการ 

1.การจดัท าเอกสารรับโอนสินคา้
ส าเร็จรูประหว่างฝ่ายผลิตและฝ่าย
คลงัสินคา้ จดัท าไม่ต่อเน่ือง 

ปานกลาง มีการน าเอกสารรับโอนสินคา้ส าเร็จรูป มาใชง้านเพื่อ
บนัทึกรับโอนสินคา้ส าเร็จรูปเขา้คลงัสินคา้ 
สถานะ : มีการด าเนินการแลว้ 

2. การแบ่งแยกหนา้ท่ีระหว่างผูดู้แล
วตัถุดิบและผูบ้นัทึกขอ้มูลในระบบ
ไม่เหมาะสม (ระบบ Navision) 

ปานกลาง มีการก าหนด Flow การปฏิบติังาน และแบ่งแยกหนา้ท่ี 
ก าหนดหนา้ท่ีรับผิดชอบ ในหน่วยงานคลงัสินคา้ 
สถานะ : มีการด าเนินการแลว้ 

3. บนัทึกรับสินคา้ส าเร็จรูปจากการ
ผลิตเขา้คลงัสินคา้ล่าชา้ 

ปานกลาง เม่ือพนกังานท่ีน าสินคา้ท่ีผลิตเสร็จเขา้พ้ืนท่ีคลงัสินคา้แลว้ 
จะน าเอกสารมาจดัส่งให้ เจา้หนา้ท่ีท่ีดูแลการรับสินคา้
ส าเร็จรูปบนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบในแต่ละวนั 
สถานะ : มีการด าเนินการแลว้ 

4.การทบทวนสิทธ์ิการเขา้ถึงขอ้มลู
ของผูใ้ชง้านในระบบ (SAP, 
Navision, Express) 

ต ่า มีการก าหนดการทบทวนสิทธ์ิช่วงไตรมาส 1 และไตร
มาส 3  ของทุกปี  
สถานะ : อยูร่ะหว่างด าเนินการ 

5. การก าหนดช่วงเวลาในการซกัซอ้ม
แผนกูค้ืนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ยงัไม่ชดัเจน 

ปานกลาง ทีมงาน MIS จดัท าแผนซกัซอ้ม และเตรียมความพร้อม
เพื่อให้สามารถด าเนินการไดต้ามแผนไดใ้นช่วงเดือน 
มีนาคม 2564 
สถานะ : อยูร่ะหว่างด าเนินการ 

 

              ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายงานผลการสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน  และไดแ้จง้ให้ฝ่ายบริหารของบริษทัรับทราบและด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขประเด็นขอ้สังเกตท่ีพบจาก
การตรวจสอบ  ซ่ึงประเด็นดังกล่าวท่ีพบ มีความเส่ียงอยู่ในระดับกลางและระดับต ่า  คณะกรรมการตรวจสอบจึง
พิจารณาเบ้ืองตน้ ระบบการควบคุมภายในของบริษทัยงัอยูใ่นระดบัที่เหมาะสม  
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             นอกจากน้ี บริษทัฯไดจ้ดัท าแบบประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายในของบริษทั  โดยคณะกรรมการ
บริษทัพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ  มีความเห็นว่า ทางบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
เพียงพอกบัการประกอบธุรกิจและการด าเนินงานของบริษทั 
 
 9.1.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกตา่งไปจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท หรือผู้สอบบญัชีมขี้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

- ไม่มี – 
 

9.1.4  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ได้ดูแลให้ผู้ดำรงตำแหนง่ หัวหน้างานตรวจสอบภายในมวีุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ท่ีเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏบิัติหน้าท่ี 

บริษทัมอบหมายให้ นายพรชยั ศิริกิจพาณิชยก์ูล ซ่ึงด ารงต าแหน่ง ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายในของบริษทั 
และเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบัติหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทั ทั้งน้ี จากการพิจารณาคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ของหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั  พบว่ามีความเหมาะสมในการท าหน้าท่ี เน่ืองจาก เป็นผูมี้
ประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน รวมทั้งผา่นการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมและเพียงพอกบัการปฏิบติัหน้าท่ีตรวจสอบ
ภายในของบริษทั 

 
9.1.5 การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพ้ิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกับงานตรวจสอบภายในของบริษัท (กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ หัวข้อขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีของ
คณะกรรมการตรวจสอบ) 
 
9.2 รายการระหว่างกนั (ถ้าม)ี 
9.2.1 ระบุช่ือกลุ่มบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสัมพนัธ์ (เช่น เป็นบิดาของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษทัที่
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 30 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด) และเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน เช่น 
ลกัษณะ ปริมาณ เง่ือนไขของรายการระหว่างกนั อตัราดอกเบ้ีย ราคาซ้ือ ราคาขาย มูลค่าของรายการระหว่างกนั หรือค่า
เช่าท่ีเกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งแสดงราคาประเมิน หรืออตัราค่าเช่าท่ีประเมินโดยบุคคลท่ีสาม หรือแสดงไดว่้าเป็นราคาท่ี
เป็นธรรม  ทั้งน้ี หากเป็นรายการระหว่างกนักบับริษทัร่วมหรือบริษทัยอ่ยท่ีมีกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และผู ้
มีอ  านาจควบคุมของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยถื์อหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

-ไม่มี- 
9.2.2  อธิบายความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดงักล่าวว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัแลว้
หรือไม่ อยา่งไร โดยใหจ้ดัให้มีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองดงักล่าวดว้ย 

-ไม่มี- 
9.2.3 ให้อธิบายนโยบายและแนวโนม้การท ารายการระหว่างกนัในอนาคต  

บริษทัไดก้ าหนดนโยบายการท ารายการระหว่างกนัในอนาคตไวด้งัน้ี หากบริษทัมีการเขา้ท ารายการระหว่าง
กนัในอนาคต บริษทัจะปฏิบติัตามมาตรการการอนุมติัรายการระหว่างกนั โดยการเขา้ท ารายการระหว่างกนัของบริษทั
ในอนาคตนั้น จะเป็นรายการตามปกติธุรกิจท่ีมีเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัตามปกติธุรกิจ  ไม่มีการ
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ถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ (เกินร้อยละ 10) ส่วนนโยบายการก าหนด
ราคาระหว่างบริษทักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนันั้น จะก าหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกบัท่ีก าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  ส าหรับราคาสินคา้ท่ีซ้ือจากบริษทัยอ่ย จะเป็นไปตามราคาขายของบริษทัยอ่ยท่ี
ก าหนดจากราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมโดยเทียบเคียงไดก้บัราคาตลาด ทั้งน้ี บริษทัจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกับเข้าท ารายการ ความจ าเป็น ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาและอัตรา
ค่าตอบแทนของรายการดงักล่าว ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่าง
กนัท่ีอาจเกิดขึ้น บริษทัจะจดัให้มีบุคคลท่ีมีความรู้ความช านาญพิเศษท่ีเป็นอิสระจากบริษทั และบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือผูป้ระเมินราคาอิสระ หรือส านกังานกฎหมาย เป็นตน้ เป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการ
ระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของบุคคลท่ีมีความรู้ความช านาญพิเศษจะถูกน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทั หรือผูถื้อหุ้น แลว้แต่กรณี เพื่อให้มีความมัน่ใจว่าการเขา้ท า
รายการดงักล่าวจะไม่เป็นการยกัยา้ย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทั หรือบริษทัย่อย หรือบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ของบริษทั หรือบริษทัย่อย และบริษทัจะเปิดเผยรายการระหว่างกนั และรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามกฎเกณฑ์
ระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชี 

รายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตาม
ระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยเคร่งครัด และจะตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการอนุมติัรายการรายการใดๆ ท่ีตนเองหรือบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งขอ้ง เขา้ไปมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด โดยบริษทัจะปฏิบติัให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าส่ัง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตลอดจนถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเก่ียวโยงกนัและการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทั และตามมาตรฐานบญัชีโดยเคร่งครัด 
9.2.4 กรณีท่ีมีการแสดงราคาประเมินประกอบการท ารายการระหว่างกนั ให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ี
มีการประเมินราคาและราคาประเมิน พร้อมทั้งให้แนบขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินราคาดงักล่าว 
 -ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกบัผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู ้บริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย

ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี และเลขานุการบริษทัของบริษทั 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ 

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษทั  
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

1. นาย สาธิต  ชาญเชาวน์กุล 
- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
ได้รับแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น คร้ังท่ี 15/2552 เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 
2552 
 

72 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- Master of Science in Textile 

Technology 
University of Leeds, UK 
- วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต                   
- อุตสาหการโรงงาน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ผ่านการอบรม 
- หลกัสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุ่น 83/2550 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

ไม่ม ี ไม่มี 2552 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการบริษทั 
 

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   

ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้
ส าหรับยานพาหนะ ชิ้นส่วน
อุปกรณ์เครืองใช้ไฟฟ้า ผลิตและ
ประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า การ
ด าเนินงานอ่ืนๆ เช่น แม่พิมพ ์

2552 - ปัจจุบนั - กรรมการตรวจสอบ 
 

บมจ. ฝาจีบ 
ธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตฝาบรรจุ
ภัณฑ์ 

2534 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั เอสพีซีโฮมไอเดีย จ ากดั 
ธุรกิจสินค้าตกแต่งบ้าน 

2556 - ปัจจุบนั - กรรมการตรวจสอบ 
 

บมจ. ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี่ 
ธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตและ
จ าหน่ายเอทานอล 

 



SNCส่วน 
 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั  

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษทั  
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสูตร Director Accreditation 
Program  (DAP) รุ่น 39/2548 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Board Nomination and 

Compensation Program รุ่น 7/2562 
(BNCP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Corporate Governance for 

Capital Market Intermediaries รุ่น 
7/2558 (CGI) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้
และการพาณิชย ์รุ่นท่ี 1 (TEPCOT) 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
- หลกัสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 5  
สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 
- หลกัสูตร International Advanced 

Management Program  
Massachusetts Institute of Technology, 

2556 – พ.ค.
2562 

- กรรมการ 
 

บริษทั วิทยค์อร์ป โปรดกัส์ จ ากดั 
ธุรกิจการขายส่งเคมีภัณฑ์ทาง
อุตสาหกรรม 

2547 – ก.ค.
2563 

- กรรมการตรวจสอบ 
 

บริษทั เอเซียพลสั กรุ๊ป โฮลดิ้ง 
จ ากดั (มหาชน) 
ธุรกิจการเงิน  

2558 –ก.ค. 
2563 

- กรรมการอิสระ 
 

บริษทั หลกัทรัพยเ์อเซียพลสั 
จ ากดั 
ธุรกิจการเงิน ตัวแทนค้า
หลักทรัพย์ 

2552 - ปัจจุบนั - กรรมการตรวจสอบ 
 

บมจ. ลลลิ พร็อพเพอร์ต้ี 
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 



ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 
 

 
 

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษทั  
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

USAปี2549 
- หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร
ภาครัฐร่วมเอกชน วปรอ. 4414 
- หลกัสูตร Planning & Resource 

Management    
Massachusetts Institute of Technology, 
USAปี 2528 

2. นาย สมชยั ไทยสงวนวรกุล 
- กรรมการ 
ได้รับแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2547 เม่ือ
วันท่ี 19 เมษายน 2547  
- ประธานกรรมการบริหาร 
ได้รับแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2547 เม่ือ
วันท่ี 19 เมษายน 2547 

64 - รัฐประศาสนศาตร์ดุษฎีบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

- บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

- การจดัการภาครัฐและภาคเอกชน
มหาบณัฑิต 
สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ 

- รัฐศาสตรบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

ผ่านการอบรม 
- หลกัสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุ่น 55/2548 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

5.76% เป็นบิดาของ
นางสาวสินีนารถ 
ไทยสงวนวรกุล 

2547 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการบริหาร 
 

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
และชิ้นส่วนยานยนต์ 

2547 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน อี
โวลูชัน่ จ ากดั 
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ส าหรับ
เคร่ืองท าความเยน็ 

2547 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั เอส เอน็ ซี คลูลิ่ง ซพัพลาย 
จ ากดั 
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ 

2553 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จ ากดั 
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเคร่ืองท าความ
เยน็ 

2554 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั 
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติก 



SNCส่วน 
 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั  

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษทั  
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

ไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 31/2548 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification 

Program Update (DCPU) รุ่น 2/2557 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Advanced Audit Committee 

Program (AACP) รุ่น 25/2560 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Capital Market Academy 

Leader Program (CMA) รุ่น 10 
สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 
- หลกัสูตร The Senior Executive 

Program (SEP) รุ่น 19 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสูตร Leadership Development 

2555 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอน
โทโลจี จ ากดั 
ธุรกิจผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

2557 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก ฮีต 
ปัมพ ์จ ากดั 
ธุรกิจผลิตปัมพ์ท าความร้อน 

2557 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จ ากดั 
ธุรกิจพลังงาน 

2554 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั อินฟินิต้ี พาร์ท จ ากดั 
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ส าหรับ
เคร่ืองท าความเยน็ 

2554 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ 
จ ากดั 
ธุรกิจป๊ัม ขึน้รูป ชิ้นส่วนโลหะ 

2553 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั อลัทิเมท พาร์ท จ ากดั 
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ส าหรับ
เคร่ืองท าความเยน็ 

2559 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จ ากดั 
ธุรกิจพลังงาน 

2560 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั โอดิน เมียนมาร์ จ ากดั 
ธุรกิจพลังงาน 



ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 
 

 
 

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษทั  
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

Program (LDP)  
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
- หลกัสูตร Advanced Master of 

Management (AMM) รุ่น 1 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 

2557 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั เมอิโซะ เอสเอน็ซี พริซิชัน่ 
จ ากดั 
ธุรกิจแม่พิมพ์ 

2556 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก วอ
เตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ากดั 
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองท า
น า้ร้อน 

2542 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั ซีอุส เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั 
ธุรกิจประกอบกิจการผลิตและการ
ส่งไฟฟ้า 

2561 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บมจ. ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์ 

2563 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั สยามเอน็ไวรอนเมนทอล
เทคโนโลยี่ จ ากดั 
ธุรกิจจัดการน า้เสีย บริการ
สาธารณูปโภค 

2560 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั อีคอท เอน็เตอร์ไพรซ์ 
จ ากดั 
ธุรกิจจัดฝึกและให้ค าแนะน าใน
การอบรม 



SNCส่วน 
 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั  

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษทั  
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

2546 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั เอสเอน็ซี โฮลด้ิง จ ากดั 
ธุรกิจโฮลดิง้ 

2558 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั เฮอร์คิวลิส ออยล ์จ ากดั 
ธุรกิจซ้ือขายน า้มันเชื้อเพลิง 

2563 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั ไฮเจีย แอนด ์ลาโซ่ โคออพ
เปอเรชัน่ จ ากดั 
ธุรกิจประกอบกิจการค้าเคร่ืองจักร 
เคร่ืองกล เคร่ืองทุ่นแรง 

3. นาย สมชาย งามกิจเจริญลาภ 
- กรรมการ 
ได้รับแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 4/2563 เม่ือ
วันท่ี 13 พฤษภาคม 2563 
- รองประธานกรรมการบริหาร 
ได้รับแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือ
วันท่ี 26 มกราคม 2564 
- ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
ได้รับแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 4/2563 เม่ือ
วันท่ี 13 พฤษภาคม 2563 

54 - Master of Engineering 
Shizuoka University, Japan 
- วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ผ่านการอบรม 
- หลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 89/2554 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

 

ไม่มี ไม่มี 2563 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
และชิ้นส่วนยานยนต์ 

2563 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั อินฟินิต้ี พาร์ท จ ากดั 
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ส าหรับ
เคร่ืองท าความเยน็ 

2555 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั เอสเอน็ซี ครีเอติวิต้ี แอน
โทโลจี จ ากดั 
ธุรกิจผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

2563 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน อี
โวลูชัน่ จ ากดั 
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ส าหรับ
เคร่ืองท าความเยน็ 



ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 
 

 
 

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษทั  
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

- กรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม 
ได้รับแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือ
วันท่ี 26 มกราคม 2564 
 

2557 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก ฮีต 
ปัมพ ์จ ากดั 
ธุรกิจผลิตปัมพ์ท าความร้อน 

2556 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ 
จ ากดั 
ธุรกิจป๊ัม ขึน้รูป ชิ้นส่วนโลหะ 

4. นาย ชยัศกัด์ิ องัคสุ์วรรณ 
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
ได้รับแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปีคร้ังท่ี 20/2557 เม่ือวันท่ี 3 
เมษายน 2557 
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
 

71 - รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต 
สาขาการจดัการภาครัฐและเอกชน 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- นิติศาสตร์บณัฑิต   
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
 

ไม่มี ไม่มี 2557 - ปัจจุบนั - กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ 
- ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
และชิ้นส่วนยานยนต์ 

2559 - ปัจจุบนั - กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ 

 

บมจ. ริช สปอร์ต จ ากดั  
ธุรกิจน าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้า
ประเภทแฟช่ัน 



SNCส่วน 
 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั  

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษทั  
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

ได้รับแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือ
วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2558 
 

ผ่านการอบรม 
- หลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 51/2549 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุ่น 129/2553 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงรุ่นท่ี 10  
สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 
- หลกัสูตรวิทยาการจดัการส าหรับนกั
บริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 1 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร
ภาครัฐร่วมเอกชน วปรอ. 4414 
- หลกัสูตรการก ากบัดูแลกิจการส าหรับ
กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองคก์ารมหาชนรุ่นท่ี 2    
สถาบนัพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูงภาครัฐ (Public Director 
Institute- PDI) 

2556 - 2563 - รองประธานกรรมการ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการ 

 

บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
การบริการอินเทอร์เนต็แบบใช้
สายและไร้สาย 



ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 
 

 
 

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษทั  
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

5. นาย วิศาล วุฒิศกัด์ิศิลป์ 
- กรรมการอิสระ 
ได้รับแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 4/2555 เม่ือ
วันท่ี 27 กรกฎาคม 2555 
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
ได้รับแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 4/2555 เม่ือ
วันท่ี 27 กรกฎาคม 2555 

70 - รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- นิติศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

ผ่านการอบรม 
- หลกัสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุ่น 125/2552 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Financial Statements for 

Directors (FSD) รุ่น 6/2552 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Role of the Compensation 

Committee (RCC) รุ่น 12/2555 

ไม่มี ไม่มี 2555 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ 
- กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
และชิ้นส่วนยานยนต์ 



SNCส่วน 
 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั  

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษทั  
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 
- หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร
ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 15 
- หลกัสูตรการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยส าหรับนกั
บริหารระดบัสูงรุ่นท่ี 8 
สถาบนัพระปกเกลา้ 
- หลกัสูตรการพฒันาบุคลากรให้เป็นนกั
บริหารมืออาชีพ 
สถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั 
ร่วมกบั The Kellogg School of 
Management และ The Maxwell School 
of Citizenship and Public Affairs 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรม
ระดบัสูง (บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 12 
สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยติุธรรม 

2554 - 2560 - ท่ีปรึกษา ส านกังานคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) 
หน่วยงานของรัฐ 

6. นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

61 - Master of Finance 
Wharton School, University of  

0.18% ไม่มี 2557 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการ 

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 



ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 
 

 
 

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษทั  
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

กรรมการอิสระ  
ได้รับแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 6/2557 เม่ือ 
25 ธันวาคม 2557 
 

Pennsylvania, USA 
- เศรษฐศาสตรบณัฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ผ่านการอบรม 
- หลกัสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุ่น 19/2545 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Audit Committee Program 

(ACP) รุ่น 13/2549 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

-หลกัสูตร  Successful Formulation & 
Execution of Strategy (SFE) รุ่น 12/2554 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 
- หลกัสูตร TLCA Executive 

Development Program (EDP)  
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

อิสระ และชิ้นส่วนยานยนต์ 

2551 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ 
 

บริษทั เค เจ เค เอสเตท จ ากดั 
ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 

2563 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ 
 

บริษทั โคเซ็ค จ ากดั 
ธุรกิจด้าน IT 
 

2557 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ 
 

บริษทั ดาร์ค ฮอร์ส ดีเวลลอป
เมน้ท ์จ ากดั 
ธุรกิจห้องอาหารและจ าหน่าย
อาหาร 

2556 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั ทีเจ อินเตอร์ เซอร์วิส จ ากดั 
ธุรกิจน าเท่ียวและงานแสดง 

2558 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ 
 

บริษทั ไนท ์คลบั แคปปิตอล โฮ
ลดิ้ง จ ากดั 
เป็นบริษัทโฮลดิง้ท่ีลงทุนในธุรกิจ
การเงิน 

2543 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ 
 

บริษทั บริหารสินทรัพย ์ไนท คลบั 
แคปปิตอล จ ากดั 
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 



SNCส่วน 
 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั  

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษทั  
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสูตร Leadership Development 
Program (LDP)  
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
-วิทยาการตลาดทุน วตท.14 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2562 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ 
 

บริษทั พีเอสบี 35 จ ากดั 
ธุรกิจให้เช่าท่ีดินและโรงงาน 

2562 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ 
 

บริษทั พีเอสบี 5 จ ากดั 
ธุรกิจให้เช่าท่ีดินและโรงงาน 

2544 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ 
 

บริษทั แพรคติคมั เอนจิเนียร่ิง 
จ ากดั 
ธุรกิจผลิตภณัฑ์อ่ืนๆท่ีมีโครงสร้าง
เป็นโลหะ 

2560 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั ไพลอน จ ากดั (มหาชน) 
ธุรกิจงานฐานรากและก่อสร้าง 

2545 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ 
 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากดั 
(มหาชน) 
ธุรกิจจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก 

2548 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ 
 

บริษทั สตีล พลสั แฟบบริเคชัน่ 
จ ากดั 
ธุรกิจให้เช่าท่ีดินและโรงงาน 

2548 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ 
 

บริษทั สตีลเลอร์ สตีล เวิร์คส์ 
จ ากดั 
ธุรกิจให้เช่าท่ีดินและโรงงาน 

2557 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษทั สาลี่ พร้ินทต้ิ์ง จ ากดั 
(มหาชน) 



ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 
 

 
 

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษทั  
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

- กรรมการอิสระ ธุรกิจโรงพิมพ์ ส่ิงพิมพ์ 

2563 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บริษทั ไฮ คิว ฟาร์มา จ ากดั 
ธุรกิจอาหารเสริม 

2563 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บริษทั เดอะ คอนเน็กซ ์อะคาเด
เมีย จ ากดั 
ธุรกิจการจัดอบรมและสัมมนา 

2541 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั เอ.แอล.เอม็  (ประเทศไทย) 
จ ากดั 
ธุรกิจท่ีปรึกษาด้านการเงิน 

2546 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทัสวนส้มเชียงดาว จ ากดั 
ธุรกิจด้านการบริหารทางการเงิน 

7. นาง ชนิสา ชุติภทัร์ 
- กรรมการอิสระ 
ได้รับแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 6/2557 เม่ือ 
25 ธันวาคม 2557 
- กรรมการตรวจสอบ 
ได้รับแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 6/2557 เม่ือ 

59 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- บริหารธุรกิจบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
 

ผ่านการอบรม 

ไม่มี ไม่มี 2557 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
และชิ้นส่วนยานยนต์ 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั แบงคอก สกาย ทาวเวอร์ 
จ ากดั 
ธุรกิจท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมอ่ืนๆท่ี
ช่วยเสริมกิจกรรมการให้บริการ
ทางการเงิน 



SNCส่วน 
 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั  

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษทั  
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

25 ธันวาคม 2557 
 

- หลกัสูตร Director Certification 
Program (DCP) รุ่น 71/2549 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่น 1 
สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 
- หลกัสูตร Senior Executive Program 
รุ่น 19 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสูตร Strategy and Innovation for 

Business in Asia รุ่น 1 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
- หลกัสูตร The Institute of Internal 

Auditor  
สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศ
ไทย 
- หลกัสูตรการก ากบัดูแลกิจการส าหรับ
กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของ
องคก์รก ากบัดูแล (Regulator)  
รัฐวิสาหกิจ และองคก์ารมหาชน 
รุ่นท่ี 21 สถาบนัพระปกเกลา้ 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั วตท. เพื่อสังคม จ ากดั 
ธุรกิจจ าหน่ายสินค้า 

2560 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพ 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาด
กลาง และขนาดยอ่มแห่งประเทศ
ไทย 
สถาบันการเงินของรัฐ 
สังกัดกระทรวงการคลัง 

2563 – ปัจจุบนั 
2562 

- อนุกรรมการตรวจสอบ 
- ท่ีปรึกษา 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร 



ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 
 

 
 

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษทั  
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสูตร Risk management program 
for corporate leaders 
รุ่นท่ี 21 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

8. พล.ต.ท. นพ.นพศกัด์ิ ภูวฒันเศรษฐ 
- กรรมการอิสระ 
ได้รับแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 6/2557 เม่ือ 
25 ธันวาคม 2557 
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
ได้รับแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 6/2557 เม่ือ 
25 ธันวาคม 2557 

61 - แพทยศาสตร์บณัฑิต   
มหาวิทยาลยัมหิดล 
- วิทยาศาสตร์บณัฑิต    
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

ผ่านการอบรม 
- หลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 180/2564 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารงานต ารวจชั้นสูง รุ่น 

27/2550 
วิทยาลยัการต ารวจ 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาล
ทางการแพทยส์ าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 
รุ่น 7/2561 
สถาบนัพระปกเกลา้และแพทยสภา 

ไม่มี ไม่มี 2557 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ 
- กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
และชิ้นส่วนยานยนต์ 

2531 - 2562 - นายแพทย ์ โรงพยาบาลต ารวจ 
โรงพยาบาลของรัฐ 



SNCส่วน 
 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั  

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษทั  
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

9. นาย ศิโรตม ์สวสัด์ิพาณิชย ์
- กรรมการอิสระ 
ได้รับแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 2/2563 เม่ือ
วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2563 

72 - Master of Business Administration 
University of Missouri-Columbia, 
USA 
- ปริญญาตรี พศ.บ.(เกียรตินิยม) สาขา
การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
- ประกาศนียบตัรดา้นการคลงั สถาบนั
ไอเอม็เอฟ กรุงวอชิงตนั สหรัฐอเมริกา 
- ประกาศนียบตัรดา้นบริหารศศินทร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ผ่านการอบรม 
- หลกัสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุ่น 23/2545 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี 2563 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ 
 

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
และชิ้นส่วนยานยนต์ 

2563 - ปัจจุบนั - กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

 

บมจ. ฝาจีบ 
ธุรกิจผู้ผลิตและจ าหน่ายฝาบรรจุ
ภัณฑ์ 

2563 - ปัจจุบนั - กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี 
ธุรกิจโรงพยาบาล 

2563 - ปัจจุบนั - กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
สภามหาวิทยาลยัและ
ประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
มหาวิทยาลัยของรัฐ 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา 
มหาวิทยาลัยของรัฐ 

2556 - 2562 - ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่าประกนัชีวิต  
ธุรกิจประกัน 

2556 - 2562 - กรรมการ 
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษทั วิทยค์อร์ป โปรดกัส์ จ ากดั 
ธุรกิจจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ 



ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 
 

 
 

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษทั  
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

2553 - ปัจจุบนั - ท่ีปรึกษา บริษทั ฮีดากาโยโก เอนเตอร์
ไพรส์ จ ากดั 
ธุรกิจซ้ือขายเศษโลหะ 

2550 - ปัจจุบนั - ท่ีปรึกษา บริษทั บางนาพฒันกิจ จ ากดั 
ธุรกิจให้เช่าและพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

2546 - ปัจจุบนั - กรรมการ มูลนิธิสถาบนัวิจยันโยบาย
เศรษฐกิจการคลงั 
หน่วยงานของรัฐ 

2545 - ปัจจุบนั - กรรมการและผูช่้วย
เหรัญญิก 

มูลนิธิ จุมภฏ-พนัธ์ุทิพย ์

2537 - ปัจจุบนั - กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิศาสตราจารย ์ดร. ก่อ สวสัด์ิ
พาณิชย ์เพื่อส่งเสริมการอ่าน 

10. นาย สมใจ เชาวพ์านิช 
- กรรมการอิสระ 
ได้รับแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 

64 - การศึกษามหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
- ศิลปศาสตรบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช     

ไม่มี ไม่มี 2563 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ 
 

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
และชิ้นส่วนยานยนต์ 



SNCส่วน 
 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั  

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษทั  
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

2563  
ผ่านการอบรม 
- หลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 180/2564 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

 

2562 - ปัจจุบนั - ผูอ้  านวยการ สถาบนัการอาชีวศึกษาภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 3 
หน่วยงานของรัฐ 

2561 - 2562 - อนุกรรมการขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
หน่วยงานของรัฐ 

11.  นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล 
- กรรมการ 
ได้รับแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 
2564 
- ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร 
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเม่ือวันท่ี 1 
กุมภาพันธ์ 2561 
- กรรมการบริหาร 
ได้รับแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2564  เม่ือ
วันท่ี 26 มกราคม 2564 
- ประธานกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล 
สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
ได้รับแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม

32 - Master of Business Administration, 
HULT International Business School, 
MA, USA 
- Master of Science in Financial 
Investment and Risk Management, 
National Institute of Development 
Administration 
- Financial Derivatives, Kelley School 
of Business, IN, USA 
- เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

ผ่านการอบรม 
-  อยูร่ะหว่างสมคัรเขา้รับการอบรม 
หลกัสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) โดยคาดว่าจะเขา้รับ

3.48% เป็นบุตรของ  
นายสมชยั ไทย
สงวนวรกุล 

2564 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
และชิ้นส่วนยานยนต์ 

2563 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน อี
โวลูชัน่ จ ากดั 
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ส าหรับ
เคร่ืองท าความเยน็ 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั เอส เอน็ ซี คลูลิ่ง ซพัพลาย 
จ ากดั 
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จ ากดั 
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเคร่ืองท าความ
เยน็ 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั 
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติก 



ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 
 

 
 

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษทั  
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 7/2563 เม่ือ
วันท่ี 16 ธันวาคม 2563 
 

การอบรมภายในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Chief Transformation Officer 

(CTO) 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- หลกัสูตร กฎหมายแรงงานกบัการ
บริหารจดัการองคก์ร โครงการอบรม
ประกาศนียบตัรกฎหมายแรงงานขั้นสูง 
ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บณัฑิตยสภา 
- หลกัสูตร Innovation Driven Enterprise 

to Initial Public Offering (IDE to IPO) 
รุ่นท่ี 1 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- หลกัสูตร Executive Development 

Program (EDP)  รุ่นท่ี 16 
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
- หลกัสูตร Global Reporting Initiative 

(GRI) G4 Certified Training Course 
PricewaterhouseCoopers 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอน
โทโลจี จ ากดั 
ธุรกิจผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

2563 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั อลัทิเมท พาร์ท จ ากดั 
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ส าหรับ
เคร่ืองท าความเยน็ 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั อินฟินิต้ี พาร์ท จ ากดั 
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ส าหรับ
เคร่ืองท าความเยน็ 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั เมอิโซะ เอสเอน็ซี พริซิชัน่ 
จ ากดั 
ธุรกิจแม่พิมพ์ 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ 
จ ากดั 
ธุรกิจป๊ัม ขึน้รูป ชิ้นส่วนโลหะ 

 



SNCส่วน 
 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั  

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท และผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต าแหน่ง  

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
อาย ุ(ปี) คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทัฯ  

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

1. นาย รัฐภูมิ นนัทปถวี 
- กรรมการผูจ้ดัการอาวุโส 
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเม่ือวันท่ี 
26 มกราคม 2564 
- กรรมการบริหาร 
ได้รับแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2564  
เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2564 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 
ได้รับแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2564  
เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2564 
 

49 - การจดัการภาครัฐและภาคเอกชน
มหาบณัฑิต 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- บริหารธุรกิจบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

ผ่านการอบรม 
- หลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 118/2558 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Executive Development 

Program (EDP) รุ่น 14/2557 
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

0.01% ไม่มี 2564 - ปัจจุบนั 
2558 - 2563 
2550 - 2558 
 

- กรรมการผูจ้ดัการอาวุโส 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
- รองกรรมการผูจ้ดัการ 
-  

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และ
ชิ้นส่วนยานยนต์ 

2560 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั โอดิน เมียนมาร์ จ ากดั 
ธุรกิจพลังงาน 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั 
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติก 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั เอส เอน็ ซี คลูลิ่ง ซพัพลาย 
จ ากดั 
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ 

2548 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
-  

บริษทั ทูที ออดิท จ ากดั 
ธุรกิจสอบบัญชี 

2. นาย สุรชยั ชยัณรงค์ 
- กรรมการผูจ้ดัการอาวุโส 
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเม่ือวันท่ี 
26 มกราคม 2564 
- กรรมการบริหาร 
ได้รับแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2564  

47 - วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (โดยอยู่
ระหว่างการศึกษาต่อ) 
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยับูรพา 
- วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัสยาม 

0.01% ไม่มี 2564 - ปัจจุบนั 
2560 – 2563 
2553 – 2560 
 

- กรรมการผูจ้ดัการอาวุโส 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
- รองกรรมการผูจ้ดัการ 
-  

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และ
ชิ้นส่วนยานยนต์ 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั เอส เอน็ ซี คลูลิ่ง ซพัพลาย 
จ ากดั 
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ 



ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 
 

 
 

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต าแหน่ง  

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
อาย ุ(ปี) คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทัฯ  

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2564 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 
ได้รับแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2564  
เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2564 
- กรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม 
ได้รับแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2564  
เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2564 

 2563 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จ ากดั 
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเคร่ืองท าความเยน็ 

3 นางสาว ชญาภา ไทยสงวนวรกุล 
  

51 - วิทยาศาสตรบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

<0.01% เป็นลูกพ่ีลกูนอ้ง 
ของนายสมชยั ไทย

สงวนวรกุล  

2559 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอน
โทโลจี จ ากดั 
ธุรกิจผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

      2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน อี
โวลูชัน่ จ ากดั 
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ส าหรับ
เคร่ืองท าความเยน็ 

      2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั อินฟินิต้ี พาร์ท จ ากดั 
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ส าหรับ
เคร่ืองท าความเยน็ 

      2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ จ ากดั 
ธุรกิจป๊ัม ขึน้รูป ชิ้นส่วนโลหะ 



SNCส่วน 
 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั  

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต าแหน่ง  

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
อาย ุ(ปี) คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทัฯ  

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

      2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อลัทิเมท พาร์ท จ ากดั 
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ส าหรับ
เคร่ืองท าความเยน็ 

         

4 นายสินโสภณ นนัทนฤมิตร 51 - การจดัการภาครัฐและเอกชนมหาบณัฑิต 
  สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ 
- วิศวกรรมเกษตรบณัฑิต 
  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   
 
ผา่นการอบรม 
หลกัสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 119/2558 

<0.01% ไม่มี 2563 - ปัจจุบนั - กรรมการผูจ้ดัการฝ่าย
ประกนัคุณภาพ 

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และ
ชิ้นส่วนยานยนต์ 

     2558 - 2563 - ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
ฝ่ายประกนัคุณภาพ 

บริษทั เอส เอน็ ซี คลูลิ่ง ซพัพลาย 
จ ากดั 
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ 

5 นายสวสัดิพร ทองปาน 52 - การตลาดมหาบณัฑิต 
 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- วิศวกรรมเคร่ืองกลบณัฑิต 
 มหาวิทยาลยัสยาม 

<0.01% ไม่มี ปัจจุบนั - กรรมการผูจ้ดัการ  
ฝ่ายการตลาด 

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และ
ชิ้นส่วนยานยนต์ 

     2555 - 2562 - กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอสเอน็ซี ครีเอติวิต้ี แอน 
โทโลจี จ ากดั 
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับ
ยานพาหนะและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
ผลิตและประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

6 MR. SATOSHI  ONO 65 - General Course 
  Shizuoka Prefectural Mikkabi Senior     

ไม่มี ไม่มี ปัจจุบนั - กรรมการผูจ้ดัการ 
ฝ่ายผลิต 

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และ



ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 
 

 
 

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต าแหน่ง  

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
อาย ุ(ปี) คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทัฯ  

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

High School ชิ้นส่วนยานยนต์ 

      2559 - ปัจจุบนั - กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอน
โทโลจี จ ากดั 
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับ
ยานพาหนะและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
ผลิตและประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

7 นายฝัน  นามถาปัด 44 -บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระ
นครเหนือ 

ไม่มี ไม่มี 2563 - 2563 - กรรมการผูจ้ดัการ 
ฝ่ายผลิต 

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และ
ชิ้นส่วนยานยนต์ 

   -วิศวกรรมบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัพระจอมเกลา้ธนบุรี 

  2550 - 2563 - Manufacturing Manager บริษทั พรีซิชัน่ วาลว์ (ประเทศไทย)  
จ ากดั 
ชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับอุปกรณ์
สปรย์กระป๋อง 

8 นางสาว อจัฉรา นิวงษา 
- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเม่ือวันท่ี 
1 มิถนุายน 2559 

46 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- บริหารธุรกิจบณัฑิต 
มหาวิทยาลยับูรพา 

0.01% ไม่มี 2559 - ปัจจุบนั - ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และ
ชิ้นส่วนยานยนต์ 

 

  



SNCส่วน 
 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั  

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท  

ช่ือ – สกลุ/ ต าแหน่ง  

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทัฯ  

(%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

นางสาวเนตรชนก ไทยสงวนวรกุล 

- เลขานุการบริษทั 
ได้รับแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 7/2563 เม่ือ

วันท่ี 16 ธันวาคม 2563   

30 - Master of Science in Entrepreneurship and 
Innovation, Queen Mary University of London, 
UK 
- Master of Science in Global Studies and 

International Relations 
Northeastern University, USA 

- บริหารธุรกิจบณัฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

ผ่านการอบรม 

- หลกัสูตร Executive Development Program 
(EDP)  รุ่นท่ี 20 
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

- Business Strategy in International Markets, 
The London School of Economics and Political 
Science, UK 

0.5% เป็นบุตรของนายสม

ชยั ไทยสงวนวรกุล 

และเป็นนอ้งสาว

ของนางสาวสินีนา

รถ ไทยสงวนวรกุล 

2562 - ปัจจุบนั - ผูจ้ดัการฝ่ายซพั
พลายเชน 

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   

ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และ

ชิ้นส่วนยานยนต์ 



ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 
 

 
 

ช่ือ – สกลุ/ ต าแหน่ง  

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทัฯ  

(%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

- Family Business: Strategy Essentials (online), 
University of British Columbia, USA 
Supply Chain Analytics (online), 

Massachusetts Institute of Technology, USA 

 

 

  



SNCส่วน 
 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั  

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ท าบัญชี   

ช่ือ – สกลุ/ ต าแหน่ง 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

นางสาว ปาริชาติ เห็มวิพฒัน์ 

- สมุห์บญัชี 
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเม่ือวันท่ี 1 

ธันวาคม 2563 

46 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- บญัชีบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

<0.01% ไม่มี 2563 - ปัจจุบนั - สมุห์บญัชี บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   

ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และ

ชิ้นส่วนยานยนต์ 

2558 - 2563  ผูจ้ดัการแผนก
บญัชีการเงิน 

บริษทั เอส เอน็ ซี คลูลิ่ง ซพัพลาย 

จ ากดั 

ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ 

 



 ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

ล ำดบั ช่ือ – สกลุ/ ต ำแหน่ง  
อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษทัฯ  

(%) 

ควำมสัมพนัธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

1. นำย ส ำรำญ ปัตตำนี 
 

52 - กำรจดักำรภำครัฐและภำคเอกชน
มหำบณัฑิต 
สถำบนับณัฑิตพฒันำบริหำรศำสตร์ 
- บริหำรธุรกิจบณัฑิต 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัรำชนครินทร์ 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2553 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั อิมมอทลั พำร์ท จ ำกดั 
ธุรกิจผลิตเคร่ืองท ำควำมเยน็ 

2. นำย สุรพล แยม้เกษม 62 - นิติศำสตร์บณัฑิต 
- มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
ผ่านการอบรม 
- หลกัสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุ่น 55/2548 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 20/2547 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษทัไทย (IOD) 

0.03% ไม่ม ี 2554 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั พำรำไดซ์ พลำสติก จ ำกดั 
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลำสติก 

3. นำย พิทกัษ ์ศิริวฒัน์ 62 - นิติศำสตร์บณัฑิต 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2558 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั พำรำไดซ์ พลำสติก จ ำกดั 
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลำสติก 



SNCส่วนที ่1  
 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั  

ล ำดบั ช่ือ – สกลุ/ ต ำแหน่ง  
อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษทัฯ  

(%) 

ควำมสัมพนัธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

4. นำย ชชัพล ประสพโชค 52 - บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- วิศวกรรมศำสตรบณัฑิต 
สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้เจำ้
คุณทหำรลำดกระบงั 

 
 
 
ผ่านการอบรม 
- หลกัสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุ่น 147/2554 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 82/2553 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษทัไทย (IOD) 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2560 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั โอดิน พำวเวอร์ จ ำกดั 
ธุรกิจพลังงำน 

2560 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั โอดิน เมียนมำร์ จ ำกดั 
ธุรกิจพลังงำน 

2556 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั เซบิก๊ำซ ยเูอซี จ ำกดั 
ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง 

2556 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั โซล่ำ เอน็เนอร์จี รูฟ พำวเวอร์ จ ำกดั 
ธุรกิจพลังงำน 

2551 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั บำงจำกไบโอฟูเอล จ ำกดั 
ธุรกิจผลิตน ำ้มันไบโอดีเซล 

2559 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั พีพีดบับลิวอี จ ำกดั 
ธุรกิจพลังงำน 

2553 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บมจ. ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั  
ธุรกิจพลังงำน 

2560 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั ยเูอซี ท็อป เอนเนอร์ยี่ จ  ำกดั 
ธุรกิจพลังงำน 

2554 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั ยเูอซี ยทิูลิตีส์ จ ำกดั 
ธุรกิจผลิตน ำ้ประปำ 

2556 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั ยเูอซี เอน็เนอร์ยี่ จ  ำกดั 
ธุรกิจพลังงำน 



 ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

 

ล ำดบั ช่ือ – สกลุ/ ต ำแหน่ง  
อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษทัฯ  

(%) 

ควำมสัมพนัธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

2558 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั ยเูอซี แอด็วำนซ์ โพลิเมอร์ แอนด ์เคมิคลัส์ 
จ ำกดั   ธุรกิจจ ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ 

2555 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั ยเูอซี แอนด ์ทีพีที เอน็เนอร์ยี่ จ  ำกดั 
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยก๊ำซชีวภำพ 

5. นำย พงษช์ยั อมตำนนท์ 56 - วิศวกรรมศำสตรบณัฑิต 
สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้เจำ้
คุณทหำรลำดกระบงั 
 

ผ่านการอบรม 
- หลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 30/2547 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษทัไทย (IOD) 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2560 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั โอดิน พำวเวอร์ จ ำกดั 
ธุรกิจพลังงำน 

2545 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั จีเนียส ทรำฟฟิค ซีสเต็ม จ ำกดั 
ธุรกิจผลิตอุปกรณ์สัญญำณไฟจรำจร 

2554 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั ฟอร์ท คอนซลัต้ิง จ ำกดั 
ธุรกิจให้ค ำปรึกษำด้ำนซอฟต์แวร์ 

2548 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บมจ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ 
ธุรกิจชิ้นส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ 

2548 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จ ำกดั 
ธุรกิจอุปกรณ์ติดตำมยำนพำหนะ 

2547 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั ฟอร์ท มิเตอร์ จ ำกดั 
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยอุปกรณ์มิเตอร์ไฟฟ้ำ 

2556 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั ฟอร์ท ไลทต้ิ์ง จ ำกดั 
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยหลอดไฟฟ้ำ 

2558 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั ฟอร์ท เวนด้ิง จ ำกดั 
ธุรกิจบริหำรจัดกำรตู้จ ำหน่ำยสินค้ำอัตโนมัติ 

2559 - ปัจจุบนั - กรรมกำร บริษทั ฟอร์ท สมำร์ท แคปปิตอล จ ำกดั 
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั  

ล ำดบั ช่ือ – สกลุ/ ต ำแหน่ง  
อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษทัฯ  

(%) 

ควำมสัมพนัธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

 ธุรกิจบริกำรเคร่ืองหยอดเหรียญ 

2556 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บมจ. ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส  
ธุรกิจให้บริกำรเติมเงินโทรศัพท์มือถือ 

2563 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั ฟอร์ท สมำร์ท ดิสทริบิวชัน่ จ ำกดั 
ธุรกิจขนส่งน ำ้มัน 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั ฟอร์ท อีเอม็เอส จ ำกดั 
ธุรกิจรับเหมำผลิตและประกอบแผงวงจร
อิเลก็ทรอนิกส์ 

2563 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั ฟอร์ท เอม็อำร์โอ เซอร์วิส จ ำกดั 
ธุรกิจให้บริกำรซ่อมยำนพำหนะ 

2530 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ำกดั 
ธุรกิจจ ำหน่ำยส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์ 

6. นำย เซบำสเตียน ฮิวจ ์มำรี เลอ กำเร็ค 
 
 
 
 

43 - Master of Engineering 
National school of engineers of 
Tarbes, France 
- Master in Thermal Sciences and 

Energy 
University of Nantes, France 
- Bachelor of Science 

Academy of Rennes, France 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2558 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ ์จ ำกดั 
ธุรกิจผลิตปัมพ์ท ำควำมร้อน 

2558 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก วอเตอร์ ฮีตเตอร์ 
เอเชีย จ ำกดั 
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองท ำน ำ้ร้อน 

 



 ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 

ช่ือ – สกลุ/ ต ำแหน่ง  อำย ุ(ปี) คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษทั  
(%) 

ควำมสัมพนัธ์ 
ทำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 
นำยพรชยั ศิริกิจพำณิชยก์ูล 
- ผูจ้ดักำรแผนกตรวจสอบภำยใน 

 

43 - บริหำรธุรกิจบณัฑิต 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

ผ่านการอบรม 
- หลกัสูตรผูต้รวจสอบบญัชีภำษีอำกร (Tax 

Auditor : TA) 
- หลกัสูตรผูต้รวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย 
(Certified Professional Internal Auditors of 
Thailand : CPIAT)  

ไม่มี ไม่มี  2554 - ปัจจุบนั ผูจ้ดักำร  
แผนกตรวจสอบ
ภำยใน 

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ 

ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
ชิ้นส่วนยานยนต์ 

2552 – 2554 อำจำรยพิ์เศษ ภำควิชำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยับูรพำ 
หน่วยงานของรัฐ 

2549 - 2554 ผูจ้ดักำร  
ฝ่ำยตรวจสอบบญัชี 

บริษทั เอฟเอเอสบี สอบบญัชีและท่ี
ปรึกษำ จ ำกดั 
ธุรกิจสอบบัญชี 

2542 - 2548 ผูช่้วยผูจ้ดักำร บริษทั บญัชีไทย จ ำกดั 
ธุรกิจสอบบัญชี 

ผำ่นกำรอบรม (ต่อ) 
- หลกัสูตรผูต้รวจสอบอิสระ โครงกำรแนวร่วมภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต คอร์รัปชัน่ (CAC SME Certification : CAC Auditor) 
- หลกัสูตร How Blockchain influence the business operations สภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชูปถมัภ ์
- หลกัสูตรมำตรฐำนบญัชีธุรกิจ SMEs กบักฎหมำยภำษีอำกรปี 2562 สมำคมผูต้รวจสอบบญัชีภำษีอำกรแห่งประเทศไทย 
หลกัสูตรกำรประยกุตใ์ช ้Microsoft Excelในงำนบญัชี และตรวจสอบกำรทุจริต ศูนยศ์ึกษำสยำมคอมเพลก็ซ์ มหำวิทยำลยัคริสเตียน 

 

 



SNCส่วนที ่1  

 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Outsource) 

ชื่อ – สกุล/ ต ำแหน่ง  
อำยุ 

(ปี) 
คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
กำรถือหุน้ 
ในบริษัท  
(%) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครวัระหว่ำง

กรรมกำรและ

ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

นำยโกศล แยม้ลีมูล 
- กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บริษัท ยูนีค แอดไวเซอร ์จ ำกดั 

52 - วิทยำศำสตร์มหำบณัฑิต 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
- พำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- ประกำศนียบตัรดำ้นท่ีปรึกษำธุรกิจ 
(Certificate for Business Advisor) 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
- ประกำศนียบตัรผูป้ระกอบกำรธุรกิจพฒันำ
อสังหำริมทรัพย ์(Certificate of Real Estate 
Entrepreneur)  
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขท่ี 4575 
(Certified Public Accountant: CPA) 
- ผูต้รวจสอบภำยในรับอนุญำต 
  (Certified Internal Auditor: CIA) 
- ผูต้รวจสอบภำยในดำ้นกำรบริกำรกำรเงิน 
(Certified Financial Service Auditor: 
CFSA) 

ไม่มี ไม่มี  2556 - ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 

บริษัท ยูนีค แอดไวเซอร ์จ ำกดั   
ธุรกิจใหบ้รกิารท่ีปรกึษาธุรกิจ การ

บญัชีและการเงิน ตรวจสอบภายใน 

และตรวจสอบบญัชี 

2545 - 2556 หุน้ส่วน และ

กรรมกำร 

บริษัท แกรนท ์ธอนตนั จ ำกดั 
ธุรกิจใหบ้รกิารตรวจสอบบญัชี 

2544 - 2545 International Audit 
Manager 

Grant Thornton LLP Seattle, USA 
Auditing and Consulting Services 

2543 - 2544 ผูจ้ดักำรอำวุโส บริษัท แกรนท ์ธอนตนั จ ำกดั 
ธุรกิจใหบ้รกิารตรวจสอบบญัชี 

2538 - 2543 ผูจ้ดักำรอำวุโส บริษัท ไพรซวอเตอรเ์ฮำสคู์เปอรส์ เอ

บีเอเอส จ ำกดั 

ธุรกิจใหบ้รกิารตรวจสอบบญัชี 



 ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

นำยโกศล แยม้ลีมูล กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษัท ยูนีค แอดไวเซอร ์จ ำกดั (ต่อ) 
ผ่านการอบรม 

- Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting Class 4/2018 
- หลกัสูตรผูต้รวจสอบอิสระในกำรตรวจประเมินเอกสำรอำ้งอิงของกลุ่มธุรกิจขนำดกลำงและขนำดเลก็ท่ี
เขำ้ร่วมโครงกำร CAC SME Certification 
- หลกัสูตรกำรอบรมกระดำษท ำกำรเพ่ือมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ในองคก์ร 
- หลกัสูตร COSO 2013 ภำคทฤษฎีและปฏิบติั 
- หลกัสูตร IT Audit ของสภำวิชำชีพบญัชีฯ 

 
- หลกัสูตรดำ้นตรวจสอบภำยใน สมำคมผูต้รวจสอบภำยในฯ 
- หลกัสูตรดำ้นภำษีอำกร และกำรวำงแผนภำษีอำกร 
- หลกัสูตรต่อเน่ืองดำ้นมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรสอบบญัชี 
- หลกัสูตรมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีปรับปรุงใหม่ 
- หลกัสูตรกำรตรวจสอบและกำรใชซ้อฟทแ์วร์ในกำรตรวจสอบ 
- หลกัสูตรกำรบริหำรควำมเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร (Advanced COSO ERM) 
- หลกัสูตรท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน สมำคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย 

 

 

 



ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

เอกสารแนบ 4 
นโยบายและแนวปฏิบัติการก ากบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิฉบับเต็ม 

นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
 

คณะกรรมการ บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) มัน่ใจว่าการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ซ่ึงช่วยสร้างความ
เช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สียและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ซ่ึงจะน าไปสู่ความส าเร็จใน
การด าเนินธุรกิจและเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืของบริษทั  

คณะกรรมการบริษทัจึงไดพ้ิจารณาจดัท านโยบายเก่ียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมในการ
ประกอบธุรกิจของคณะกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ฝ่ายจดัการ และพนกังาน ตามระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
พร้อมทั้งจดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับ
บริษทัจดทะเบียนมาเป็นแนวทางปฏิบติั โดยสรุปสาระส าคญัการด าเนินการดา้นการก ากบัดูแลกิจการไดด้งัน้ี  

 
1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรท่ีสร้างคุณค่าให้แก่

กจิการอย่างยั่งยืน 
หลกัปฏิบัติ 1.1 

 บริษทัตระหนักถึงความส าคญัของบทบาท และความรับผิดชอบของกรรมการในฐานะผูน้ าท่ีมีหน้าท่ี
ก ากบัดูแลเพื่อให้องคก์รมีการบริหารจดัการท่ีดี จึงไดมี้การก าหนดอ านาจและความรับผิดชอบของกรรมการไว้
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติั ซ่ึงครอบคลุมถึง  การก าหนดวตัถุประสงค ์แผนกลยทุธ์ นโนบายการด าเนินงาน รวม
ไปถึงการจดัสรรทรัพยากรส าคญัของบริษทั เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตรงตามวตัถุประสงค์ และบรรลุ
เป้าหมายโดยรวมขององค์กร ทั้งน้ียงัมีหน้าท่ีคอยติดตามผลงาน เพื่อวิเคราะห์ประเมินผลจากกรายงานผลการ
ด าเนินงานอย่างเต็มความสามารถ และคอยควบคุมดูแลให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบของบริษทัรวมถึงไม่ขัดต่อ
กฎหมาย 

หลกัปฏิบัติ 1.2 

คณะกรรมการของบริษทั ยึดหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพื่อน าไปสู่ Governance Outcome มุ่งเน้น
แนวทางการด าเนินงานเพื่อให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน โดยบริษทัมีการจดัท า Code of Conduct เพื่อ
ก าหนดแนวทางปฏิบติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และเผยแพร่ให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบ คณะกรรมการบริหาร
กิจการโดยมุ่งหวงัให้องคก์รสามารถแข่งขนัได ้มีผลประกอบการท่ีดี ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึง 3 มิติส าคญั อนั
ไดแ้ก่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เป็นประโยชน์ต่อสังคมภายในและภายนอกบริษทั รวมถึงพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเติบโตอย่างมัน่คงในระยะยาว มีความสามารถในการปรับเปล่ียนธุรกิจ ปรับตวัได้
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ภายใตส้ภาวะการแข่งขนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอด นอกจากนั้นมีการก ากบัให้บริษทัประกอบธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม เคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียและผูถื้อหุน้ 

หลกัปฏิบัติ 1.3 
 บริษทัมีการพิจารณาก าหนดให้คณะกรรมการ รวมถึงหน่วยงานตรวจสอบภายในท างานร่วมกนั ในการ
ก ากับดูแลให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ และขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน เช่น ขอ้บงัคบั 
มติท่ีประชุมผุถื้อหุ้น รวมถึงกรรมการมีการก าหนดให้พนกังานทุกคนของบริษทั ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย
ดว้ยความระมดัระวงั ด าเนินงานตามขั้นตอนกระบวนการอนุมติัการด าเนินงานท่ีก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด เช่น
การลงทุน การท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั การจ่ายเงินปันผล หรือการท าธุรกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อบริษทั
อยา่งมีนยัส าคญั เป็นตน้ โดยใหค้  านึงผลประโยชน์ของบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นท่ีตั้ง มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  

หลกัปฏิบัติ 1.4 
เพื่อให้คณะกรรมการเข้าใจในขอบเขตความรับผิดชอบของตนเอง จึงได้มีการจัดท ากฎบัตรของ

คณะกรรมการ หรือนโยบายก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ี และ
ระบุความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน ทั้งน้ีคณะกรรมการ
มีหน้าท่ีติดตามและดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามท่ีได้รับมอบหมายไว้ โดยบริษัท
ก าหนดใหมี้การทบทวนกฎบตัรกรรมการเป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง เพื่อเป็นการปรับให้มีความสอดคลอ้งกบั
กลยทุธ์การด าเนินงานของบริษทั 
 

2. ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกจิการท่ีเป็นไปเพ่ือความยั่งยืน 
หลกัปฏิบัติ  2.1 

คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแล หรือร่วมก าหนดวตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัของบริษทั ไดแ้ก่ วิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ รวมถึงนโยบายต่างๆ โดยค านึงถึงความเหมาะสมกบัประเภทการด าเนินงานของบริษทัประกอบกบัมีการ
พิจารณาถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมีนัยส าคญั เช่นปัจจยัจากสภาพแวดลอ้มการแข่งขนั การเปล่ียน  
แปลงอนัเกิดการการพฒันาของเทคโนโลยี ส่งเสริมให้บริษทัมีการพฒันาโดยการน านวตักรรมท่ีทนัสมยัเขา้มา
ปรับใชอ้ย่างเหมาะสม ให้เกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่ความช านาญเพื่อสร้างคุณค่า ให้สามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสร้างประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมได ้

หลกัปฏิบัติ  2.2 
บริษทัมีการพิจารณาก าหนดกลยุทธ์และแผนการด าเนินงานประจ าปี โดยไดมี้การวางแผนทั้งระยะสั้น 

ระยะกลาง และระยะยาว ซ่ึงคณะกรรมการมีหน้าท่ีก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทั ทั้งน้ีโดยให้มีการค านึงถึงการจดัสรรทรัพยากร และการควบคุมการ
ด าเนินงานอยา่งใกลชิ้ดตามความเหมาะสม ปัจจยัแวดลอ้ม หรือความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุ



ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

เป้าหมายหลกัของบริษทั สนบัสนุนการสร้างความสามารถในการแข่งขนัโดยการน าเทคโนโลยี และนวตักรรม
มาใชอ้ยา่งเหมาะสม ปลอดภยั โดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 

3. เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
หลกัปฏิบัติ  3.1 
คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทความรับผิดชอบในการก าหนด รวมถึงทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ 

โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเร่ือง องคป์ระกอบ สัดส่วนกรรมการอิสระ คุณสมบติัของคณะกรรมการท่ีมีความ
หลากหลายด้าน ประสบการณ์ ทกัษะองค์ความรู้ ความสามารถเฉพาะทางท่ีเพียงพอ เหมาะสมต่อการปฏิบติั
หน้าท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความเหมาะสมในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงค์หลกั 
และจดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลองค์ประกอบของคณะกรรมการในรายงานประจ าปี และเว็บไซต์ของบริษทั เช่น 
อาย ุประวติัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน ระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ รวมถึงการด ารงต าแหน่ง
กรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน เป็นตน้ คณะกรรมการมีการพิจารณาถึงโครงสร้างจ านวนกรรมการท่ีเหมาะสม 
ประกอบด้วย จ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า  5 คน และไม่เกิน 12 คน โดยโครงสร้างปัจจุบนัมีคณะกรรมการ
บริษทั 11 คน ทั้งน้ีมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 2 ของกรรมการทั้งคณะ พิจารณาปรับเปล่ียนไดต้ามความ
เหมาะสมของขนาด และความซบัซอ้นของธุรกิจ 

หลกัปฏิบัติ  3.2 
 คณะกรรมการพิจารณาเพื่อคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการด างต าแหน่งเป็นประธาน
กรรมการ โดยบริษทัไดมี้การก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษทัไวอ้ย่างชดัเจน เพื่อให้
เกิดความสมดุลในอ านาจการด าเนินงาน บริษัทได้แยกต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธาน
กรรมการบริหาร ไม่ให้เป็นบุคคลคนเดียวกัน โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระและไม่มี
ความสัมพนัธ์ใดใดกบัฝ่ายบริหาร มีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และไม่มีส่วน
เก่ียวขอ้งหรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ รวมถึงตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะเพิ่มเติมตามท่ี
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง  

หลกัปฏิบัติ  3.3 
 คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีก ากับดูแล ให้กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปอยา่งโปร่งใส คดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ
บริษทั กรรมการชุดย่อย และพิจารณาคัดเลือกผูท่ี้มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญเพื่อน าเสนอรายช่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัและ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

หลกัปฏิบัติ  3.4 
 บริษทัก าหนดใหแ้นวทาง โครงสร้างรูปแบบและการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการชุด
ย่อย รวมถึงประธานกรรมการบริหาร มีการพิจารณาถึงความเหมาะสม โดยให้มีการน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาต่อไป โดยจดัให้มีกลไกการจ่ายค่าตอบแทน
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ผูบ้ริหารระดับสูงท่ีเหมาะสม เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีทั้ งในระยะสั้ น และระยะยาว โดยมี
หลกัเกณฑป์ฏิบติั ดงัน้ี 
 3.4.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาและสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ
ตรงกบัความตอ้งการของบริษทั สอดคลอ้งกบับทบาทและหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
 3.4.2 นโยบายและหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการ
สรรหาพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีหน้าท่ีพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหาร
ระดบัสูง ให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์การด าเนินงาน และเป้าหมายของบริษทัในระยะยาว ทั้งน้ีเหมาะสมกบับทบาท
ความรับผิดชอบ ภาระหน้าท่ี และประสบการณ์ ซ่ึงค่าตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ท่ีเปรียบเทียบได้ในระดับ
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัหรือใกลเ้คียง 
 3.4.3 คณะกรรมการควรพิจารณาค่าตอบแทนทั้ งรูปแบบท่ีเป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงินแต่ละรูป
แบบอย่างเหมาะสม ชดัเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้สอดคลอ้งกบัมูลค่าท่ีบริษทัสร้างให้กบัผูถื้อหุ้น โดย
ใหโ้ครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนของกรรมการตอ้งผ่านการอนุมติัโดยผูถื้อหุน้ 

หลกัปฏิบัติ  3.5 
บริษทัมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษทัพึงปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต 

และเป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั และมติของกรรมการบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
รวมถึงมีบทบาทในการก ากบัดูแลกิจการภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) เพื่อ
น าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จท่ีย ัง่ยืน อันน าไปสู่การเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้ผูถื้อหุ้นระยะยาว โดย
รับผิดชอบผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั รวมถึงเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ ดงันั้น คณะกรรมการ
บริษทัจึงไดมี้มติในการก าหนดกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัฉบบัน้ีขึ้น เพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานในการปฏิบติัหน้าท่ี
ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และใหมี้การพิจารณาทบทวนทุกปีอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง เพื่อจะไดแ้กไ้ขให้
สอดคลอ้งกบัทิศทางของบริษทั และกรรมการแต่ละคนจะตอ้งเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวน
การประชุมคณะกรรมการทั้งหมดท่ีจดัขึ้นในปีนั้นๆ 

หลกัปฏิบัติ  3.6 
บริษทั มีนโยบายลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ท่ีด าเนินธุรกิจในกลุ่มงานช้ินส่วนยานยนต์ กลุ่ม

ธุรกิจรับจา้งประกอบเคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และกลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัเป็นหลกั 
เพื่อเสริมศกัยภาพการผลิตตอบสนองการขยายงานและสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่บริษทัในระยะยาว ตลอดจนพิจารณา
สิทธิประโยชน์จากการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เป็นปัจจยัส าคญัร่วมดว้ย ทั้งน้ีบริษทัย่อย และ/หรือ
บริษทัร่วม อาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอ่ืนเพิ่มเติมหากเป็นธุรกิจท่ีมีศกัยาภาพการเติบโตหรือสามารถต่อยอดทาง
ธุรกิจ หรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดีในการลงทุนแก่บริษทัและผู ้
ถือหุน้โดยรวม 
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หลกัปฏิบัติ  3.7 
บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจะจัดให้มีขึ้ นทุกปี โดยเป็นการ

ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล ทั้งน้ี ผลคะแนนและขอ้คิดเห็นของกรรมการ
จะน าไปใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการในแต่ละปี และเพื่อให้การท างานของ
คณะกรรมการมีประสิทธิผลมากขึ้น รวมถึงก าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   คณะกรรมการส่งเสริมธรรมมาภิบาล สังคม และส่ิงแวดลอ้ม มี
การประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเองและเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบอยา่งนอ้ยปีละ 1 
คร้ัง 

หลกัปฏิบัติ  3.8 
บริษทัมีการส่งขอ้มูลบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ให้ไดรั้บทราบ รวมถึง

ขอ้มูลลกัษณะธุรกิจ แผนงานในการประกอบธุรกิจ กฎระเบียบต่างๆของบริษทั รวมถึงมีการแจง้ข่าวสาร ขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งทางกฎหมาย และกฎเกณฑ์ใหม่ท่ีเช่ือมโยงกับการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการให้ได้รับทราบอยู่
เสมอ ตลอดจนสนบัสนุนให้คณะกรรมการเขา้รับการอบรม การเสริมสร้างทกัษะความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติั
หนา้ท่ีอยา่งสม ่าเสมอตามความเหมาะสม และจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลการฝึกอบรมของคณะกรรมการทุกคนใน
รายงานประจ าปี 

หลกัปฏิบัติ  3.9 
คณะกรรมการบริษทัจะก าหนดการประชุมไวล้่วงหน้าอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ังต่อปีและอาจมีการ

ประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ประธานกรรมการ หรือผูซ่ึ้ง
ไดรั้บมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการโดยตรง หรือ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยระบุวนั เวลา สถานท่ี และกิจการท่ีจะประชุมไปยงั
กรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม  รวมทั้งมอบหมายให้เลขานุการบริษทัมีหน้าท่ีจดัท ารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการให้มีสาระส าคัญครบถ้วน รวมถึงท าหน้าท่ีช่วยสนับสนุนกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของ
คณะกรรมการบริษทั และเพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษทัและบริษทัเอง สามารถปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตาม
กรอบของกฎหมาย และสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 
4. สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

หลกัปฏิบัติ  4.1 
บริษทัจะก าหนดคุณสมบติั อ านาจ หน้าท่ีของผูบ้ริหารระดับสูงไวอ้ย่างชัดเจน และในการพิจารณา

หลกัเกณฑ ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล หรือเห็นชอบบุคคลท่ีถูกเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารระดบัสูง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะน าเสนอรายช่ือให้คณะกรรมการบริษทัและ/หรือ ท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นอกจากน้ีบริษทัยงัไดจ้ดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งขึ้น  โดยท าการคดัเลือก
บุคคลท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งดงักล่าว  และพฒันาเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับต าแหน่งไดใ้น



SNCส่วนที ่1  

 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์ 

อนาคต   ทั้งน้ีเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กบันกัลงทุน ผูถื้อหุ้น ตลอดจนพนกังาน ว่าการด าเนินงานของบริษทัจะ
ไดรั้บการสานต่ออยา่งทนัท่วงที 

หลกัปฏิบัติ  4.2 
 คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีก ากบัดูแลให้มีการก าหนดกรอบ นโยบาย และโครงสร้างค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน าเสนอ เพื่อจูงใจให้ผูบ้ริหารและพนักงานทุก
ระดบั ปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร และสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของ
กิจการในระยะยาว ทั้งน้ีมีการค านึงถึงระดับค่าตอบแทนโดยเทียบเท่ากบัระดบัอุตสาหกรรมท่ีประกอบธุรกิจ
ใกลเ้คียงกนั  

หลกัปฏิบัติ  4.3 
คณะกรรมการมีความเขา้ใจในโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของผูถื้อหุ้น และช่วยก ากบัดูแลไม่ให้เกิด

เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการของคณะกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง รวมถึงดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมู ลท่ี
ส าคญัอนัมีผลกระทบต่อการบริหารจดัการของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง 

หลกัปฏิบัติ  4.4 
คณะกรรมการบริษทัได้ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรบุคคลท่ีถือว่าส าคัญท่ีสุดในการร่วม

ด าเนินธุรกิจ ท่ีจะท าให้บริษทับรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้บริษทัจึงก าหนดนโยบายบริหารและพฒันาบุคลากรโดย
มุ่งเนน้การพฒันาทกัษะ และให้ความรู้แก่พนกังาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานในทุกดา้นของพนกังานใน
ทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง อนัส่งผลให้เกิดแนวความคิดเชิงสร้างสรรค ์เพื่อเพิ่มคุณค่าเชิงนวตักรรมให้แก่บริษทั ซ่ึง
ถือเป็นหน่ึงในกลยทุธ์ท่ีส าคญัของบริษทั  
 
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมีความรับผิดชอบ 
 หลกัปฏิบัติ  5.1 
 คณะกรรมการบริษทัจะสนับสนุนให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ พฒันาต่อยอดเป็นนวตักรรมทั้งใน
ระดบักระบวนการท างานภายในองคก์ร และในระดบัความร่วมมือกบัองคก์รภายนอก ทั้งภาคการศึกษา ภาครัฐ
และภาคเอกชน บริษทัมีความตั้งใจส่งเสริมการริเร่ิมท าส่ิงต่าง ๆ ด้วยกระบวนการใหม่ ๆ โดยรวมถึงการ
เปล่ียนแปลงทางความคิดเพื่อเพิ่มมูลค่า การเปล่ียนแปลงทางการกระท าในเชิงบวกเพื่อให้เกิดผลลพัธ์ในทางท่ีดี
ขึ้น ไม่วา่จะเกิดขึ้นกบัองคก์รหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทั้งน้ีบริษทัเห็นถึงความส าคญัของการเผยแพร่นวตักรรมเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคม โดยจดัให้มีการส่ือสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียรับทราบทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม ผา่นช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลายเพื่อใหม้ัน่ใจว่าขอ้มูลข่าวสารของบริษทัเขา้ถึงกลุ่มผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัไดอ้ยา่งทัว่ถึง เพื่อการต่อยอดในอนาคตสู่สังคมท่ีกวา้งขึ้น 
 หลกัปฏิบัติ  5.2  
 คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน หรือ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก ทั้งน้ี เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีและการร่วมมือกนัระหว่างบริษทั และผูมี้ส่วนไดเ้สีย อนั
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จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจและสร้างความเช่ือมัน่ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทั
ในระยะยาว บริษทัจึงไดมี้การก าหนดแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

ผู้ถือหุ้น 
1. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และอย่างสุดความสามารถ และด าเนินการใดๆ ดว้ยความเป็น

ธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกราย 
2. รายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงสถานการณ์ขององคก์รโดยสม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจริง  
3. รายงานให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กร ทั้งในด้านบวกและลบ ด้วยเหตุผล

สนบัสนุนอยา่งเพียงพอ  
4. ใหค้วามส าคญัสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

4.1 สิทธิการซ้ือขายหรือโอนหุน้  
4.2 สิทธิการมีส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ  
4.3 สิทธิการไดรั้บข่าวสาร ขอ้มูลของกิจการอยา่งเพียงพอ   
4.4 สิทธิการเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอน
กรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั   
4.5 สิทธิการรับทราบกฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้  
4.6 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในการประชุมผูถื้อหุน้  

พนักงาน 
1. มีการใหผ้ลตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม ดงัน้ี   

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 างานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังาน  
3. การแต่งตั้ง และโยกยา้ยพนกังาน รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษ  ตอ้งกระท าดว้ยความสุจริต 

และตั้งอยูบ่นพื้นฐานความรู้ ความสามารถ  และความเหมาะสมของพนกังาน  
4. ใหค้วามส าคญัต่อความสามารถ และทกัษะของพนกังาน  โดยใหโ้อกาสอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 
5. ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด  
6. บริษทัเปิดช่องทางใหพ้นกังานไดร้้องเรียนเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระท าผิด และไดก้ าหนดแนวทางใน

การปกป้องพนกังานหรือผูแ้จง้เบาะแสในการกระท าผิด 
เจ้าหนี้ 
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์ 

1. ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็น
ธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 

2.  ปฏิบติัตามสัญญา หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีตกลงกันไวอ้ย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตาม
เง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง ตอ้งรีบแจง้ให้คู่คา้ และ/ หรือเจา้หนา้ท่ีทราบล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางการ
แกไ้ข 

3. ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ พึงละเวน้การเรียก รับ หรือจา้งผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้ 
4. หากมีขอ้มูลวา่มีการเรียก รับ หรือจา้งผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงเปิดเผยรายละเอียดต่อ

เจา้หน้ี และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 
5. รายงานขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และตรงเวลาใหก้บัเจา้หน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 
ลูกค้า 
1. ปฏิบติักบัคู่คา้ซ่ึงถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจยัแห่งความส าเร็จทางธุรกิจท่ีส าคญัดว้ยความเสมอภาค 

และค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั 
2. คดัเลือกคู่คา้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีระบบ และมีมาตรฐาน มีการพฒันาและรักษาสัมพนัธภาพท่ี   

ยัง่ยนืกบัคู่คา้และคู่สัญญา 
3. มีความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั  
4. ปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบติัต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีการคัดเลือกคู่คา้ท่ีมีมาตรฐาน มีการ

เปรียบเทียบราคาก่อนการสั่งซ้ือ มีการประเมินคู่คา้โดยใชเ้กณฑท่ี์มีมาตรฐานสากล 
คู่แข่งทางการค้า 
1. บริษทัส่งเสริมนโยบายการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเสรี และเป็นธรรม 
2. ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี  
3. ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่คา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจา้ง

ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของคู่แข่ง เป็นตน้  
4. ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่ง ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย  
ชุมชนและสังคม 
บริษทัมีแนวทางท่ีจะปฏิบติัหรือควบคุมให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและ

รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนุนและอาสาท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคม เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจตลอดจนการฟ้ืนฟูสังคมและวฒันธรรม นอกจากน้ี
บริษทัยงัจัดให้มีช่องทางส าหรับให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียและผูท่ี้เก่ียวข้องได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ด าเนินงานของบริษทั และร้องเรียน กรณีท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระท าของของบริษทัโดยผ่าน
ช่องทางท่ีระบุไวใ้นนโยบายรับขอ้ร้องเรียน และการแจง้เบาะแส การทุจริตคอร์รัปชัน่   
 นอกจากน้ี บริษทัยงัไดจ้ดักิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นการร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคมอย่างต่อเน่ือง เช่น การ
บริจาคหน้ากากอนามัยท่ีผลิตเป็นผูผ้ลิตให้กับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวดัท่ีตั้ งบริษทัและจังหวดั



ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

ข้างเคียง โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาทั้งในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษากับนักเรียนและ
นกัศึกษาท่ีตอ้งการท่ีบริษทัไดด้ าเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง เป็นตน้ 

ส่ิงแวดล้อม 
1. บริษทัใหค้วามส าคญัต่อการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการด าเนินธุรกิจโดยการค านึงถึงผลกระทบ

ท่ีอาจเกิดขึ้นต่อส่ิงแวดลอ้ม ราวมถึงยึดแนวทางปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
บริษทัไดจ้ดัใหมี้แนวทางการปฏิบติั ดงัน้ี 

2. ก าหนดให้มีผูรั้บผิดชอบควบคุมการด าเนินงานของธุรกิจเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ี
เกินกว่ามาตรฐานก าหนด รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเกิด
ประโยชน์สูงสุดอยา่งสมดุล 

3. ด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนท่ี
บริษทัตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ทั้งท่ีด าเนินการเอง ร่วมมือกบัรัฐ และชุมชน ตลอดจนเคารพขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้งถ่ินบริเวณท่ีองคก์รจดัตั้งอยู ่

4. บริษทัมีการประเมินความเส่ียง และก าหนดมาตรการป้องกนัอุบติัเหตุและควบคุม การปล่อยของเสีย
ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดต้ามมาตรฐาน รวมถึงมีนโยบายและมาตรการลดการเกิดของเสีย และจดัใหมี้การก าจดั
ของเสียท่ีเกิดขึ้นดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม 

5. ตอบสนองอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน อนั
เน่ืองมาจากการด าเนินงานของบริษทั โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีกับเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

6. ส่งเสริมให้พนักงานของบริษทัมีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มภายใน
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) และส่งเสริมใหมี้การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ี บริษทัไดก้ าหนดนโยบายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) เพื่อให้ผูบ้ริหารและ
พนักงานทุกคนมีความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก
บริษทั การใช้ทรัพยากรไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพ โดยการติดตั้ง Solar Rooftop บนหลงัคาโรงงานของบริษทั 
โดยมีเป้าหมายระยะยาวคือ ลดปริมาณคาร์บอนลง 2,000 ตนัคาร์บอน 

หลกัปฏิบัติ  5.3 
 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูข้บัเคล่ือนองคก์รและมีบทบาทหนา้ท่ีในการก าหนดกลยุทธ์และนโยบายใน

การด าเนินธุรกิจของบริษทั ก ากบั ดูแล และติดตามผลการด าเนินงาน การบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหาร 
ในการจดัสรรและจดัการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลกระทบและการ
พฒันาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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หลกัปฏิบัติ  5.4 
คณะกรรมการตระหนักถึงความส าคญัของการก ากับดูแล และบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อใหเ้กิดการน าเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชเ้ป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนในการด าเนินธุรกิจใหมี้ความคล่องตวั สะดวก
รวดเร็ว และมีการบริหารจดัการขอ้มูลท่ีมีความแม่นย  ามากยิง่ขึ้น รวมถึงบริษทัมีการก าหนดนโยบายท่ี 

ครอบคลุมถึงการจดัสรรทรัพยากรด้านสารสนเทศให้บุคคลในบริษทัได้มีโอกาสเขา้ถึง และใช้งาน
ภายใตข้อ้ระเบียบปฏิบติัดา้นความปลอดภยั ประกอบกบัมีการก าหนดให้เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเร่ืองท่ี
ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัตอ้งใหค้วามส าคญัในการสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะทางเขา้มาเป็นผูป้ฏิบติัการ 
เพื่อให้เกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และช่วยลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นการจากน าเทคโนโลยไีปใชใ้นทางท่ีไม่
เหมาะสม 

 
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
 หลกัปฏิบัติ 6.1 
 คณะกรรมการบริษทัเช่ือมัน่ว่าการบริหารความเส่ียงองคก์รเป็นกระบวนการท่ีช่วยให ้บริษทั เอส เอน็ ซี 
ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) สามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ในขณะเดียวกนัก็ลดอุปสรรคหรือส่ิงท่ีไม่คาดหวงั
ท่ีอาจจะเกิดขึ้นทั้งในดา้นผลก าไร การปฏิบติังานและความเช่ือถือจากผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ต่อองคก์ร 
การป้องกนัความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจดัการและควบคุมท่ีดี เสริมสร้างความเช่ือมัน่และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผูล้งทุน 
พนักงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ จึงได้มีการก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงองค์กรเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฎิบติัดงัน้ี 

1.  บริษทัก าหนดให้ผูบ้ริหารและพนักงานในหน่วยงานต่างๆ เป็นผูดู้แลความเส่ียง โดยจะต้องมี
บทบาทและส่วนร่วมในการพฒันาการบริหารความเส่ียงขององคก์ร และมีความเขา้ใจในหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง   

2.  จัดให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการด าเนินงานตาม
หลกัการของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) เพื่อช่วยลดโอกาสของการเกิดความเส่ียง
และผลกระทบจากความเส่ียง  ลดความไม่แน่นอนในผลการด าเนินงานโดยรวม และเพิ่มโอกาสแห่งความส าเร็จ   

3.  ด าเนินการและสนับสนุนการบริหารความเส่ียงให้ประสบความส าเร็จทัว่ทั้ งองค์กร โดยการใช้
ทรัพยากรท่ีมีจ ากดัอยา่งมีประสิทธิภาพ ในการบ่งช้ี ประเมิน และจดัการความเส่ียงอยา่งเหมาะสม  

4.  ส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหารความเส่ียงเป็นวฒันธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึง
ความส าคญัของการบริหารความเส่ียง  

5.  คณะกรรมการบริษทัจึงได้จดัให้มีคู่มือการบริหารความเส่ียง ส าหรับก าหนดแนวทางการบริหาร
ความเส่ียงองค์กร หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงของแต่ละส่วนงาน รวมทั้งรวบรวม
ตวัอยา่งความเส่ียงท่ีส าคญัและการจดัการของบริษทัในอดีตท่ีผา่นมา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 
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 หลกัปฏิบัติ 6.2 
 คณะกรรมการจะตอ้งจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ
เป็นอิสระ โดยมีแนวปฎิบติัดงัน้ี 

1.  คณะกรรมการจะตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงจะประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 
คนเป็นอย่างนอ้ย และจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม ในการปฏิบติัหนา้ท่ีให้บรรลุตามหลกัเกณฑข์องของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2.  คณะกรรมการจะตอ้งก าหนดขอบเขตหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีความรับผิดชอบเบ้ืองตน้ดงัต่อไปน้ี 

1) ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นรายงานทางการเงินของบริษทั 
2) ตรวจสอบความเหมาะสมของการตรวจสอบภายในของบริษทั และก าหนดให้มีระบบการ

ตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
3) ตรวจสอบใหกิ้จการเป็นไปตามกฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
4) จัดวางรูปแบบโครงสร้างของการบริหารความเส่ียงของบริษทัท่ีเป็นอิสระ รวมถึงให้ความ

เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

5) เสนอ คดัเลือก และก าหนดโครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบให้มีความเป็นอิสระ และจดัการ
ประชุมโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมปีละคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย 

6) ก าหนด กลยุทธ์ท่ีใช้ในการบริหารความเส่ียงและจัดท าระบบเตือน ภัยของความเส่ียงทุก
ประเภทเพื่อจดัการความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีสามารถยอมรับไดใ้ห้สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียง
ของบริษทั ภายใตก้ฎหมายเก่ียวขอ้งท่ีก าหนด 

7) ก ากบั ดูแล ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อทบทวนและ พฒันาระบบความเส่ียงให้มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งวิเคราะห์ประเมินปัจจยัความเส่ียง และจะมีผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นต่อการด าเนินการของ
บริษทั ทั้งภายนอกและภายใน โดยจดัให้เป็นไปตามแนวร่วมการปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชนั 

3.  คณะกรรมการจะตอ้งจดัการให้ขอ้มูลของบริษทั สามารถตรวจสอบ และเขา้ถึงได ้ส าหรับบุคลลท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลนั้น ๆ รวมไปถึงบุคลอิสระภายนอกท่ีมีความเก่ียวโยงในการให้ค  าปรึกษาทางวิชาชีพแก่
คณะกรรมการตรวจสอบ 

4.  คณะกรรมการควรต้องสรรหาบุคคล หรือหน่วยงานท่ีเป็นอิสระเพื่อตรวจสอบ และพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียงของบริษทั และควรตอ้งจดัให้มีการ
ประเมิน  พร้อมทั้งรายงานผลต่อคณะกรรม และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไวใ้นรายงานประจ าปี 

5.  คณะกรรมการควรตอ้งประเมิน และเสนอความคิดเห็นต่อคุณภาพของระบบการบริหารความเส่ียง 
และการจดัการภายในของบริษทั  และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 



SNCส่วนที ่1  

 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์ 

หลกัปฏิบัติ 6.3 
คณะกรรมการ ควรตอ้งดูแล และบริหารความขดัแยง้ของผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นระหว่างบริษทั 

และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั คณะกรรมการมีหน้าท่ีด าเนินการป้องกันไม่ให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ 
และการท าธุรกรรมอนัมิควรจากการใชท้รัพยสิ์น ขอ้มูล และโอกาสของบริษทั โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

1. คณะกรรมการควรตอ้งจดัให้มีระบบ และขั้นตอนการปฏิบติัในการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล 
และตอ้งมีการเนน้ย  ้า ควบคุม ให้ผูท่ี้มีส่วนได ้ส่วนเสียยึดถือ และปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด โดยจะมีการก าหนด
นโยบาย และมาตรการป้องกนัรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูล เพื่อการรักษาความลบั (Confidentiality)  การ
รักษาความน่าเช่ือถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของขอ้มูล (Availability) รวมทั้งการจดัการขอ้มูลท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์(Market sensitive information) 

2.  คณะกรรมการควรจดัให้มีการติดตาม และก าหนดแนวทางการจดัการ รายการท่ีอาจจะก่อให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และควรตอ้งจดัการ ปรับเปล่ียนรายการดงักล่าวให้เป็นไปตามขั้นตอนการเปิดเผย
ขอ้มูล ตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยมุ่งเนน้ผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวมเป็นหลกั โดยท่ีผูมี้ส่วนได้
เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และควรงดเวน้ต่อการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น 

3.  คณะกรรมการควรตอ้งจดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สีย และควรให้มีการรายงานต่อท่ีประชุม และจดั
ใหมี้การบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

หลกัปฏิบัติ 6.4 
คณะกรรมการ ควรตอ้งดูแล และบริหารให้มีการจดัท านโยบายและแนวทางการปฏิบติัดา้นการต่อตา้น

คอร์รัปชนัท่ีชดัเจน ส่ือสาร และส่งเสริมพนักงานในหน่วยงาน และบุคคลภายนอกให้ตระหนักถึงความส าคญั
ของการบริหารความเส่ียง เพื่อใหเ้กิดการปฏิบติัจริง โดยมีแนวทางการปฏิบติัดงัน้ี 

1.  คณะกรรมการควรตอ้งส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความชดัเจนในนโยบายและ
แนวทางปฏิบติัให้สอดคลอ้ง และเช่ือมโยงกบัการควบคุมภายใน เพื่อสร้างความมัน่ใจว่ามีการควบคุมภายในท่ี
เหมาะสมต่อการจดัการความเส่ียง และแผนจดัการความเส่ียงนั้นไดรั้บการปฏิบติัจริง ภายในองคก์ร 

2.  คณะกรรมการควรจดัให้มีนโยบายท่ีครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การ
คดัเลือกบุคลากร การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม และการประเมินผลปฏิบติังานของพนักงาน โดยก าหนดให้
ผูบ้ ังคับบัญชาทุกระดับส่ือสารท าความเข้าใจกับพนักงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามนโยบายได้จริง อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงมีการเผยแพร่นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัในสถานท่ีเด่นชดั ทุกคนในบริษทั
สามารถเขา้ถึงได ้และผ่านช่องทางการส่ือสารของบริษทัเช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เว็บไซต์บริษทั 
และรายงานประจ าปี 

3.  คณะกรรมการควรจดัให้มีโครงการ และการฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบันโยบาย
และแนวปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั เพื่อส่งเสริมและปลูกฝัง ใหพ้นกังานไม่ละเลยเม่ือพบเห็น
การกระท าท่ีเขา้ข่าย ใหมี้ความตระหนกั เขา้ใจ ในการร่วมมือต่อตา้นการทุจริต การคอร์รัปชนัภายในบริษทั และ
พร้อมท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบั 



ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

หลกัปฏิบัติ 6.5 
คณะกรรมการ ควรก ากับให้มีระเบียบ ขั้นตอนการด าเนินการ และกลไกท่ีเหมาะสมในการรับเร่ือง

ร้องเรียน หรือการช้ีเบาะแส โดยมีแนวทางในการปฏิบติัดงัน้ี 
1.  คณะกรรมการควรจดัให้มีกลไกการแจง้ผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความ

ร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ รวมทั้งจดัใหมี้ช่องทางท่ีเขา้ถึงง่าย และปลอดภยัสองช่องทางขึ้นไป ใน
การรับขอ้ร้องเรียนทั้งจากบุคคลภายนอกและบุคคลภายในบริษัท โดยจดัแจ้งช่องทางดังกล่าวไวใ้นรายงาน
ประจ าปีของบริษทั  

2. คณะกรรมการจะตอ้งจดัการให้เกิดความเป็นธรรม คุม้ครอง และรักษาความลบัของบุคคลผูแ้จง้
เบาะแสการคอร์รัปชนั โดยจ ากดัเฉพาะผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่านั้น ท่ี
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวได ้

3.  คณะกรรมการควรตอ้งระบุบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีในการรับเร่ืองร้องเรียน และก าหนดหลกัเกณฑ ์แนวทาง 
และขั้นตอนท่ีชดัเจน เหมาะสม และตรวจสอบไดใ้นกรณีเกิดการช้ีแจง้เบาะเส ทั้งน้ีผูไ้ดรั้บขอ้มูลจากการปฏิบติั
หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองร้องเรียน มีหนา้ท่ีเก็บรักษาขอ้มูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลกัฐานของผูร้้องเรียนและ
ผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นความลบั หา้มเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอ่ืน ท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามหนา้ท่ี
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
7. รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
 หลกัปฏิบัติท่ี 7.1 
 คณะกรรมการดูแลให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ี
มิใช่ขอ้มูลทางการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส  โดยการเผยแพร่ขอ้มูลผ่านช่องทางของตลาด
หลกัทรัพย ์และเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยมีการปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหน้กัลงทุนและผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้ขอ้มูลตดัสินใจอยา่งเพียงพอและเท่าเทียมกนัการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูล
ทางการเงินท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

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

บญัชีในรายงานประจ าปี 
5. การเปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนคร้ังของการ

ประชุมและจ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผา่นมา  
6. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง  
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์ 

 นอกจากน้ี บริษทัไดจ้ดัตั้งหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพื่อท าหนา้ท่ีส่ือสารประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ให้ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ไป ผ่านช่องทางต่าง ๆ การประชุมนกัวิเคราะห์ 
การประชุมทางโทรศพัท ์การตอบค าถามทางโทรศพัท ์และ ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 หลกัปฏิบัติ 7.2 
 คณะกรรมการบริษทัติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการ
ช าระหน้ี 

1.  คณะกรรมการควรมีการดูแลให้ฝ่ายจดัการมีการติดตาม เพื่อประเมินฐานะทางการเงินบริษทั และให้
มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทัอย่างสม ่าเสมอ โดยหากมีสัญญาณบ่งช้ีว่าบริษทัจะประสบกบัปัญหา
สภาพคล่องทางการเงินและท าให้ความสามารถในการช าระหน้ีลดลง ให้คณะกรรมการและฝ่ายจดัการร่วมกนั
วิเคราะห์ถึงสาเหตุ และแนวทางในการบริหารจดัการแกไ้ขโดยเร็ว 

2.  ในการอนุมติัการท ารายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั คณะกรรมการ
ควรจะมีความมัน่ใจว่า การท ารายการดงักล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ สภาพ
คล่องทางการเงิน รวมถึงความสามารถในการช าระหน้ีของบริษทั 

หลกัปฏิบัติ 7.3 
ในภาวะท่ีบริษทัประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษทัมีแผนหรือกลไกอ่ืนในการ

แกไ้ขปัญหา โดยค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
1.  คณะกรรมการ ควรตอ้งติดตาม และดูแลอย่างใกลชิ้ดให้กิจการประกอบธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั 

และปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล หากพบสัญญาณบ่งช้ีปัญหาดา้นสภาพคล่องซ่ึงกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหน้ี 

2.  คณะกรรมการบริษทั ควรดูแลประสานให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหา มุ่งเน้นให้เกิดความเป็น
ธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นหลกั โดยจดัใหมี้การท ารายงานสถานะอยา่งสม ่าเสมอ 

3.  คณะกรรมการ ควรค านึงถึงเหตุและผลเป็นท่ีตั้งในการพิจารณา ตดัสินใจ อนัใดท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
ปัญหาทางการเงินของบริษทั 

หลกัปฏิบัติ 7.4 
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาจดัท ารายงานความยัง่ยนืตามความเหมาะสม  
1. ค านึงถึงกรอบการรายงานท่ีได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล  ทั้งน้ี บริษทัพิจารณา

ความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มูลการปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและจรรยาบรรณ
กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน นโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชนั การปฏิบติัต่อพนกังานและผูมี้ส่วนได้
เสีย รวมถึงการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

2.  คณะกรรมการ มีหน้าท่ีดูแล ให้มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัและสะทอ้นการปฏิบติัท่ีจะน าไปสู่การ
สร้างคุณค่าแก่บริษทัอยา่งย ัง่ยนื 

หลกัปฏิบัติ 7.5 



ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

คณะกรรมการควรก ากบัดูแล ให้มีการแต่งตั้ง นกัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทั ในการท าหนา้ท่ีดูแล ส่ือสาร 
และใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทนัเวลา อยา่งเหมาะสมและเท่าเทียม แก่ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน รวมถึง นกัลงทุน 
นกัวิเคราะห์  

1.  คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการหรือบุคคลท่ีเ ก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้มีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจเป็นผูติ้ดต่อส่ือสารและเปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคลภายนอกในช่องทางท่ีเหมาะสม 

2.  คณะกรรมการ ควรก าหนดใหส้รรหา และจดัตั้งบุคคลท่ีเหมาะสม ทั้งทางดา้นความรู้เก่ียวกบัองคก์ร 
ความสามารถในการส่ือสาร และความสามารถประกอบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ในการท าหน้าท่ีติดต่อส่ือสาร และให้
ขอ้มูลแก่บุคคล และหน่วยงานภายนอก 

3.  คณะกรรมการควรจัดให้มีขอบเขต หน้าท่ีท่ีชัดเจนของนักลงทุนสัมพันธ์ และก าหนดให้มีทิศ
ทางการสนบัสนุนดูแลดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
และไดป้ระสิทธิผลท่ีดีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย และบริษทั 

หลกัปฏิบัติ 7.6 
คณะกรรมการ จดัส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม เพื่อการเผยแพร่ขอ้มูลท่ีง่ายต่อ

การเขา้ถึง อยา่งรวดเร็ว 
1.  คณะกรรมการบริษทัจัดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทั พร้อมทั้งน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั เช่น 
- วิสัยทศัน์และค่านิยมของบริษทั 
- ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั 
- รายช่ือคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 
- งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทั้งฉบบัปัจจุบนั และของปีก่อน

หนา้ 
- แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี ท่ีสามารถใหด้าวน์โหลดได ้
- โครงสร้างการถือหุน้ และสิทธิออกเสียง 
- หนงัสือเชิญประชุมสามญัและวิสามญัผูถื้อหุน้ 
- ขอ้บงัคบับริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ 
- นโยบายท่ีส าคญั 
- ช่องทางการติดต่อหรือร้องเรียน 

 

8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 
หลกัปฏิบัติ  8.1 

 คณะกรรมการตระหนกัและให้ความส าคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกราย ทั้งนักลงทุนชาวไทย นักลงทุน
ต่างประเทศ  นกัลงทุนรายย่อย และนกัลงทุนสถาบนั  และจะไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอน



SNCส่วนที ่1  

 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์ 

สิทธิของผูถื้อหุ้น รวมถึงไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการจ ากัดโอกาสของผูถื้อหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของ
บริษทัและการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ การซ้ือขายหรือโอนหุ้น การมีส่วน
แบ่งในก าไรของกิจการ การไดรั้บข่าวสาร ขอ้มูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออก
เสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั 
เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน 
และการอนุมติัรายการพิเศษ เป็นตน้ 
 นอกจากน้ี ผูถื้อหุ้นทุกรายยงัไดรั้บสิทธิอย่างเท่าเทียมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทัและกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1.  สิทธิในการรับทราบขอ้มูล วนั เวลา สถานท่ีและวาระการประชุม ตลอดจนขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจในท่ีประชุมแก่ผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหนา้อย่างเพียงพอและทนัเวลา โดยบริษทัจะแจง้ให้ผู ้
ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และวิธีการในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุม รวมถึง
ขั้นตอนลงมติ รวมถึงการเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัเป็นการล่วงหนา้ก่อนท่ีจะจดัส่งเอกสาร 
เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนไดรั้บขอ้มูลใน
รูปแบบเอกสารจากบริษทั 

2.  สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น แสดงความเห็น ตั้งค  าถาม ให้ขอ้เสนอแนะ และร่วมพิจารณา
ตดัสินใจในการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัต่าง ๆ โดยประธานในท่ีประชุมจดัสรรเวลาให้อย่างเหมาะสมและส่ง เสริม
ให้มีการแสดงความเห็นและตั้งค  าถามในท่ีประชุม ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัได ้รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้
สามารถส่งค าถาม รวมทั้งการเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถและคุณสมบติัท่ี
เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยกรรมการของบริษทั
ทุกคนควรเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้เพื่อตอบค าถามผูถื้อหุน้ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง 

หลกัปฏิบัติ  8.2 
การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
คณะกรรมการจดักระบวนการประชุมผูถื้อหุ้น ในลกัษณะท่ีสนบัสนุนให้มีการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกราย

อยา่งเท่าเทียมกนั โดยบริษทัจะมีการจดัประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนบัแต่วนั
ส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั และหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีกระทบ
หรือเก่ียวขอ้งกับผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น หรือเก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายท่ีใช้บงัคบัท่ีต้อง
ไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้แลว้ บริษทัจะเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เป็นกรณีไป 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายในการอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผูถื้อหุน้ ทั้งนกัลงทุนชาวไทย นกั
ลงต่างประเทศ  นกัลงทุนรายยอ่ย และนกัลงทุนสถาบนั ไดมี้ส่วนร่วมในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ โดยบริษทัฯ 
จะด าเนินการดงัน้ี 
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ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
บริษทัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัในการไดรั้บเอกสารพร้อมขอ้มูลประกอบการประชุมโดย

การจดัท าเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ และเผยแพร่ขอ้มูลบนเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ีhttp://www.sncformer.com 
เป็นการล่วงหนา้ถึง 30 วนั ก่อนจดัส่งเอกสารดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ทราบมากกวา่  21 วนัก่อนการประชุม และไดท้ า
การประกาศลงในหนงัสือพิมพร์ายวนัติดต่อกนัต่อเน่ืองก่อนวนัประชุม 3 วนัเพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้น
เป็นการล่วงหนา้ส าหรับการเตรียมตวัก่อนมาเขา้ร่วมประชุม  นอกจากน้ี บริษทัยงัอ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อ
หุ้นในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่าง
นอ้ย 3 เดือนก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นโดยก าหนดเกณฑท่ี์ชดัเจนเป็นการล่วงหนา้เพื่อพิจารณาวา่จะเพิ่มวาระท่ีผูถื้อ
หุ้นเสนอมา และก าหนดวิธีการให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยให้เสนอช่ือผ่าน
คณะกรรมการสรรหา พร้อมขอ้มูลประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติัและการให้ความยินยอมของผูไ้ดรั้บการ
เสนอช่ือ ทั้งน้ีไม่ใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเป็นผูบ้ริหารเพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยไม่จ าเป็นโดยเฉพาะวาระ
ท่ีส าคญัท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งใช้เวลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ  ทั้งน้ี คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่
สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาประชุมและออกเสียงลงมติ
แทน โดยจะมีการเสนอช่ือกรรมการอิสระ   เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น และใช้หนังสือมอบ
ฉนัทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนไดใ้นแต่ละวาระ และในการลงคะแนนเสียงนั้นได ้

วนัประชุมผูถื้อหุน้ 
บริษทัอ านวยความสะดวกให้กบัผูถื้อหุ้นโดยจดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใน

การตรวจสอบเอกสารใหก้บัผูถื้อหุน้แต่ละรายท่ีจะเขา้ร่วมประชุม พร้อมทั้งจดัใหมี้อากรแสตมป์เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ผูถื้อหุ้นท่ีมอบ/ไดรั้บมอบฉันทะ  โดยก่อนเร่ิมการประชุม เลขาท่ีประชุมจะแจง้รายละเอียดขององค์
ประชุม วิธีปฏิบติัในการนับคะแนน และระหว่างด าเนินการประชุมบริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ซักถามแสดงความคิดเห็น โดยบริษทัไดต้อบค าถามของผูถื้อหุ้นอยา่งครบถว้น ชดัเจน ตรงประเด็นในทุกค าถาม  
บริษทัด าเนินการประชุมตามล าดบัวาระการประชุมโดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้น
หนงัสือนดัประชุม ทั้งน้ี ส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะด าเนินการลงมติเป็นรายคน และในการประชุมทุก
คร้ังจะมีการบนัทึกการประชุมอย่างถูกตอ้งครบถว้น รวมทั้งการจดัให้มีการบนัทึกภาพการประชุมในลกัษณะวีดี
ทศัน์และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย 

หลกัปฏิบัติ  8.3 
บริษทัจะจดัส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่รายงานการประชุมใน

เวบ็ไซตข์องบริษทัภายใน 14 วนัหลงัจากการประชุมเสร็จส้ิน 
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พิจารณาทบทวนและประกาศใช ้ณ วนัท่ี 26 มกราคม 2564 
 

 
............................................ 
(ดร.สมชยั  ไทยสงวนวรกุล) 
ประธานกรรมการบริหาร 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 
............................................ 
(นายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล) 
ประธานกรรมการบริษทั 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 
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จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกจิ Code of Conduct 
 

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 
บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) ยึดมั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจในหลักจริยธรรม 

คุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใสและด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อสร้างความยัง่ยนื
แก่ธุรกิจและรักษาผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียและสังคม น าไปสู่การเป็นองคก์รบรรษทัภิบาลท่ีแทจ้ริง ดงัน้ี 
 
หลกัการ 

1. ความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส 
บริษทัฯ ยึดมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจในหลกัจริยธรรม คุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต ปฏิบติัตามกฎหมาย 

ขอ้บงัคบั และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 
2. ความรู้ ความสามารถในการประกอบธุรกิจ 
บริษทัฯ มุ่งด าเนินธุรกิจดว้ยความรู้ ความเขา้ใจ ความช านาญ และเอาใจใส่ในการปฏิบติัตามหนา้ท่ีอย่าง

มีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุผลในการด าเนินธุรกิจและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกคา้  
3. ความรับผิดชอบต่อสังคม และส่วนรวม 
รับผิดชอบและยึดมัน่ในการดูแลส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินท่ีบริษทัตั้งอยู่ มี

การตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน มีการ
ส่งเสริมใหมี้การใชง้านทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. ความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ 
บริษทัฯ ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต อย่างสุดความสามารถและดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น

ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยตามสิทธิดว้ยความเป็นธรรม 
5. ความรับผิดชอบต่อลูกคา้ 
ส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพตรงตามความตอ้งการหรือสูงกวา่ความคาดหมายของลูกคา้ ภายใตเ้ง่ือนไข

ท่ีเป็นธรรม รักษาความลบัของลูกคา้และไม่น าไปใชป้ระโยชน์เพื่อตนเอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ ตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยความรวดเร็ว และจดัให้มีระบบและช่องทางให้ลูกคา้ร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภาพของ
สินคา้และบริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ปฏิบติัตามนโยบายการปฏิบติัต่อลูกคา้อย่างเคร่งครัด โดยมีการคดัเลือก
อยา่งมีมาตรฐาน มีการประเมินโดยใชเ้กณฑท่ี์มีมาตรฐานสากล 

6. ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง 
บริษทัฯ ส่งเสริมนโยบายการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรี และเป็นธรรม ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบ

กติกาของการแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่คา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น 
การจ่าย สินจา้งใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของคู่แข่ง เป็นตน้ 
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7. ความรับผิดชอบต่อคู่คา้ 
ปฏิบติักบัคู่คา้ซ่ึงถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจยัแห่งความส าเร็จทางธุรกิจท่ีส าคญัดว้ยความเสมอภาค และ 

ค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั การคดัเลือกคู่คา้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีระบบ และมีมาตรฐาน มีการพฒันาและ
รักษาสัมพนัธภาพท่ีย ัง่ยืนกบัคู่คา้และคู่สัญญา มีความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั ปฏิบติัตามนโยบายการปฏิบติัต่อคู่คา้
อย่างเคร่งครัด โดยมีการคดัเลือกคู่คา้ท่ีมีมาตรฐาน มีการเปรียบเทียบราคาก่อนการสั่งซ้ือ มีการประเมินคู่คา้โดย
ใชเ้กณฑท่ี์มีมาตรฐานสากล 

8. ความรับผิดชอบต่อพนกังาน 
การใหผ้ลตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มี

ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังาน  
การแต่งตั้ง และโยกยา้ยพนักงาน รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษ ตอ้งกระท าดว้ยความสุจริตและ

ตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานให้ความส าคญัต่อความสามารถ และ
ทกัษะของพนกังาน โดยใหโ้อกาสอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด  

บริษทัเปิดช่องทางให้พนกังานไดร้้องเรียนเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระท าผิด และไดก้ าหนดแนวทางในการ
ปกป้องพนกังานหรือผูแ้จง้เบาะแสในการกระท าผิด 

9. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
บริษทัฯ พึงหลีกเล่ียงการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นทั้งภายในบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไม่วา่

จะเกิดจากการติดต่อกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น คู่คา้ ลูกคา้ คู่แข่ง หรือจากการใช้โอกาสหรือขอ้มูลท่ีได้จากการเป็น
กรรมการ หรือพนักงาน เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน บริษทัฯ มีมาตรการท่ีจะจดัการกบัสถานการณ์ท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทัฯ และลูกคา้ เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อการใหบ้ริการแก่
ลูกคา้ 

10. การด ารงฐานะทางการเงิน 
บริษทัฯ มีการประเมินความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อฐานะและผลการด าเนินงานของ

บริษทัฯ มีการวางแผนการจดัสรรเงินทุนให้เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจและเพียงพอท่ีจะรองรับภาระผูกพนัจาก
การด าเนินธุรกิจ และความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

11. การปฏิบตัต่อเจา้หน้ี 
บริษทัฯ ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีอยา่งเสมอภาพและเป็นธรรม และตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ี

เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ปฏิบติัตามสัญญา หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครัด รายงานขอ้มูลทาง
การเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และตรงเวลาใหก้บัเจา้หน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 

12. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
บริษทัฯ ไม่กีดกัน หรือไม่ให้สิทธิพิเศษหรือเลือกปฏิบติัแก่ผูใ้ดผูห้น่ึง บริษทัฯ ไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ 

สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุและสถาบันการศึกษา ค านึงถึงสิทธิในร่างกาย ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของ
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พนกังาน โดยใหเ้สรีภาพแก่พนกังานในการมีส่วนร่วมทางการเมืองภายใตก้ารปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
เปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียมีช่องทางการร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็น และมีมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน 
หรือผูแ้จง้เบาะแส 
 
จรรยาบรรณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ 

1. พึงปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต ประพฤติตนตามกรอบของจรรยาบรรณของบริษทั เพื่อเป็น
ตวัอยา่งท่ีดี ใหแ้ก่พนกังาน 

2. ปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั ตลอดจน
ด าเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ 

3. หลีกเล่ียงการกระท าอนัก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก และไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง โดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษทัซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ 

5. ส่งเสริม สนบัสนุนให้พนกังานมีความเขา้ใจ และประพฤติตนตามแนวทางของจรรยาบรรณบริษทั 
อยา่งทัว่ถึงทั้งบริษทั 
 
จรรยาบรรณผู้บริหาร 

ผูบ้ริหารทุกท่านตระหนักถึงภาระท่ีจะตอ้งรับผิดชอบต่อบริษทั เพื่อให้บริษทับรรลุผลส าเร็จในการ
ด าเนินธุรกิจ และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย บริษทัฯ จึงก าหนดจรรยาบรรณของผูบ้ริหารเพื่อใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ผูบ้ริหารปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
2. ผูบ้ริหารพึงตดัสินใจด าเนินการใด ๆ ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ จะบริหารการด าเนินงานของบริษทั ดว้ย

ความระมดัระวงัและรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ ลูกคา้ ผูถื้อหุน้ และพนกังาน 
3. ผูบ้ริหารจะให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนักงาน จะกระท าด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ เท่ียง

ธรรม และตั้งอยูบ่นพื้นฐานของ ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานนั้นๆ 
4. ผูบ้ริหารพึงสนับสนุนการสร้างศกัยภาพในความก้าวหน้า ส่งเสริมให้พนักงานได้พฒันาความรู้

ความสามารถอย่างทัว่ถึงและสม ่าเสมอ จดัสวสัดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม มีความจริงใจ เคารพสิทธิและ
การแสดงความคิดเห็นของพนกังาน 

5. ผูบ้ริหารตอ้งแสดงความยึดมัน่ต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยการปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
เสริมสร้างบรรยากาศในการท างานใหเ้อ้ือต่อการปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์ 

จรรยาบรรณของพนักงาน 
ธุรกิจของบริษทัฯ ด าเนินการอยู่บนพื้นฐานของความน่าเช่ือถือและได้รับความไวว้างใจจากองค์กร

ภายนอก ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงก าหนดให้พนกังานของบริษทัฯ มีจรรยาบรรณเพื่อยึดถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบติั ดงัน้ี 
 

การปฏิบัติต่อบริษัทฯ 
1. พนกังานพึงประพฤติปฏิบติัตามระเบียบ ค าสั่งและประกาศของบริษทัอยา่งเคร่งครัด 
2. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต อุทิศตน ทุ่มเท ดูแลสิทธิประโยชน์และทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 

ใหค้งสภาพดี เพื่อใชป้ระโยชน์อยา่งเตม็ท่ี รวมถึงไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนทั้งทางตรงและทางออ้ม 
3. พนักงานพึงมีความภกัดี และมีทศันคติท่ีดีต่อบริษทั ไม่พึงประกอบการใดๆ อนัมีลกัษณะเป็นการ

แข่งขนั หรือขดัผลประโยชน์กบักิจการของบริษทั 
4. ใชท้รัพยสิ์นและทรัพยากรของบริษทัอยา่งประหยดั และเกิดประโยชน์สูงสุด 
5. พนกังานพึงรักษาความลบั ขอ้มูล และข่าวสารในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
6. มีทศันคติท่ีดี ไม่กล่าวร้ายต่อบริษทัฯ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม รักษาช่ือเสียงของ

บริษทัฯ ตลอดจนระมดัระวงัการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกในเร่ืองท่ีอาจกระทบต่อช่ือเสียงและการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ 
 

การปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา  
1. พนักงานพึงเช่ือฟังและปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากผูบ้ังคับบัญชาด้วยความวิริยะ 

อุตสาหะ ขยนัหมัน่เพียรเพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จ 
2. รายงานหรือขอขอ้แนะน าจากผูบ้งัคบับญัชาทนัทีท่ีเกิดปัญหาในการปฏิบติังาน  
3. พนกังานพึงให้ความเคารพนบัถือ ให้เกียรติ รู้จกักาลเทศะ และไม่กระท าตนกระดา้งกระเด่ือง และ

กริยาท่ีไม่สุภาพต่อผูบ้งัคบับญัชา 
4. พนักงานทุกคนและทุกระดับมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อเท็จจริงเม่ือมีพบเห็น หรือทราบว่ามีการ

ประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือมีเหตุท าให้เช่ือไดว้่าส่ิงท่ีกระท าลงไปไม่เหมาะสม และมี
ผลกระทบต่อบริษทัฯ 

5. ไม่กล่าวร้ายต่อกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานอ่ืนโดยปราศจากขอ้เทจ็จริง 
 

การปฏิบัติต่อตนเอง 
1. พนักงานควรปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และมานะอดทน และมีจริยธรรมในการด าเนิน

ธุรกิจ 
2. ปฏิบติัตามกฏระเบียบและขอ้บงัคบัในการปฏิบติังานของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด 
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3. พนกังานควรเก็บขอ้มูลของลูกคา้ คู่แข่งและขอ้มูลของบริษทัอยา่งเคร่งครัด 
4. ศึกษาหาความรู้อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อเพิ่มทกัษะในการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ 
5. พนกังานไม่พึงกระท าการใดๆ อนัจะน าไปสู่ความแตกแยก หรือสร้างความเสียหายภายแก่บริษทั 
6. ไม่ใชอ้  านาจหนา้ท่ีของตน หรือยนิยอมใหผู้อ่ื้นอาศยัอ านาจหนา้ท่ีของตน ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

แสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้น 
 
  

พิจารณาทบทวนและประกาศใช ้ณ วนัท่ี 26 มกราคม 2564 

 

 
 

............................................ 
(ดร.สมชยั  ไทยสงวนวรกุล) 
ประธานกรรมการบริหาร 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 
............................................ 
(นายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล) 
ประธานกรรมการบริษทั 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 




