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สารจากประธานกรรมการบริษัท
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
การระบาดของโควิด-19 ทาให้ทวั่ โลกประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจ
รวมทั้งประเทศไทยที่ ในปี 2563 เศรษฐกิจติดลบถึงร้อยละ 6.1 จานวน
นัก ท่ องเที่ ยวลดลงจาก 39.9 ล้านคนในปี 2562 เหลือเพี ยง 6.7 ล้านคน
และมูลค่าการส่ งออกลดลงร้อยละ 6.1 ประกอบกับการที่ภาคการส่ งออก
และท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ งมี มู ล ค่ า ทางเศษฐกิ จ สู ง ต่ อ GDP ของประเทศท าให้
เกิดผลกระทบเป็ นวงกว้างทุกระดับและการเลิกจ้างงานของธุ รกิจที่ตอ้ ง
ปิ ดตัวหรื อหยุดดาเนิ นการ กาลังซื้ อที่ ลดลงทั้งในและต่างประเทศ ทาให้
อุ ต สาหกรรมที่ อ ยู่ใ นธุ ร กิ จ หลัก ของบริ ษ ัท ฯ เช่ น กลุ่ ม อุ ต สาหกรรม
เครื่ องปรับอากาศ มียอดการผลิตรวม 20.9 ล้านเครื่ อง ลดลงร้อยละ 9.0
เมื่อเทียบกับการผลิตปี 2562 อุตสาหกรรมยานยนต์มีปริ มาณผลิตเพียง 1.4 ล้านคัน ลดลงถึงร้อยละ 29 เมื่อ
เทียบกับ 2.0 ล้านคันในปี 2562 และเป็ นการลดลงต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2
การหดตัวของอุตสาหกรรมในประเทศส่ งผลต่อการดาเนิ นงานส่ วนหนึ่ งของบริ ษทั ฯ แต่จากการที่
บริ ษทั ฯ ได้มีการขยายธุ รกิจและการลงทุนตั้งแต่ปี 2562 ตลอดถึงปี 2563 เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าใหม่และ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หลากหลายและเป็ นการผลิตเพื่อ การส่ งออกโดยตรง ทาให้ผลประกอบการปี 2563 เติบโต
โดยมียอดรายได้รวม 8,961 ล้านบาท กาไร 407 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 และ 20 ตามลาดับ ซึ่ งเป็ นการ
ขยายฐานลูกค้าและประเภทผลิตภัณฑ์ เพิ่มรายได้จากหลายช่องทาง ลดความเสี่ ยงของธุรกิจ
ในปี 2564 นี้ บริ ษทั ฯ ได้มีการประกาศเพิ่มทุนเพื่อใช้เป็ นทุนรองรับการขยายงานที่กาลังดาเนินไป
อย่างต่อเนื่องตามแผน คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารจึงมีความเชื่อมัน่ ว่า ธุรกิจจะสามารถเติบโตได้อย่างมัน่ คง
ในระยะยาว และต้องขอขอบคุณท่านผูถ้ ือหุ้น คู่คา้ และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายที่ให้การสนับสนุ นอย่ างดีมาโดย
ตลอด
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
1.
1.1

โครงสร้ างและการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหำชน) จัดตั้งขึ้นในปี 2537 ด้วยทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 1 ล้ำนบำท
โดยกลุ่ม ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล กลุ่มบริ ษทั ประกอบธุรกิจหลักในกำรผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์เครื่ องปรับอำกำศและ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ำที่ใช้ในครัวเรื อนตลอดจนชิ้นส่ วนอุปกรณ์เครื่ องปรับอำกำศในรถยนต์ เพื่อจำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำซึ่ งเป็ น
เจ้ำของแบรนด์ผลิตภัณฑ์โดยตรง หรื อจำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตเครื่ องปรับอำกำศในรถยนต์เพื่อนำไปประกอบ
เป็ นชุดเครื่ องปรับอำกำศที่สมบูรณ์ก่อนส่ งต่อให้ผผู ้ ลิตรถยนต์ กลุ่มบริ ษทั มีฐำนกำรผลิต 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงงำน
ในจังหวัดสมุทรปรำกำร และโรงงำนในจังหวัดระยอง ซึ่ งตั้งอยูใ่ นทำเลยุทธศำสตร์ มีควำมสะดวกทั้งในด้ำนกำรขนส่ ง
วัตถุดิบ และกำรขนส่ งสิ น ค้ำไปยังกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำย ซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ นผูป้ ระกอบในอุตสำหกรรมยำนยนต์ และ
อุตสำหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ำ
ปี 2550 กลุ่มบริ ษทั ได้ขยำยธุรกิจไปยังธุรกิจรับจ้ำงผลิตและประกอบ (OEM) โดยเริ่ มจำกกำรรับจ้ำงผลิตและ
ประกอบเครื่ องปรับอำกำศซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริ ษทั มีควำมรู ้ ควำมชำนำญ รวมทั้งยังเป็ นกำรต่อยอดงำนต้นน้ ำของ
บริ ษทั ซึ่ งได้แก่ งำนท่อทองแดง งำนท่ออลูมิเนี ยม งำนพลำสติก งำนเหล็ก และอุปกรณ์ แลกเปลี่ยนควำมร้อน ทำให้
กลุ่มบริ ษทั สำมำรถใช้กำลังกำรผลิตอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ และช่วยลดควำมเสี่ ยงจำกกำรพึ่งพิงธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์
เครื่ องปรับอำกำศและเครื่ องใช้ไฟฟ้ำเพียงอย่ำงเดียว โดยขณะนั้นกลุ่มบริ ษทั มีฐำนกำรผลิตงำนรับจ้ำงผลิตและประกอบ
เครื่ องปรับอำกำศ อยู่ในนิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ต่อมำในปี 2559 กลุ่มบริ ษทั ได้ขยำยฐำนกำรผลิต
งำนรับจ้ำงผลิตและประกอบเครื่ องปรับอำกำศ ไปยังโรงงำนในจังหวัดระยอง เพื่อรวมกับสำยงำนกำรผลิตต้นน้ ำเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรผลิ ต และลดค่ ำใช้จ่ ำยในกำรขนส่ งสิ น ค้ำ ปั จ จุ บัน กลุ่ ม บริ ษ ัท รั บ จ้ำงผลิ ต และประกอบใน
หลำกหลำยประเภท เช่น เครื่ องปรับอำกำศ โทรทัศน์ ตูเ้ ย็น ตูเ้ ก็บเครื่ องมือ และอยู่ระหว่ำงกำรดำเนิ นกำรเพื่อรับจ้ำง
ผลิตและประกอบเครื่ องซักผ้ำ
ด้วยเทคโนโลยีกำรผลิตที่มีประสิ ทธิภำพ เครื่ องจักรที่ทนั สมัย ระบบกำรผลิตที่ควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์
รวมทั้งสำยกำรผลิตที่ครบวงจร ครอบคลุมทั้งงำนประเภทพลำสติก เหล็ก ทองแดง อลูมิเนียม และประสบกำรณ์ในกำร
ทำงำนของทีมผูบ้ ริ หำรและทีมวิศวกร ประกอบกับควำมยืดหยุน่ ของสำยกำรผลิตทำให้กลุ่มบริ ษทั ได้รับควำมไว้วำงใจ
จำกกลุ่มลูกค้ำซึ่งส่วนใหญ่เป็ นเจ้ำของแบรนด์เครื่ องใช้ไฟฟ้ำต่ำงๆ ที่ได้รับควำมนิยม รวมถึงเจ้ำของแบรนด์สินค้ำจำก
ต่ำงประเทศที่ตอ้ งกำรหำผูผ้ ลิตสิ นค้ำในประเทศ ให้กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิต สิ นค้ำมำกว่ำ 27 ปี โดยกลุ่มบริ ษทั สำมำรถ
รองรับคำสั่งซื้อในปริ มำณมำกได้โดย ณ เดือนมกรำคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีกำลังกำรผลิตงำนรับจ้ำงผลิตและประกอบ
เครื่ องปรับอำกำศ 1,000,000 ชุดต่อปี โทรทัศน์ 300,000 เครื่ องต่อปี ตูเ้ ย็น 300,000 เครื่ องต่อปี และตูเ้ ก็บเครื่ องมื อ
300,000 ตูต้ ่อปี และกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่ำงกำรเพิ่มกำลังกำรผลิตสำหรับธุรกิจรับจ้ำงผลิตและประกอบเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำ
ในโรงงำนจังหวัดระยอง โดยคำดว่ำกำลังกำรผลิตเครื่ องปรับอำกำศจะเพิ่มขึ้นเป็ น 2,000,000 ชุดต่อปี รวมถึงกำรเริ่ ม
รับจ้ำงผลิตและประกอบเครื่ องซักผ้ำโดยคำดว่ำจะมีกำลังกำรผลิต 300,000 เครื่ องต่อปี ด้วยกลยุทธ์ในกำรบริ หำรงำน
ดังกล่ำวทำให้บริ ษทั มีรำยได้เติบโตอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอด
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) มีบริ ษทั ในกลุ่มทั้งสิ้ น 14 บริ ษทั ประกอบด้วยบริ ษทั ย่อยที่
SNC ถือหุ้นโดยตรงจำนวน 7 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่ SNC ถือหุ้นผ่ำนบริ ษทั ย่อย จำนวน 6 บริ ษทั บริ ษทั ร่ วมจำนวน
1 บริ ษทั โดยในปัจจุบนั กลุ่มบริ ษทั มีกำรประกอบธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่มดังนี้
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ผลิตและจำหน่ำยชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับเครื่ องปรับอำกำศที่ใช้
สำหรับยำนพำหนะ และชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับยำนพำหนะ
ผลิตและจำหน่ำยชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับเครื่ องใช้ไฟฟ้ำ ได้แก่
ชิ้นส่วนเครื่ องปรับอำกำศ ตูเ้ ย็น เครื่ องซักผ้ำ
รับจ้ำงผลิตและประกอบเครื่ องใช้ไฟฟ้ำและตูเ้ ก็บเครื่ องมือ
กำรดำเนินกำรอื่นๆ ได้แก่ ผลิตและจำหน่ำยแม่พิมพ์ รวมถึง
เครื่ องมือและอุปกรณ์โลหะ

กลุ่มบริ ษทั
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหำชน) (SNC)
สำขำ 2 (Branch 2)
บริ ษทั ย่อยทำงตรง
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ไพยองซำน อีโวลูชนั่ จำกัด (SPEC)
บริ ษทั เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลำย จำกัด (COOL)
บริ ษทั อิมมอทัล พำร์ท จำกัด (IMP)
บริ ษทั พำรำไดซ์ พลำสติก จำกัด (PRD)
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ครี เอติวิต้ ี แอนโทโลจี จำกัด
(SCAN)
บริ ษทั เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ์ จำกัด (SAHP)
บริ ษทั โอดิน พำวเวอร์ จำกัด (ODIN)
บริ ษทั ย่อยทำงอ้อม
บริ ษทั อินฟิ นิต้ ี พำร์ท จำกัด (IPC)
บริ ษทั เมอิโซะ เอสเอ็นซี พริ ซิชน่ั จำกัด (MSPC)
บริ ษทั เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชัน่ จำกัด (SSMA)
บริ ษทั อัลทิเมท พำร์ท จำกัด (UMP)
บริ ษทั ยะลำฟ้ำสะอำด จำกัด (YALA)
บริ ษทั โอดิน เมียนมำร์ จำกัด (ODINMM)
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั เอส เอ็น ซี แอตแลนติก วอเตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย
จำกัด (SAWHA)
2

ทุนจด
ประเภทธุรกิจ
ทะเบียนที่ AUTO PART OEM
ชำระแล้ว
(ล้ำนบำท)
287
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
1.1.1

วิสัยทัศน์ และพันธกิจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรื อกลยุทธ์
วิสั ย ทั ศ น์ (Vision) : SNC Superstore เอส เอ็น ซี ศู น ย์รวมของผลิ ต ภัณ ฑ์ และบริ กำรแบบครบวงจรใน
อุตสำหกรรมยำนยนต์ เครื่ องทำควำมเย็น เครื่ องใช้ไฟฟ้ำและอิเลคทรอนิคส์
พันธกิจ (Mission)
1. คำนึงถึงคุณภำพของสิ นค้ำเป็ นอันดับแรก (Quality First)
2. สร้ ำงควำมหลำกหลำยของผลิ ตภัณฑ์และบริ กำรเพื่ อตอบสนองควำมต้องกำรทุกรู ป แบบของลูกค้ำ
(Differentiation)
3. สร้ำงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพในรำคำที่ลูกค้ำสำมำรถซื้อไปแข่งขันได้ (Cost Effectiveness)
4. ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำด้วยควำมรวดเร็ ว (Quick Response)
5. ปรับระบบกำรผลิตให้ยืดหยุน่ ทันต่อสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ ว (Flexible Manufacturing
System)
6. ให้ควำมสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
(Focus on Products and Stakeholders)
7. มีจิตวิญญำณและควำมตั้งใจในเรื่ องกำรบริ กำร เพื่อให้ลูกค้ำได้รับควำมพึงพอใจสู งสุ ด (Service Mind)
8. ยึดมัน่ ในหลักธรรมำภิบำลในกำรดำเนินธุรกิจและกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Objective and Goal)
บริ ษทั จัดทำแผนธุรกิจ ซึ่งมีเป้ำหมำยทำงกำรเงินและเป้ำหมำยกำรเติบโตของรำยได้ที่อตั รำเติบโตเฉลี่ยร้อยละ
10 ต่อปี และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรทำกำไรสู งสุ ด โดยมุ่งเน้นกำรเป็ นผูน้ ำในธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องปรับอำกำศ
และเป็ นผูน้ ำในธุรกิจรับจ้ำงผลิตและประกอบเครื่ องปรับอำกำศและเครื่ องทำควำมเย็น ตูเ้ ก็บเครื่ องมือ รวมถึงอุปกรณ์
เครื่ องใช้ไฟฟ้ำอื่นๆ โดยกำรพัฒนำและนำเข้ำเครื่ องจักรที่ทนั สมัยรวมถึงกำรนำนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องมำประยุกต์ใช้ใน
สำยกำรผลิต เพื่อให้มน่ั ใจว่ำผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั มีคุณภำพภำยใต้กำรบริ หำรต้นทุนที่มีประสิ ทธิ ภำพซึ่ งถือเป็ นปั จจัย
หลักในกำรแข่งขัน รวมถึงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีควำมหลำกหลำยสอดคล้องควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย
ของบริ ษทั
กลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจ (Strategy)
กลยุทธ์ ด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์ (Product)
บริ ษทั มีเป้ำหมำยที่จะตอบสนองควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของลูกค้ำโดยมุ่งเน้นในกลุ่มลูกค้ำหลักๆ 2 กลุ่มคือ
1. กลุ่มผูผ้ ลิตเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำภำยในบ้ำนประกอบด้วย ผูผ้ ลิตเครื่ องปรับอำกำศ ตูเ้ ย็น เครื่ องซักผ้ำ ที่เป็ นแบ
รนด์ช้ นั นำจำกประเทศญี่ปุ่น เกำหลี สหรัฐอเมริ กำ เป็ นต้น ซึ่งผูผ้ ลิตเหล่ำนี้มีฐำนกำรผลิตสิ นค้ำหลักอยู่ในประเทศไทย
โดยบริ ษทั มี สิน ค้ำที่ ให้บ ริ กำรกับกลุ่ ม ลูกค้ำเหล่ำนี้ ได้แก่ ท่ อทองแดง ชิ้ น ส่ วนโลหะแผ่น ชิ้ น ส่ วนพลำสติ ก และ
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนควำมร้อน นอกเหนือจำกสิ นค้ำที่เป็ นชิ้นส่วนของเครื่ องใช้ไฟฟ้ำแล้ว บริ ษทั ยังมีกำรรับจ้ำงประกอบ
ผลิตภัณฑ์ (OEM) ให้กบั ลูกค้ำหลักบำงรำยอีกด้วย
2. กลุ่มผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนรถยนต์ ซึ่ งลูกค้ำในกลุ่มนี้จะเป็ นผูผ้ ลิตที่เป็ นผูผ้ ลิตชั้นนำจำกต่ำงประเทศ โดยบริ ษทั มี
สิ นค้ำที่ให้บริ กำรแก่ลูกค้ำในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชิ้นส่ วนท่ออลูมิเนียม ชิ้นส่ วนท่อยำงต่ำงๆ ชิ้นส่ วนพลำสติก และชิ้นส่ วน
โลหะแผ่นขึ้นรู ป
กลยุทธ์ ด้านคุณภาพของสินค้า (Quality)
ในกำรที่จะสร้ำงควำมเชื่อมัน่ และควำมพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั ลูกค้ำนั้น บริ ษทั จำเป็ นที่จะต้องผลิตสินค้ำที่มี
คุณภำพสู งสุ ด เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ ซึ่งบริ ษทั ได้มีกำรจัดทำระบบบริ หำรงำนคุณภำพที่เป็ น
3

SNC
มำตรฐำนสำกลเพื่อให้กำรดำเนิ นงำนตำมภำรกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรเกิ ดกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่ อง มี
ประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผล โดยยึดหลัก Plan-Do-Check-Action (PDCA) และระบบ ISO ซึ่ งนอกจำกจะทำให้ลูกค้ำ
ได้รับสิ นค้ำและบริ กำรที่มีคุณภำพตรงตำมควำมต้องกำรแล้ว ยังทำให้ลูกค้ำเกิดควำมเชื่อมัน่ ในตัวบริ ษทั ด้วย
โดยบริ ษทั จะจัดสรรทรัพยำกรทั้งคน เครื่ องมือ เครื่ องจักร ที่ทนั สมัยและเหมำะสมกับธุรกิจนั้นๆเพื่อให้กำร
ผลิตสิ นค้ำที่มีคุณภำพ นอกเหนื อจำกนี้ยงั กำหนดนโยบำยคุณภำพที่ชดั เจน เพื่อให้พนักงำนทุกคนนำไปปฏิบตั ิ มีกำร
ตรวจติดตำมผลอยูต่ ลอดเวลำ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำคุณภำพของสิ นค้ำจะต้องเป็ นไปตำมข้อกำหนดของลูกค้ำในทุกๆขั้นตอน
กลยุทธ์ ในด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว (Quick Respond)
ในโลกธุรกิจที่เต็มไปด้วยกำรแข่งขันที่นบั วันจะทวีควำมเข้มข้นขึ้น บริ ษทั ตระหนักดีว่ำ ลูกค้ำของบริ ษทั มี
ควำมต้องกำรที่หลำกหลำยและเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงรวดเร็ ว ซึ่ งเรำจำเป็ นจะต้องตอบสนองสิ่ งต่ำงๆ เหล่ำนี้ให้ได้ ใน
กำรนี้ บริ ษทั จะมุ่งเน้นในหัวข้อต่ำงๆ ดังนี้
1. ต้นทุนที่เหมำะสมและเป็ นธรรมสำหรับลูกค้ำและบริ ษทั (Cost)
2. ตำแหน่ งที่ต้ งั ของโรงงำนต่ำงๆ จะต้องอยู่ในระยะทำงที่ไม่ไกลจำกบริ ษทั ของลูกค้ำมำกนักเพื่อให้กำรส่ ง
สิ นค้ำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็ นไปโดยสะดวก (Location)
3. ควำมยืดหยุ่นในกระบวนกำรผลิตที่จะทำให้เรำสำมำรถผลิตสิ นค้ำที่หลำกหลำยในเวลำอันรวดเร็ ว และ
สำมำรถปรั บ เปลี่ ยนกระบวนกำรผลิ ตให้ สอดคล้องกับ ควำมต้อ งกำรสิ น ค้ำที่ เปลี่ ยนไปของลู กค้ำได้อย่ำงสะดวก
(Flexibility)
กลยุทธ์ ด้านการบริการ (Service)
ถึงแม้ว่ำบริ ษทั จะเป็ นบริ ษทั ที่ผลิตสิ นค้ำแต่เรำตระหนักถึงควำมสำคัญของงำนบริ กำรที่จะช่วยให้ลูกค้ำเกิด
ควำมพึงพอใจสู งสุ ด เรำจึงได้กำหนดคติพจน์ประจำบริ ษทั ไว้ว่ำ “We are the Marketing Team” ซึ่ งพนักงำนทุกคนใน
บริ ษทั ถือว่ำเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ในกำรให้บริ กำรแก่ลูกค้ำ
นอกจำกนี้ เพื่อให้กำรทำงำนมีควำมคล่องตัว บริ ษทั จึงได้จดั ให้มีกำรบริ หำรงำนที่เป็ นเอกลักษณ์ เฉพำะตัว
ของบริ ษทั เอง ซึ่งเรำเรี ยกกำรบริ หำรงำนแบบนี้ว่ำ “ระบบ MINI MD” ซึ่งระบบ MINI MD นี้จะช่วยให้กำรตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำในแต่ละด้ำน ไม่ว่ำจะเป็ นด้ำนกำรผลิต ด้ำนคุณภำพ ด้ำนกำรส่ งมอบ หรื อด้ำนรำคำของ
สิ นค้ำ เป็ นไปอย่ำงรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภำพอีกประกำรหนึ่ งที่บริ ษทั ได้กำหนดขึ้น เพื่อให้กำรบริ กำรลูกค้ำเป็ นไป
อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ดก็คือกำรกำหนดให้ผบู ้ ริ หำรของบริ ษทั ทั้งระดับกลำงและระดับสู งมีหน้ำที่ที่จะต้องออกไป
เยี่ยมเยียนลูกค้ำของตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้ม่นั ใจว่ำ เรำจะรับทรำบและเข้ำใจถึง “เสี ยงของลูกค้ำ” (Customer
Voice) อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ ว
กลยุทธ์ ด้านการพัฒนาระบบการผลิตสู่ อุตสาหกรรม 4.0
กำรพัฒ นำ SNC เข้ำสู่ 4.0 ครอบคลุ ม กำรพัฒ นำบุ ค ลำกรให้ มี ค วำมเข้ำใจในเทคโนโลยีแ ละทิ ศ ทำงกำร
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจและอุตสำหกรรมจะเป็ นพื้นฐำนสำคัญในกำรขับเคลื่อนองค์กร
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กลยุทธ์และองค์ประกอบสำคัญสำหรับกำรขับเคลื่อนองค์กร
1. กำรพัฒ นำบุ ค ลำกรเพื่ อ เป็ นผู ้ผ ลิ ต และผู ้ใ ช้ เทคโนโลยี โดยให้ มี ก ำรเชื่ อ มโยงระหว่ ำงบุ ค ลำกรที่ มี
ประสบกำรณ์กบั บุคลำกรที่มีเทคโนโลยี
2. กำรประยุกต์และนำเทคโนโลยีมำใช้ให้เป็ นไปตำมทิศทำงกำรขับเคลื่อนขององค์กรตำมแนวคิด ARAI
A : Automation

R : Robot

A : Artificial Intelligence (AI) I : Internet of Things (IoT)

3. กำรนำเทคโนโลยีขอ้ มูล (Big DATA) มำใช้ในกำรบริ หำรและตัดสิ นใจ
4. กำรสร้ำงให้เป็ นองค์กรเทคโนโลยี ทั้งในด้ำนกำรผลิต กระบวนกำร และกำรบริ กำร
กลยุทธ์ ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)
บริ ษทั จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่ งแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกบริ ษทั โดยมี
กลยุทธ์ที่สำคัญดังนี้
1. ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมภำยนอก เนื่ องจำกธุรกิจหลักของบริ ษทั จะเกี่ยวข้องกับเครื่ องปรับอำกำศซึ่ งใช้
สำรทำควำมเย็นที่อำจจะส่ งผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะอำกำศของโลก เรำจึงได้มีกำรพัฒนำสิ นค้ำของเรำ คือ
สิ นค้ำเครื่ องปรั บ อำกำศที่ ใช้กับ สำรท ำควำมเย็นชนิ ดใหม่ (R32) ซึ่ งจะช่ วยลดผลกระทบต่อกำรท ำลำยชั้นโอโซน
(Ozone Depletion) และผลกระทบต่อสภำวะโลกร้อน (Global Warming)
2. ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมภำยใน เพื่อให้สภำวะแวดล้อมภำยในบริ ษทั มีควำมน่ำอยู่ และมีประสิ ทธิภำพใน
กำรทำงำน บริ ษทั จึงได้ให้ควำมสำคัญกับระบบ 5 ส.ภำยใน มีกำรรณรงค์ให้พนักงำนทุกระดับให้ควำมสำคัญกับเรื่ องนี้
และในกำรดำเนินงำนภำยในบริ ษทั เรำยึดหลักกำรทำงำนที่เรี ยกว่ำ “หลัก 3 R” ซึ่ งประกอบด้วย Reduce, Re-use, และ
Recycle เพื่อให้มน่ั ใจว่ำเรำทุกคนในองค์กรจะมีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู ้คุณค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุ ด
1.1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ในปี 2562-2563 บริ ษทั ยังดำเนินนโยบำยปรับองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรยุบรวมธุรกิจที่คล้ำยคลึงกันมำไว้
ด้วยกัน ใช้ทรัพยำกรบุคคลและทรัพย์สินร่ วมกัน ฐำนกำรผลิตใหญ่จะอยู่ที่ระยองซึ่ งมีท้ งั ระบบน้ ำประปำและระบบ
ไฟฟ้ ำแสงอำทิตย์ ทั้งนี้ บริ ษทั จะรักษำรำยได้งำนต้นน้ ำซึ่ งเป็ นงำนที่สร้ำงผลกำไร และมุ่งเน้นกำรควบคุมต้นทุนกำร
ผลิตและค่ำใช้จ่ำยบริ หำร หยุดดำเนินงำนธุรกิจที่ไม่สร้ำงผลกำไร ดำเนินงำนตำมนโยบำยต่อต้ำนทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
นำไปสู่ควำมยัง่ ยืน
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ปี 2562 บริ ษทั จำหน่ำยอำคำรโรงงำนรวมถึงสิ ทธิ กำรเช่ำที่ดินในนิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
ให้แก่บริ ษทั บริ ษทั ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ งไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มูลค่ำรวมทั้งสิ้ น 606.50 ล้ำน
บำท โดยบริ ษทั รับรู ้กำไรสุ ทธิหลังหักภำษีเงินได้จำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวจำนวน 420.0 ล้ำนบำท
บริ ษทั ย้ำยสำยกำรผลิตงำนชิ้นส่ วนโลหะแผ่น (Sheet Metal) จำกโรงงำนที่จงั หวัดสมุทรปรำกำร มำรวมกับ
โรงงำนที่จงั หวัดระยอง ซึ่งเป็ นฐำนกำรผลิตงำนชิ้นส่วนในธุรกิจต้นน้ ำ (งำนฉีดพลำสติก งำนขึ้นรู ปโลหะแผ่น) เพื่อให้
เกิดกำรประหยัดจำกกำรใช้ทรัพยำกรร่ วมกันที่จงั หวัดระยอง
กลุ่มบริ ษทั ได้รับคำสั่งซื้อสิ นค้ำรับจ้ำงผลิตและประกอบเครื่ องปรับอำกำศจำกลูกค้ำรำยใหญ่เพิ่มอีก 1 รำย ซึ่ ง
เป็ นผูจ้ ำหน่ ำยเครื่ องปรับอำกำศรำยใหญ่ในประเทศเวียดนำม และกลุ่มบริ ษทั ได้รับคำสั่งซื้ อสิ นค้ำรับจ้ำงผลิตตูเ้ ก็บ
เครื่ องมือ (Toolbox) ซึ่งเป็ นธุรกิจต่อยอดจำกกำรผลิตงำนชิ้นส่วนโลหะแผ่น (Sheet Metal) และลดควำมเสี่ ยงจำกกำรรับจ้ำง
ผลิตและประกอบเครื่ องปรับอำกำศ โดยบริ ษทั ได้รับคำสั่งซื้ อสิ นค้ำจำกลูกค้ำจำกประเทศจีนซึ่ งเป็ นหนึ่ งในผูผ้ ลิ ตตู้เก็บ
เครื่ องมือรำยใหญ่ของโลก เพื่อส่ งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริ กำเป็ นหลัก โดยกลุ่มบริ ษทั ได้พฒั นำพื้นที่บำงส่ วนใน
โรงงำนที่ระยองเพื่อเป็ นฐำนกำรผลิตและคลังสิ นค้ำเพื่อรองรับกำรรับจ้ำงผลิตสิ นค้ำประเภทดังกล่ำว
บริ ษทั จำหน่ำยหุ้นสำมัญร้อยละ 23.0 ของหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั เอส เอ็น ซี แอตแลนติก วอ
เตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชี ย จำกัด (“SAWHA”) ให้แก่ บริ ษทั แอตแลนติก เอสเอฟดีที เจเอสซี ซึ่ งไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ในรำคำหุ้นละ 66.43 บำท มูลค่ำรวมทั้งสิ้ น 16.04 ล้ำนบำท บริ ษทั คงเหลือกำรถือหุ้นใน SAWHA ร้อยละ 26.0 ทำให้
SAWHA มีสถำนะเป็ นบริ ษทั ร่ วมของกลุ่มบริ ษทั
ในปี 2563 กลุ่มบริ ษทั สร้ำงโรงงำนกำรผลิตในพื้นที่จงั หวัดระยอง ขนำดพื้นที่ 15,000 ตำรำงเมตร เพื่อรองรับ
กำรผลิตงำนตูเ้ ก็บเครื่ องมือ (Toolbox) โดยมีกำลังกำรผลิตสู งสุ ด 300,000 ชิ้นต่อปี
กลุ่มบริ ษทั ซื้ อหุ้นส่ วนที่ เหลือทั้งหมดของ SSMA จำก Sugimoto Metal Manufacturing ทำให้บริ ษทั ถือหุ้น
SSMA ร้อยละ 100 ของทุนที่จดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมด ปั จจุบนั บริ ษทั ได้ยุบรวม SSMA เข้ำเป็ นส่ วนหนึ่งของ
IPC กลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่ำงกำรก่อสร้ำงโรงงำนขนำด 40,000 ตำรำงเมตร เพื่อเพิ่มกำลังกำรผลิตสำหรับ
เครื่ องปรับอำกำศจำกกำลังกำรผลิตปั จจุบนั 1,000,000 ชุดต่อปี เป็ น 2,000,000 ชุดต่อปี และเพิ่มกำลังกำร
ผลิต โทรทัศน์ ตูเ้ ย็น เครื่ องซักผ้ำ รวม 960,000 ชิ้นต่อปี
1.1.3 ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริ ษทั ภำษำไทย
ชื่อบริ ษทั ภำษำอังกฤษ
เลขทะเบียนบริ ษทั
ที่ต้งั สำนักงำน

:
:
:
:

เบอร์โทรศัพท์
โทรสำร
Website
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนที่ออกและจำหน่ำยแล้ว

:
:
:
:
:
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บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหำชน)
SNC Former Public Company Limited
0107547000371
333/3 หมู่ที่ 6 ตำบลบำงเพรี ยง อำเภอบำงบ่อ จังหวัด
สมุทรปรำกำร 10560
02-108-0360
02-108-0367
https://www.sncformer.com
287,777,339 บำท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563)
287,777,339 บำท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563)

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จากัด มหาชน | รำยงำนประจำปี 2563

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
1.2
1.2.1

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

รำยได้
รำยได้จำกกำรขำยชิ้นส่วนอุปกรณ์:
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ในเครื่ องใช้ไฟฟ้ำ (PART)
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ในยำนพำหนะ (AUTO)
รำยได้ธุรกิจรับจ้ำงผลิตและประกอบ (OEM)
รำยได้จำกส่วนงำนอื่นๆ (OTHER)
รวมรายได้ จากการขาย

3,111.0
1,329.4
2,050.5
8.0
6,498.9

47.9
20.5
31.6
0.1
100.0

2,983.6
1,082.0
2,556.3
3.7
6,625.6

45.0
16.3
38.6
0.1
100.0

2,579.7
772.0
5,605.8
3.0
8,960.5

28.8
8.6
62.6
0.0
100.0

1.2.2 ข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
1.2.2.1 ชิน้ ส่ วนอุปกรณ์ ในเครื่ องใช้ ไฟฟ้า (PART)
กลุ่มบริ ษทั ดำเนิ นธุ รกิจรับจ้ำงผลิตชิ้นส่ วนต่ำงๆ เพื่อใช้เป็ นส่ วนประกอบกำรผลิตเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำที่ ใช้ใน
ครัวเรื อน โดยส่วนใหญ่เป็ นชิ้นส่วนของเครื่ องปรับอำกำศ รองลงมำเป็ นชิ้นส่วนของตูเ้ ย็น และชิ้นส่วนของเครื่ องซักผ้ำ

เครื่ องปรับอำกำศ
74.0%
เครื่ องซักผ้ำ 7.0%

ตูเ้ ย็น 19.0%

กลุ่มบริ ษทั ผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องปรับอำกำศสำหรับ 1) เครื่ องปรับอำกำศชนิดหน้ำต่ำง (Window A/C) ซึ่ งเป็ น
เครื่ องปรับอำกำศที่รวมทั้งคอมเพรสเซอร์ คอยล์ร้อนและคอยล์เย็นอยู่ในเครื่ องเดียว ซึ่ งสำมำรถติดตั้งโดยกำรฝั งที่
กำแพงห้ องได้โดยที่ ไม่ต้องเดิ น ท่ อ น้ ำยำ 2) เครื่ องปรั บ อำกำศแบบแยกส่ วน (Split A/C) ซึ่ งปั จจุ บัน เป็ นที่ นิ ยมใน
ครัวเรื อน แยกส่ วนคอยล์เย็นซึ่ งติดตั้งภำยในห้องออกจำกคอยล์ร้อนซึ่ งติดตั้งอยูน่ อกห้องให้เสี ยงรบกวนน้อยกว่ำ โดย
จะมีกำรเดินท่อน้ ำยำเชื่อมเข้ำหำกัน สำมำรถเพิ่มประสิ ทธิภำพในกำรทำควำมเย็นได้ง่ำยเนื่องจำกไม่ถูกจำกัดด้วยพื้นที่
ติดตั้ง และ 3) เครื่ องปรับอำกำศที่สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้ (Portable A/C) เป็ นเครื่ องปรับอำกำศที่ไม่ตอ้ งทำกำรติดตั้ง
และสำมำรถเคลื่อนที่ไปใช้ได้ทุกพื้นที่ เหมำะกับห้องที่มีขนำดไม่ใหญ่มำกนัก
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Window Air Conditioner

Split Air Conditioner

Portable Air Conditioner

ภำพรวมกำรทำงำนของเครื่ องปรับอำกำศประกอบไปด้วยส่วนชิ้นส่วนต่ำงๆ ที่สำคัญดังนี้

กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตชิ้นส่วนต่ำงๆ ที่ใช้ประกอบเครื่ องปรับอำกำศ เช่น 1) ชิ้นส่ วนท่อทองแดง 2) โลหะแผ่น
(Sheet Metal) 3) ชิ้นส่ วนพลำสติก (Plastic parts) 4) อุปกรณ์แลกเปลี่ยนควำมร้อน คอยล์ร้อน (Condenser) คอยล์เย็น
(Evaporator) รวมถึง 5) ท่อฉนวนกันควำมร้อน ซึ่ งรวมกันทั้งหมดมีสัดส่ วนรวมประมำณร้อยละ 50 ของชิ้นส่ วนที่ใช้
ในกำรผลิตเครื่ องปรับอำกำศ 1 เครื่ อง
สิ นค้ำของกลุ่มบริ ษทั ส่ วนใหญ่เป็ นกำรผลิ ตชิ้ นส่ วนท่อทองแดง เช่ น ท่อน้ ำยำแอร์ ท่อทองแดงซึ่ งใช้เป็ น
ตัวเชื่อมระหว่ำงคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น ท่อทองแดงในคอมเพรสเซอร์ ซึ่ งมีสัดส่ วนกว่ำร้อยละ 39.0 ของรำยได้จำก
กำรผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำ รองลงมำเป็ นชิ้นส่ วนพลำสติกโดยเป็ นกำรฉี ดขึ้นรู ปพลำสติกเพื่อนำประกอบเป็ น
เครื่ องใช้ไฟฟ้ำต่ำงๆ เช่น เครื่ องปรับอำกำศ ตูเ้ ย็น เครื่ องซักผ้ำ เป็ นต้นโดยมีสัดส่วนรำยได้ร้อยละ 21.0 ของรำยได้จำก
กำรผลิ ตชิ้ น ส่ วนเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำ และชิ้ น ส่ วนอื่น ๆ ได้แก่ ชิ้ นส่ วนโลหะแผ่น ท่อฉนวนกัน ควำมร้อน และอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนควำมร้อนร้อยละ 18.0 ร้อยละ 18.0 ร้อยละ 4.0 ของรำยได้จำกกำรผลิตชิ้นส่วนเครื่ องใช้ไฟฟ้ำ ตำมลำดับ
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน

ชิ้นส่วนท่อทองแดง

ชิ้นส่วนโลหะแผ่น

ชิ้นส่วนพลำสติก
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนควำมร้อน
1. ชิ้นส่วนท่อที่ทำจำกทองแดง (Copper Pipe) กลุ่มบริ ษทั โดย IMP และ SCAN ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือ
หุ้นทำงตรงร้อยละ 100 เป็ นผูผ้ ลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับทำควำมเย็นที่บริ ษทั ผลิตใช้ทองแดง (Copper Pipe) ได้แก่
1.1 Inlet -Outlet-Header pipe สำหรับเชื่อมต่อคอยล์ร้อน (Condenser)
1.2 Suction pipe หรื อ Discharge pipe สำหรับเชื่อมต่อคอมเพรสเซอร์และคอยล์ร้อนเข้ำด้วยกัน
1.3 Accumulator ใช้สำหรับเป็ นท่อพักแรงดัน
1.4 U-Bend ที่เป็ นส่วนประกอบของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนควำมร้อน
1.5 Capillary Tube Ass’y ใช้เป็ นท่อลดแรงดันในระบบ
ชิ้นส่ วนอุปกรณ์ที่ผลิตโดยส่ วนใหญ่ใช้ท่อทองแดงซึ่ งมีประสิ ทธิภำพถ่ำยเทควำมร้อนและควำมเย็นได้ดี ใน
รำคำที่เหมำะสม และในปั จจุบนั ยังไม่มีชิ้นส่ วนใดที่มีคุณสมบัติในกำรใช้งำนที่จะสำมำรถนำมำทดแทนทองแดงได้
อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ นอกจำกนั้นกลุ่มบริ ษทั ได้มีกำรพัฒนำชิ้นส่วนทองแดงเพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบร่ วมกับลูกค้ำ โดยใช้
เหล็กชุบทองแดงหรื ออลูมิเนียมเชื่อมต่อทองแดงมำผลิตเป็ นชิ้นส่ วนคอมเพรสเซอร์ รวมถึงกำรพัฒนำกระบวนกำรชุบ
ทองแดงให้สำมำรถชุบเฉพำะตำแหน่ งที่ตอ้ งกำร เพื่อลดขั้นตอนในกำรเจียรนัยผิวซึ่ งเป็ นขั้นตอนที่มีค่ำใช้จ่ำยและใช้
เวลำในกำรผลิตมำก โดยผลจำกกำรพัฒนำดังกล่ำวจะช่วยให้บริ ษทั สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตลงได้ โดยปั จ จุบนั ได้มี
ลูกค้ำหลำยรำยให้ควำมสนใจ
2. ชิ้นส่วนโลหะแผ่น (Sheet Metal) กลุ่มบริ ษทั โดย IPC และ SSMA ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ้น
ทำงอ้อมร้อยละ 100 ผ่ำนกำรถือหุ้นใน SPEC เป็ นผูผ้ ลิตชิ้นส่วนโลหะแผ่นขึ้นรู ปเพื่อใช้เป็ นส่วนประกอบกำรผลิต
เครื่ องใช้ไฟฟ้ำ โดยกำรนำแผ่นเหล็กขนำดใหญ่มำตัด และขึ้นรู ป ให้ตรงกับรู ปแบบที่ตอ้ งกำร
3. ชิ้นส่ วนพลำสติก (Plastic Parts) กลุ่มบริ ษทั โดยบริ ษทั PRD และ SPEC ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ้น
ร้อยละ 100 เป็ นผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนพลำสติกด้วยระบบกำรฉี ดขึ้นรู ป (Injection Molding) เพื่อนำไปใช้ในกำรประกอบเป็ น
เครื่ องใช้ไฟฟ้ำ เช่น เครื่ องปรับอำกำศ ตูเ้ ย็น เครื่ องซักผ้ำ เป็ นต้น
4. อุปกรณ์แลกเปลี่ยนควำมร้อน (Heat Exchanger) กลุ่มบริ ษทั โดย SCAN ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ้น
ร้อยละ 100 เป็ นผูผ้ ลิตอุปกรณ์ แลกเปลี่ยนควำมร้อน (Heat Exchanger) ซึ่ งประกอบด้วยคอยล์เย็น (Evaporator) และ
คอยล์ร้อน (Condenser) ทำหน้ำที่ส่งผ่ำนและแลกเปลี่ยนควำมเย็นหรื อควำมร้อนระหว่ำงอำกำศโดยรอบกับน้ ำยำทำ
ควำมเย็นที่อยูภ่ ำยในตัวเครื่ องปรับอำกำศ โดยทัว่ ไปโครงสร้ำงของคอยล์จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนด้วยกันคือ
9

SNC
4.1 แผ่น อลูมิ เนี ยมขึ้ น รู ป (Aluminum Fin) ท ำหน้ำที่ เป็ นแผ่น ครี บ แลกเปลี่ ยนควำมร้ อนระหว่ำงอำกำศ
ภำยนอกกับน้ ำยำทำควำมเย็นที่ไหลอยูใ่ นท่อทองแดง
4.2 ท่ อทองแดงดัด (Hairpin) ท ำหน้ำที่ เป็ นเส้ น ทำงกำรไหลของน้ ำยำท ำควำมเย็น เพื่ อ ให้ เกิ ด กลไกกำร
แลกเปลี่ยนควำมร้อนกับอำกำศภำยนอก
4.3 แผ่นประกบข้ำง (Side Plate) ทำหน้ำที่ ประกบแผ่นอลูมิเนี ยมและท่อทองแดงเข้ำด้วยกัน และใช้เป็ น
ตัวกลำงในกำรจับยึดตัวคอยล์เข้ำกับโครงสร้ำงอื่นๆ ของเครื่ องปรับอำกำศ
ซึ่ งบริ ษทั มีกำรผลิตชิ้ นส่ วนหลักทั้ง 3 ส่ วน และนำมำประกอบขึ้นเป็ นคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนเพื่อใช้ใน
กระบวนกำรผลิตเครื่ องปรับอำกำศต่อไป
Condenser แบบปัจจุบนั (Fin & Tube Condenser)

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนควำมร้อน
(Heat Exchanger)

ท่อทองแดง
(Copper Tube)

ครี บอลูมิเนียม
(Aluminum Fin)

5. ท่อฉนวนกันควำมร้อน (Insulation Pipe) กลุ่มบริ ษทั โดย SCAN ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ้นร้อยละ
100 ประกอบธุรกิจผลิตฉี ดท่อฉนวนกันควำมร้อนและใส่ ท่อทองแดงสำหรับเครื่ องปรับอำกำศ (Insulated copper tube
for air conditioner : Pipe kit for Air Conditioners) ที่มีคุณสมบัติเด่นคือเป็ นฉนวนที่ไม่ลำมไฟง่ำย ไม่เป็ นเชื้อเพลิงและ
ปริ มำณควันน้อยเมื่ อเผำไหม้ มี สำรกันลำมไฟ (FR Flame retardant) มี คุณสมบัติไฟดับได้เอง (Self-Extinguish) ไม่
ก่อให้เกิดหยดไฟและกำรลำมไฟ (Flame spread)
การตลาดและการแข่ งขัน
ลักษณะลูกค้ำและกลุ่มเป้ ำหมำยในธุ รกิจผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ ำ กลุ่มลูกค้ำได้แก่ กลุ่มบริ ษทั
เจ้ำของแบรนด์เครื่ องปรับอำกำศ โดยกำรจำหน่ ำยผ่ำนผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนต่ำงๆ ของเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำซึ่ งเป็ นบริ ษทั ในกลุ่ม
เดียวกับเจ้ำของแบรนด์เครื่ องปรับอำกำศ ซึ่งจะนำชิ้นส่ วนอุปกรณ์ที่ส่ังซื้อจำกกลุ่มบริ ษทั ไปประกอบให้เป็ นผลิตภัณฑ์
ที่สมบูรณ์เพื่อจำหน่ำย เช่น บริ ษทั มิตซูบิชิคอนซูเมอร์ โพรดักส์ จำกัด บริ ษทั ไดกิ้น อินดัสเตรี ยล จำกัด บริ ษทั แอม
แอร์ จำกัด โดยกลุ่มลูกค้ำดังกล่ำวเป็ นคู่คำ้ ที่ทำธุรกิจกับบริ ษทั มำอย่ำงต่อเนื่อง มีควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั บริ ษทั ไม่เคยมี
ประวัติผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งโดยปกติกลุ่มบริ ษทั ให้ระยะเวลำเครดิตเทอมแก่ลูกค้ำโดยเฉลี่ยประมำณ 30-60 วัน
ปัจจุบนั ผูผ้ ลิตเครื่ องใช้ไฟฟ้ำรำยใหญ่ในประเทศไทยที่มีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดส่ วนใหญ่จะเป็ นแบรนด์จำก
ต่ ำ งประเทศ เช่ น ไดกิ้ น (ญี่ ปุ่ น) มิ ต ซู บิ ชิ (ญี่ ปุ่ น) อิ เล็ ก โทรลัก ซ์ (สวี เดน) เป็ นต้น โดยที่ ผ่ ำนมำกลุ่ ม บริ ษ ัท มี
ควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูผ้ ลิตเครื่ องใช้ไฟฟ้ำในประเทศรำยใหญ่เกือบทุกรำย
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
การจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย
กลุ่มบริ ษทั จำหน่ำยชิ้นส่ วนอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ำให้กบั ลูกค้ำโดยตรงโดยไม่ผำ่ นตัวแทนจำหน่ำย โดยส่ วน
ใหญ่ เป็ นกำรจ ำหน่ ำยให้ แ ก่ ผูป้ ระกอบกำรภำยในประเทศ อย่ำงไรก็ ดี สิ น ค้ำของบริ ษ ัท บำงส่ วนอำจจะถู กน ำไป
ประกอบและจำหน่ำยไปยังต่ำงประเทศ (Indirect Export) ในรู ปแบบของสิ นค้ำสำเร็ จรู ป เนื่องจำกประเทศไทยเป็ นฐำน
กำรผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ำที่สำคัญสำหรับผูป้ ระกอบกำรแบรนด์สินค้ำจำกต่ำงประเทศโดยเฉพำะประเทศ
ญี่ ปุ่นและเกำหลี ใต้ เนื่ องจำกประเทศไทยมี ตน้ ทุนกำรผลิ ตที่ ต่ำ และมี ศภั ยภำพในกำรผลิ ตสิ นค้ำที่ มีประสิ ทธิ ภำพ
ดังนั้นผูผ้ ลิตเครื่ องใช้ไฟฟ้ำส่วนใหญ่จะใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นภำยในประเทศแทนกำรนำเข้ำชิ้นส่วนจำกต่ำงประเทศ เพื่อ
ลดภำระกำรขนส่ง
โดยผูผ้ ลิตเครื่ องใช้ไฟฟ้ำจะจัดหำบริ ษทั ผูผ้ ลิตชิ้นส่วนที่มีคุณภำพ มีเทคโนโลยีในกำรผลิตที่ทนั สมัย สำมำรถ
รองรับปริ มำณกำรผลิตได้ในจำนวนมำก มีสินค้ำและบริ กำรที่ ครบวงจร โดยปั จจุบนั บริ ษทั เป็ นหนึ่งในผูผ้ ลิตชิ้นส่ วน
ในประเทศไทยที่มีศกั ยภำพ มีสินค้ำและบริ กำรที่หลำกหลำยครบวงจร ครอบคลุมทั้งงำนชิ้นส่วนท่อทองแดง พลำสติก
โลหะแผ่น รวมถึงมีกำรควบคุมมำตรฐำนในกำรผลิตตลอดเวลำ และมีกำรทำงำนร่ วมกันอย่ำงใกล้ชิดกับลูกค้ำ ทำให้
ทรำบถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็ นอย่ำงดี ซึ่ งทำให้สินค้ำของกลุ่มบริ ษทั ได้กำรยอมรับในเรื่ องผลิตภัณฑ์และบริ กำร
จำกลูกค้ำที่เป็ นเจ้ำของแบรนด์เครื่ องใช้ไฟฟ้ำชั้นนำในอุตสำหกรรมมำโดยตลอด
สัดส่วนกำรจำหน่ำยชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ำ
ในประเทศ
ต่ำงประเทศ
รวม

ปี 2561
99.87%
0.13%
100%

ปี 2562
99.83%
0.17%
100%

ปี 2563
99.98%
0.02%
100%

สภำพกำรแข่งขันธุ รกิจผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำในประเทศไทยถือเป็ นอุตสำหกรรมที่ มีกำรแข่งขันใน
ประเทศพอสมควร โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรแข่งขันจำกผูป้ ระกอบกำรในประเทศจีน ซึ่ งมีข้อได้เปรี ยบในด้ำนต้ นทุน
วัตถุดิบที่ ต่ำกว่ำ อย่ำงไรก็ตำม ชิ้นส่ วนเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำจำกประเทศจีนก็ยงั คงมีภำพลักษณ์ของสิ นค้ำรำคำถูก ต้นทุน
ค่ำแรงและค่ำขนส่งที่สูงกว่ำสิ นค้ำที่ผลิตในประเทศไทย แม้ว่ำบริ ษทั จะมีคู่แข่งเป็ นจำนวนมำกในประเทศจีน แต่บริ ษทั
มีประสบกำรณ์และควำมชำนำญในอุตสำหกรรมชิ้นส่ วนเครื่ องใช้ไฟฟ้ำมำนำน มีบุคลำกรที่มีควำมรู ้ในกำรออกแบบ
และพัฒนำชิ้นส่ วนเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำ ที่สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ มีผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจร สิ นค้ำมี
คุณภำพ และมีกำลังกำรผลิตที่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ รวมทั้งบริ ษทั ให้ควำมสำคัญในกำรควบคุมต้นทุน
กำรผลิ ตโดยให้ค วำมสำคัญ กับนโยบำยลดควำมสู ญ เสี ยในกระบวนกำรผลิ ต กำรวัดประสิ ทธิ ผ ลของพนักงำนใน
สำยกำรผลิตเพื่อลดอัตรำกำรว่ำงงำนแอบแฝง กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมใหม่ เช่น กำรนำหุ่ นยนต์มำ
ใช้ในสำยงำนผลิ ต เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในสำยกำรผลิต นอกจำกนั้นกฎหมำยสวัสดิ กำรแรงงำนของประเทศจีนที่
บังคับใช้กบั นำยจ้ำงอย่ำงเข้มงวดมำกขึ้น ประกอบกับค่ำแรงขั้นต่ำของประเทศจีนที่ปรับเพิ่มสู งขึ้น และปั ญหำเรื่ อง
กำแพงภำษีที่เครื่ องใช้ไฟฟ้ ำจำกจีนต้องเผชิญเมื่อนำเข้ำไปยังประเทศต่ำงๆ ก็ช่วยให้ควำมได้เปรี ยบของสิ นค้ำจำกจีน
ลดลง โดยเฉพำะกับประเทศต่ำงๆ ที่ไทยมีขอ้ ตกลงเรื่ องสิ ทธิ ประโยชน์ทำงภำษี ทั้งหมดล้วนเป็ นปั จจัยสำคัญที่ทำให้
บริ ษทั มีควำมได้เปรี ยบในกำรแข่งขัน
นอกจำกนั้นลูกค้ำส่ วนใหญ่ของบริ ษทั เป็ นลูกค้ำขนำดใหญ่ซ่ ึ งให้ควำมสำคัญกับคุณภำพและกำรให้บริ กำร
ของผูผ้ ลิตจึงไม่นิยมที่จะเปลี่ยนผูผ้ ลิตบ่อย เพรำะอำจทำให้คุณภำพและรู ปลักษณ์ของสิ นค้ำแตกต่ำงจำกเดิม ซึ่ งทำให้
เกิดผลเสี ยต่อภำพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ได้
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สำหรั บผูผ้ ลิ ตชิ้ นส่ วนเครื่ องปรับอำกำศในประเทศมีจำนวนน้อยรำย โดยส่ วนใหญ่ จะเป็ นผูผ้ ลิ ตชิ้นส่ วน
เครื่ องปรับอำกำศเฉพำะประเภทเช่น บริ ษทั อำมำกำซำกิ ไพพ์ จำกัด เป็ นผูผ้ ลิตท่อทองแดง บริ ษทั ธรรมรักษ์ จำกัด
ผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนโลหะแผ่น บริ ษทั โกลเด้นซี จำกัด ผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนพลำสติก เป็ นต้น ในขณะที่ สินค้ำของกลุ่มบริ ษทั มี
ควำมหลำกหลำยครอบคลุมชิ้นส่วนหลักๆ ในกำรประกอบเครื่ องปรับอำกำศ สำมำรถจัดส่งสิ นค้ำได้ตรงต่อเวลำ อีกทั้ง
มีกำลังกำรผลิตสำรองที่สำมำรถรองรับควำมต้องกำรที่เพิม่ ขึ้นได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ สำหรับโอกำสในกำรแข่งขันจำก
ผูป้ ระกอบกำรรำยใหม่กลุ่มบริ ษทั ประเมินว่ำมีโอกำสเกิดขึ้นในระดับต่ำ เนื่องจำกผูป้ ระกอบกำรรำยใหม่ที่จะเข้ำมำใน
อุตสำหกรรมจะต้องมีควำมเชี่ ยวชำญและควำมเข้ำใจในผลิตภัณฑ์ในระดับสู ง รวมทั้งต้องมีฐำนลูกค้ำเพื่อให้เกิดกำร
ผลิตในสัดส่ วนที่มำกพอเพื่อให้เกิดกำรประหยัดต่อขนำด (Economy of Scale) รวมถึงต้องมีแหล่งเงินทุนที่ใช้ในกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่องเพื่อนำเสนอควำมแตกต่ำงในสิ นค้ำ
การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
กำรจัดหำวัตถุดิบ วัตถุดิบหลักในกำรผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ ำ (Part) ประกอบด้วย ท่อทองแดง
เหล็ก พลำสติก ซึ่งวัตถุดิบโดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรสั่งซื้อจำกผูผ้ ลิตภำยในประเทศ มีบำงส่ วนที่เป็ นกำรสั่งซื้อท่อทองแดง
จำกต่ำงประเทศ จำกผูผ้ ลิตที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพจำกลูกค้ำแล้ว โดยจัดส่ งสิ นค้ำมำยังโรงงำนของบริ ษทั
โดยตรง ในรำคำที่บริ ษทั ได้กำหนดกับลูกค้ำไว้แล้ว เพื่อให้มนั่ ใจว่ำกลุ่มบริ ษทั ได้วตั ถุดิบที่ดีมีคุณภำพในระดับต้นทุนที่
เหมำะสม แล้วจึงนำวัตถุดิบไปเข้ำสู่ กระบวนกำรผลิตตำมขั้นตอนของแต่ละชิ้ นส่ วนตำมมำตรฐำนที่ กำหนดไว้ ซึ่ ง
เป็ นไปตำมระบบคุณภำพ ISO 9001 เพื่อให้ได้สินค้ำมีมำตรฐำนตรงตำมข้อกำหนดของลูกค้ำ แล้วจึงส่ งมอบให้ลูกค้ำ
ต่อไป
ท่อทองแดงเป็ นโลหะในทำงวิศวกรรมที่ถูกใช้ทำเป็ นตัวนำไฟฟ้ำมำกที่สุด เนื่องจำกมีคุณสมบัตินำควำมเย็น
และถ่ำยเทควำมร้อนได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ทนแรงดันได้สูงเมื่อเทียบกับวัสดุชนิ ดอื่นๆ ไม่เป็ นสนิม มีควำมแข็งแรง
ควำมทนทำน ได้รับควำมนิยมกันอย่ำงแพร่ หลำยในงำนเดินท่อระบบควำมเย็นและควำมร้อน
ชิ้นส่ วนพลำสติก: กลุ่มบริ ษทั ใช้เม็ดพลำสติกชนิ ดต่ำงๆ เช่น ABS ที่มีคุณสมบัติทนต่อแรงกระแทก ควำม
ร้อน รวมทั้งสำรเคมีได้ดีกว่ำ มีควำมเหนียวและควำมมันเงำสู ง มีควำมทนต่อสภำวะบรรยำกำศได้ดี หรื อ PP ซึ่งเป็ นเม็ด
พลำสติกที่ไอน้ ำซึมผ่ำนได้เล็กน้อย ทนควำมร้อนได้สูง เพื่อนำไปผลิตชิ้นส่วนประกอบเครื่ องปรับอำกำศ ตูเ้ ย็น เครื่ อง
ซักผ้ำ
เหล็กซึ่ งเป็ นวัตถุดิบหลักในกำรทำงำนโลหะแผ่นขึ้นรู ป (Sheet Metal) บริ ษทั สั่งซื้ อจำกแผ่นเหล็กจำกผูผ้ ลิต
ในประเทศ ทั้งนี้ลูกค้ำผูป้ ระกอบชิ้นส่ วนเครื่ องปรับอำกำศและเจ้ำของแบรนด์สินค้ำซึ่ งเป็ นผูอ้ อกแบบเครื่ องใช้ไฟฟ้ำ
จะเป็ นผูก้ ำหนดชนิดและเกรดต่ำงๆ ของวัตถุดิบตำมลักษณะของงำน เพื่อรักษำคุณภำพและรำคำ
วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตส่ วนใหญ่จะเป็ นมำตรฐำนตำมข้อกำหนดของโรงงำนผูผ้ ลิตวัตถุดิบเป็ นหลักและยัง
ต้องปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดต่ำงๆ ที่ทำงโรงงำนผูผ้ ลิตได้ถือปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนสำกล โดยระยะเวลำในกำรผลิตพร้อมส่ ง
มอบจะใช้เวลำโดยเฉลี่ยประมำณ 1 สัปดำห์ ขึ้นอยู่กบั ควำมยำกง่ำยของกำรผลิตวัตถุดิบ ทั้งนี้ ในกำรสั่งซื้ อวัตถุดิบ
บริ ษทั จะเป็ นผูค้ วบคุมวัน เวลำ จำนวน ที่ตอ้ งกำรให้กบั ผูผ้ ลิตวัตถุดิบเพื่อให้ผูผ้ ลิตส่ งมอบตำมกำหนด โดยที่ผ่ำนมำ
บริ ษทั ไม่เคยประสบปั ญหำกำรขำดแคลนวัตถุดิบเนื่ องจำกวัตถุดิบต่ำงๆ ถือเป็ นสิ นค้ำอุตสำหกรรม มีผูจ้ ำหน่ ำยใน
ประเทศหลำยรำย และบริ ษทั ได้จดั หำวัตถุดิบจำกผูข้ ำยสิ นค้ำหลำยรำยเพื่อเพิ่มควำมมัน่ คงในกำรจัดหำแหล่งวัตถุดิบ
รำคำของวัตถุดิบจะขึ้นลงตำมรำคำตลำดแต่ลูกค้ำจะนำจำนวนกำรใช้ไปตกลงกับผูผ้ ลิตและยืนยันรำคำเป็ นไตรมำส ซึ่ง
ถ้ำมีกำรปรับเปลี่ยนจะแจ้งล่วงหน้ำเพื่อปรับรำคำของชิน้ งำนตำมรำคำวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้บริ ษทั ไม่ตอ้ ง
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
รับภำระควำมเสี่ ยงทำงด้ำนรำคำของวัตถุดิบ โดยเฉลี่ยบริ ษทั ได้รับเครดิตเทอมจำกผูผ้ ลิตวัตถุดิบในประเทศประมำณ
60-120 วัน
กาลังการผลิต
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบำยกำรผลิตสิ นค้ำที่มีคุณภำพตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ และสำมำรถส่ งมอบสิ นค้ำได้
ตรงตำมระยะเวลำที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ำมีควำมเชื่อมัน่ และเกิดควำมพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั โดยโรงงำน
ทั้ง 2 แห่ ง (สมุทรปรำกำรและระยอง) ของกลุ่มบริ ษทั สำมำรถผลิตชิ้นส่ วนได้ในลักษณะเดียวกัน ซึ่ งในกำรพิจำรณำ
สถำนที่ที่ใช้ในกำรผลิตจะขึ้นอยู่กบั สถำนที่โรงงำนของลูกค้ำเป็ นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ งสิ นค้ำของ
บริ ษทั โดยมีอตั รำกำรใช้กำลังกำรผลิตแยกตำมประเภทชิ้นส่วนที่กลุ่มบริ ษทั จัดจำหน่ำย ดังนี้

1
2
3
4
5

อัตรำกำรใช้กำลังกำรผลิต
ชิ้นส่วนท่อที่ทำจำกทองแดง
ชิ้นส่วนโลหะแผ่น
ชิ้นส่วนพลำสติก
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนควำมร้อน
ท่อฉนวนกันควำมร้อน

ปี 2561
69%
80%
83%
67%
98%

ปี 2562
65%
66%
75%
51%
77%

ปี 2563
65%
66%
64%
78%
81%

ขั้นตอนการผลิตชิ้นส่ วนท่ อทองแดง/การขึน้ รูปโลหะแผ่น

1. กำรตัด – กลุ่มบริ ษทั จะนำท่อทองแดงที่ สั่งซื้ อประเภทท่อม้วนมำตัดตำมขนำดที่ต้องกำรตำมรู ปแบบที่
กำหนดด้วยเครื่ องตัดอัตโนมัติที่มีควำมแม่นยำเพื่อลดอัตรำกำรสู ญเสี ย
2. กำรดัดและกำรขึ้นรู ป – กำรนำท่อทองแดง/โลหะแผ่นที่ตดั ตำมควำมยำวที่ตอ้ งกำรมำดัดตำมส่วนโค้ง กำร
ขยำยหรื อลดขนำดของปลำยท่อตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ กำรพับชิ้นงำนโลหะแผ่น ด้วยเครื่ องจักรแบบอัตโนมัติ
ที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
3. กำรเชื่ อม –นำเอำชิ้นส่ วนท่อทองแดง/โลหะแผ่นที่ได้จำกกำรตัดและกำรขึ้นรู ปมำเชื่ อมเข้ำด้วยกันตำม
รู ปแบบและควำมต้องกำรของลูกค้ำ
4. ภำยหลังที่ทำกำรเชื่อมต่อส่ วนต่ำงๆ เข้ำเรี ยบร้อยแล้วบริ ษทั จะทดสอบคุ ณภำพสิ นค้ำก่อนส่ งมอบสิ นค้ำ
กลุ่มบริ ษทั ให้ควำมสำคัญในด้ำนกำรควบคุมคุณภำพเป็ นอย่ำงมำกในผลิตภัณฑ์ทุกประเภท โดยจะทำกำรทดสอบ
คุณภำพของผลิตภัณฑ์อย่ำงเข้มข้นในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ทดสอบคุณสมบัติ: บริ ษทั ทำกำรทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ในทุกล็อตกำรผลิตก่อนทำกำรส่ งมอบให้แก่ลูกค้ำ เพื่อให้มน่ั ใจว่ำผลิตภัณฑ์ถูกต้องตำมข้อกำหนดของลูกค้ำ ทดสอบ
กำรใช้งำน: บริ ษทั มีกำรทดสอบผลิตภัณฑ์โดยจำลองสภำพกำรใช้งำนจริ งของลูกค้ำ รวมถึงกำรทดสอบกำรต้ำนทำน
แรงกดดัน กำรทดสอบกำรรั่วไหล ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ำมัน่ ใจว่ำผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั มีคุณภำพตรงตำมควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ
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1.2.2.2 ชิ้นส่ วนอุปกรณ์ สาหรับใช้ เป็ นส่ วนประกอบในยานพาหนะ (AUTO)
กลุ่มบริ ษ ัทโดย บริ ษทั COOL PRD และSSMA ซึ่ งทั้งหมดเป็ นบริ ษ ัทย่อยที่ บ ริ ษทั ถื อหุ้ น ทั้งทำงตรงและ
ทำงอ้อมร้อยละ 100 ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์เพื่อใช้เป็ นส่ วนประกอบในกำรผลิตรถยนต์และรถจักรยำนยนต์
โดยชิ้นส่ วนส่วนใหญ่ที่กลุ่มบริ ษทั ผลิตได้แก่ ชิ้นส่ วนเครื่ องปรับอำกำศในรถยนต์ที่ทำจำกอลูมิเนียมคิดเป็ นร้อยละ 61
ของรำยได้จำกธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ในยำนพำหนะ รองลงมำเป็ นชิ้นส่วนพลำสติกสำหรับรถจักรยำนยนต์คิดเป็ น
ร้อยละ 25 ของรำยได้จำกธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์ในยำนพำหนะ และงำนชิ้นส่ วนโลหะแผ่น (Sheet Metal) สำหรับ
รถยนต์คิดเป็ นร้อยละ 14 ของรำยได้จำกธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์ในยำนพำหนะ โดยชิ้นส่ วนอุปกรณ์ที่กลุ่มบริ ษทั
ผลิตนั้นสำมำรถนำไปประกอบกับระบบเครื่ องปรับอำกำศของทั้งรถยนต์ที่ใช้น้ ำมันเชื้ อเพลิง (เครื่ องสันดำป) และ
รถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้ำ (EV Car) ที่มีแนวโน้มเติบโตในอนำคตจำกนโยบำยกำรควบคุมมลพิษทำงอำกำศของทำงภำครัฐ

ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ในยำนพำหนะที่บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิต

ชิ้นส่วนเครื่ องปรับอำกำศจำก
อลูมิเนียมสำหรับรถยนต์

ชิ้นส่วนพลำสติกสำหรับ
รถจักรยำนยนต์

ชิ้นส่วนโลหะแผ่น
สำหรับรถยนต์

1. งำนท่ออลูมิเนียม (Alumium Part) ดำเนินกำรโดย COOL ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย
เป็ นกำรนำท่ออลูมิเนียมมำดัด ตัด เชื่อมต่อตำมรู ปแบบที่ตอ้ งกำร เพื่อนำไปเป็ นชิ้นส่วนสำหรับระบบเครื่ องปรับอำกำศ
ในรถยนต์ ซึ่งชิ้นส่วนท่ออลูมิเนียมที่ผลิตได้จะมีลกั ษณะเฉพำะอ้ำงอิงกับกับลักษณะและรุ่ นรถในแต่ละประเภทเท่ำนั้น
2. งำนพลำสติก (Injection molding) ดำเนิ นกำรโดย PRD ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย
เป็ นกำรฉีดพลำสติกเพื่อนำไปเป็ นชิ้นส่วนรถจักรยำนยนต์
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
3. งำนชิ้นส่วนโลหะแผ่นสำหรับรถยนต์ (Sheet Metal) ดำเนินกำรโดย SSMA ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือ
หุ้นทำงอ้อมร้อยละ 100 ผ่ำนกำรถือหุ้นใน SPEC โดยเป็ นกำรปั๊มและกำรทุบขึ้นรู ปส่วนประกอบของท่อน้ ำในระบบ
ปรั บ อำกำศ แกนที่ ปั ด น้ ำฝนในรถยนต์ รวมถึ งเป็ นส่ วนประกอบของโครงสร้ ำงรถยนต์ จำกกำรน ำโลหะมำผ่ำน
กระบวนกำรปั๊ม (Stamping) และเชื่อมเป็ นส่วนประกอบตัวถังรถยนต์
การตลาดและการแข่ งขัน
ลักษณะลูกค้ำและกลุ่มเป้ำหมำย ในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับใช้เป็ นส่วนประกอบในกำรผลิตรถยนต์
ได้แก่ กลุ่มผูผ้ ลิตเครื่ องปรับอำกำศในรถยนต์หรื อผูผ้ ลิตชิ้นส่วนอื่นๆ ในรถยนต์ (1st Tier) ซึ่ งโดยส่วนใหญ่กลุ่มผูผ้ ลิต
เครื่ องปรับอำกำศในรถยนต์จะสั่งซื้ อชิ้นส่ วนท่ออลูมิเนียมซึ่ งเป็ นส่วนประกอบที่สำคัญในงำนระบบเครื่ องปรับอำกำศ
จำกกลุ่มบริ ษทั และนำไปประกอบกับ ชิ้ นส่ วนอื่นๆ เป็ นเครื่ องปรั บอำกำศที่ พร้ อมติ ดตั้งในรถยนต์ และกำรสั่งซื้ อ
ชิ้นส่ วนโลหะแผ่นเพื่อนำไปประกอบงำนโครงสร้ำงรถยนต์ โดยที่ผ่ำนมำกลุ่มบริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนสำหรับระบบ
ปรับอำกำศในรถยนต์ของ Toyota, Honda และ Ford ซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบกำรรำยใหญ่ในตลำดรถยนต์ในประเทศไทยมี
ส่วนแบ่งทำงกำรตลำดรวมกว่ำร้อยละ 50 นอกจำกนั้นกลุ่มบริ ษทั ยังเป็ นผูผ้ ลิตชิ้นส่วนพลำสติกสำหรับรถจักรยำนยนต์
โดยที่ผำ่ นมำกลุ่มบริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตงำนพลำสติกสำหรับรถจักรยำนยนต์ Honda Yamaha Kawasaki
การจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย
กลุ่มบริ ษทั จำหน่ ำยชิ้ นส่ วนอุป กรณ์ สำหรั บใช้เป็ นส่ วนประกอบในกำรผลิ ตรถยนต์และรถจักรยำนยนต์
ให้กบั ลูกค้ำโดยตรงโดยไม่ผ่ำนตัวแทนจำหน่ ำย โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรจำหน่ ำยให้แก่ผูป้ ระกอบกำรภำยในประเทศ
อย่ำงไรก็ ดี สิ น ค้ำของบริ ษ ัท บำงส่ วนอำจจะถู กน ำไปประกอบและจ ำหน่ ำยไปยังต่ ำงประเทศ ( Indirect Export)
เนื่ องจำกประเทศไทยมี ต้น ทุ น กำรผลิ ต ที่ ต่ ำ และมี ศภั ยภำพในกำรผลิ ตสิ น ค้ำที่ มีป ระสิ ท ธิ ภำพ โดยมี สัดส่ วนกำร
จำหน่ำยสิ นค้ำตำมประเภทกลุ่มลูกค้ำ ดังนี้
สัดส่วนกำรจำหน่ำยสิ นค้ำตำมประเภทกลุ่มลูกค้ำ
ผูผ้ ลิตเครื่ องปรับอำกำศหรื อผูผ้ ลิตชิ้นส่วนอื่นๆ ในรถยนต์ (1st Tier)
เจ้ำของแบรนด์รถยนต์/รถจักรยำนยนต์
รวม

ปี 2561
81%
19%
100%

ปี 2562
79%
21%
100%

ปี 2563
79%
21%
100%

การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
กำรจัดหำวัตถุดิบ วัตถุดิบหลักในกำรผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์สำหรับใช้เป็ นส่ วนประกอบในกำรผลิตรถยนต์
และรถจักรยำนยนต์ (AUTO) ประกอบด้วย ท่ อ อลู มิ เนี ยม พลำสติ ก เหล็ก เป็ นกำรสั่ ง ซื้ อ จำกทั้ง ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ จำกผูผ้ ลิตที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพจำกลูกค้ำแล้ว โดยระยะเวลำในกำรผลิตพร้อมส่งมอบจะใช้
เวลำโดยเฉลี่ยประมำณ 1 สัปดำห์ ขึ้นอยูก่ บั ควำมยำกง่ำยของกำรผลิตวัตถุดิบ ทั้งนี้ ในกำรสั่งซื้ อวัตถุดิบบริ ษทั จะเป็ นผู ้
ควบคุมวัน เวลำ จำนวน ที่ต้องกำรให้กับผูผ้ ลิตวัตถุดิบเพื่อให้ผูผ้ ลิตส่ งมอบตำมกำหนด โดยที่ผ่ำนมำบริ ษทั ไม่เคย
ประสบปัญหำกำรขำดแคลนวัตถุดิบเนื่องจำกวัตถุดิบต่ำงๆ ถือเป็ นสิ นค้ำอุตสำหกรรม มีผจู ้ ำหน่ำยในประเทศหลำยรำย
และบริ ษทั ได้จดั หำวัตถุดิบจำกผูข้ ำยสิ นค้ำหลำยรำยเพื่อเพิ่มควำมมัน่ คงในกำรจัดหำแหล่งวัตถุดิบโดยจัดส่งสิ นค้ำมำยัง
โรงงำนของบริ ษทั โดยตรง ในรำคำที่ บริ ษทั ได้กำหนดกับลูกค้ำไว้แล้ว เพื่อให้ มั่นใจว่ำกลุ่มบริ ษ ัทได้วตั ถุดิบที่ ดีมี
คุณภำพในระดับต้นทุนที่เหมำะสม แล้วบริ ษทั จึงนำวัตถุดิบไปเข้ำสู่ กระบวนกำรผลิตตำมขั้นตอนของแต่ละชิ้นส่ วน
ตำมมำตรฐำนที่กำหนดไว้ ซึ่ งเป็ นไปตำมระบบคุณภำพ ISO 9001 เพื่อให้ได้สินค้ำมีมำตรฐำนตรงตำมข้อกำหนดของ
ลูกค้ำ แล้วจึงส่งมอบให้ลูกค้ำต่อไป
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กาลังการผลิต
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบำยกำรผลิตสิ นค้ำที่มีคุณภำพตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ และสำมำรถส่ งมอบสิ นค้ำได้
ตรงตำมระยะเวลำที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ำมีควำมเชื่อมัน่ และเกิดควำมพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั โดยโรงงำน
ทั้ง 2 แห่ ง (สมุทรปรำกำรและระยอง) ของกลุ่มบริ ษทั สำมำรถผลิตชิ้นส่ วนได้ในลักษณะเดียวกัน ซึ่ งในกำรพิจำรณำ
สถำนที่ที่ใช้ในกำรผลิตจะขึ้นอยู่กบั สถำนที่โรงงำนของลูกค้ำเป็ นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ งสิ นค้ำของ
บริ ษทั โดยมีอตั รำกำรใช้กำลังกำรผลิตดังนี้
อัตรำกำรใช้กำลังกำรผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ (AUTO)
1. ท่ออลูมิเนียม
2. งำนพลำสติก
3. ชิ้นงำนโลหะแผ่นสำหรับรถยนต์

ปี 2561
95%
83%
77%

ปี 2562
74%
75%
59%

ปี 2563
59%
64%
45%

กลุ่มบริ ษทั มีอตั รำกำรใช้กำลังกำรผลิตในธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ปรับตัวลดลงเป็ นผลมำจำกกำร
เปลี่ ยนรุ่ นรถยนต์ และกำรหดตัวของอุตสำหกรรมยำนยนต์ ประกอบกับในปี 2563 ธุ รกิ จผลิ ตชิ้ นส่ วนในกำรผลิ ต
รถยนต์ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของไวรัส COVID -19 ส่ งผลให้ปริ มำณกำรขำยรถยนต์ในปี
2563 ปรับตัวลดลง อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริ ษทั สำมำรถใช้โรงงำนที่ผลิตชิ้นส่วนพลำสติก และชิ้นงำนโลหะแผ่นสำหรับ
รถยนต์ มำใช้ผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์สำหรับเครื่ องใช้ไฟฟ้ำแทนในกรณี ที่โรงงำนผลิตชิ้นส่วนเครื่ องใช้ไฟฟ้ำมีอตั รำกำร
ใช้กำลังผลิตเต็มอัตรำ ด้วยอัตรำกำรใช้กำลังกำรผลิตดังกล่ำวทำให้กลุ่มบริ ษทั สำมำรถเพิ่มปริ มำณกำรผลิตชิ้นส่ วน
เครื่ องใช้ไฟฟ้ำได้ภำยในระยะเวลำอันสั้นและสำมำรถรองรับยอดสั่งซื้ อที่เพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ วได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน
ช่วงเวลำที่มีกำรส่ งเสริ มกำรขำยของลูกค้ำ
กลุ่ มบริ ษ ัท อยู่ระหว่ำงกำรเปลี่ ย นแปลงพัฒ นำสำยกำรผลิ ตไปยุค "อุ ต สำหกรรม 4.0" ซึ่ งครอบคลุ มกำร
ประยุกต์นำเทคโนโลยีมำใช้ให้เป็ นไปตำมทิ ศทำงกำรขับเคลื่ อนขององค์กรตำมแนวคิด ARAI (A: Automation R:
Robot A: AI (Artificial Intelligence) I : IoT (Internet of Things) โดยกลุ่ ม บริ ษ ัท มุ่ งเน้ น กำรสร้ ำงสรรค์ธุร กิ จ และ
กระบวนกำรผลิตโดยลดทอนสิ่ งที่ไม่จำเป็ น กำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีอตั โนมัติโดยใช้หุ่นยนต์ โดยบริ ษทั เชื่อว่ำ
กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจะช่วยเพิ่มควำมแข็งแกร่ งและขยำยขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทั้งด้ำนต้นทุนและคุณภำพ
ขั้นตอนการผลิตชิ้นส่ วนท่ ออลูมิเนียม/การขึน้ รูปโลหะแผ่น

1. กำรตัด – กลุ่มบริ ษทั จะนำท่ออลูมิเนียม/โลห่ ะแผ่นที่ส่ังซื้ อมำตัดตำมขนำดที่ตอ้ งกำรตำมรู ปแบบที่กำหนด
ด้วยเครื่ องตัดอัตโนมัติที่มีควำมแม่นยำเพื่อลดอัตรำกำรสู ญเสี ย

16

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จากัด มหาชน | รำยงำนประจำปี 2563

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
2. กำรดัดและกำรขึ้นรู ป – กำรนำท่ออลูมิเนี ยม/โลหะแผ่นที่ ตดั ตำมควำมยำวที่ ตอ้ งกำรมำดัดตำมส่ วนโค้ง
กำรขยำยหรื อลดขนำดของปลำยท่อตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ กำรพับขึ้นรู ปโลหะแผ่น ด้วยเครื่ องจักรแบบ
อัตโนมัติที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
3. กำรเชื่อม –นำเอำชิ้นส่ วนท่ออลูมิเนี ยม/โลห่ ะแผ่นที่ได้จำกกำรตัดและกำรขึ้นรู ปมำเชื่ อมเข้ำด้วยกันตำม
รู ปแบบและควำมต้องกำรของลูกค้ำ
4. ภำยหลังที่ทำกำรเชื่อมต่อส่ วนต่ำงๆ เข้ำเรี ยบร้อยแล้วบริ ษทั จะทดสอบคุณภำพสิ นค้ำก่อนส่ งมอบสิ นค้ำ
กลุ่มบริ ษทั ให้ควำมสำคัญในด้ำนกำรควบคุมคุณภำพเป็ นอย่ำงมำกในผลิตภัณฑ์ทุกประเภท โดยจะทำกำรทดสอบ
คุณภำพของผลิตภัณฑ์อย่ำงเข้มข้นในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ทดสอบคุณสมบัติ: บริ ษทั ทำกำรทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ในทุกล็อตกำรผลิตก่อนทำกำรส่ งมอบให้แก่ลูกค้ำ เพื่อให้มน่ั ใจว่ำผลิตภัณฑ์ถูกต้องตำมข้อกำหนดของลูกค้ำ ทดสอบ
กำรใช้งำน: บริ ษทั มีกำรทดสอบผลิตภัณฑ์โดยจำลองสภำพกำรใช้งำนจริ งของลูกค้ำ รวมถึงกำรทดสอบกำรต้ำนทำน
แรงกดดัน กำรทดสอบกำรรั่วไหล ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ำมัน่ ใจว่ำผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั มีคุณภำพตรงตำมควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ
1.2.2.3 ธุรกิจรับจ้ างผลิตและประกอบ (OEM)
ในปี 2550 กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูร้ ับจ้ำงผลิตและประกอบเครื่ องปรับอำกำศประเภท Window Type ให้แก่ บริ ษทั
ฟูจิตสึ เจนเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็ นร้อยละ 95-98 ของธุรกิจรับจ้ำงผลิตและประกอบ โดยมีฐำน
กำรผลิตอยู่ที่นิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี อย่ำงไรก็ตำม เนื่ องจำกพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ ยนไป
ตำมเทคโนโลยี ประกอบกับนโยบำยทำงกำรตลำดของลูกค้ำทำให้ปริ มำณกำรว่ำจ้ำงปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่อง บริ ษทั
ได้เล็งเห็นถึงควำมเสี่ ยงกำรพึ่งพิงลูกค้ำเพียงรำยเดียว จึงมีนโยบำยในกำรรับงำนรับจ้ำงผลิตและประกอบจำกลูกค้ำรำย
อื่นเพิ่มเติม โดยในปี 2562 บริ ษทั ได้รับคำสั่งซื้อจำกลูกค้ำซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตเครื่ องปรับอำกำศรำยใหญ่ในประเทศเวียดนำม
ว่ำจ้ำงให้บริ ษทั ผลิตและประกอบเครื่ องปรับอำกำศประเภท Split Type และบริ ษทั ได้รับคำสั่งซื้ อจำกลูกค้ำรำยใหญ่ซ่ ึ ง
เป็ นหนึ่งในผูผ้ ลิตตูเ้ ก็บเครื่ องมือรำยใหญ่ของโลก (Toolbox) เพื่อส่ งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริ กำ เนื่องจำกผูผ้ ลิตตู้
เก็บเครื่ องมือรำยดังกล่ำวต้องกำรขยำยฐำนกำรผลิตสิ นค้ำจำกในประเทศจีน และลดควำมเสี่ ยงจำกผลกระทบมำตรกำร
กีดกันทำงกำรค้ำระหว่ำงจีนและสหรัฐอเมริ กำ ซึ่งส่ งผลให้ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของสิ นค้ำที่ผลิตจำกประเทศจีน
เพื่อไปจำหน่ำยในประเทศสหรัฐอเมริ กำลดลง โดยลูกค้ำรำยดังกล่ำวได้ปรับกลยุทธ์ในกำรหำโรงงำนรับจ้ำงผลิตสิ นค้ำ
นอกประเทศจี น ที่ มี คุณ ภำพและมี กำลังกำรผลิ ตเพี ยงพอที่ จะส่ งมอบสิ น ค้ำได้ต ำมกำหนดเวลำ ซึ่ งสอดคล้องกับ
นโยบำยและแผนธุรกิจของบริ ษทั ที่ตอ้ งกำรกระจำยควำมเสี่ ยงจำกกำรเป็ นผูร้ ับจ้ำงผลิ ตและประกอบเครื่ องปรับอำกำศ
ภำยในบ้ำน ประกอบกับด้วยพื้นที่ของโรงงำนที่จงั หวัดระยองสำมำรถรองรับกำรขยำยกำลังกำรผลิตที่จะเกิดขึ้นใน
อนำคต ดังนั้นลูกค้ำรำยดังกล่ำวจึงได้ให้บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตตูเ้ ก็บเครื่ องมือตั้งแต่กลำงปี 2562 เป็ นต้นมำ ในปี 2563 บริ ษทั
ได้รับคำสั่งซื้อจำกลูกค้ำรำยใหม่ซ่ ึงเป็ นผูผ้ ลิตเครื่ องใช้ไฟฟ้ำในประเทศจีนเพื่อส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริ กำ โดย
ให้บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและประกอบเครื่ องปรับอำกำศประเภท Portable Type นอกจำกนี้ในปี 2564 ลูกค้ำรำยนี้ยงั มีแผนให้
กลุ่มบริ ษทั ทำกำรผลิตเครื่ องปรับอำกำศประเภท Window Type และ Split Type เพิ่มขึ้น โดยมีเป้ำหมำยในกำรส่งออก
ไปยังประเทศสหรัฐอเมริ กำ อินเดีย และกลุ่มประเทศอำเซียน
กลุ่ ม บริ ษ ัท ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ รั บ จ้ำงผลิ ต และประกอบโดย บริ ษ ัท เอส เอ็น ซี ครี เอติ วิต้ ี แอนโทโลจี จ ำกัด
(“SCAN”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ้นร้อยละ 100 เริ่ มให้บริ กำรรับจ้ำงผลิตและประกอบตำมควำมต้องกำรของ
กลุ่มลูกค้ำ โดยสิ นค้ำส่ วนใหญ่ที่บริ ษทั รับจ้ำงผลิตและประกอบได้แก่ เครื่ องปรับอำกำศ ซึ่ งเป็ นกำรต่อยอดจำกธุรกิจ
ผลิตชิ้นส่วนเครื่ องปรับอำกำศทำให้บริ ษทั สำมำรถควบคุมปัจจัยในกำรผลิตทั้งในด้ำนคุณภำพ รำคำ และกำรส่งมอบได้
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SNC
อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ประกอบกับบริ ษทั มีระบบกำรผลิตที่มีประสิ ทธิ ภำพ มีควำมยืดหยุ่นในขนำดกำรผลิตตำมควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริ ษทั มีลกั ษณะที่หลำกหลำยขึ้นอยู่กบั ควำมต้องกำรของลูกค้ำกลุ่มต่ำง ๆ แต่ผลิตภัณฑ์
หลักจะเป็ นเครื่ องปรับอำกำศทั้งแบบติดหน้ำต่ำง (Window Type) แบบแขวนผนัง (Wall Type) แบบฝังใต้ฝ้ำ (Ducted
Type) ตลอดจนถึงชุดปรับอำกำศขนำดใหญ่ต้งั แต่ 100,000 – 300,000 บีทียู ต่อชัว่ โมง โดยในช่วงปี 2561 -2562 บริ ษทั
มีกำลังกำรผลิตเครื่ องปรับอำกำศ 1,000,000 ชุดต่อปี โดยมีพ้ืนที่โรงงำนในจังหวัดระยองกว่ำ 36,800 ตำรำงเมตร และ
ในปี 2563 บริ ษทั ได้เล็งเห็นจำนวนปริ มำณกำรสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจึงได้ขยำยโรงงำนในจังหวัดระยองเพิ่มเติม
อี ก 15,000 ตำรำงเมตร ท ำให้ ปั จจุ บั น โรงงำนจั ง หวัด ระยองมี พ้ื น ที่ ส ำหรั บ กำรรั บ จ้ ำ งผลิ ต และประกอบ
เครื่ องปรับอำกำศบนพื้นที่กว่ำ 51,800 ตำรำงเมตร โดยมีสัดส่วนประเภทสิ นค้ำที่รับจ้ำงผลิตและประกอบ ดังนี้
สัดส่วนประเภทสิ นค้ำที่รับจ้ำงผลิตและประกอบ
เครื่ องปรับอำกำศ
ตูเ้ ก็บเครื่ องมือ/1
เครื่ องปั๊มน้ ำสำหรับเครื่ องทำน้ ำร้อน
โทรทัศน์/2
รวม
หมำยเหตุ:

ปี 2561
82%
18%
100%

ปี 2562
83%
2%
15%
100%

ปี 2563
70%
18%
7%
5%
100%

/1 กลุ่มบริ ษทั เริ่ มรับจ้ำงผลิตและประกอบตูเ้ ก็บเครื่ องมือ ตั้งแต่ปี 2562
/2 กลุ่มบริ ษทั เริ่ มรับจ้ำงผลิตและประกอบโทรทัศน์ต้งั แต่ปี 2563

ตัวอย่ำงตูเ้ ก็บเครื่ องมือ (Toolbox) ที่กลุ่มบริ ษทั รับจ้ำงผลิตและประกอบเพือ่ ส่งออก

การตลาดและการแข่งขัน
1. เครื่ องปรับอำกำศ เจ้ำของแบรนด์เครื่ องปรับอำกำศในต่ำงประเทศที่ตอ้ งกำรหำผูผ้ ลิตสิ นค้ำที่มีคุณภำพ มี
กำลังกำรผลิตเพียงพอที่จะสำมำรถส่ งมอบงำนได้ตำมกำหนด โดยปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั มีฐำนลูกค้ำที่เป็ นเจ้ำของแบรนด์
สิ นค้ำในประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน และประเทศเวียดนำม
2. สิ นค้ำประเภทอื่นที่ไม่ใช่เครื่ องปรับอำกำศ - เช่น โทรทัศน์ ตูเ้ ย็น เครื่ องซักผ้ำ ตูเ้ ก็บเครื่ องมือ ซึ่ งเป็ นกำร
รับจ้ำงผลิตและประกอบสิ นค้ำให้กบั เจ้ำของแบรนด์สินค้ำในต่ำงประเทศ
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
การจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบำยที่จะออกผลิตภัณฑ์ที่เป็ นตรำสิ นค้ำของบริ ษทั เอง แต่จะมุ่งเน้นในธุรกิจรับจ้ำงผลิต
และประกอบเครื่ องใช้ไฟฟ้ำและตูเ้ ก็บเครื่ องมือโดยทำกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของลูกค้ำแต่
ละรำย ซึ่งในปัจจุบนั บริ ษทั ได้ติดต่อกับลูกค้ำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศหลำยรำยด้วยกัน เช่น จีน เวียดนำม เป็ นต้น
จำกกำรที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจผลิตเครื่ องใช้ไฟฟ้ำในประเทศไทยที่มีขนำดใหญ่และมีศกั ยภำพเท่ำบริ ษทั มีจำนวนไม่มำกนัก
ส่วนใหญ่จะเป็ นโรงงำนขนำดเล็กและมีกำลังกำรผลิตไม่มำก ดังนั้นคู่แข่งขันภำยในประเทศที่แท้จริ งของบริ ษทั จึงเป็ น
ตัวลูกค้ำของบริ ษทั เอง บริ ษทั จึงต้องผลิตสิ นค้ำที่มีคุณภำพและประสิ ทธิ ภำพที่สูงกว่ำด้วยต้นทุนที่ต่ำ จึงจะสำมำรถจูง
ใจให้ลูกค้ำมอบควำมไว้วำงใจให้บริ ษทั เป็ นศูนย์กลำงกำรผลิตเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำได้ตลอดไป สำหรับคู่แข่งขันภำยนอก
ประเทศส่วนใหญ่เป็ นบริ ษทั จำกประเทศจีนซึ่ งมีตน้ ทุนด้ำนวัตถุดิบที่ต่ำกว่ำ อย่ำงไรก็ตำม เครื่ องใช้ไฟฟ้ำจำกประเทศ
จีนก็ยงั คงมีภำพลักษณ์ที่แตกต่ำงจำกสิ นค้ำของบริ ษทั
ทั้งนี้ ผูป้ ระกอบกำรรำยใหม่อำจเผชิญอุปสรรคที่ค่อนข้ำงท้ำทำยในกำรเข้ำสู่ ตลำดรับจ้ำงผลิตและประกอบ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ำ เนื่องด้วยเป็ นธุรกิจที่ตอ้ งกำรเงินลงทุนในเครื่ องจักรที่ค่อนข้ำงสู ง และต้องมีโรงงำนที่มีสำยกำรผลิตที่มี
ประสิ ทธิภำพ มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัยพร้อมกำลังกำรผลิตที่สูง รวมถึงแหล่งที่มำของวัตถุดิบหรื อชิ้นส่ วนต่ำงๆ เพื่อลด
ต้นทุนในกำรผลิต เและสำมำรถแข่งขันกับผูป้ ระกอบกำรในอุตสำหกรรมได้ เนื่ องจำกผูป้ ระกอบกำรส่วนใหญ่จะมีขอ้
ได้เปรี ยบในด้ำนต้นทุนกำรผลิตซึ่งมำจำกกำรที่มีสินค้ำครบวงจร เทคโนโลยีที่ทนั สมัย ทำให้ผปู ้ ระกอบกำรในปั จจุบนั
ส่วนใหญ่มีตน้ ทุนที่ต่ำกว่ำผูป้ ระกอบกำรรำยใหม่
ในกำรกำหนดรำคำขำยสิ นค้ำบริ ษทั จะพิจำรณำจำกต้นทุนวัตถุดิบเป็ นสำคัญ เนื่ อ งจำกบริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตงำน
ต้นน้ ำ ครอบคลุม งำนท่อทองแดง งำนชิ้ นส่ วนพลำสติก และงำนโลหะแผ่น ทำให้บ ริ ษทั ได้รับประโยชน์จำกกำร
ประหยัดต่อขนำด (Economy of Scale) สำมำรถบริ หำรจัดกำรต้นทุนได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ สำมำรถกำหนดรำคำที่
แข่งขันกับผูป้ ระกอบกำรรำยอื่นในอุตสำหกรรมได้
การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
กำรจัดหำวัตถุดิบ ในกำรจัดหำวัตถุดิบสำหรับ งำนรับจ้ำงประกอบเครื่ องปรับ อำกำศ โทรทัศน์ ฮีตปั๊ มน้ ำ
สำหรับเครื่ องทำน้ ำร้อน บริ ษทั สำมำรถใช้วตั ถุดิบและเครื่ องจักรสำหรับส่ วนงำนรับจ้ำงผลิตชิ้นส่วนเครื่ องใช้ไฟฟ้ำมำ
สนับ สนุ น งำนผลิ ต และประกอบได้ สำหรั บ ชิ้ น ส่ ว นอื่ น ๆ บริ ษ ัท จะสั่ งซื้ อ จำกผูป้ ระกอบกำรทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ซึ่งต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกผูว้ ่ำจ้ำงเพื่อให้มนั่ ใจว่ำสิ นค้ำที่ผลิตมำตรงตำมมำตรฐำนที่กำหนด
เหล็กเป็ นวัตถุดิบหลักในกำรผลิตตูเ้ ก็บเครื่ องมือของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบสำหรับงำนผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์
เครื่ องใช้ไฟฟ้ำที่กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตอยูแ่ ล้ว ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จึงสำมำรถนำวัตถุดิบดังกล่ำว มำดัดแปลงพัฒนำต่อยอด
สำหรับงำนรับจ้ำงผลิตและประกอบตูเ้ ก็บเครื่ องมือได้ สำหรับวัตถุดิบอื่นๆ เช่น ล้อ สี ที่จบั ในกำรผลิตและประกอบตู้
เก็บเครื่ องมือ โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรนำเข้ำวัตถุดิบจำกลูกค้ำในประเทศจีน เพื่อให้มนั่ ใจว่ำสิ นค้ำมีคุณภำพตำมมำตรฐำน
ที่กำหนด ในขณะที่ชิ้นส่ วนที่เหลือ เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์ บริ ษทั จะเป็ นผูจ้ ดั หำสิ นค้ำจำกผูผ้ ลิตในประเทศไทยซึ่ งก่อนกำร
สั่งซื้อบริ ษทั ต้องส่งรู ปแบบไปให้ลูกค้ำพิจำรณำคุณสมบัติก่อนเพื่อให้มน่ั ใจว่ำสิ นค้ำเป็ นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนด
กาลังการผลิต
ปั จจุบนั บริ ษทั มีฐำนกำรผลิตและประกอบเครื่ องปรับอำกำศ รวมถึงกำรผลิตและประกอบตูเ้ ก็บเครื่ องมือที่
โรงงำนจังหวัดระยอง โดยมีกำลังกำรผลิต 1,000,000 ชุดต่อปี สำหรับเครื่ องปรับอำกำศ และกำลังกำรผลิต 300,000 ตู้
ต่อปี สำหรับตูเ้ ก็บเครื่ องมือ โดยบริ ษทั อยู่ระหว่ำงกำรเพิ่มกำลังกำรผลิต โดยกำรขยำยโรงงำนในจังหวัดระยองเพื่อ
รองรับคำสั่งซื้อจำกกลุ่มลูกค้ำในต่ำงประเทศ
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SNC
กำลังกำรผลิตชิ้นต่อปี
เครื่ องปรับอำกำศ
กำลังกำรผลิตสู งสุ ดชุดต่อปี
กำลังกำรผลิตใช้จริ งชุดต่อปี
ร้อยละของกำลังกำรผลิต
ตูเ้ ก็บเครื่ องมือ (Toolbox)
กำลังกำรผลิตสู งสุ ดชิ้นต่อปี
กำลังกำรผลิตใช้จริ งชิ้นต่อปี
ร้อยละของกำลังกำรผลิต
เครื่ องปั๊มน้ ำสำหรับเครื่ องทำน้ ำร้อน
กำลังกำรผลิตสู งสุ ดชิ้นต่อปี
กำลังกำรผลิตใช้จริ งชิ้นต่อปี
ร้อยละของกำลังกำรผลิต
โทรทัศน์
กำลังกำรผลิตสู งสุ ดชิ้นต่อปี
กำลังกำรผลิตใช้จริ งชิ้นต่อaปี
ร้อยละของกำลังกำรผลิต

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

1,000,000
163,895
16.39%

1,000,000
311,517
31.15%

1,000,000
662,844
66.28%

-

300,000
17,664
5.89%

300,000
205,035
68.35%

160,000
61,065
38.17%

160,000
69,212
43.26%

160,000
67,304
42.07%

-

-

300,000
90,979
30.33%

ขั้นตอนการผลิตและะประกอบเครื่ องปรับอากาศ โทรทัศน์
ประกอบ

ทดสอบ

บรรจุ

ขั้นตอนการผลิตและะประกอบตู้เก็บเครื่ องมือ

1. กำรตัดและกำรขึ้นรู ปงำน (Stamping & Forming) – เป็ นกำรนำแผ่นเหล็กขนำดใหญ่มำแปรรู ปโดยกำรตัด
ด้วยเครื่ องปั๊มหรื อเครื่ องเลเซอร์ให้ได้ตำมขนำดที่ตอ้ งกำร จำกนั้นนำแผ่นเหล็กที่ตดั แล้วมำขึ้นรู ปเป็ นมุมด้วยเครื่ องจักร
ตำมรู ปทรงของตูเ้ ก็บเครื่ องมือที่กำหนดในแต่ละรุ่ น
2. กำรเชื่อมโลหะ (Welding) - กำรนำโลหะ 2 ชิ้นมำเชื่อมให้ติดกันโดยใช้ควำมร้อนแก่โลหะจนเหล็กหลอม
ละลำย ติดเป็ นเนื้อเดียวกันด้วยเครื่ องเชื่อมโลหะ
3. พ่นสี (Painting) – กำรพ่นสี ชิ้นส่วนต่ำงๆ ตำมรู ปแบบที่กำหนดด้วย Powder Painting Line
4. ประกอบ (Assembly line) - กำรนำชิ้นส่วนต่ำงๆ ของตูเ้ ก็บเครื่ องมือ เช่น ลิ้นชัก ล้อ สติกเกอร์ เป็ นต้น มำ
ประกอบให้เป็ นตูเ้ ก็บเครื่ องมือที่สมบูรณ์
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จากัด มหาชน | รำยงำนประจำปี 2563

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
1.2.2.4 บริษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก วอเตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย จากัด (SAWHA)
บริ ษทั เอส เอ็น ซี แอตแลนติก วอเตอร์ฮีตเตอร์ เอเชีย จำกัด (SAWHA) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนำยน 2556
โดยกำรร่ วมทุนระหว่ำงไทยกับฝรั่เศส ด้วยทุนจดทะเบียน 45,000,000 บำท ประกอบธุรกิจผลิตเครื่ องทำน้ ำอุ่น ในปี
2560 SAWHA ได้มีกำรเพิ่มทุนจดเบียนขึ้นอีก 60,000,000 บำท เพื่อรองรับกำรขยำยกำลังกำรผลิตในส่วนของ Tank น้ ำ
เคลือบ Enamel เพื่อทดแทนกำรนำเข้ำจำกต่ำงประเทศ โดยมีสัดส่วนกำรถือหุ้นดังนี้
ที่
1
2

ผูร้ ่ วมทุน

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น
26%
74%
100%

บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษท SA ATLANTIC SFDT JSC
รวม

ทุนจดทะเบียน
(บำท)
27,300,000
77,700,000
105,000,000

ลักษณะธุรกิจและผลิตภัณฑ์
ผลิตและจำหน่ำยเครื่ องทำน้ ำอุ่นของ SAWHA มีลกั ษณะเฉพำะกล่ำวคือ เป็ นธุรกิจที่ SNC ร่ วมทุนกับลูกค้ำที่
ซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ (ATLANTIC) ท ำกำรผลิ ต สิ น ค้ำตำมแบบของลู กค้ำ และท ำกำรจ ำหน่ ำยให้ กับ บริ ษ ัท ATLANTIC
INTERNATIONAL ซึ่งเป็ นตัวแทนจำหน่ำยสิ นค้ำของบริ ษทั ATLANTIC
การตลาดและการแข่ งขัน
เครื่ องทำน้ ำอุ่นที่ผลิตโดยบริ ษทั SAWHA เป็ นสิ นค้ำที่ได้รับกำรออกแบบ พัฒนำและทำกำรจัดจำหน่ำยไปยัง
ประเทศต่ำงๆโดยบริ ษทั ATLANTIC โดยมีบริ ษทั SAWHA เป็ นฐำนในกำรผลิตสิ นค้ำ ผลิตภัณฑ์น้ ี เป็ นที่นิยมใช้กนั
อย่ำงแพร่ หลำยในหลำยๆประเทศ ซึ่งตลำดเป้ำหมำยหลักของเรำคือ ประเทศในแถบเอเชีย (เวียดนำม อินเดียอินโดนีเซีย
สิ งคโปร์ ฯลฯ) และประเทศในแถบยุโรป
การจัดหาผลิตภัณฑ์ กำรผลิตจะแบ่งออกเป็ น 5 ขั้นตอนหลักๆ คือ
กำรประกอบ
Tank น้ ำกับชุด
Heater

กำรฉีด PU
Foam

กำรประกอบ
ชุดTankน้ ำเข้ำ
กับเปลือก
พลำสติกHeater

กำรทดสอบกำร
ทำงไฟฟ้ำ

กำรทดสอบกำร
ทำงไฟฟ้ำ

1.2.3 ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
1.2.3.1 สินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 สิ นทรัพย์หลักที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจของบริ ษทั มีมูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชีหลังหักค่ำเสื่ อม
สะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำต่ำงๆ ตำมที่แสดงในงบกำรเงินรวมเท่ำกับ 3,174.3 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดังนี้
รำยกำร
ลักษณะ
ภำระผูกพัน
มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ
กรรมสิ ทธิ์
(ล้ำนบำท)
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุ งที่ดิน

เป็ นเจ้ำของ

จดจำนองกับสถำบัน
กำรเงินเป็ นบำงส่วน

418.8
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SNC
รำยกำร

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ภำระผูกพัน

มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ

2. อำคำรและส่วนปรับปรุ งอำคำร

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

1,068.5

3. เครื่ องจักรและอุปกรณ์

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

1,302.2

4. เครื่ องตกแต่ง เครื่ องใช้สำนักงำน เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

22.1

5. ยำนพำหนะ

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

12.2

6. สิ นทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

350.5

(ล้ำนบำท)

(อำคำรระหว่ำงก่อสร้ำง)

รวมทั้งสิ้น

3,174.3

ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจที่แสดงไว้ขำ้ งต้น สำมำรถแสดงรำยละเอียดตำมประเภทของสิ นทรัพย์ได้ ดังนี้
1.2.3.2 ที่ดินและส่ วนปรับปรุงที่ดิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดินของบริ ษทั มีมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ รวมเท่ำกับ 418.8 ล้ำนบำท
โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ผูถ้ ือ
กรรมสิ ทธิ์

รำยกำร

บริ ษทั

เนื้อที่

ที่ดินสำหรับอำคำรสำนักงำน
7-0-74 ไร่
ใหญ่ ตั้งอยูท่ ี่อำเภอบำงบ่อ
จังหวัดสมุทรปรำกำร
บริ ษทั ย่อย ที่ดินสำหรับอำคำร โรงงำน
357-3-36 ไร่
และคลังสิ นค้ำ ตั้งอยูท่ ี่อำเภอ
นิคมพัฒนำ จังหวัดระยอง
บริ ษทั
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
และ
บริ ษทั ย่อย
รวมทั้งสิ้น 365-0-10 ไร่

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
เป็ น
เจ้ำของ

มูลค่ำตำม
บัญชีสุทธิ
(ล้ำนบำท)
41.3

เป็ น
เจ้ำของ

276.9

เป็ น
เจ้ำของ

100.6

ภำระผูกพัน
ไม่มี

จดจำนองกับ
สถำบันกำรเงิน
เป็ นบำงส่วน
ไม่มี

418.8

1.2.3.3 อาคารและส่ วนปรับปรุงอาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 อำคำรและส่วนปรับปรุ งอำคำร มีมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิรวมเท่ำกับ 1,068.5 ล้ำนบำท
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ผูถ้ ือ
รำยกำร
กรรมสิ ทธิ์
บริ ษทั
อำคำร โรงงำน ขนำดพื้นที่ 13,600
ตำรำงเมตร ตั้งอยูท่ ี่อำเภอบำงบ่อ
จังหวัดสมุทรปรำกำร
บริ ษทั ย่อย อำคำร โรงงำนและคลังสิ นค้ำ ขนำด
พื้นที่ 96,600 ตำรำงเมตร ตั้งอยูท่ ี่อำเภอ
นิคมพัฒนำ จังหวัดระยอง
บริ ษทั ย่อย ส่วนปรับปรุ งอำคำร

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้ำของ

มูลค่ำตำมบัญชี
สุ ทธิ (ล้ำนบำท)
74.6

เป็ นเจ้ำของ

911.2

ไม่มี

เป็ นเจ้ำของ
รวมทั้งสิ้น

82.7
1,068.5

ไม่มี

ภำระผูกพัน
ไม่มี

1.2.3.4 เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เครื่ องจักรและอุปกรณ์ มีมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิรวมเท่ำกับ 1,302.2 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียด
ดังนี้
ผูถ้ ือ
รำยกำร
กรรมสิ ทธิ์
บริ ษทั
เครื่ องจักรและอุปกรณ์สำหรับธุรกิจ
ผลิตชิ้นส่วนยำนพำหนะ
บริ ษทั ย่อย เครื่ องจักรและอุปกรณ์สำหรับธุรกิจ
ผลิตชิ้นส่วนเครื่ องใช้ไฟฟ้ำ
บริ ษทั ย่อย เครื่ องจักรและอุปกรณ์สำหรับธุรกิจ
รับจ้ำงผลิต (A/C OEM) และประกอบตู้
เครื่ องมือ (Toolbox)
บริ ษทั และ เครื่ องจักรและอุปกรณ์สำหรับธุรกิจ
บริ ษทั ย่อย แม่พิมพ์ และอื่นๆ

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้ำของ

มูลค่ำตำมบัญชี
สุ ทธิ (ล้ำนบำท)
103.5

เป็ นเจ้ำของ

607.1

ไม่มี

เป็ นเจ้ำของ

548.8

ไม่มี

เป็ นเจ้ำของ

42.8

ไม่มี

รวมทั้งสิ้น

ภำระผูกพัน
ไม่มี

1,302.2

1.2.4 สรุปสัญญาที่สาคัญของบริษัทและบริษัทย่อย
1.2.4.1 สัญญาเช่ าอาคาร
ผูเ้ ช่ำ

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้แก่ 1) บริ ษทั อิมมอทัล พำร์ท จำกัด 2) บริ ษทั เอส เอ็น ซี
คูลลิ่ง ซัพพลำย จำกัด และ 3) บริ ษทั พำรำไดซ์ พลำสติก จำกัด 4) บริ ษทั เอส เอ็น ซี
ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหำชน) สำขำ 2

ผูใ้ ห้เช่ำ

ผูป้ ระกอบกำร 4 รำย
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ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงคู่สัญญำ

ผูใ้ ห้เช่ำไม่มีควำมสัมพันธ์ใดๆ กับกลุ่มบริ ษทั

พื้นที่

พื้นที่อำ้ งอิงจำกสัญญำเช่ำอำคำรจำนวน 6 ฉบับ คิดเป็ นพื้นที่รวม 36,600 ตำรำงเมตร

วัตถุประสงค์

เพื่อเช่ำอำคำรสำหรับประกอบกิจกำร

ค่ำเช่ำ

ตำมอัตรำที่ระบุไว้ในสัญญำ

ระยะเวลำ

3 – 36 เดือน โดยสัญญำจะสิ้นสุ ดในปี 2564 - 2565

เงื่อนไขสำคัญ

หำกไม่มีคู่สัญญำฝ่ ำยใดบอกเลิกก่อนครบกำหนดสัญญำอย่ำงน้อย 30 วัน ให้ถือว่ำ
สัญญำนี้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกครำวละ 1 ปี นับต่อจำกวันสิ้นอำยุของสัญญำเช่ำนั้น

1.2.4.2 สัญญาก่อสร้ างอาคาร
ผูว้ ่ำจ้ำง
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ครี เอติวิต้ ี แอนโทโลจี จำกัด
ผูร้ ับจ้ำง

บริ ษทั วรรณรัช พัฒนำ จำกัด

ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงคู่สัญญำ

ผูร้ ับจ้ำงไม่มีควำมสัมพันธ์ใดๆ กับกลุ่มบริ ษทั

วันที่ทำสัญญำ

1 กันยำยน 2563

วัตถุประสงค์

เพื่อก่อสร้ำงอำคำรคลังสิ นค้ำขนำด 40,000 ตำรำงเมตร

ค่ำจ้ำง

ตำมอัตรำที่ระบุไว้ในสัญญำ

ระยะเวลำ

7 เดือน (1 กันยำยน 2563 – 31 มีนำคม 2564)
- หำกผูร้ ับจ้ำงไม่สำมำรถส่ งมอบงำนได้ตำมระยะเวลำที่กำหนด จะยินยอมให้ปรับ
ในอัตรำร้อยละ 0.1 ของมูลค่ำงำนจนกว่ำงำนจะแล้วเสร็ จ
- ในกำรส่ งมอบงำนงวดสุ ด ท้ำย ผูร้ ั บจ้ำงจะจัดท ำหนังสื อค้ ำประกัน ซึ่ งออกโดย
ธนำคำร เพื่อเป็ นกำรประกันผลงำน และหำกไม่มีเหตุกำรณ์เสี ยหำยเกิดขึ้นภำยใน
365 วันหลังจำกรับมอบงำน ผูว้ ่ำจ้ำงจะคืนหนังสื อค้ ำประกันให้แก่ผรู ้ ับจ้ำง

เงื่อนไขสำคัญ

1.2.4.3 สัญญาเช่ ารถโฟคลิฟและรถยนต์
ผูใ้ ห้เช่ำ
ผูป้ ระกอบกำร 5 รำย
ผูเ้ ช่ำ

ควำมสัมพันธ์

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้แก่ 1) บริ ษทั เอส เอ็น ซี ครี เอติวิต้ ี แอนโทโลจี จำกัด 2)
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ไพยองซำน อีโวลูชนั่ จำกัด 3) บริ ษทั เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชัน่
จำกัด และ 4) บริ ษทั อินฟิ นิต้ ี พำร์ท จำกัด
ผูใ้ ห้เช่ำไม่มีควำมสัมพันธ์ใดๆ กับกลุ่มบริ ษทั

วัตถุประสงค์

เพื่อเช่ำรถรวม 66 คัน สำหรับประกอบกิจกำร ส่วนใหญ่เช่ำรถโฟคลิฟ

รำคำ

ตำมอัตรำที่ระบุไว้ในสัญญำ

ระยะเวลำ

10 – 36 เดือน โดยสัญญำจะสิ้นสุดในปี 2564 - 2566
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
เงื่อนไขสำคัญ

หำกผูเ้ ช่ำมีควำมประสงค์จะขอยกเลิกสัญญำก่อนหมดอำยุสัญญำ จะต้องแจ้งให้ทรำบ
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน

1.2.4.4 กรมธรรม์ ประกินภัย
ผูเ้ อำประกันภัย

ทรัพย์สินที่เอำประกันภัย

1. บริ ษทั และ/หรื อ บริ ษทั ย่อย และ/หรื อ สิ่ งปลูกสร้ำง (ไม่รวมรำกฐำน) โครงสร้ำงใน
กิจกำรร่ วมค้ำ รวมทั้งสิ้น 12 บริ ษทั
แ ล ะ น อ ก อ ำค ำร เค รื่ อ ง ใ ช้ ส ำนั ก ง ำน
คอมพิ ว เตอร์ งำนระบบต่ ำ งๆ เช่ น ระบบ
ไฟฟ้ ำ ระบบดับ เพลิ ง ระบบสำธำรณู ป โภค
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ทุกชนิ ดที่เกี่ยวกับกำร
ผลิต อะไหล่ สต็อกสิ นค้ำ รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้
ในกำรผลิต
2. บริ ษทั เอส เอ็น ซี ครี เอติวิต้ ี แอน
โทโลจี จำกัด

จำนวนทุน
ประกันภัย
(ล้ำนบำท)
3,078.9

เครื่ อ งปรั บ อำกำศ ส่ วนประกอบ และตู้ เก็ บ
เครื่ องมือ (Toolbox)

93.0

3. บริ ษทั เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชัน่ จำกัด ชิ้นส่วนเครื่ องใช้ไฟฟ้ำและยำนพำนะ

50.0

4. บริ ษทั เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮีต
ปัมพ์ จำกัด

15.0

ฮีตปัมพ์สำหรับเครื่ องทำน้ ำร้อน

1.3
1.3.1

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริ ษทั

1.3.2
1.3.3

บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งถือหุ้นในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมเกินกว่ำร้อยละ 10 (ไม่มี)
ควำมสัมพันธ์กบั กลุ่มธุรกิจของผูถ้ ือหุ้นใหญ่ (ไม่มี)
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1.3.4

ผูถ้ ือหุ้น
(1)
รำยชื่อผูถ้ ือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
รายชื่ อผู้ถือหุ้นใหญ่
1) บริ ษทั เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด/1
2) ครอบครัวไทยสงวนวรกุล
2.1) นำย สมชัย ไทยสงวนวรกุล
2.2) นำงสำว สิ นีนำรถ ไทยสงวนวรกุล
2.3) นำง อนงค์นำรถ ไทยสงวนวรกุล
2.4) นำงสำว เนตรชนก ไทยสงวนวรกุล
2.5) นำงสำว ชนิสรำ ไทยสงวนวรกุล
2.6) นำงสำว ชญำภำ ไทยสงวนวรกุล
2.7) นำงสำว นุสรำ ไทยสงวนวรกุล

นำย อนุชำ กิจธนำมงคลชัย
นำย ไพวรรณ ชำติพิทกั ษ์
บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด
นำย พิทกั ษ์ พิเศษสิ ทธิ์
นำย คเชนทร์ เบญจกุล
นำย สกล งำมเลิศชัย
9) นำย วันจักร กิจธนำมงคลชัย
10) นำงสำว อรอุบล ชมเดช
ผูถ้ ือหุ้นรำยย่อยอื่น
รวมทั้งหมด
หมำยเหตุ :
3)
4)
5)
6)
7)
8)

/1

16,586,622
10,026,000
1,698,300
1,519,400
1,070,700
5,000
2,200

13,020,000
9,537,600
7,276,756
4,020,000
3,935,300
2,500,000
2,441,400
2,000,000
121,137,961
287,777,339

ผูถ้ ือหุ้นของ บริ ษทั เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ประกอบด้วย
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

(2)
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จานวนหุ้น
91,000,100
30,908,222

นำย สมชัย ไทยสงวนวรกุล ถือหุ้นร้อยละ 22.13
นำง อนงค์นำรถ ไทยสงวนวรกุล ถือหุ้นร้อยละ 11.82
นำงสำว สิ นีนำรถ ไทยสงวนวรกุล ถือหุ้นร้อยละ 9.90
นำงสำว เนตรชนก ไทยสงวนวรกุล ถือหุ้นร้อยละ 9.90
นำงสำว ชนิสรำ ไทยสงวนวรกุล ถือหุ้นร้อยละ 9.90
นำย เคอิชิน นำคำโมโตะ ถือหุ้นร้อยละ 7.5
นำย ฟูมิเอกิ ทำคำฮำชิ ถือหุ้นร้อยละ 5.00
นำย เคนจิ โคดำมะ ถือหุ้นร้อยละ 5.00
ผูถ้ ือหุ้นอื่น ซึ่งถือหุ้นต่ำกว่ำร้อยละ 5.00 ต่อรำย จำนวน 15 รำย ถือหุ้นรวมร้อยละ 18.85

ข้อตกลงระหว่ำงผูถ้ ือหุ้นใหญ่ (shareholders’ agreement) (ไม่มี)
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ร้ อยละ
31.6
10.8
5.8
3.5
0.6
0.5
0.4
<0.1
<0.1

4.5
3.3
2.5
1.4
1.4
0.9
0.8
0.7
42.1
100.0

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
1.3.5

รำยชื่อผูถ้ ือหุ้นของนักลงทุนสถำบัน
ลาดับที่
ชื่ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES
LIMITED
EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG
MARKET CORE EQ PORT
กองทุนเปิ ด BCAP Mid Small CG ETF
SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC
EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING
MARKETS SMALL CAP SERIES
CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
STATE STREET EUROPE LIMITED
OTHER
รวม

สัดส่ วนการถือหลักทรัพย์
หุ้น
ร้ อยละ
7,276,756
<0.1
1,207,100
<0.1
1,058,000

<0.1

904,800
699,100
626,400

<0.1
<0.1
<0.1

440,000
350,000
306,900
1,117,826
13,986,882

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
5%

1.4

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
บริ ษ ัท มี ทุ น จดทะเบี ยน 287,777,339 ล้ำนบำท เรี ยกชำระแล้ว 287,777,339 ล้ำนบำทแบ่ งเป็ นหุ้ น สำมัญ
จำนวน 287,777,339 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท
1.5

การออกหลักทรัพย์อื่น
- ไม่มี

1.6

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษัท
หำกไม่มีเหตุจำเป็ นอื่นใดและกำรจ่ำยเงินปั นผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนปกติของบริ ษทั อย่ำงมี
นัยสำคัญ บริ ษทั มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของกำไรสุ ทธิ หลังหัก ภำษี และสำรองตำม
กฎหมำยโดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินรวมซึ่งบริ ษทั ต้องมีกำไรสะสมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่เพียงพอสำหรับจ่ำยเงิน
ปั นผลนั้น ทั้งนี้ กำรจ่ำยเงินปั นผลให้นำปั จจัยต่ำงๆ มำประกอบกำรพิจำรณำ เช่น ผลกำรดำเนิ นงำนในอนำคต ฐำนะ
ทำงกำรเงิน สภำพคล่อง แผนกำรขยำยงำน และภำวะทำงเศรษฐกิจ เป็ นต้น ซึ่ งกำรจ่ำยเงินปั นผลดั งกล่ำวข้ำงต้น ต้อง
ได้รับควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหุ้นหรื อควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ในกรณี ที่เป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำง
กำล
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อัตรำกำไรสุ ทธิต่อหุ้น (บำท/หุ้น)

1.50

2.51*

1.42

อัตรำเงินปันผลต่อหุ้น (บำท/หุน้ )

1.00

0.85

0.75

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)

67%

34%

53%

*กำไรสุทธิในปี 2562 ส่ วนหนึ่งได้มำจำกกำไรพิเศษจำกกำรขำยโรงงำนจำนวน 420 ล้ำนบำท บริ ษทั จึงกันเงินส่ วนนี้ ไว้สำหรับกำรลงทุน
เพื่อขยำยกำรดำเนินงำน หัก ค่ำใช้จ่ำยพิเศษอื่นๆ รวม 37 ล้ำนบำท เช่น กำรตัดจำหน่ำยส่ วนต่อเติมอำคำรเมื่อมีกำรย้ำยโรงงำนและกำร
จ่ำยเงินชดเชยพนักงำนและกำรบันทึกสำรองผลประโยชน์พนักงำน 400 วัน ตำมกฎหมำยใหม่ จึงมีกำไรจำกกำรดำเนินงำน 339 ล้ำนบำท
นำมำจัดสรรเป็ นเงินปันผล คิดเป็ นอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล 72%

นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
บริ ษทั ย่อยมิได้กำหนดอัตรำกำรจ่ำยปั นผลที่แน่นอนขึ้นอยู่กบั แผนกำรลงทุนในอนำคตของกลุ่มบริ ษทั และ
แผนกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริ ษทั แม่ บริ ษทั ย่อยจ่ำยเงินปันผลให้บริ ษทั แม่โดยพิจำรณำจำกกำไรสะสมและกระแสเงิน
สดคงเหลือของบริ ษทั ย่อย
2
2.1

การบริหารจัดการความเสี่ยง
นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
จำกกำรดำเนินงำนในปัจจุบนั ของบริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหำชน) ต้องเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลำ ทั้งปั จจัยภำยนอก เช่น กำรเปลี่ยนแปลงทำงสภำวะเศรษฐกิจ กำรเมือง ควำมเสี่ ยงจำกโรคระบำด ควำม
เสี่ ยงจำกกำรภำวะกำรแข่งขันที่สูงขึ้น ควำมเสี่ ยงด้ำนกฎหมำยและข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ควำมเสี่ ยงจำกควำมผัน
ผวนของอัตรำดอกเบี้ย ควำมเสี่ ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และปั จจัยภำยในกำรกำหนดกลยุทธ์กำรดำเนินงำนของ
บริ ษทั กำรบริ หำรจัดกำรข้อมูลภำยใน และควำมเสี่ ยงจำกกำรปฏิบตั ิงำน เป็ นต้น โดยเชื่อมัน่ ว่ำกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
องค์กรเป็ นกระบวนกำรที่ช่วยให้ กลุ่มบริ ษทั สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ในขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรคหรื อสิ่ งที่
ไม่คำดหวังที่อำจจะเกิดขึ้นทั้งในด้ำนผลกำไร กำรปฏิบตั ิงำนและควำมเชื่ อถือจำกผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ ต่อ
องค์กร กำรป้องกันควำมเสี ยหำยต่อทรัพยำกรขององค์กร ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ
อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ มีระบบจัดกำรและควบคุมที่ดี เสริ มสร้ำงควำมเชื่อมัน่ และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ผลู ้ งทุน พนักงำน
และผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่น
1. บริ ษทั กำหนดให้ผบู ้ ริ หำรและพนักงำนในหน่ว ยงำนต่ำงๆ เป็ นผูด้ ูแลควำมเสี่ ยง โดยจะต้องมีบทบำทและ
ส่วนร่ วมในกำรพัฒนำกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงขององค์กร และมีควำมเข้ำใจในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยง
2. จัดให้มีกระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภำพในทุกขั้นตอนของกำรดำเนินงำนตำมหลักกำรของ
กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อช่วยลดโอกำสของกำรเกิดควำมเสี่ ยงและผลกระทบจำก
ควำมเสี่ ยง ลดควำมไม่แน่นอนในผลกำรดำเนินงำนโดยรวม และเพิม่ โอกำสแห่งควำมสำเร็ จ
3. ดำเนินกำรและสนับสนุนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงให้ประสบควำมสำเร็ จทัว่ ทั้งองค์กร โดยกำรใช้ทรัพยำกรที่
มีจำกัดอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ ในกำรบ่งชี้ ประเมิน และจัดกำรควำมเสี่ ยงอย่ำงเหมำะสม
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
4. ส่ งเสริ มและกระตุน้ ให้กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเป็ นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงควำมสำคัญ
ของกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
5. ในกำรนี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั จึงได้จดั ให้มีคู่มือกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง สำหรับกำหนดแนวทำงกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยงองค์กร หน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของแต่ละส่วนงำน รวมทั้งรวบรวมตัวอย่ำงควำม
เสี่ ยงที่สำคัญและกำรจัดกำรของบริ ษทั ในอดีตที่ผำ่ นมำ เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำนต่อไป
2.2
ปัจจัยความเสี่ยงต่ อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
2.2.1 ความเสี่ยงต่ อการดาเนินธุรกิจของบริษัทหรื อกลุ่มบริษัท
2.2.1.1 ความเสี่ยงด้ านการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
1) ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงลูกค้าน้ อยราย
กลุ่มบริ ษ ัทประกอบธุ รกิ จหลัก ได้แก่ ธุ รกิ จผลิ ตชิ้ นส่ วนเครื่ องปรับ อำกำศและเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำและธุ รกิ จ
รับจ้ำงผลิตและประกอบเครื่ องใช้ไฟฟ้ำ โดยมีกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่ 5 รำยแรก คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 61 ของรำยได้
จำกกำรขำยของกลุ่มบริ ษทั (ปี 2562: ร้อยละ 51) กลุ่มบริ ษทั จึงมีควำมเสี่ ยงในกรณี ที่ลูกค้ำรำยใหญ่ยกเลิกแผนกำรผลิต
ในปี ต่อไปหรื อลดปริ มำณกำรสั่งผลิตหรื อว่ำจ้ำงผลิตลงและกลุ่มบริ ษทั อำจไม่สำมำรถหำลูกค้ำรำยอื่นมำทดแทนได้
กลุ่มบริ ษทั ตระหนักถึงควำมเสี่ ยงในเรื่ องดังกล่ำว จึงได้ขยำยฐำนลูกค้ำทั้งในและต่ำงประเทศให้มำกยิ่งขึ้น
โดยกระจำยกลุ่มลูกค้ำให้อยูห่ ลำกหลำยธุรกิจ รวมถึงเจรจำกับกลุ่ มลูกค้ำรับจ้ำงผลิต (OEM) เพื่อทำสัญญำรับจ้ำงผลิต
ระยะยำวอันจะช่วยลดควำมเสี่ ยงในเรื่ องดังกล่ำวได้ และกลุ่มบริ ษทั ยังมีควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ำรำยใหญ่ขำ้ งต้น
เนื่องจำกกลุ่มบริ ษทั เป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนเครื่ องปรับอำกำศรำยใหญ่ในประเทศที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
สิ นค้ำของลูกค้ำรำยใหญ่ได้เป็ นอย่ำงดี ทั้งในด้ำนคุณภำพ รำคำ กำรส่ งมอบสิ นค้ำที่ตรงตำมกำหนดเวลำ ตลอดจนกำร
บริ กำรทั้งก่อนและหลังกำรขำย โดยกลุ่มลูกค้ำรำยใหญ่ขำ้ งต้นเป็ นบริ ษทั ที่มีกำรซื้อขำยสิ นค้ำกับบริ ษทั มำอย่ำงต่อเนื่อง
และยำวนำน เป็ นระยะเวลำกว่ำ 3 - 15 ปี โดยไม่เคยยกเลิกกำรว่ำจ้ำงผลิตกับกลุ่มบริ ษทั มำก่อน และกลุ่มบริ ษทั ยังมี
แผนที่จะร่ วมมือกับลูกค้ำเพื่อวำงแผนพัฒนำผลิตภัณฑ์และแผนกำรผลิตร่ วมกันตั้งแต่เริ่ มต้นกระบวนกำรผลิต เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภำพในกำรผลิตและตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำให้ได้มำกที่สุด
นอกจำกนี้ ลูกค้ำรำยใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั 5 รำยแรกดังกล่ำว เป็ นลูกค้ำที่กระจำยตัวอยู่ในกลุ่มธุรกิจหลักของ
บริ ษทั ทั้งธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ำ (PART) และธุรกิจรับจ้ำงผลิตและประกอบเครื่ องใช้ไฟฟ้ำ (OEM)
ทำให้ควำมเสี่ ยงที่ลูกค้ำรำยใหญ่ดงั กล่ำวจะยกเลิกแผนกำรผลิตหรื อลดปริ มำณกำรสั่งผลิตพร้อมกันเป็ นไปได้ค่อนข้ำง
น้อย กลุ่มบริ ษทั จึงเชื่อมัน่ ว่ำจะสำมำรถบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงดังกล่ำวหำกเกิดกรณี ที่มีลูกค้ำยกเลิกหรื อลดปริ มำณ
กำรผลิตได้
สำหรับโครงกำรก่ อสร้ำงโรงงำนและคลังสิ นค้ำสำหรับธุ รกิจตูเ้ ก็บเครื่ องมื อ (โครงกำร Toolbox) ปั จจุบัน
กลุ่มบริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรทำสัญ ญำเช่ ำพื้นที่ กบั ลูกค้ำรำยใหญ่ รำยหนึ่ ง ซึ่ งมี ควำมต้องกำรที่ จะเช่ ำพื้ นที่ โรงงำนและ
คลังสิ นค้ำเพื่อขยำยธุรกิจ Toolbox ของตนเอง กลุ่มบริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงในเรื่ องดังกล่ำว โดยเสนอ
สัญญำเช่ำเป็ นสัญญำระยะยำว 5 ปี รวมทั้งในข้อสัญญำได้มีขอ้ กำหนดว่ำหำกลูกค้ำบอกเลิกสัญญำก่อนกำหนด ลูกค้ำ
ต้องจ่ำยชำระค่ำเช่ำในระยะเวลำที่เหลืออยู่ท้ งั หมด ซึ่ งจะทำให้กลุ่มบริ ษทั ได้รับเงินค่ำเช่ำทั้งหมดตำมที่ระบุไว้สัญญำ
อย่ำงไรก็ดี ด้วยทำเลที่ต้งั ของโครงกำรซึ่งอยูใ่ กล้กบั มอเตอร์เวย์สำยหลัก ท่ำเรื อขนส่งสิ นค้ำ และสนำมบิน รวมถึงอยูใ่ น
พื้นที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็ นจุดยุทธศำสตร์ที่สำคัญในกำรขนส่งสิ นค้ำ ประกอบกับกำรย้ำยสถำน
ประกอบกำรใหม่มีค่ำใช้จ่ำยที่ค่อนข้ำงสู ง กลุ่มบริ ษทั จึงคำดว่ำควำมเสี่ ยงที่ลูกค้ำดังกล่ำวจะตัดสิ นใจไม่ต่อสัญญำเช่ำ
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SNC
พื้นที่โรงงำนและคลังสิ นค้ำอยู่ในระดับต่ำ แต่หำกลูกค้ำตัดสิ นใจไม่ต่อสัญญำกลุ่มบริ ษทั ก็สำมำรถนำโครงกำรดังกล่ำว
มำปรับปรุ งเพื่อให้ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำรำยใหม่ได้
2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่สำคัญในกำรผลิตของกลุ่มบริ ษทั ได้แก่ ท่อทองแดง เหล็กแผ่น เม็ดพลำสติก อลูมิเนียม และ
ทองเหลืองโดยวัตถุดิบที่ถือเป็ นวัตถุดิบหลักและมีปริ มำณกำรใช้สูงสุ ดในกำรผลิตของกลุ่มบริ ษทั ได้แก่ ท่อทองแดง
ซึ่ งคิดเป็ นสัดส่ วนมูลค่ำกำรซื้ อวัตถุดิบดังกล่ำวต่อมูลค่ำกำรซื้ อวัตถุดิบสำหรับนำมำใช้ในกำรผลิตในปี 2563 ร้อยละ
19.6 (ปี 2560 – 2562: ร้อยละ 18.6) วัตถุดิบท่อทองแดงมีลกั ษณะเป็ นสิ นค้ำประเภทโภคภัณฑ์ (Commodities) ซึ่ งรำคำ
จะแปรผันตำมอุปสงค์และอุปทำนของตลำดโลก โดยรำคำนำเข้ำทองแดงจะอ้ำงอิงจำกรำคำตลำดของ London Metal
Exchange (LME) เป็ นหลัก
กลุ่มบริ ษทั ตระหนักถึงควำมเสี่ ยงในเรื่ องดังกล่ำว จึงได้กำหนดแนวทำงและนโยบำยเพื่อลดควำมเสี่ ยงจำก
ควำมผันผวนของรำคำทองแดงเพื่อควบคุมและลดผลกระทบจำกควำมเสี่ ยงดังกล่ำวให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้
2.1. กำรสั่งซื้อวัตถุดิบท่อทองแดงในแต่ละครั้ง กลุ่มบริ ษทั จะตกลงกับลูกค้ำเกี่ยวกับแผนกำรสัง่ ซื้อ (Forecast)
รำยเดือน รำยไตรมำส และรำยปี เพื่อ นำข้อมูลที่ ได้รับมำคำนวณปริ มำณกำรใช้ท่อทองแดงและสั่งซื้ อกับผูผ้ ลิต ท่อ
ทองแดง (Supplier) ด้วยปริ มำณและรำคำที่จบั คู่กนั ได้ท้งั ขำซื้อและขำขำย
2.2. ในกำรกำหนดรำคำขำยสิ นค้ำ กลุ่มบริ ษทั จะพิจำรณำให้สอดคล้องกับรำคำวัตถุดิบ โดยจะตกลงเป็ น
เงื่อนไขที่ชดั เจนกับลูกค้ำและเป็ นเงื่อนไขเดียวกันกับกำรจัดซื้อวัตถุดิบประเภทนั้นๆ เช่น กำรใช้รำคำถัวเฉลี่ยของไตร
มำสก่อน มำกำหนดเป็ นรำคำขำยสำหรับไตรมำสปั จจุบนั หมุนเวียนกันไปในแต่ละไตรมำส (Rolling price) หรื อกำร
กำหนดวันที่ ในกำรจัดซื้ อวัตถุดิบ (Booking) โดยบริ ษทั จะใช้รำคำวัตถุดิบในวันที่ลูกค้ำกำหนดเป็ นวันกำหนดรำคำ
สิ นค้ำเช่นกัน เป็ นต้น โดยปั จจัยสำคัญ คือ เงื่อนไขข้อตกลงสำหรับรำคำวัตถุดิบจะต้องสอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบซึ่ ง
สะท้อนในรำคำขำยสิ นค้ำ
2.3. สนับสนุนให้ลูกค้ำเป็ นผูส้ ่งั จองและตกลงรำคำวัตถุดิบทองแดงกับผูจ้ ดั หำวัตถุดิบ (Supplier) ไว้ล่วงหน้ำ
โดยกลุ่มบริ ษทั จะสั่งซื้ อทองแดงตำมรำคำที่ลูกค้ำสั่งจองไว้และจะใช้รำคำดังกล่ำวในกำรกำหนดรำคำขำยสิ นค้ำกับ
ลูกค้ำ ซึ่งจะช่วยลดควำมเสี่ ยงจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบได้อีกทำงหนึ่ง
กลุ่มบริ ษทั เชื่ อมัน่ ว่ำจำกแนวทำงและนโยบำยดังกล่ำว รวมถึงกำรติดตำมแนวโน้มรำคำวัตถุดิบ รำคำน้ ำมัน
รวมไปถึงอัตรำแลกเปลี่ยน และสถำนกำรณ์ โลก ที่ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำวัตถุดิบอย่ำงใกล้ชิด และจำก
ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ ยวชำญในกำรทำธุ รกิจของทีมผูบ้ ริ หำรที่มีมำอย่ำงยำวนำนกว่ำ 20 ปี ในกำรวิเครำะห์และ
ติดตำมควำมเปลี่ยนแปลงของสภำพธุรกิจและอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้กลุ่มบริ ษทั สำมำรถปรับกลยุทธ์และ
วำงแผนธุรกิจสอดรับกับควำมเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว เพื่อลดผลกระทบจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบได้
3) ความเสี่ยงที่ลูกค้าจะย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่น
ลูกค้ำหลักของกลุ่มบริ ษทั ส่ วนใหญ่เป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิตและจำหน่ ำยเครื่ องปรับอำกำศที่เป็ นบริ ษทั ต่ำงชำติที่มี
ฐำนกำรผลิ ตในประเทศไทย ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จึ งมี ควำมเสี่ ยงหำกกลุ่มลูกค้ำดังกล่ำวมี กำรย้ำยฐำนกำรผลิ ตไปยัง
ประเทศอื่นที่มีตน้ ทุนกำรผลิตที่ต่ำกว่ำประเทศไทย เช่น ประเทศจีน หรื อประเทศเวียดนำม เป็ นต้น จะส่งผลกระทบต่อ
ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริ ษทั อย่ำงมีนยั สำคัญ
อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริ ษทั มีควำมเชื่ อมัน่ ว่ำประเทศไทยยังคงเป็ นประเทศที่มีศกั ยภำพในกำรเป็ นผูผ้ ลิตชิ้นส่ วน
เครื่ องปรับอำกำศเหนือคู่แข่งในภูมิภำคเดี ยวกัน เนื่องจำกประเทศไทยเป็ นศูนย์กลำงวัตถุดิบและชิ้นส่ วนสำคัญในกำร
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
ผลิตเครื่ องปรับอำกำศและเป็ นศูนย์กลำงกำรผลิตเครื่ องปรับอำกำศเพื่อส่ งออกที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภำคอำเซี ยน กำรที่
ลูกค้ำของบริ ษทั ที่เป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ำยเครื่ องปรับอำกำศที่เป็ นแบรนด์ขนำดใหญ่จะย้ำยฐำนกำรผลิตไปที่ประเทศอื่น
ในภูมิภำคเดียวกันยังคงต้องพิจำรณำปั จจัยหลำยประกำร อำทิเช่น คุณภำพของสิ นค้ำที่ผลิตได้ภำยใต้ฐำนกำรผลิตใน
ประเทศใหม่ ซึ่งหำกไม่สำมำรถควบคุมคุณภำพสิ นค้ำได้ยอ่ มส่งผลกระทบต่อภำพลักษณ์และควำมเชื่อมัน่ ของผูบ้ ริ โภค
ที่มีต่อแบรนด์สินค้ำดังกล่ำว ปั ญหำทำงด้ำนสำธำรณู ปโภคพื้นฐำนและกำรขนส่ งในประเทศเวียดนำมรวมถึงปั ญหำ
เรื่ องเทคโนโลยีในกำรผลิตที่ยงั ไม่สำมำรถรองรับอุตสำหกรรมกำรผลิตชิ้นส่ วนที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงครบวงจร ปั ญหำ
เรื่ องลิขสิ ทธิ์และทรัพย์สินทำงปัญญำที่รัฐบำลจีนยังไม่สำมำรถหำมำตรกำรป้องกันได้ รวมถึงปัญหำสงครำมกำรค้ำและ
กำแพงภำษีสินค้ำที่ ประเทศจีน กำลังเผชิ ญ อยู่ ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยและควำมยุ่งยำกซับซ้อนทั้งในเรื่ องกฎหมำยและ
ใบอนุญำตที่เกี่ยวข้องยังคงเป็ นปัจจัยสำคัญที่ตอ้ งพิจำรณำในกำรย้ำยฐำนกำรผลิต
4) ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานและต้ นทุนค่าจ้ างแรงงาน
ธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ทั้งกำรผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องปรับอำกำศและกำรรับจ้ำงผลิตและประกอบเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำ
เป็ นธุรกิจที่มีกระบวนกำรผลิตหลำยขั้นตอน โดยในบำงขั้นตอนยังคงมีควำมจำเป็ นที่ตอ้ งใช้แรงงำนจำนวนมำก ส่ งผล
ให้กลุ่มบริ ษทั ยังต้องพึ่งพิงแรงงำนในกำรทำงำน โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มี พนักงำนจำนวน 2,205
คน เป็ นพนักงำนที่ทำงำนอยู่ในฝ่ ำยกำรผลิต จำนวนประมำณ 2,000 คน หรื อคิดเป็ นประมำณร้อยละ 90 ของจำนวน
พนักงำนทั้งหมด กลุ่มบริ ษทั จึงมีควำมเสี่ ยงในกรณี ที่ไม่สำมำรถจัดหำแรงงำนเข้ำทดแทนแรงงำนในสำยกำรผลิตที่
ลำออกได้ อันจะส่ งผลทำให้กำรดำเนิ นธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั อำจจะต้องหยุกชะงัก หรื อมีควำมเสี่ ยงจำกภำระต้นทุน
ค่ำแรงที่สูงขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรกำหนดค่ำแรงขั้นต่ำของภำครัฐ ซึ่งจะส่ งผลโดยตรงต่อต้นทุนค่ำใช้จ่ำย
ของกลุ่มบริ ษทั และกระทบต่อผลกำไรสุ ทธิของบริ ษทั ที่อำจลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ
กลุ่มบริ ษทั ตระหนักถึงควำมเสี่ ยงในเรื่ องดังกล่ำว จึงได้ว่ำจ้ำงบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ กำรจัดหำแรงงำน (Outsourcing)
เป็ นผูจ้ ดั หำพนักงำนทดแทนให้มีจำนวนพนักงำนตำมที่กำหนด ซึ่ งจะช่วยลดควำมเสี่ ยงในกำรขำดแคลนแรงงำนได้
บำงส่ วน อีกทั้งกลุ่มบริ ษทั ได้ทยอยปรับปรุ งกระบวนกำรผลิตโดยให้ควำมสำคัญกับกำรนำเครื่ องจักรและเทคโนโลยี
ต่ำงๆ โดยเฉพำะเทคโนโลยีทำงด้ำนหุ่ นยนต์และระบบปั ญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เข้ำมำช่วยในระบบ
กำรผลิต เพื่อลดจำนวนพนักงำนที่ตอ้ งใช้ในสำยกำรผลิตลง รวมทั้งเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรผลิตในงำนที่ตอ้ งกำรควำม
เที่ยงตรงแม่นยำมำกยิ่งขึ้น ซึ่ งจะช่วยลดควำมเสี่ ยงทั้งกำรขำดแคลนแรงงำนและต้นทุนค่ำจ้ำงแรงงำนที่อำจมีกำรปรับ
เพิ่มขึ้นได้ดว้ ย
5) ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะด้ าน (Technical Skills)
ในอุ ตสำหกรรมของกลุ่ มบริ ษ ัท ทั้งกำรผลิ ตชิ้ น ส่ วนเครื่ อ งปรั บ อำกำศและกำรรั บ จ้ำงผลิ ตและประกอบ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ำต้องอำศัยบุคลำกรที่มีประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญ และควำมชำนำญเฉพำะด้ำน โดยเฉพำะบุคลำกรที่มี
ควำมเข้ำใจเป็ นอย่ำงดีในด้ำนกระบวนกำรผลิต เทคนิคในกำรผลิต และกำรควบคุมคุณภำพสิ นค้ำ เพื่อกระบวนกำรผลิต
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผลสู งสุ ด รวมทั้งรักษำคุณภำพและมำตรฐำน
ในกำรผลิตให้ได้ตำมมำตรฐำนที่ต้ งั เป้ำหมำยไว้เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั อำจมีควำม
เสี่ ยงในกำรสรรหำหรื อรักษำบุคลำกรที่มีควำมชำนำญเฉพำะด้ำนให้ร่วมงำนกับบริ ษทั ได้อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่ งถ้ำหำกกลุ่ม
บริ ษทั สู ญเสี ยบุคลำกรเหล่ำนั้นไปและไม่สำมำรถสรรหำบุคลำกรใหม่มำปฏิบตั ิงำนทดแทนได้ อำจจะส่งผลกระทบต่อ
กระบวนกำรผลิตและคุณภำพสิ นค้ำของกลุ่มบริ ษทั รวมถึงควำมเชื่อมัน่ ของลูกค้ำที่มีต่อกลุ่มบริ ษทั และอำจจะส่ งผล
ต่อผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริ ษทั อย่ำงมีนยั สำคัญ
อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญของบุคลำกรที่เป็ นปั จจัยสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจ กลุ่มบริ ษทั
จึ ง ได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริ ห ำรและพัฒ นำบุ ค ลำกรที่ มุ่ ง เน้ น กำรพัฒ นำบุ ค ลำกรอย่ ำงต่ อ เนื่ อ ง มี ก ำรแนะน ำ
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ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ (Career Path) และกำหนดระบบกำรประเมินผลกำรทำงำนของพนักงำนอย่ำงชัดเจนเพื่อใช้ใน
กำรพิจำรณำปรับค่ำจ้ำงและโบนัสประจำปี อย่ำงเหมำะสม รวมทั้งกำหนดค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรของพนักงำนใน
กลุ่มบริ ษทั ให้เทียบเคียงได้กบั อุตสำหกรรม เพื่อจูงใจพนักงำนให้มีควำมผูกพันและทำงำนกับกลุ่มบริ ษทั ในระยะยำว
นอกจำกนี้ บริ ษทั มี นโยบำยในกำรหมุนเวียนหน้ำที่ กำรทำงำนเพื่อพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถที่ หลำกหลำย
(Multi skills) และสำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ทดแทนกันได้ (Multifunction) เพื่อให้พนักงำนมีขีดควำมสำมำรถรอบด้ำนและ
ลดควำมเสี่ ยงในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยหรื อขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมชำนำญและไม่สำมำรถสรรหำบุคลำกรมำ
ทดแทนได้
6) ความเสี่ยงจากการแข่ งขันในอุตสาหกรรม
จำกกำรเปิ ดเสรี ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนและผลกระทบจำกสงครำมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ส่ งผลให้สภำพ
กำรแข่งขันในอุตสำหกรรมมีแนวโน้มที่สูงขึ้นโดยเฉพำะกลุ่มคู่แข่งที่เป็ นนักลงทุนจำกต่ำงประเทศ เช่น ประเทศจีน
หรื อประเทศเกำหลี ที่เข้ำมำตั้งโรงงำนผลิตสิ นค้ำในประเทศไทยเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทำงด้ำนภำษีหรื อเพื่อหลบหลีก
ผลกระทบจำกมำตรกำรขึ้นภำษีนำเข้ำสิ นค้ำจำกประเทศจีนของสหรัฐอเมริ กำ เนื่องจำกประเทศไทยมีขอ้ ได้เปรี ยบและ
ควำมพร้อมมำกกว่ำหลำยๆ ประเทศในอำเซี ยน ทั้งในเรื่ องระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน ระบบคมนำคมและขนส่ ง รวมถึง
ควำมพร้อมในกำรเป็ นฐำนกำรผลิตสิ นค้ำอุตสำหกรรมประเภทต่ำงๆ กำรเพิ่มขึ้นของกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมจึง
อำจจะส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั มี แนวทำงและนโยบำยเพื่อลดควำมเสี่ ยงในเรื่ องดังกล่ ำว โดยมุ่งมั่นที่ จะพัฒนำธุ รกิ จของกลุ่ม
บริ ษทั ให้สำมำรถแข่งขันได้อย่ำงทัดเที ยมกับคู่แข่งในทุกด้ำน ทั้งในด้ำนคุณภำพของกำรผลิ ต กลุ่มบริ ษทั จะรักษำ
คุณภำพของสิ นค้ำและควบคุมคุณภำพให้ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ ในด้ำนกำรส่ งมอบงำน กลุ่มบริ ษทั มุ่งเน้น
กำรส่ งมอบงำนให้เป็ นไปตำมกำหนดเวลำที่ได้ตกลงร่ วมกับลูกค้ำโดยกำหนดเป็ น KPI ในกำรทำงำน ในด้ำนกำรขำย
และกำรกำหนดรำคำ กลุ่มบริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะนำเสนอรำคำสิ นค้ำในรำคำที่เหมำะสมเพื่อจูงใจให้ลูกค้ำเพิ่มยอดกำรสั่งซื้ อ
และเพิ่ ม โอกำสในกำรได้รั บ งำนใหม่ ๆ ในอนำคต รวมทั้งได้ป รั บ ปรุ ง กระบวนกำรผลิ ต ของกลุ่ ม บริ ษ ัท โดยน ำ
เทคโนโลยีทำงด้ำนหุ่ นยนต์และระบบปั ญญำประดิษฐ์มำปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรผลิตและควบคุมต้นทุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต และพิจำรณำใช้กำลังกำรผลิตที่มีอยูอ่ ย่ำงคุม้ ค่ำเต็มประสิ ทธิ ภำพมำกที่สุด และในด้ำนกำรบริ ก ำร
กลุ่มบริ ษทั มุ่งเน้นกำรให้บริ กำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำทั้งก่อนและหลังกำรขำยด้วยควำมรวดเร็ วเพื่อสร้ำง
ควำมประทับ ใจให้ ลู ก ค้ำ และพร้ อ มที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ และให้ ค วำมร่ ว มมื อ ตำมควำมต้อ งกำรของลู ก ค้ำอย่ ำงเต็ ม
ควำมสำมำรถ อีกทั้งกลุ่มบริ ษทั ได้มอบหมำยให้ส่วนงำนพัฒนำธุ รกิจติดตำมควำมเคลื่อนไหวของสภำวะตลำดและ
อุตสำหกรรมที่ เกี่ ยวข้องทั้งในและต่ำงประเทศ รวมทั้งข่ำวสำรที่ เกี่ยวกับคู่แข่งของกลุ่มบริ ษ ัท เพื่อรำยงำนต่อฝ่ ำย
บริ หำรของบริ ษทั ให้ทรำบควำมเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรี ยมรับมือกับสภำวะกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ในทำงกลับกันกำรเพิ่มขึ้นของกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมก็เป็ นกำรสร้ำงโอกำสทำงธุ รกิจใน
รู ปแบบใหม่ให้กบั กลุ่มบริ ษทั ด้วยเช่นกัน เช่น โครงกำรก่อสร้ำงโรงงำนและคลังสิ นค้ำให้เช่ำสำหรับธุรกิจผลิตตูเ้ ก็บ
เครื่ องมือ (“โครงกำร Toolbox”) เป็ นโครงกำรที่ลูกค้ำ OEM ของบริ ษทั มีควำมต้องกำรที่จะเช่ำพื้นที่โรงงำนในประเทศ
ไทยเพิ่มเติม เพื่อขยำยกำลังกำรผลิตธุรกิจ Toolbox โดยโครงกำรดังกล่ำวจะช่วยต่อยอดธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั รวมทั้ง
สร้ำงผลตอบแทนในระยะยำวให้แก่กลุ่มบริ ษทั
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
7) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วที่มีผลกระทบต่ อธุรกิจ (Disruption)
ในสภำวะปัจจุบนั ที่เทคโนโลยีมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ ว ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจต้องเร่ งปรับตัวให้ทนั กับกำร
เปลี่ ย นแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยี โดยเฉพำะเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ที่ อ ำจเข้ำมำแทนที่ เทคโนโลยี เดิ ม ( Technology
Disruption) ในหลำกหลำยมิติ ไม่ว่ำจะเป็ นวิธีกำรออกแบบ กระบวนกำรผลิตสิ นค้ำ ไปจนถึ งกำรตลำดและกำรขำย
สิ นค้ำ หำกกลุ่มบริ ษทั ไม่สำมำรถรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี หรื อไม่สำมำรถปรับกระบวนกำรทำงำนให้
สอดรับกับเทคโนโลยีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไป กลุ่มบริ ษทั ก็อำจสู ญเสี ยควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับคู่แข่งรวมไปถึง
สู ญเสี ยโอกำสทำงธุรกิจที่อำจจะเข้ำมำในอนำคตได้
อย่ำงไรก็ดี ที่ผ่ำนมำกลุ่มบริ ษทั ได้มีกำรนำเอำเทคโนโลยีทำงด้ำนหุ่ นยนต์และระบบปั ญญำประดิษฐ์เข้ำมำ
ช่วยในกำรทำงำนภำยในกลุ่มบริ ษทั โดยเฉพำะในสำยกำรผลิตที่ตอ้ งกำรควำมแม่นยำและรวดเร็ วในกำรทำงำนเพื่อ
ควบคุมคุณภำพของสิ นค้ำ เพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรทำงำน และลดต้นทุ นบุคลำกรที่ตอ้ งใช้ในกำรผลิต นอกจำกนี้ กลุ่ม
บริ ษทั ได้จดั ตั้งหน่วยงำนวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์ เพื่อศึกษำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนกระบวนกำรทำงำน
ในหน่วยงำนต่ำงๆ ของกลุ่มบริ ษทั และต่อยอดกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริ ษทั รวมไปถึงกำรออกแบบผลิตภัณฑ์
ร่ วมกับลูกค้ำเพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้เป็ นที่ตอ้ งกำรของผูบ้ ริ โภค เพื่อรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีที่อำจ
เกิ ด ขึ้ น ในอนำคต ประกอบกับ สิ น ค้ำของกลุ่ ม บริ ษ ัท ส่ วนใหญ่ เป็ นสิ น ค้ำประเภทส่ ว นประกอบพื้ น ฐำนที่ ใช้ใ น
อุตสำหกรรมเครื่ องปรับอำกำศ รวมถึงใช้เป็ นอะไหล่เพื่อทดแทนชิ้ นส่ วนเดิ มในเครื่ องปรับอำกำศที่ มีกำรใช้อย่ำง
แพร่ หลำยในปัจจุบนั จึงไม่น่ำจะได้รับผลกระทบจำกควำมเสี่ ยงในเรื่ องดังกล่ำวมำกนัก
8) ความเสี่ยงจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตั้งแต่ตน้ ปี 2563 ทัว่ โลกเผชิญกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (“COVID-19”) ซึ่งเป็ น
ไวรัสที่มีอตั รำกำรแพร่ ระบำดที่สูง และในขณะนั้นยังไม่มียำหรื อวัคซี นที่สำมำรถรักษำหรื อป้องกันได้ ผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของ COVID-19 ส่งผลให้กำรบริ โภคและกำลังซื้ อทั้งในประเทศและต่ำงประเทศลดลง และ
กำรส่งออกสิ นค้ำอำจมีกำรหยุดชะงักชัว่ ครำวจำกควำมเข้มงวดในกำรเดินทำงและกำรขนส่งตำมนโยบำยในกำรป้องกัน
กำรแพร่ ระบำดของโรค รวมถึ งกำรสภำวะกำรลงทุน โดยรวมที่ อำจจะต้องชะลอออกไปเนื่ องจำกสถำนกำรณ์ โรค
ระบำด
กลุ่มบริ ษทั ได้ประกำศแนวปฏิบตั ิและมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ ระบำด COVID-19 เพือ่ ให้พนักงำนทุกระดับ
มีควำมเข้ำใจและตระหนักในเรื่ องกำรป้องกันตนเองจำกโรคระบำดดังกล่ำวและยกระดับมำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกัน
ทั้งในเรื่ องกำรเข้ำทำงำนในพื้นที่บริ ษทั กำรใช้บริ กำรโรงอำหำรและพื้นที่ส่วนกลำง กำรงดกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ
กำรงดนัดหมำยกับบุคคลภำยนอก กำรหลีกเลี่ยงกำรประชุมที่ ไม่จำเป็ น รวมไปถึงกำรดูแลตัวเองทั้งในและนอกเวลำ
งำน เป็ นต้น นอกจำกนี้ กำรที่กลุ่มบริ ษทั มีที่ต้งั และโรงงำนอยูใ่ น 2 จังหวัด ได้แก่ จ.ระยอง และจ.สมุทรปรำกำร จะช่วย
ลดควำมเสี่ ยงในกรณี ที่เกิดเหตุกำรณ์ที่ทำให้โรงงำนในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งต้องหยุดดำเนินกำรเป็ นกำรชัว่ ครำว กลุ่ม
บริ ษทั ที่เหลือก็ยงั คงสำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ตำมปกติ
ทั้งนี้ ในช่ วงปี 2563 ที่ เกิ ดสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของ COVID-19 ขึ้น กลุ่มบริ ษทั ยังคงได้รับรำยกำร
สั่งซื้ อสิ นค้ำโดยเฉพำะสิ นค้ำในกลุ่มรับจ้ำงผลิต (OEM) เข้ำมำอย่ำงต่อเนื่อง ส่ งผลให้รำยได้รวมเพิ่มขึ้นกว่ำร้อยละ 35
และกำไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 (ไม่รวมกำไรพิเศษจำกกำรขำยสิ นทรัพย์ในปี 2562) ในปี 2564 แม้ว่ำสถำนกำรณ์กำร
แพร่ ระบำดของ COVID-19 ยังไม่ยุติ กลุ่มบริ ษทั เชื่ อมัน่ ว่ำจะยังคงมี ยอดสั่งซื้ อสิ นค้ำเข้ำมำอย่ำงต่อเนื่ อง โดยเฉพำะ
สิ นค้ำในกลุ่มรับจ้ำงผลิต (OEM) เช่น ตูเ้ ก็บอุปกรณ์ (Toolbox) ซึ่ งเป็ นสิ นค้ำที่มีอตั รำกำรเติบโตของยอดขำยสู ง และ
กลุ่มบริ ษทั ได้มีกำรขยำยสำยกำรผลิตในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น ตูเ้ ย็น และเครื่ องซักผ้ำ เพื่อรองรับคำสั่งซื้ อของลูกค้ำที่
ต้องกำรซื้อสิ นค้ำดังกล่ำวจำกกลุ่มบริ ษทั
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2.2.1.2 ความเสี่ยงด้ านการเงิน
1) ความเสี่ยงจากการไม่ สามารถดารงอัตราส่ วนทางการเงินตามเงื่อนไขในสัญญากับสถาบันการเงิน
ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2563 บริ ษ ัท ย่อ ยในกลุ่ ม บริ ษ ัท มี สั ญ ญำกู้ยื ม เงิ น กับ สถำบัน กำรเงิ น ซึ่ งมี เงื่ อ นไข
กำหนดให้บริ ษทั ย่อยนั้นๆ ต้องดำรงอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) และ/หรื ออัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระ
หนี้ (Debt Service Coverage Ratio, DSCR) ตำมเงื่ อนไขที่ สถำบัน กำรเงิ น กำหนด หำกบริ ษ ัท ย่อ ยไม่ สำมำรถรั กษำ
อัตรำส่วนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้ตำมเงื่อนไข หรื อไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขอื่นๆ ของสัญญำ บริ ษทั ดังกล่ำวก็อำจมี
ควำมเสี่ ย งจำกกำรถู ก เรี ย กคื น เงิ น ต้น บำงส่ ว นหรื อ ทั้ ง หมดในทั น ที ซึ่ งอำจส่ ง ผลกระทบต่ อ สภำพคล่ อ งและ
ควำมสำมำรถในกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั
บริ ษทั ย่อยมีอตั รำส่วนอัตรำส่วนทำงกำรเงินเปรี ยบเทียบกับเงื่อนไขที่ธนำคำรกำหนด ดังนี้
D/E Ratio
DSCR
สัญญำเงินกูย้ ืม
เงื่อนไขของธนำคำร
ณ 31ธ.ค. เงื่อนไขของธนำคำร ณ 31 ธ.ค.63
63
บริ ษทั พำรำไดซ์ พลำสติก จำกัด
ตั้งแต่สิ้นปี 2563
ตั้งแต่สิ้นปี 2563
0.67
3.01
(1)
กับ สถำบันกำรเงินแห่งที่ 1
ไม่เกิน 1.5 เท่ำ
ไม่ต่ำกว่ำ 1.25 เท่ำ
บริ ษทั เอสเอ็นซี ครี เอติวิต้ ี แอน
โทโลจี จำกัด กับ สถำบัน
ไม่เกิน 2.0 เท่ำ (2)
3.24*
ไม่ต่ำกว่ำ 1.5 เท่ำ
กำรเงินแห่งที่ 2
4.42
บริ ษทั เอสเอ็นซี ครี เอติวิต้ ี แอน
ตั้งแต่สิ้นปี 2563
ตั้งแต่สิ้นปี 2563
โทโลจี จำกัด กับ สถำบัน
0.24
(4)
ไม่เกิน 2.0 เท่ำ
ไม่ต่ำกว่ำ 1.5 เท่ำ
กำรเงินแห่งที่ 3
ปี 2563 ไม่เกิน 2.5 เท่ำ (3)
บริ ษทั เอสเอ็นซี ครี เอติวิต้ ี แอน
ปี 2564 ไม่เกิน 2 เท่ำ
โทโลจี จำกัด กับ สถำบัน
1.73
ไม่ต่ำกว่ำ 1.5 เท่ำ
2.20
ปี 2565 เป็ นต้นไป ไม่
กำรเงินแห่งที่ 4
เกิน 1.5 เท่ำ
MSPC
ตั้งแต่สิ้นปี 2562
ตั้งแต่สิ้นปี 2562 ไม่เกิน
0.90
0.10*
บริ ษทั เมอิโซะ เอสเอ็นซี พริ
ไม่ต่ำกว่ำ 1.2 เท่ำ
(4)
2 เท่ำ
ซิชน่ั จำกัด (“MSPC”) กับ
สถำบันกำรเงินแห่งที่ 4
SNC
1.17
5.41
ไม่เกิน 2 เท่ำ (1)
ไม่ต่ำกว่ำ 2 เท่ำ
บริ ษทั เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพ
พลำย จำกัด กับ สถำบันกำรเงิน
ไม่เกิน 2.0 เท่ำ (4)
(0.26) (ค)
ไม่ต่ำกว่ำ 1.5 เท่ำ
9.44
แห่งที่ 3
บริ ษทั อิมมอทัล พำร์ท จำกัด
ไม่เกิน 2.5 เท่ำ (4)
(0.54) (ค)
ไม่ต่ำกว่ำ 2.5 เท่ำ
16.29
กับ สถำบันกำรเงินแห่งที่ 3
หมำยเหตุ:
(ก) D/E Ratio มีวิธีกำรคำนวณตำมนิยำมที่กำหนดไว้ในสัญญำเงินกูย้ ืมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) D/E Ratio คำนวณจำก หนี้สินทั้งหมด หำรด้วย ส่ วนของผูถ้ ือหุ้นทั้งหมด
(2) D/E Ratio คำนวณจำก หนี้สินทั้งหมด หำรด้วย ส่ วนของผูถ้ ือหุ้นทั้งหมดบวกเงินกูย้ ืมจำกกรรมกำรและ/หรื อบริ ษทั ในเครื อที่เกี่ยวข้อง
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
(3) D/E Ratio คำนวณจำก หนี้ สินทั้งหมด ลบด้วยเงินกูย้ ืมกรรมกำรและ/หรื อบริ ษทั ในเครื อ หำรด้วย ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น บวกเงินกูย้ ืมจำก
กรรมกำรและ/หรื อบริ ษทั ในเครื อ
(4) D/E Ratio คำนวณจำก หนี้ สินประเภทที่มีดอกเบี้ย หักเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หำรด้วยส่ วนของผูถ้ ือหุ้นทั้งหมด บวกเงินกู้
ยืมจำกกรรมกำรและ/หรื อบริ ษทั ในเครื อ
(ข) DSCR มีวิธีกำรคำนวณตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำเงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้องซึ่ งอำจแตกต่ำงกันไปตำมแต่ละสถำบันกำรเงิน แต่โดยหลักจะ
พิจำรณำจำกกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนหักดอกเบี้ย ภำษี และค่ำเสื่ อม (EBITDA) หำรด้วยมูลค่ำกำรชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระในปี
นั้นๆ
(ค) D/E Ratio ติดลบ เนื่องจำกหนี้สินประเภทที่มีดอกเบี้ย มีนอ้ ยกว่ำเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ตำมสู ตรกำรคำนวณ

ทั้ง นี้ กำรพิ จ ำรณำข้อ ก ำหนดเกี่ ย วกับ อัต รำส่ ว นทำงกำรเงิ น ข้ำงต้น นั้น สถำบัน กำรเงิ น จะพิ จ ำรณำจำก
อัตรำส่ วนทำงกำรเงินโดยอ้ำงอิงจำกงบกำรเงินงวดสิ้นปี เป็ นหลัก โดยสำหรับรอบงบกำรเงินประจำปี 2563 กลุ่มบริ ษทั
ได้ขอผ่อนผันกำรดำรงอัตรำส่ วนทำงกำรเงินซึ่ งไม่เป็ นไปตำมที่สถำบันกำรเงินกำหนด จำนวน 2 สัญญำ กับสถำบัน
กำรเงินที่เกี่ยวข้องแล้ว และได้รับหนังสื อยินยอมจำกสถำบันกำรเงินในกำรผ่อนปรนข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่ำว
แล้ว
2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั มีรำยได้จำกกำรส่ งออกสิ นค้ำเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศเพิ่มมำกขึ้นในช่วงปี ที่ผ่ำนมำ โดยบริ ษทั มี
รำยได้ที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศคิดเป็ นร้อยละ 10.02 23.82 และ 49.45 ของยอดขำยรวม ในปี 2561- 2563 ตำมลำดับ
กำรเพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรส่ งออกสิ นค้ำเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศเป็ นผลมำจำกกำรขยำยตัวของธุ รกิจรับจ้ำงผลิ ต
(OEM) ที่มีกำรส่ งออกผลิตภัณฑ์ไปขำยในต่ำงประเทศเพิ่มมำกขึ้น ถึงแม้ว่ำกลุ่มบริ ษทั จะมีกำรสั่งซื้ อวัตถุดิบบำงส่ วน
จำกต่ำงประเทศด้วยเช่นกัน โดยบริ ษทั สั่งซื้ อวัตถุดิบจำกต่ำงประเทศคิดเป็ นร้อยละ 22.55 23.81 และ 44.32 ของยอด
ซื้อวัตถุดิบรวม ในปี 2561- 2563 ตำมลำดับ ถึงแม้ว่ำบริ ษทั จะสำมำรถลดควำมเสี่ ยงบำงส่ วนได้จำกกำรสั่งซื้ อวัตถุดิบที่
เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศซึ่ งถือเป็ นกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงตำมธรรมชำติ (Natural Hedge) ก็ตำม แต่กลุ่มบริ ษทั ยังคงมี
ควำมเสี่ ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ โดยหำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศมี
ควำมผันผวนย่อมจะส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั อย่ำงมีนยั สำคัญ
บริ ษทั ตระหนักถึงควำมเสี่ ยงในเรื่ องดังกล่ำว จึงได้มีกำรติดตำมกำรข่ำวสำรและควำมเคลื่อนไหวของกำร
เปลี่ยนแปลงอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศอย่ำงใกล้ชิด และมีนโยบำยในกำรดูแลและป้ องกันควำมเสี่ ยงจำก
ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเพื่อลดโอกำสที่จะเกิดผลขำดทุนจำกกำรอัตรำแลกเปลี่ยนในอนำคตโดยนำเครื่ องมือ
ในกำรบริ หำรจัดกำรมำใช้ เช่น กำรบริ หำรรำยได้และค่ำใช้จ่ำยให้อยู่ในสกุลเงินเดียวกัน (Natural Hedge) หรื อกำรทำ
สัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward Contract) หรื อวิธีกำรป้องกันควำมเสี่ ยงอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม
ในแต่ละช่วงเวลำ อย่ำงไรก็ดี บริ ษทั ไม่มีนโยบำยในกำรเก็งกำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
2.2.1.3 ความเสี่ยงจากการบริหารและการจัดการ
1) ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงกลุ่มผู้บริหารระดับสู ง
กลุ่มบริ ษทั มีกำรพึ่งพิงผูบ้ ริ หำรระดับสู งที่สำคัญในกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั โดยเฉพำะ ดร.สมชัย ไทย
สงวนวรกุล (“ดร.สมชัยฯ”) ซึ่งปัจจุบนั ดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำรบริ หำร (CEO) และกรรมกำรของบริ ษทั ดร.สม
ชัยฯ เป็ นผูก้ ่อตั้งกลุ่มบริ ษทั ในปี 2547 และเป็ นผูม้ ีประสบกำรณ์ในกำรบริ หำรงำนในอุตสำหกรรมเครื่ องปรับอำกำศ
และชิ้ นส่ วนยำนยนต์ มำกกว่ำ 40 ปี รวมถึงเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชำญที่ เคยดำรงตำแหน่ งเป็ นกรรมกำร ตลำดหลักทรัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทย และผูท้ รงคุณวุฒิ ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มำแล้ว ดังนั้น หำก ดร.สมชัยฯ ไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่
บริ หำรงำนกลุ่มบริ ษทั ต่อไปได้ ก็อำจเกิดผลกระทบในทำงลบกับกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริ ษทั
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กลุ่มบริ ษทั ตระหนักถึงควำมเสี่ ยงดังกล่ำวจึงได้ดำเนิ นกำรจัดโครงสร้ำงองค์กรให้มีกำรกระจำยอำนำจและ
จัดตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อย รวมทั้งคณะทำงำนชุดต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนให้ท้ งั ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนเข้ำมำมีส่วนร่ วมใน
กำรบริ ห ำรจัดกำร และส่ งเสริ มให้ เกิ ดกำรทำงำนเป็ นที มเพื่ อเสริ มสร้ำงประสิ ทธิ ภำพในกำรท ำงำน และเพื่อสร้ำง
บุคลำกรที่ มีประสบกำรณ์ ที่สำมำรถสื บทอดงำนต่อจำกผูบ้ ริ หำรเดิ มได้ รวมถึ งมีนโยบำยในกำรส่ งเสริ มและพัฒนำ
พนักงำนที่มีศกั ยภำพเพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้ในเชิงบริ หำรจัดกำรพร้อมปลูกฝังแนวควำมคิดในกำรเป็ นเจ้ำของกิจกำร
ภำยใต้โครงกำรมิ นิ เอ็มดี (Mini MD) ซึ่ งได้จัดอบรมมำอย่ำงต่อเนื่ อง และกลุ่มบริ ษ ัทได้จัดทำนโยบำยกำรกำหนด
แผนกำรสื บทอดตำแหน่ ง (Succession Plan) เพื่อให้ม่นั ใจว่ำบริ ษทั จะสำมำรถสรรหำผูบ้ ริ หำรที่ มีคุณสมบัติ ทักษะ
ประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถที่เหมำะสม ที่สำมำรถสื บทอดตำแหน่งงำนได้ในอนำคต ทั้งนี้ ในกำรสื บทอดตำแหน่ง
งำนเมื่อตำแหน่งในระดับประธำนกรรมกำรบริ หำรและ/หรื อกรรมกำรผูจ้ ดั กำรว่ำงลง หรื อผูท้ ี่อยูใ่ นตำแหน่งไม่สำมำรถ
ปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ บริ ษทั จะจัดกำรให้ผบู ้ ริ หำรระดับใกล้เคียงหรื อระดับรองลงมำเป็ นผูร้ ักษำกำรในตำแหน่ง จนกว่ำจะมี
กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรที่มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ที่บริ ษ ัทกำหนด โดยคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมและนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำ
อนุมตั ิต่อไป
2) ความเสี่ยงจากกรณีมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริษัท มากกว่าร้ อยละ 25
บริ ษทั มี กลุ่มครอบครัวไทยสงวนวรกุล ถือหุ้ นจำนวนรวมทั้งสิ้ นร้อยละ 42.40 ของทุน ที่ จดทะเบี ยนและ
จำหน่ ำยแล้วทั้งหมด หำกกลุ่มครอบครัวไทยสงวนวรกุลรวมคะแนนเสี ยงเพื่อลงมติในที่ ประชุมได้เกินกึ่งหนึ่ งก็จะ
สำมำรถควบคุมเสี ยงข้ำงมำกในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นได้ โดยที่ผถู ้ ือหุ้นรำยอื่นของบริ ษทั อำจมีควำมเสี่ ยงในกำรรวบรวม
คะแนนเสี ยงเพื่ อ ถ่วงดุ ลและตรวจสอบเรื่ องที่ กลุ่ม ผูถ้ ื อ หุ้ น ใหญ่ เสนอในที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ้ น ยกเว้น เรื่ องที่ กฎหมำย
กำหนดให้ตอ้ งได้รับเสี ยง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
อย่ำงไรก็ดี บริ ษทั ได้กำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรอย่ำง
ชัดเจนและโปร่ งใส และมีกำรกำหนดหลักเกณฑ์และมำตรกำรในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร ผู ้
ถือหุ้นใหญ่ รวมถึงบุคคลที่มีควำมขัดแย้ง ซึ่ งบุคคลดังกล่ำวจะไม่มีสิทธิ ในกำรออกเสี ยงในกำรอนุมตั ิรำยกำรนั้นๆ ทั้ง
ในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั และในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ซึ่งเป็ นไปตำมข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับบริ ษทั จด
ทะเบียน นอกจำกนี้ จำกองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริ ษทั ที่ประกอบไปด้วยกรรมกำรอิสระมำกกว่ำครึ่ งหนึ่งของ
จำนวนกรรมกำรทั้งคณะ ทำหน้ำที่ ตรวจสอบถ่ วงดุ ล กำรตัดสิ น ใจและกำรพิจำรณำอนุ มัติ รำยกำรต่ำงๆ ก่ อนที่ จะ
นำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น จึงสำมำรถมัน่ ใจได้ว่ำบริ ษทั มีกำรบริ หำรงำนด้วยควำมโปร่ งใสและมีกำรถ่วงดุลอำนำจ
ระหว่ำงกรรมกำรที่เป็ นผูถ้ ือหุ้นใหญ่และกรรมกำรที่เป็ นอิสระ
2.2.2 ความเสี่ยงต่ อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
2.2.2.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นสามัญของบริษัท
กำรที่หุ้นของบริ ษทั จดทะเบียนและซื้ อขำยในตลำดหลักทรัพย์ ไม่ได้เป็ นกำรรับรองว่ำตลำดกำรซื้ อขำยหุ้น
ของบริ ษ ัท จะดี ข้ ึ น หรื อ สภำพคล่ องของกำรซื้ อ ขำยหุ้ น ของบริ ษ ัท จะดี ข้ ึ น แม้ว ำ้ ตลำดในกำรซื้ อขำยหุ้ น ในตลำด
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
หลักทรัพย์จะดีข้ นึ ก็ตำม นอกจำกนี้รำคำซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั มีแนวโน้มผันผวน เนื่องจำกปั จจัยหลำยประกำร
เช่น
(1) นักวิเครำะห์เปลี่ยนแปลงประมำณกำรผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั และคำแนะนำให้ซ้ื อหรื อขำย หุ้น
สำมัญของบริ ษทั ฯ
(2) ภำวะเศรษฐกิจ ตลำดทุน กำรเมืองทั้งในและต่ำงประเทศ
(3) ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำนรำยไตรมำสของบริ ษทั ตำมจริ งหรื อตำมที่คำดกำรณ์
(4) ข้อพิพำททำงกฎหมำยและกำรสอบสวนของหน่วยงำนของรัฐ
(5) ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
(6) กำรขำย หรื อจะขำยหุ้นเป็ นจำนวนมำกของผูถ้ ือหุ้นปัจจุบนั
(7) กำรเข้ำรับตำแหน่ง หรื อลำออกจำกบุคลำกรที่สำคัญของบริ ษทั
(8) กำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบตั ิงำน
(9) ควำมเสี่ ยงด้ำนอื่นๆ ที่อำจจะส่งผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั
จำกปั จจัยข้ำงต้นอำจส่ งผลกระทบต่อผูล้ งทุนไม่สำมำรถซื้ อขำยหุ้นได้ในรำคำที่ตอ้ งกำร แต่อย่ำงไรก็ดีทำง
บริ ษทั มีกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ในกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่ำงๆ เพื่อให้เกิดควำมโปร่ งใส และเป็ น
ปัจจุบนั เพื่อให้ผลู ้ งทุนรับทรำบข้อมูลเพื่อพิจำรณำกำรตัดสิ นใจ
2.2.2.2 ความเสี่ยงจากนโยบายการจ่ ายเงินปันผล
หำกไม่มีเหตุจำเป็ นอื่นใดและกำรจ่ำยเงินปั นผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนปกติของบริ ษทั อย่ำงมี
นัยสำคัญ บริ ษทั มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 50 ของกำไรสุ ทธิ หลังหักภำษี และสำรองตำม
กฎหมำยโดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินรวมซึ่งบริ ษทั ต้องมีกำไรสะสมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่เพียงพอสำหรับจ่ำยเงิน
ปั นผลนั้น ทั้งนี้ กำรจ่ำยเงินปั นผลให้นำปั จจัยต่ำงๆ มำประกอบกำรพิจำรณำ เช่น ผลกำรดำเนิ นงำนในอนำคต ฐำนะ
ทำงกำรเงิน สภำพคล่อง แผนกำรขยำยงำน และภำวะทำงเศรษฐกิจ เป็ นต้น ซึ่ งกำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวข้ำงต้น ต้อง
ได้รับควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหุ้นหรื อควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ในกรณี ที่เป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำง
กำล กำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำว มีโอกำสเปลี่ยนแปลงได้ตำมสถำนกำรณ์โอกำส และกำรตัดสิ นใจของคณะกรรมกำร
บริ ษทั ซึ่งหำกบริ ษทั มีควำมจำเป็ นอื่นใด เช่น กำรขยำยธุรกิจ กำรลงทุนโครงกำรในอนำคต หรื อเกิดเหตุกำรณ์ที่เชิงลบ
ต่อกระแสเงินสดของบริ ษทั อำจส่งผลต่อกำรพิจำรณำจ่ำยปันผลต่ำกว่ำอัตรำที่กำหนดไว้
2.2.3

ความเสี่ยงต่ อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- ไม่มี -

3
3.1

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
นโยบายและเป้าหมายในการจัดการความยั่งยืน
เอส เอ็น ซี มีควำมมุ่งมัน่ เรื่ องกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อสร้ำงนวัตกรรม มุ่งเน้นกำรสร้ำงคุณค่ำให้กบั ตนเอง
องค์กร ร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน และสิ่ งแวดล้อม เพื่อเป้ำหมำยควำมยัง่ ยืนของกำร
ดำเนินกิจกำร ภำยใต้กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมหลักบรรษัทภิบำล
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เพื่อส่ งเสริ มให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกระดับ มีกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงมีคุณธรรม จริ ยธรรม คำนึ งถึงควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ วนรวม และเพื่อให้กำรดำเนิ นธุรกิจเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน บริ ษทั ได้มีกำรกำหนดนโยบำยกำร
จัดกำรควำมยัง่ ยืนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ วนรวม รวมถึงได้นำแนวปฏิบตั ิมำใช้เป็ นส่ วนหนึ่ งในกำรบริ หำร
จัดกำรกระบวนกำรทำงธุรกิจ
กลยุทธ์หลักด้ำนควำมยัง่ ยืนในกำรขับเคลื่อนองค์กร

SNC 2563 การเปลีย่ นแปลงเพื่อความยั่งยืน

ปรัชญาในการดาเนินงานด้ านความยั่งยืน SNC-3Cs
กำรดำเนินธุรกิจได้อย่ำงมัน่ คงและยัง่ ยืน จะต้องสร้ำงสมดุลกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกภำคส่วนที่มีควำม
เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งภำยในและภำยนอก โดยมีหลักในกำรดำเนินธุรกิจดังนี้
CG บริ หำรภำยใต้หลักบรรษัทภิบำล
CSR ควำมมุ่งมัน่ ในกำรดำเนินกำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อทุกภำคส่วนตลอดกระบวนกำร
Care กำรดำเนินธุรกิจด้วยควำมห่วงใยต่อสิ่ งแวดล้อมและกำรดำรงชีวิต
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
กระบวนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ สู่ ความยั่งยืน

กรอบการดาเนินงานของบริษัทสู่ ความยั่งยืน

บริ ษ ัท มี กำรวำงแนวทำงกรอบกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษ ัท โดยมี กำรกำหนดวิ สัย ทัศ น์ (Vision) พัน ธกิ จ
(Mission) และกลยุทธ์ (Strategy) ที่สอดคล้องกัน มีกำรพิจำรณำประเด็นควำมยัง่ ยืนที่สำคัญจำกดำเนินธุรกิจร่ วมกับผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสี ยทุกส่วน ทั้งภำยใน และภำยนอกองค์กร ซึ่ งได้ขอ้ มูลจำกกำรประชุมหรื อกิจกรรมต่ำง ๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
นำมำวิเครำะห์ลำดับควำมสำคัญในกำรจัด กำรด้ำนควำมยัง่ ยืนขององค์กร โดยระบุระดับผลกระทบต่อองค์กรในด้ำน
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม พร้อมกับระดับผลกระทบต่อควำมสนใจของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (Materiality
Matrix) หลังจำกนั้นกำหนดนโยบำย แนวปฏิ บัติ พร้ อมระบุเป้ ำหมำยในแต่ละมิ ติ ได้แก่ 1. กำรบริ หำรจัดกำรด้ำน
เศรษฐกิจอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ (Efficient Economic) 2. ผลกระทบและกำรจัดกำรทำงด้ำนสังคม (Social Impact) และ 3.
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กำรจัดกำรด้ำนสิ่ งแวดล้อม (Go Green Environment) ทั้งนี้มีบริ ษทั มีกำรกำหนดแผนงำนและกิจกรรม กำรประเมินผล
และควบคุม เพื่อให้เกิดกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง สร้ำงมูลค่ำต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย ประกอบกับกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ ยงที่
ส่ งผลกระทบต่อองค์กรในปั จจุบนั และที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต โดยมีกำรควบคุมตำมแนวทำงบรรษัทภิบำลและกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อให้องค์กรเจริ ญเติบโตได้อย่ำงยัง่ ยืน
ประเด็นที่มีนัยสาคัญต่ อองค์กร
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8

ประเด็นความเสียหาย ผลกระทบ
กำรมีทกั ษะที่หลำกหลำยรองรับกำรเปลี่ยนแปลง
คุณภำพชีวิตกำรทำงำน
คุณภำพสิ นค้ำและกำรส่งมอบ
กำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่
กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ผลกระทบต่อชุมชนและสิ่ งแวดล้อมจำกกำร
ดำเนินกำร
กำรใช้พลังงำน

ผู้มีส่วนได้ เสีย
พนักงำน
พนักงำน
ลูกค้ำ
พนักงำน ลูกค้ำ คู่คำ้
ลูกค้ำ คู่แข่ง
ทุกภำคส่วน
สังคม ชุมชน

มิติ
S
S
S
SG
S
ESG
ES

สิ่ งแวดล้อม

E

บริ ษทั นำแนวปฏิบตั ิดำ้ นควำมควำมยัง่ ยืนของกิจกำร ควำมรับรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมมำใช้เป็ นส่วน
หนึ่งในกำรบริ หำรจัดกำรกระบวนกำรทำงธุรกิจ ดังนี้
1. กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็ นธรรม
บริ ษทั มุ่งมัน่ ประกอบธุ รกิจด้วยควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต และดำเนิ นงำนธุ รกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
มุ่ งมั่น ท ำควำมดี ต่ อ บุ ค คล กลุ่ ม ชุ ม ชน สั งคมและสิ่ งแวดล้อ ม และประกอบธุ รกิ จ โดยมี ร ะบบกำรด ำเนิ น งำนที่ มี
มำตรฐำนและมีกำรควบคุมที่ดี โดยใช้ควำมรู ้ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่ดว้ ยควำมระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมี
หลักฐำนสำมำรถอ้ำงอิงได้ รวมทั้งถือปฏิบตั ิตำมข้อกฎหมำยและข้อกำหนดอย่ำงเคร่ งครัด รวมถึงกำรปฏิบตั ิต่อลูกค้ำ
อย่ำงเป็ นธรรม โดยไม่ เรี ยกร้องหรื อรับ ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมจำกลูกค้ำ และไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้ำที่
บริ ษทั ได้ล่วงรู ้มำเนื่ องจำกกำรดำเนิ นธุ รกิจ อันเป็ นข้อมูลที่ตำมปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิ ดเผย เว้นแต่จะเป็ นกำร
เปิ ดเผยตำมหน้ำที่หรื อกฎหมำย
1.1 กำรแข่งขันที่เป็ นธรรม
- บริ ษทั ส่งเสริ มนโยบำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรี และเป็ นธรรม
- ประพฤติปฏิบตั ิภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็ นควำมลับของคู่คำ้ ด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมำะสม เช่น กำรจ่ำยสิ นจ้ำงให้แก่
กรรมกำรและพนักงำนของคู่แข่ง เป็ นต้น
40

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จากัด มหาชน | รำยงำนประจำปี 2563

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
- ไม่ทำลำยชื่อเสี ยงของคู่แข่ง ด้วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำย
1.2 กำรส่งเสริ มควำมรับผิดชอบต่อสังคมในคู่คำ้
- ปฏิ บัติกับคู่ ค้ำซึ่ งถื อเป็ นหุ้ น ส่ วนและปั จจัยแห่ งควำมสำเร็ จทำงธุ รกิ จที่ สำคัญ ด้วยควำมเสมอภำค และ
คำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
- กำรคัดเลือกคู่คำ้ เป็ นไปอย่ำงโปร่ งใส มีระบบ และมี มำตรฐำน มีกำรพัฒนำและรักษำสัมพันธภำพที่ยงั่ ยืน
กับคู่คำ้ และคู่สัญญำ
- มีควำมเชื่อถือซึ่งกันและกัน
- ปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรปฏิบตั ิต่อคู่คำ้ อย่ำงเคร่ งครัด โดยมีกำรคัดเลือกคู่คำ้ ที่มีมำตรฐำน มีกำรเปรี ยบเทียบ
รำคำก่อนกำรสั่งซื้อ มีกำรประเมินคู่คำ้ โดยใช้เกณฑ์ที่มีมำตรฐำนสำกล
1.3 กำรเคำรพต่อสิ ทธิในทรัพย์สิน
- บริ ษทั จะไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิบตั รและเครื่ องหมำยกำรค้ำของบุคคลอื่นโดยเด็ดขำด
- พนักงำนของบริ ษทั มีหน้ำที่รักษำควำมลับทำงกำรค้ำ วิธีประกอบธุ รกิจที่เป็ นควำมลับ ไม่ว่ำจะเป็ นของ
บริ ษทั ลูกค้ำ หรื อคู่คำ้
- พนักงำนของบริ ษทั ต้องใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์ในกำรทำงำน ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ไปในทำงที่ ผิด
กฎหมำยศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจำรี ตประเพณี
- พนักงำนของบริ ษทั ต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลิ ขสิ ท ธิ์ ถูกต้อง ห้ ำมติ ดตั้งและใช้งำนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิ ทธิ์ไม่ถูกต้องในบริ ษทั โดยเด็ดขำด
1.4 กำรเกี่ยวข้องกับกำรเมืองอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ
- บริ ษทั มีนโยบำยเป็ นกลำงทำงกำรเมือง โดยจะไม่ให้กำรสนับสนุน หรื อกระทำกำรอันเป็ นกำรฝักใฝ่ พรรค
กำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหนึ่ง
- กำรสนับสนุ นกิจกรรมทำงกำรเมือง หมำยถึง กำรสนับสนุ นทั้งที่เป็ นตัวเงินหรื อมิใช่ ตวั เงินให้แก่พรรค
กำรเมือง หรื อผูล้ งสมัครรับเลือกตั้งทำงกำรเมือง กำรสนับสนุ นที่มิใช่ตวั เงินจะรวมถึงกำรให้ยืมหรื อบริ จำคอุปกรณ์
ให้บริ กำรด้ำนเทคโนโลยีโดยไม่คิดค่ำบริ กำร รวมทั้งกำรสละเวลำทำงำนของพนักงำน
- ในกรณี ที่บริ ษทั มีควำมประสงค์ที่จะให้กำรสนับสนุนทำงกำรเมือง เพื่อส่ งเสริ มระบอบประชำธิ ปไตย กำร
สนับสนุนดังกล่ำวจะต้องไม่ขดั ต่อหลักกฎหมำยที่เกี่ยวข้องหรื อกระทำไปด้วยควำมคำดหวังที่จะได้รับกำรปฏิบตั ิตอบ
แทนเป็ นพิเศษ ทั้งนี้ ในกำรสนับสนุนจะต้องจัดทำหนังสื อขออนุมตั ิ ระบุชื่อผูร้ ับกำรสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของ
กำรสนับสนุนพร้อมแนบเอกสำรประกอบทั้งหมด เสนอให้ประธำนกรรมกำรบริ หำรพิจำรณำอนุมตั ิ
- พนักงำนมีสิทธิเสรี ภำพในกำรเข้ำร่ วมกิจกรรมทำงกำรเมืองภำยใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่
แอบอ้ำงควำมเป็ นพนักงำน หรื อนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่ องมือใดๆ ของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ใ นกำรดำเนินกำร
ใดๆ ในทำงกำรเมือง หำกเข้ำร่ วมจะต้องพึงระมัดระวังกำรดำเนินกำรใดๆ ที่อำจทำให้เกิดควำมเข้ำใจว่ำบริ ษทั ได้ให้กำร
สนับสนุนหรื อฝักใฝ่ ในพรรคกำรเมืองใดพรรคหนึ่ง
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2. กำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่
บริ ษทั มีนโยบำยดำเนิ นกำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำย และสนับสนุ นให้พ นักงำนของบริ ษทั ปฏิบตั ิงำนอย่ำงมี
คุณธรรม จริ ยธรรม รวมถึงส่ งเสริ มให้คู่คำ้ ของบริ ษทั ดำเนินธุรกิจให้ถูกต้อง มีควำมโปร่ งใสด้วยเช่นกัน พร้อมกับกำร
สร้ ำงจิ ต สำนึ ก ค่ ำนิ ยม ทัศ นคติ ที่ ถู กต้อ งในทุ กระดับ จัดให้ มี กำรตรวจสอบถ่ วงดุ ล และระบบควบคุม ภำยในที่ มี
ประสิ ทธิ ภำพ ไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อน เพื่อให้นโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษทั ได้รับกำรปฏิบตั ิอย่ำง
เป็ นรู ปธรรม โดยบริ ษทั ได้ประกำศใช้นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ (Anti-corruption Policy) และให้ถือเป็ น
ระเบียบข้อบังคับกำรทำงำนของบริ ษทั ที่พนักงำนทุกคนต้องปฏิบตั ิ นอกจำกนี้ บริ ษทั ได้ร่วมประกำศเจตนำรมณ์เป็ น
แนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต (Collective Action Coalition: CAC) ซึ่ งเป็ นควำมร่ วมมือ
ของ 8 องค์กรชั้นนำ อันได้แก่ สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทยหอกำรค้ำไทย หอกำรค้ำนำนำชำติ สมำคม
บริ ษ ัท จดทะเบี ยนไทยสมำคมธนำคำรไทย สภำธุ รกิ จตลำดทุ น ไทย สภำอุ ตสำหกรรมแห่ งประเทศไทย และสภำ
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนั ที่ 29 พฤษภำคม 2557
3. กำรเคำรพสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ยึดหลักสิ ทธิมนุษยชนเป็ นหลักปฏิบตั ิร่วมกัน พนักงำนทุกคนจะต้องไม่กระทำกำรใดๆ หรื อส่งเสริ มให้
มีกำรละเมิดสิ ทธิมนุษยชนโดยเคร่ งครัด โดยได้กำหนดให้มีนโยบำยและแนวทำงในกำรปฏิบตั ิดงั นี้
3.1 บริ ษทั ให้กำรดูแลข้อมูลส่ วนตัวของพนักงำน โดยถือเป็ นควำมลับ ไม่ส่งข้อมูลหรื อกระจำยข้อมูลส่ วน
บุคคลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง กำรเปิ ดเผยหรื อถ่ำยโอนข้อมูลส่ วนบุค คลจะกระทำได้เมื่อได้รับกำรยินยอมจำก
เจ้ำของข้อมูล
3.2 บุคคลย่อมอ้ำงศักดิ์ศรี แห่ งควำมเป็ นมนุ ษย์หรื อใช้สิทธิ และเสรี ภำพของตนได้เท่ำที่ไม่ละเมิดสิ ทธิ และ
เสรี ภำพของบุคคลอื่น
3.3 บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อพนักงำนทุกคนด้วยควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบตั ิไม่ว่ำจะเป็ นเรื่ องของเชื้อชำติ สัญชำติ
ภำษำ ศำสนำ เพศ อำยุ และกำรศึกษำ
3.4 พนักงำนต้องปฏิบตั ิต่อกันด้วยควำมเคำรพ ให้เกียรติซ่ ึ งกันและกัน ประพฤติตนเหมำะสมกับหน้ำที่กำร
งำนตำมระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั และตำมขนบธรรมเนียมประเพณี โดยไม่สร้ำงควำมเสื่ อมเสี ยต่อภำพลักษณ์บริ ษทั
4. กำรปฏิบตั ิต่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม
บริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญของทรัพยำกรบุคคลเป็ นปั จจัยหลักสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจ บริ ษทั จึงมีกำร
กำหนดแนวทำงกำรปฏิบตั ิต่อพนักงำน โดยผูบ้ ริ หำรยึดหลักกำรปฏิบตั ิต่อพนักงำนด้วยควำมยุติธรรม สนับสนุ นกำร
สร้ำงศักยภำพเพื่อเพิ่มควำมก้ำวหน้ำ และเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรทำงำนของพนักงำน รวมทั้งส่ งเสริ มให้พนักงำนมี
ควำมเข้ำใจในเรื่ องจรรยำบรรณที่พนักงำนพึงปฏิบตั ิ จัดให้มีกำรกำหนดค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรให้แก่พนักงำนอย่ำง
เหมำะสม เพื่อให้มีคุณภำพชี วิตที่ ดี มีสภำพกำรจ้ำงงำนที่ ยุติธรรม มี สวัสดิกำรที่ เหมำะสม มี โอกำสที่ จะพัฒ นำเพื่อ
ก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน รวมทั้งมีกำรทำงำนที่ปลอดภัยและถูกสุ ขอนำมัย ส่ งเสริ มให้บุคลำกรในองค์กรปฏิบตั ิต่อกัน
ด้วยควำมสุ จริ ตใจ รับฟังข้อคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมถึงเปิ ดโอกำสให้พนักงำนเสนอควำมคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะ
อย่ำงมีเหตุผล โดยบริ ษทั ได้ประกำศใช้นโยบำยกำรบริ หำรและพัฒนำบุคลำกร อันจะเป็ นแนวทำงในกำรพัฒนำและ
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
ยกระดับควำมสำคัญของทรัพยำกรบุคคลที่ถือมีควำมสำคัญสู งสุ ดในกำรดำเนินธุรกิจที่จะทำให้บริ ษทั บรรลุเป้ำหมำย
ที่ต้งั ไว้ต่อไป
5. ควำมรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
5.1 บริ ษทั ส่ งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพตรงตำมควำมต้อ งกำรหรื อสู งกว่ำควำมคำดหมำยของลูกค้ำ ภำยใต้
เงื่อนไขที่เป็ นธรรม
5.2 ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ กำรที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุกำรณ์ แก่ลูกค้ำ เพื่อให้ลูกค้ำมี
ข้อมูลเพียงพอในกำรตัดสิ นใจ โดยไม่มีกำรกล่ำวเกินควำมเป็ นจริ งทั้งในกำรโฆษณำ หรื อในกำรสื่ อสำรช่องทำงอื่นๆ
กับลูกค้ำ อันเป็ นเหตุให้ลูกค้ำเกิดควำมเข้ำใจผิดเกี่ยวกับคุณภำพ ปริ มำณ หรื อเงื่อนไขใดๆ ของสิ นค้ำและบริ กำร
5.3 รักษำควำมลับของลูกค้ำและไม่นำไปใช้ประโยชน์ของตนเอง หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
5.4 ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำด้วยควำมรวดเร็ ว และจัดให้ มีระบบและช่องทำงให้ลูกค้ำร้องเรี ยน
เกี่ยวกับคุณภำพของสิ นค้ำและบริ กำรได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
6. กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม
กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมเข้ำใจในเทคโนโลยีและทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและอุตสำหกรรม จะ
เป็ นพื้นฐำนสำคัญในกำรขับเคลื่อนองค์กร บริ ษทั มีกลยุทธ์และแนวทำงสำหรับกำรขับคลื่อนองค์กรดังนี้
6.1 กำรพัฒ นำบุ ค ลำกรเพื่ อ เป็ นผู ้ผ ลิ ต และผูใ้ ช้เทคโนโลยี โดยให้ มี ก ำรเชื่ อ มโยงระหว่ ำงบุ ค ลำกรที่ มี
ประสบกำรณ์กบั บุคลำกรที่มีเทคโนโลยี บริ ษทั ให้ควำมสำคัญในกำรสร้ำงบุคลำกร ซึ่งเป็ นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำมำกที่สุด
ในกำรขับเคลื่อนและพัฒนำองค์กร โดยบริ ษทั จัดให้มีกำรฝึ กอบรมควำมรู ้เฉพำะทำงเชิงลึก(Skills and Knowledges) ใน
เเต่ ล ะหน่ วยงำนโดยเน้น ให้ มี กำรแบ่ งปั น ควำมรู ้ แ ละประสบกำรณ์ ระหว่ ำงผูท้ ี่ มี ค วำมรู ้ เชิ งหลักกำร และผูท้ ี่ ม ำก
ประสบกำรณ์ หลังจำกกำรฝึ กอบรมในห้องเรี ยนและกำรฝึ กฝนหน้ำงำนกับเครื่ องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย จะมีกำร
ทดสอบเพื่อประเมินผลเทียบกับผลลัพธ์ที่คำดหวัง (Indicators/ KPI) เก็บเป็ นข้อมูลเพื่อวิเครำะห์ ต่อยอดควำมสำมำรถ
ของพนักงำน (Radar Chart) ทั้งหน่วยงำนฝ่ ำยผลิตและฝ่ ำยสนับสนุน
นอกจำกกำรฝึ กอบรมภำยในองค์ ก ร บริ ษ ัท สนั บ สนุ น กำรจัด หลัก สู ต รร่ ว มกับ สถำนศึ ก ษำ ทั้ ง ระดับ
อำชี วศึกษำ และระดับอุดมศึกษำ ประกอบด้วย หลักสู ตรระยะสั้น (Short Course) หลักสู ตรประกำศนี ยบัตร (Nondegree) รวมถึงกำรรับนักศึกษำ ปวส.เข้ำมำฝึ กอบรมในบริ ษทั และโรงงำน ทำงำนแบบมีรำยได้ ระหว่ำงภำคกำรศึกษำ
และจัดให้ มีโ ครงกำรร่ วมกับมหำวิทยำลัยในระดับ ปริ ญ ญำตรี และปริ ญ ญำโท ศึ กษำเนื้ อหำวิชำที่ พฒ
ั นำขึ้น มำให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม
6.2 กำรประยุกต์และนำเทคโนโลยีมำใช้ให้เป็ นไปตำมทิศทำงกำรขับเคลื่อนขององค์กร ภำยใต้กรอบแนวคิด
ARAI ซึ่ งคือกำร ประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติ (Automation) หุ่ นยนต์ (Robot) กับสำยกำรผลิตและหน่วยงำนสนับสนุ น
อื่นในองค์กร รวมถึงต่อยอดปั ญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ที่พฒั นำขึ้นมำเพื่อให้สำมำรถเชื่ อมโยงเครื อข่ำย
ระหว่ำงเครื่ องจักรและระบบ สำมำรถสั่งกำรและควบคุมได้ในระยะไกล (Internet of Things)
6.3 กำรนำเทคโนโลยีขอ้ มูล (Big DATA) มำใช้ในกำรบริ หำรและตัดสิ นใจ บริ ษทั มีกำรบริ หำรจัดเก็บข้อมูล
เชิงระบบ ซึ่ งประกอบด้วยข้อมูลทำงกำรผลิต ข้อมูลจำกฝ่ ำยสนับสนุน ที่มีจำนวนมำกจำกแต่ละบริ ษทั ย่อยแต่ละธุรกิจ
มำรวบรวมไว้ เพื่อนำมำประกอบกำรวิเครำะห์แผนธุรกิจที่ดำเนินอยู่ เป็ นข้อมูลที่สำมำรถนำมำใช้ประกอบกำรตัดสิ นใจ
ลงทุนเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรทำงำนหรื อเพิ่มผลผลิต รวมถึงกำรใช้เพื่อหำโอกำสทำงธุ รกิจใหม่ โดยในปั จจุบัน
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บริ ษทั เริ่ มจำกกำรเก็บตัวเลขผลกำรผลิตจำนวนมำกอย่ำงละเอียด นำมำวิเครำะห์ เพื่อสะท้อนประสิ ทธิภำพกำรผลิตได้
เป็ นรำยวัน สำมำรถรู ้ตน้ ทุนกำรผลิต และควำมสำมำรถในกำรทำกำไร เพื่อที่จะนำไปต่อยอดเป็ นอัตรำส่ วนทำงกำรเงิน
ที่สำคัญ โดยทั้งนี้ สำมำรถนำมำใช้เป็ นข้อมูลในกำรวิเครำะห์ผลตอบแทนที่หน่ วยงำนนั้นๆ พึงได้รับอย่ำงเหมำะสม
ยุติธรรม ตำมผลงำนและผลประกอบกำร
6.4 กำรสร้ำงให้เป็ นองค์กรเทคโนโลยี ทั้งในด้ำนกำรผลิต กระบวนกำร และกำรบริ กำร จำกกลยุทธ์ที่เน้นกำร
สร้ำงทรัพยำกรบุคคล โดยมุ่งหวังให้เกิดกำรสร้ำงเทคโนโลยีข้ นึ มำ บริ ษทั มีกำรจัดสรรงบประมำณในกำรลงทุน ค้นคว้ำ
พัฒนำ จนถึงซ่อมสร้ำง และติดตั้งเครื่ องจักรที่ใช้ในกำรผลิตสิ นค้ำที่เกี่ยวข้องที่มีเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริ มกำรเรี ยนรู ้จำก
กำรใช้งำนจริ ง ตลอดจนกำรพัฒนำสำยกำรผลิตและผลิตภัณฑ์ กำรบริ กำรร่ วมกับลูกค้ำ มุง้ เน้นสิ นค้ำที่ทนั สมัยและเป็ น
มิตรต่อสิ่ งแวดล้อม งบประมำณดังกล่ำวถูกจัดสรรเพื่อสร้ำง ARAI Academy โรงงำนที่เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เชิงปฏิบตั ิกำร
ครบทุกขั้นตอนกระบวนกำรผลิต หรื อกำรทำงำนที่ใช้อยู่จริ งในแต่ละธุ รกิจ ให้พนักงำนได้เข้ำมำฝึ กอบรม ทบทวน
ควำมรู ้ และต่อยอดทักษะเดิมด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยให้กำรทำงำนมีประสิ ทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
3.2
3.2.1

การจัดการผลกระทบต่ อผู้มีส่วนได้ เสียในห่ วงโซ่ คุณค่าของธุรกิจ
ห่ วงโซ่ คุณค่าของธุรกิจ

3.2.2

การวิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้ เสียในห่ วงโซ่ คุณค่าของธุรกิจ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งต่อควำมยัง่ ยืนของบริ ษทั เพื่อให้กำรดำเนินธุรกิจร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสี ยเป็ นไปอย่ำงเกื้อกูลจึงได้กำหนดวิธีกำรมีส่วนร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และพิจำรณำประเด็นที่สำคัญไว้ ดังนี้
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
ผู้มีส่วนได้ เสีย

ช่ องทางการมีส่วนร่ วม

ความคาดหวัง

แนวทางปฏิบัติ

พนักงาน

● ผูบ้ ริ หำรมีกำรประชุมหน้ำ
แถว (Morning Talk) กับ
พนักงำนในทุกเช้ำวันจันทร์
หรื อเปิ ดงำนวันแรกหลังจำก
วันหยุดยำว
● กิจกรรมต่ำงๆของบริ ษทั
● ช่องทำงกำรสื่ อสำรผ่ำนสื่ อ
อิเล็คทรอนิกส์

● ได้รับค่ำตอบแทน
สวัสดิกำรที่ดี
● มีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ
กำรงำน ได้รับกำรพัฒนำ
ควำมรู ้ควำมสำมำรถให้
สอดคล้องกับกำร เติบโตใน
อำชีพกำรงำน
● คุณภำพชีวิตในกำรทำงำน
ที่ดี

● จ่ำยค่ำตอบแทนและ
สวัสดิกำรอย่ำงเหมำะสม
● ส่งเสริ มให้เติบโตตำม
สำยงำนที่สอดคล้องกับ
ควำมรู ้ควำมสำมำรถ
ของพนักงำน
● เปิ ดโอกำสให้พนักงำน
มีส่วนร่ วมในกำรจัดกำร
ด้ำนสวัสดิกำรและ
คุณภำพชีวิตในกำรทำงำน
เช่น กำรเข้ำร่ วม
คณะกรรมกำรสวัสดิกำร
คณะกรรมกำรอำชีวอนำ
มัยและควำมปลอดภัย
● สถำนที่ทำงำนที่สะดวก
เอื้อต่อกำรทำงำนให้เกิด
ประสิ ทธิภำพปลอดภัย
และสะอำด

ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน

● กำรประชุมสำมัญประจำปี
● รำยงำนประจำปี
●กิจกรรมนักลงทุนพบ
ผูบ้ ริ หำรรำยไตรมำส
● กำรร่ วมงำน Road show

●ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน
ที่ดี อย่ำงต่อเนื่อง
● มีกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
●มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่
เพียงพอต่อกำรตัดสิ นใจ
ลงทุน

● ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นตำม
นโยบำยจรรยำบรรณทำง
ธุรกิจรวมทั้งเคำรพสิ ทธิ
ของผูถ้ ือหุ้นในกำรได้รับ
ข้อมูลที่จำเป็ นถูกต้องตำม
ควำมจริ งตำมที่ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (ตลท.)และสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
กำหนด
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ผู้มีส่วนได้ เสีย

ช่ องทางการมีส่วนร่ วม

ความคาดหวัง

แนวทางปฏิบัติ

ลูกค้า

● กำรสื่ อสำรตำมแผนงำน
●กำรพบปะลูกค้ำในแต่ละ
สัปดำห์ และในแต่ละเดือน
●กำรเข้ำพบของลูกค้ำในวำระ
ต่ำงๆ
●กำรสำรวจควำมพึงพอใจ
ของลูกค้ำ

●สิ นค้ำมีคุณภำพและจัดส่ง
ตรงตำมเวลำในรำคำที่
เหมำะสม

●พัฒนำสิ นค้ำและบริ กำร
เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรที่หลำกหลำย
อย่ำงต่อเนื่องตลอดจนร่ วม
ดำเนินธุรกิจบนหลักควำม
ไว้วำงใจและช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน
● ให้ควำมสำคัญของ “คู่
ค้ำ”ในฐำนะพันธมิตรโดย
ปฏิบตั ิกบั คู่คำ้ อย่ำงเป็ น
ธรรมและเสมอภำคเพื่อ
สร้ำงควำมเชื่อถือพัฒนำ
และรักษำสัมพันธภำพที่ดี
ต่อกัน

สังคมชุมชน

● รับฟังข้อคิดเห็นและข้อ
ร้องเรี ยนกำรมีส่วนร่ วมกับ
ชุมชนตำมแผนงำนของบริ ษทั

●กำรดำเนินธุรกิจที่ไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภำพชีวิตของชุมชน
สิ่ งแวดล้อมและสังคม
●สนับสนุนกิจกรรมที่สร้ำง
มูลค่ำของชุมชน

● ดำเนินโครงกำรเพื่อ
ชุมชนให้กำรสนับสนุนใน
ด้ำนอำชีพกำรศึกษำ และ
อื่นๆ ตำมโอกำส
●ติดตำมดูแลคุณภำพ
สิ่ งแวดล้อม

คู่ค้า

● กำรสื่ อสำรผ่ำนทำงสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์
●กำรประชุมร่ วมกับคูค่ ำ้ ตำม
แผนงำนบริ ษทั

●กำรคัดเลือกที่เป็ นธรรม
และ โปร่ งใส
●เงื่อนไขกำรชำระเงินเป็ นที่
ยอมรับ

●คำนึงถึงผลประโยชน์
ร่ วมกัน
●สร้ำงโอกำสในกำร
แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู ้
ประสบกำรณ์และควำม
เชี่ยวชำญ
●มีส่วนร่ วมและ
สนับสนุนในกิจกรรม
สร้ำงสรรค์ของคู่คำ้ อย่ำง
ต่อเนื่อง
●ส่งเสริ มนโยบำยกำร
แข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรี
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
ผู้มีส่วนได้ เสีย

ช่ องทางการมีส่วนร่ วม

ความคาดหวัง

แนวทางปฏิบัติ
และเป็ นธรรม

● กำรดำเนินงำนทำงธุรกิจ

●ประพฤติปฏิบตั ิภำยใต้
กรอบกติกำของกำรแข่งขันที่
ดี

●ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็ น
ควำมลับของคู่แข่งทำง
กำรค้ำด้วยวิธีกำรที่ไม่
สุ จริ ตหรื อไม่เหมำะสม
เช่นกำรจ่ำยสิ นจ้ำงให้แก่
กรรมกำรและพนักงำน
ของคู่แข่ง
●ไม่ทำลำยชื่อเสี ยงของ
คู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำร
กล่ำวหำในทำงร้ำย
บิดเบือนจำกควำมจริ ง

หน่ วยงาน
ราชการ

●กำรจัดส่งรำยงำนให้กบั
หน่วยงำนรำชกำร
● กำรเข้ำร่ วมในกิจกรรมและ
โครงกำรของหน่วยงำน
รำชกำร

●ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดของ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

●ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและ
รำยงำนผลปฏิบตั ิงำนอย่ำง
เคร่ งครัด
●จ่ำยภำษีและค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆตำมระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่ ภำครัฐกำหนด

สื่ อมวลชน

●กิจกรรมนักลงทุนพบ
ผูบ้ ริ หำรรำยไตรมำส
● Company visit
● กำรสัมภำษณ์ตำมสื่ อต่ำงๆ

●เปิ ดเผยข้อมูลข่ำวสำรอย่ำง
โปร่ งใส ถูกต้อง รวดเร็ ว

●ปฏิบตั ิต่อสื่ อมวลชนทุก
แขนงอย่ำง เป็ นธรรมและ
เท่ำเทียม

คู่แข่ ง

การบริหารจัดการด้ านเศรษฐกิจ
ในปี 2563 นี้ บริ ษทั มีกำรตั้งเป้ำหมำยของกำรบริ หำรจัดกำรองค์กรทำงด้ำนเศรษฐกิจ 3 เรื่ องหลัก ได้แก่ 1.กำร
ปรับเปลี่ยนสำยกำรผลิตเข้ำสู่เทคโนโลยีอตั โนมัติ ภำยในปี 2563 2.พัฒนำระดับควำมพึงพอใจของลูกค้ำทุกรำยสู่ระดับ
A และ 3. ข้อร้องเรี ยนจำกทุตริ ตคอร์รัปชัน่ ในสำยโซ่อุปทำนเป็ นศูนย์
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SNC
การจัดการนวัตกรรม
ในยุคแห่งกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี บริ ษทั ได้กำหนดนโยบำยและกลยุทธ์เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสู่
ปี 2020 เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรปรับเปลี่ยนองค์กรรองรับกำรแข่งขันสู่ควำมยัง่ ยืนในอนำคตไว้ดงั นี้

ด้ำนกระบวนกำรผลิต ปั จจัยสำคัญของกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนลียีคือ คน ซึ่ งผูบ้ ริ หำรระดับสู งได้เล็งเห็น
ควำมสำคัญ จึงได้มีนโยบำยที่จะมุ่งมัน่ พัฒนำบุคลำกรของบริ ษทั มำกกว่ำกำรให้ควำมสำคัญต่อกำรซื้อเทคโนโลยีมำใช้
เพรำะกำรที่มีบุคลำกรที่ควำมสำมำรถนั้นทำให้สำมำรถพัฒนำเทคโนโลยีข้ ึนมำใช้เองจนสำมำรถเกิดเป็ นนวัตกรรมได้
ซึ่งเป็ นรำกฐำนสำคัญของควำมยัง่ ยืนขององค์กร และในขณะเดียวกันกำรพัฒนำบุคลำกรยังทำให้พนักงำนบริ ษทั ทุกคน
มีคุณภำพชีวิตที่ดี จำกกำรสร้ำงผลงำนและมีรำยได้ที่เพิ่มขึ้นด้วย
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
การพัฒนาสายการผลิต
โดยทำงสำยกำรผลิ ต (Production) ได้มี กำรลงทุ น ปรั บ เปลี่ ย นให้ เป็ นระบบอัต โนมัติ กำรใช้หุ่ น ยนต์ใน
สำยกำรผลิต รวมถึงปั ญญำประดิษฐ์ เพื่อตอบสนองกำรขยำยตัวของคำสั่งซื้ อจำกลูกค้ำ และเพื่อให้ทำงำนได้อย่ำงมี
ประสิ ทธิ ภำพมำกยิ่งขึ้น ในเวลำที่ส้ ันลง และมีควำมปลอดภัยในกำรทำงำน รวมถึงฝ่ ำยสนับสนุ นกำรผลิต (Support)
เช่นหน่วยงำนบัญชีกำรเงิน หน่วยงำนซัพพลำยเชน ได้มีกำรนำระบบ Robotic Process Automation (RPA) มำปรับใช้
กับงำนเอกสำรที่ทำซ้ ำ งำนที่ทำใช้เวลำจำกปริ มำณข้อมูลที่มำก และอำจเกิดควำมผิดพลำด

จำกนโยบำยกำรปรับเปลี่ยนองค์กร โดยกำรปรับปรุ งสำยกำรผลิตให้เป็ นระบบอัตโนมัติ บริ ษทั ได้นำแนวคิด
ไปปรับปรุ งสำยกำรผลิตขึ้นรู ปโลหะ โดยนำเทคโนโลยี Automation ซึ่ งพนักงำนของบริ ษทั เป็ นผูพ้ ฒั นำขึ้น เชื่อมต่อ
กับแขนกลอุต สำหกรรม เพื่อพัฒ นำรู ปแบบกำรทำงำนของพนักงำนให้ มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนที่ ใช้
เทคโนโลยีในกำรทำงำนถือเป็ นนวัตกรรมที่เกิดจำกองค์ควำมรู ้ของพนักงำนที่สำมำรถนำมำใช้ได้จริ ง นอกจำกนี้บริ ษทั
ยัง ได้มี ก ำรฝึ กอบรมที ม งำนที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ เข้ำใจในนวัต กรรมใหม่ เพื่ อ ให้ ก ำรท ำงำนร่ วมกัน ในทุ ก ๆฝ่ ำย
เปลี่ยนแปลง อย่ำงรำบรื่ น และพร้อมที่จะนำองค์กรไปสู่อุตสำหกรรม 4.0
ผลลัพธ์หลังจำกนำนวัตกรรมทำงด้ำนหุ่ นยนต์ มำปรับใช้ควบคู่ไปกับเครื่ องจักรทันสมัยที่รองรับกำรเชื่อมต่อ
กับโปรแกรมของหุ่ นยนต์ พบว่ำประสิ ทธิ ภำพในกำรทำงำนเพิ่มสู งขึ้น สำมำรถผลิตสิ นค้ำได้รวดเร็ ว แม่นยำ และคงที่
มำกขึ้นด้วยต้นทุนที่ ต่ำลง ยกตัวอย่ำงเช่น ในกระบวนกำรกำรพับงำนเหล็กแผ่น พบว่ำกำรนำหุ่ นยนต์มำใช้ในกำร
ทำงำน ช่วยลดปริ มำณคนควบคุมหน้ำงำนได้ถึง 14 คนจำกทั้งหมด 30 คน หรื อในกระบวนกำรเชื่อมแผ่นโลหะ ที่จำก
เดิมสำมำรถพับงำนได้เฉลี่ย 80 ชิ้นต่อชั่วโมง ต่อ 2 เครื่ อง ใช้พนักงำน 2 คน เพิ่มขึ้นเป็ นเฉลี่ย 100-120 ชิ้นต่อชัว่ โมง
พนักงำน 1 คนที่ทำงำนควบคุมหุ่นยนต์ ซึ่งประโยชน์ที่บริ ษทั ได้รับ นอกจำกต้นทุนในกำรบริ หำรที่ต่ำลง ยังมีเรื่ องของ
กำรพัฒ นำแรงงำน ที่ ทำให้มีช่วงเวลำมำกขึ้นในกำรจัดฝึ กอบรม หมุน เวียนตำแหน่ งให้ มีควำมสำมำรถครอบคลุม
สำมำรถทำงำนได้หลำกหลำยด้ำน ซึ่งส่งผลให้องค์กรสำมำรถจัดกำรแรงงำนในช่วงฤดูกำลผลิตที่ไม่แน่นอนได้อย่ำงมี
ประสิ ทธิภำพมำกขึ้น โดยยังคงไว้ซ่ ึงมำตรฐำนคุณภำพชีวิตกำรทำงำนที่ดี และมัน่ คงของพนักงำน
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SNC
การพัฒนาระบบควบคู่กบั สายการผลิต

ในปี 2563 นอกจำกสำยกำรผลิตที่มีกำรพัฒนำเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง ฝ่ ำยสนับสนุนกำรผลิตของบริ ษทั
มีกำรปรับนำเอำ Robotic Process Automation (RPA) เข้ำมำใช้ ได้แก่
• งำนที่มีรูปแบบหรื อกระบวนกำรทำงำนที่ชดั เจน ให้ทำง BOT ทำ
• งำนที่มกั ต้องทำซ้ ำ ๆ กันเป็ นประจำ ให้ทำง BOT ทำ
• งำนที่มีปริ มำณมำก หรื อใช้เวลำในกำรประมวลผลนำน ปล่อยให้ ROT ทำงำนและคอยดู Output ที่ส่งมำให้
ทำง e-mail หรื อสำมำรถนำขึ้น Application คือ Line notify
• งำนที่ตอ้ งกำรกำรตอบสนองอย่ำงรวดเร็ วเพื่อเพิ่มควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำ ตัวอย่ำงเช่น กำรรับ PO จำก
ลูกค้ำมำ BOT สำมำรถทำกำรเปิ ด Sales order และตรวจสอบ Stock ทันที หำกสถำนะไม่ตรงกับควำม
ต้องกำรของลูกค้ำจะทำกำร Run MRP เพื่อเปิ ดสั่งกำรผลิตต่อไป เป็ นต้น
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรใช้ RPA

การพัฒนาทักษะของบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้พนักงำนสำมำรถปรับตัวเข้ำกับเทคโนโลยีได้ดีมำกยิ่งขึ้น บริ ษทั จึงได้ลงทุนสร้ำงอำคำร ARAI
Academy ขึ้นมำ ซึ่งเป็ นอำคำรสองชั้น ชั้นล่ำงเป็ นสำยกำรผลิตครบวงจร และชั้นสองเป็ นห้องควบคุม ห้องเรี ยน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงำนเข้ำรับกำรฝึ กอบรมในสำยกำรผลิตที่ครบขั้นตอน ได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง ใช้งำนเครื่ องจักรที่
ทันสมัย และลดอุบตั ิเหตุในกำรทำงำนหน้ำงำนจริ ง ทั้งนี้วำงแผนว่ำ ARAI Academy จะพร้อมเปิ ดให้ฝึกอบรมในไตร
มำสแรก ปี 2564
โครงการต่ อยอดการพัฒนาทักษะของบุคลากร
จำกปณิ ธำนของบริ ษทั “เอส เอ็น ซี พัฒนำคน คนพัฒนำสังคม” บริ ษทั ได้ให้ควำมสำคัญกับ “คน” ซึ่ งเป็ น
ทรัพยำกรที่ มีค่ำมำกที่ สุดขององค์กร บริ ษทั จึงให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงคน โดยกำหนดกรอบกำรดำเนิ นกำรไว้ 3
ประกำรคือสร้ำงคนเก่ง สร้ำงวัฒนธรรม และ สร้ำงควำมสุ ข เพื่อให้พนักงำนมีควำมสำมำรถและเติบโตไปพร้อมกับ
องค์กรบนพื้นฐำนจริ ยธรรมอันดีตำมวัฒนธรรมองค์กรที่กำหนดไว้และมีควำมสุ ขในกำรทำงำนซึ่ งจะนำมำซึ่ งควำม
ผูกพันต่อองค์กรพร้อมที่จะทุ่มเททั้งแรงกำยและแรงใจในกำรทำงำนเพื่อควำมสำเร็ จร่ วมกัน

51

SNC
กำรจัดฝึ กอบรมภำยใน และภำยนอกบริ ษทั

กำรอบรมภำคกฤษฎี และภำคปฏิบตั ิภำยในบริ ษทั

กำรอบรมเรื่ อง Robot และ CNC Machine ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
โดยในปี 2563 บริ ษทั ได้จดั ให้มีกำรฝึ กอบรม

ระบบวัดควำมสำมำรถด้วย Radar Chart

สถิติการฝึ กอบรม ปี 2563
จำนวนหลักสูตรที่จดั อบรม

216

จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลีย่ /หลักสูตร

8

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม ตำมแผน

671,653

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม ตำมจริง

547,610

จำนวนที่อบรมพนักงำน

1,327

Radar Chart ถูกน ำมำใช้เป็ นเครื่ องมื อสะท้อ น
ระดับ ควำมสำมำรถของพนักงำน และเพื่อ ให้ พ นักงำน
% อบรมพนักงำน
69.26%
ทรำบ gap ในกำรพัฒนำตนเองอย่ำงโปร่ งใส บริ ษทั ฯจึง
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลีย่ /คน
19.84%
ได้ น ำ Radar Chart มำใช้ ใ นประเมิ น สมรรถนะของ
พนักงำนโดยทำกำรประเมินปี ละ 1 ครั้งและหลังกำรประเมิน บริ ษทั ฯ จะมีกำรพัฒนำและฝึ กอบรมให้พนักงำนให้มี
ระดับควำมสำมำรถที่สูงขึ้น ซึ่ งควำมสำมำรถที่สูงขึ้นจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภำพในกำรทำงำน และสะท้อนกลับมำที่
รำยได้ของพนักงำนเอง
จำนวนพนักงำนทัง้ หมด

1,916

เชื่อมโยงกำรพัฒนำกับเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของบุคลำกร ด้วย 9K9S
จำกผลกำรประเมิน Radar Chart บริ ษทั ได้มีกำรปรับกลยุทธ์ในกำรพัฒนำบุคลำกร โดยให้แต่ละหน่ วยงำน
กำหนดควำมรู ้ที่ จำเป็ น 9 ประกำร (9 knowledges Needs) และทักษะที่ จำเป็ น 9 ประกำร (9 Skills Needs) ขึ้น ทั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้กำรพัฒนำบุคลำกรตำม Radar Chart สอดคล้องกับกำรพัฒนำบุคลำกรตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ในสำยอำชีพด้วย โดยได้วำงกระบวนกำรพัฒนำไว้ดงั นี้
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คุณภาพชีวิตการทางาน
บริ ษทั เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของคุณภำพชีวิตกำรทำงำนของพนักงำน โดยในปี 2563 บริ ษทั ได้พฒั นำ SNC
Park ซึ่ งเป็ นโครงกำรต่อเนื่ องในพื้นที่กว่ำ 5 ไร่ ให้เป็ นสถำนที่ในทำงำนในธรรมชำติ ประกอบด้วยอำคำรทำงำน 2
หลัง อำคำร Co-working space 1 หลัง และ อำคำรฟิ ตเนสออกกำลัง รวมถึงลำนวิ่งรอบสวน เพื่อสร้ำงบรรยำกำศที่ดีใน
กำรท ำงำน ส่ ง เสริ ม กำรคิ ด พัฒ นำต่ อ ยอด และกำรอยู่ร่ว มกัน อย่ำงมี ค วำมสุ ข ของพนัก งำนในองค์ก ร นอกจำกนี้
เนื่องจำกบริ ษทั อยู่ในธุรกิจอุตสำหกรรม บริ ษทั จึงให้ควำมสำคัญเรื่ องกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพอำกำศมำกขึ้นเรื่ อยๆ
ตั้งแต่ปี 2560 บริ ษทั มีกำรกำหนดเป้ำหมำยที่จะลดบริ มำณคำร์บอนในระยะยำว ไว้ที่ 500 t/Co2 จำกกำรปลูกต้นไม้ใหญ่
และจำกกระบวนกำรผลิต กำรดำเนิ นงำนอื่นของบริ ษทั สำหรับเป้ ำหมำยในระยะสั้น กำหนดให้ปลูกต้นไม้ มำกกว่ำ
1,000 ต้น โดยในปี 2563 บริ ษทั ได้ปลูกต้นไม้ใหญ่ ไปแล้วกว่ำ 80 ต้น ทั้งนี้ ได้จะมีกำรปลูกไม้พุ่มขนำดกลำงอีกเป็ น
จำนวนมำกกว่ำ 1,000 ต้น โดยมีแผนงำนในอนำคตจะจัดเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทำงธรรมชำติ ให้แก่ชุมชนโดยรอบ ทั้งนี้
ผลลัพธ์ในกำรเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงงำน ยังช่วยเรื่ องกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศ รวมถึงเป็ นสถำนที่พกั ผ่อนให้แก่
พนักงำนในบริ ษทั ได้มำใช้ประโยชน์ร่วมกัน พัฒนำคุณภำพชีวิต และสร้ำงบรรยำกำศที่ดีร่วมกันในกำรทำงำน

การพัฒนาเพื่อต่ อยอดสู่ ภาคเศรษฐกิจ และสังคม
นอกจำกกำรใช้ระบบอัติโนมัติ และหุ่ นยนต์ภำยในองค์กร บริ ษทั ยังเล็งเห็นถึงควำมสำคัญในกำรเป็ นส่ วน
หนึ่งในกำรร่ วมสร้ำงภำคอุตสำหกรรมให้มีควำมแข็งแกร่ งขึ้น เริ่ มจำกกำรพัฒนำบุคลำกร โดยในวันที่ 13 – 14 ธันวำคม
2563 บริ ษทั ได้มีพิธีลงนำมประสำนควำมร่ วมมือ 3 ฝ่ ำย ระหว่ำงภำคอุตสำหกรรม สถำบันอุดมศึกษำ และสถำนศึกษำ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึกษำ กว่ำ 50 แห่ ง ณ โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ ป จังหวัดชลบุรี โดย
วัตถุประสงค์ของพิธีลงนำมครั้งนี้ คือ
1.เพื่อสร้ำงควำมร่ วมมือ 3 ฝ่ ำยระหว่ำง สถำนประกอบกำร สถำบันอุดมศึกษำ และสถำนศึกษำสังกัด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เพื่อให้กำรพัฒนำบุคลำกรเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
2.ยกระดับฝี มือแรงงำน ทักษะและองค์ควำมรู ้ เพื่อรองรับกำรเจริ ญเติบโตของภำคอุตสำหกรรม ทั้งใน และ
นอกพื้นที่เขต EEC
3.เพื่อพัฒนำต้นแบบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ในพื้นที่เขต EEC เพื่อที่จะสำมำรถยกระดับ
กำรผลิตไปสู่ระบบ Industry 4.0
4.พัฒ นำควำมร่ วมมื อระหว่ำงภำครั ฐและภำคเอกชน ในกำรพัฒ นำบุ ค ลำกร ที่ มี EEC-HDC ร่ วมกับ EIF
ยกระดับกำรพัฒ นำให้ ทุกภำคส่ วนที่ เกี่ ยวข้อง ในทุกมิ ติ ของกำรพัฒ นำบุ คลำกรและกำรศึ กษำแนวใหม่ หลักสู ต ร
กำหนดเป็ น Project-Based Learning ประกอบกับ เมื่ อจบกำรศึ กษำแล้ว นักศึ กษำสำมำรถเข้ำปฏิ บัติงำนต่ อที่ สถำน
ประกอบกำร และมีรำยได้สูง แต่หำกถ้ำประสงค์ที่จะศึกษำต่อ จะได้รับกำรส่ งเสริ มสนับสนุนให้ศึกษำต่อในระดับที่
สู งขึ้น ด้วยกำรจับ คู่กับสถำนศึ กษำระดับ อุดมศึ กษำ เพื่ อให้ เกิ ดกำรพัฒ นำบุ คลำกรอย่ำงต่อเนื่ อง เห็ นเป็ นเส้น ทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career Path) อย่ำงชัดเจน

3.3
3.3.1

การจัดการด้ านความยั่งยืนในมิตสิ ิ่งแวดล้อม
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริ ษทั ประกอบกิจกำรผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์ และประกอบเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำ ชิ้นส่ วนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ
ยำนพำหนะแม่ พิ ม พ์ รวมถึ ง ชิ้ น ส่ ว นอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยเน้ น ผลิ ต สิ น ค้ำ และบริ ก ำรอย่ำงมี คุ ณ ภำพ ตระหนั กถึ ง
ควำมสำคัญ ของกำรใช้ท รั พ ยำกรธรรมชำติ ตลอดจนผลกระทบต่ อ สิ่ งแวดล้อ มและสั ง คม ซึ่ งมุ่ งเน้ น กำรพัฒ นำ
ดำเนินกำรจัดกำรด้ำนสิ่ งแวดล้อมอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ตำมมำตรฐำนสำกล ISO 14001:2015 เพื่อกำรเจริ ญเติบโตของ
บริ ษทั อย่ำงยัง่ ยืน โดยผูบ้ ริ หำรและพนักงำนทุกคนมีควำมมุง่ มัน่ ที่จะปฏิบตั ิตำมนโยบำยดังต่อไปนี้
1. บริ ษทั จะปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ข้อกำหนดด้ำนสิ่ งแวดล้อม และระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ด้ำนสิ่ งแวดล้อมที่
บริ ษทั มีส่วนเกี่ยวข้องอย่ำงเคร่ งครัด รวมถึงมีควำมมุ่งมัน่ ที่จะบรรลุเป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ทำงด้ำนสิ่ งแวดล้อมที่
บริ ษทั ได้กำหนดไว้
2. บริ ษ ัทด ำเนิ น กำรปลูกฝั ง และสร้ำงจิ ตสำนึ กให้กับพนักงำนในองค์กร และผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับ กำร
ดำเนิ นงำนของบริ ษทั รวมถึ งสังคมชุ มชน ให้ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู ้คุณค่ำ ก่อเกิ ดเป็ น
วัฒนธรรมอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม
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3. บริ ษทั เสริ มสร้ำงควำมเข้ำใจและสนับสนุ นให้ใช้ทรัพยำกรและพลังงำน ตลอดจนกำรใช้เทคโนโลยีกำร
ผลิตอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ก่อเกิดเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม หรื อส่งผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด ตลอดจนมีกำรติดตำมประเมินผล และควบคุมกำรจัดกำรของเสี ยที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินงำนอย่ำง
เป็ นระบบ
4. บริ ษทั วิเครำะห์ ประเด็น ด้ำนสิ่ งแวดล้อ ม มุ่งเน้นกำรป้ องกัน ปั ญ หำ โดยมี กำรกำหนดเป้ ำหมำยในกำร
บริ หำรจัดกำรเพื่อลดควำมรุ นแรงของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ รวมถึงกำรกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำปรับปรุ ง
ให้ดีข้ นึ ต่อเนื่องอย่ำงเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
5. บริ ษทั จะดำเนินกำรเผยแพร่ นโยบำยแนวทำงปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยขององค์กร และสำธำรณชน
ทั้งนี้ บริ ษทั จะดำเนิ นธุรกิจโดยคำนึ งถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่ งแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกบริ ษทั
โดยมีกลยุทธ์ที่สำคัญ คือ ปลูกฝังจิตสำนึก ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยในกำรรักษำและป้องกันกำรปล่อยมลภำวะสู่ สิ่งแวดล้อม
นอกจำกนี้ บริ ษทั มีมำตรกำรลดกำรใช้พลังงำน โดยได้ศึกษำข้อมูล พัฒนำ และปรับปรุ งกระบวนกำรผลิต ผลิตภัณฑ์
ให้เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งบริ ษทั วำงแผนที่จะดำเนินธุ รกิจ โดยเน้นกำรพัฒนำ และสร้ำงมูลค่ำร่ วมกับชุมชน และ
ดำเนินธุรกิจที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม รำยละเอียดดังนี้
1. เนื่องจำกธุรกิจหลักของบริ ษทั เกี่ยวข้องกับเครื่ องปรับอำกำศซึ่งใช้สำรทำควำมเย็นที่อำจจะส่งผลกระทบต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำวะอำกำศของโลก บริ ษทั จึงได้พฒั นำสิ นค้ำประเภทเครื่ องปรับอำกำศ ที่ใช้กบั สำรทำค วำมเย็น
ชนิดใหม่ (R32) ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อกำรทำลำยชั้นโอโซน (Ozone Depletion) และผลกระทบต่อสภำวะโลกร้อน
(Global Warming) นอกจำกนี้ บริ ษ ัท มี ก ำรก ำหนดเป้ ำหมำยที่ จะลดปริ ม ำณคำร์ บ อนลง 2,000 ตัน คำร์ บ อน โดยมี
โครงกำรติดตั้ง Solar Rooftop บนหลังคำโรงงำนของบริ ษทั ซึ่งช่วยให้กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำเกิดประสิ ทธิภำพสู งสุ ด ลด
ภำระต้นทุนกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำของบริ ษทั และช่วยลดกำรสร้ำงมลภำวะ
2. เพื่ อ ให้ สภำวะแวดล้อ มภำยในบริ ษ ัท มี ค วำมน่ ำอยู่ และมี ป ระสิ ท ธิ ภำพในกำรท ำงำน บริ ษ ัท จึ งได้ใ ห้
ควำมสำคัญกับระบบ 5 ส. ภำยในบริ ษทั ได้แก่ สะสำง สะดวก สะอำด สุ ขลักษณะ และสร้ำงนิสัย นอกจำกนั้น บริ ษทั
ได้มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้พนักงำนทุกระดับเห็นควำมสำคัญเรื่ องสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว
โครงกำรร่ วมใจปลูกต้นไม้ดว้ ยมือเรำ SNC Green Thumb โครงกำรนำทรัพยำกรกลับมำใช้ใหม่ภำยใต้ “หลัก 3 R” ซึ่ ง
ประกอบด้วย Reduce Re-use และ Recycle กิจกรรมกำรลดกำรใช้ขวดน้ ำพลำสติก และพลำสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
เป็ นต้น
3.3.2

ผลการดาเนินงานด้ านสิ่งแวดล้อม
กำรดูแลรักษำสิ่ งแวดล้อม

บริ ษทั ให้ควำมสำคัญต่อกำรดูแลรักษำสิ่ งแวดล้อม โดยมีกำรดำเนิ นธุรกิจโดยกำรคำนึ งถึงผลกระทบที่อำจ
เกิดขึ้นต่อสิ่ งแวดล้อม รวมถึงยึดแนวทำงปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลรักษำสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ได้จดั ให้มี
แนวทำงกำรปฏิบตั ิ ดังนี้
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
1. กำหนดให้มีผรู ้ ับผิดชอบควบคุมกำรดำเนินงำนของธุรกิจเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่เกินกว่ำ
มำตรฐำนกำหนด รับผิดชอบและยึดมัน่ ในกำรดูแลรักษำสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้กำรใช้ทรัพยำกรเกิดประโยชน์สูงสุ ดอย่ำง
สมดุล
2. ดำเนิ นกิจกรรมเพื่อร่ วมสร้ำงสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อมอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่ บริ ษทั
ตั้งอยู่มี คุณภำพชี วิตที่ ดีข้ ึน ทั้งที่ ดำเนิ น กำรเอง ร่ วมมื อกับรั ฐ และชุ มชน ตลอดจนเคำรพขนบธรรมเนี ยมประเพณี
ท้องถิ่นบริ เวณที่องค์กรจัดตั้งอยู่
3. บริ ษทั มีกำรประเมินควำมเสี่ ยง และกำหนดมำตรกำรป้องกันอุบตั ิเหตุและควบคุม กำรปล่อยของเสี ยให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ตำมมำตรฐำน รวมถึงมีนโยบำยและมำตรกำรลดกำรเกิดของเสี ย และจัดให้มี กำรกำจัดของเสี ยที่
เกิดขึ้นด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม
4. ตอบสนองอย่ำงรวดเร็ วและมี ป ระสิ ท ธิ ภำพต่อ เหตุก ำรณ์ ที่ มี ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อ มและชุ ม ชน อัน
เนื่องมำจำกกำรดำเนินงำนของบริ ษทั โดยให้ควำมร่ วมมืออย่ำงเต็มที่กบั เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
5. ส่ งเสริ มให้พนักงำนของบริ ษทั มีจิตสำนึ กและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมภำยในระบบกำร
จัดกำรสิ่ งแวดล้อม (ISO 14001) และส่งเสริ มให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
กำรอนุรักษ์พลังงำน
บริ ษทั ได้กำหนดนโยบำยกำรปล่อยก๊ำซเรื อนกระจก (Carbon Footprint) เพื่อให้ผบู ้ ริ หำรและพนักงำนทุกคน
มีควำมมุ่งมัน่ ที่จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกบริ ษทั ภำยในกลุ่มบริ ษทั
SNC คำนึ งถึงวิธีกำรในกำรใช้ทรัพยำกรไฟฟ้ ำให้เกิดประสิ ทธิ ภำพ โดยมีกำรติดตั้ง Solar Roof บนหลังคำโรงงำน ที่
จังหวัดระยอง จำนวนทั้งสิ้น 6 โรงงำน โดยมีเป้ำหมำยระยะยำวคือ ลดปริ มำณคำร์บอนลง 2,000 ตันคำร์บอน โดย
1. กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำให้เกิดประสิ ทธิภำพสู งสุ ด
2. ลดภำระต้นทุนกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำของบริ ษทั
3. ช่วยลดกำรสร้ำงมลภำวะ เนื่องจำกเป็ นกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนสะอำด เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
โดยบริ ษทั ได้มีกำรเก็บข้อมูลกำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงต่อเนื่อง พบว่ำบริ ษทั มีตน้ ทุนกำรใช้ไฟฟ้ำที่ลดลง
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จำกกำรนำ Solar Rooftop เข้ำมำติดตั้ง บริ ษทั มีกำรจัดเก็บข้อมูลพลังงำนไฟฟ้ำที่ผลิตได้ รวมถึงข้อมูลปริ มำณ
คำร์ บอนที่ลดลง โดยปริ มำณคำร์บอนที่ลดได้ต้ งั แต่เดือน มกรำคม-ธันวำคม 2563 มีปริ มำณเท่ำกับ 1,588 ตันคำร์ บอน
คิดเป็ นร้อยละ 79.40 จำกเป้ำหมำยที่ต้งั ไว้ ที่ 2,000 ตันคำร์บอน
โครงกำร Solar Rooftop เป็ นโครงกำรระยะยำวของบริ ษทั ที่นอกจำกจะช่วยลดผลกระทบด้ำนมลภำวะจำก
สิ่ งแวดล้อมแล้วยังช่วยเรื่ องต้นทุนด้ำนพลังงำนของบริ ษทั ไปพร้อมกันด้วย ซึ่งจำกตำรำงด้ำนล่ำงจะเห็นได้ว่ำ บริษัทมี
การใช้ ไฟฟ้ าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยทั้งนี้บริ ษทั ยังคงมีกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่อง
และเก็บผลลัพธ์ โดยตั้งแต่เดือน

กำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ในปี 2562 บริ ษทั ในเครื อ SNC มีผลสรุ ปปริ มำณกำรใช้ไฟฟ้ ำตั้งแต่เดือน มกรำคม – ธันวำคม โดยสำมำรถ
คำนวณเป็ นจำนวนเงิน ได้เท่ำกับ 117,840,000 บำท บริ ษทั จึงได้กำหนดเป้ำหมำยกำรลดใช้ไฟฟ้ำลง โดยตั้งเป้ำระยะยำว
ไว้ให้ลดลง ร้อยละ 4 และระยะสั้น ร้อยละ 2 โดยได้กำหนดมำตรกำร รณรงค์ให้พนักงำนทุกคนคำนึงถึงกำรใช้พลังงำน
อย่ำงรู ้คุณค่ำ เช่นให้ปิดไฟ ก่อนเวลำพักเป็ นเวลำครึ่ งชัว่ โมง ปิ ดไฟในสถำนที่ที่ไม่ได้ตอ้ งกำรแสงสว่ำง ปิ ดคอมพิวเตอร์
และปิ ดเครื่ องปรับอำกำศเวลำพัก และหลังเลิกงำน ซึ่งได้ก่อเกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กร ที่พนักงำนทุกคนให้ควำมร่ วมมือ
เป็ นอย่ำงดี นอกจำกมำตรกำรลดกำรใช้ไฟฟ้ำจำกกำรรณรงค์ บริ ษทั มีนโยบำยในกำรใช้ไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน ซึ่ ง
ได้แก่ ระบบผลิตไฟฟ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำโรงงำน จำนวน 3.4 MW
ปริ มำณกำรใช้ไฟฟ้ำในปี 2563 สำมำรถคำนวณเป็ นจำนวนเงิน ได้เท่ำกับ 126,380,000 บำท สำเหตุที่ตน้ ทุน
กำรใช้ไฟฟ้ ำ เพิ่มขึ้น เกิดจำกกิจกำรของบริ ษทั ที่เติบโตขึ้น คิดเป็ นร้อยละ 35 ทั้งงนี้หำกเทียบต้นทุนกำรใช้ไฟฟ้ ำกับ
ยอดขำย พบว่ำลดลง ร้อยละ 20 โดยในปี 2564 บริ ษทั ยังคงมี มำตรกำรดำเนิ นกำรใช้ทรัพยำกรให้เกิ ดประสิ ทธิ ภำพ
สู งสุ ดต่อไป
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
สร้ำงแหล่งเก็บน้ ำเพื่อประโยชน์ในกรณี ขำดแคลนน้ ำ
จำกสภำวะกำรขำดแคลนน้ ำประปำในพื้นที่โรงงำนจังหวัดระยองในช่วงฤดูแล้ง เพื่อลดควำมเสี่ ยงต่อกำรเกิด
ปั ญหำในกำรผลิตซึ่ งส่ งผลกระทบต่อลูกค้ำ และกำรอุปโภคบริ โภคของพนักงำนบริ ษทั ฯ จึงลงทุนดำเนิ นกำรสร้ำง
แหล่งเก็บน้ ำของตนเองที่ โรงงำนจังหวัดระยองและติดตั้งระบบผลิตน้ ำประปำเพื่อใช้ในกิ จกำร และเพื่อช่ วยเหลื อ
ชุมชนกรณี เกิดภัยแล้ง

โดยในปี 2563 บริ ษทั ได้มีกำรขยำยขุดขยำยพื้นที่ของบ่อน้ ำ เพื่อรองรับกำรเจริ ญเติบโตของธุรกิจเป็ นจำนวน
ทั้งสิ้น 3 บ่อ มีปริ มำตรกว่ำ 330,000 ลูกบำศก์เมตร

โดยทั้งนี้ บริ ษทั มีกำรนำน้ ำเข้ำมำใช้ในกิจกำรของบริ ษทั เพิ่มมำกขึ้น ทำให้ตน้ ทุนกำรใช้น้ ำประปำในปี 2563
ลดลง เมื่อเทียบกับ ปี 2562 เท่ำกับ 0.5 ล้ำนบำท โดยบริ ษทั ตั้งเป้ำที่จะลดต้นทุนค่ำน้ ำประปำลงต่อเนื่อง 2% ในแต่ละปี
3.4
3.4.1

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม
นโยบำยและแนวปฏิบตั ิดำ้ นสังคม
บริ ษ ัท มี แ นวทำงที่ จ ะปฏิ บัติ ห รื อ ควบคุ ม ให้ มี ก ำรปฏิ บัติ ต ำมกฎหมำยและกฎระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้อ งและ
รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ควำมร่ วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุ นและอำสำทำกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม เพื่อส่งเสริ มให้เกิดควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจตลอดจนกำรฟื้ นฟูสังคมและวัฒนธรรม นอกจำกนี้บริ ษทั ยังจัดให้
มีช่องทำงสำหรับให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั และ
ร้องเรี ยน กรณี ที่ไม่ได้รับควำมเป็ นธรรมจำกกำรกระทำของของบริ ษทั โดยผ่ำนช่องทำงที่ระบุไว้ในนโยบำยกำรต่อต้ำน
กำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่
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3.4.2

ผลกำรดำเนินงำนด้ำนสังคม
บริ ษ ัทได้จดั กิ จกรรมต่ำงๆ ที่ เป็ นกำรร่ วมพัฒ นำชุ มชนหรื อสังคมอย่ำงต่อเนื่ อง เช่ น กำรบริ จำคหน้ำกำก
อนำมัยที่ ผลิตเป็ นผูผ้ ลิ ตให้กบั ชุ มชนและหน่ วยงำนต่ำงๆ ในจังหวัดที่ ต้ งั บริ ษทั และจังหวัดข้ำงเคียง โครงกำรมอบ
ทุนกำรศึ กษำให้แก่ นักศึ กษำทั้งในระดับ อำชี วศึ กษำและอุดมศึ กษำกับนักเรี ยนและนักศึ กษำที่ ต้องกำรที่ บ ริ ษทั ได้
ดำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง
บริ ษทั ส่ งเสริ มและสนับสนุ นกำรทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่ อง ตัวอย่ำง
โครงกำรที่บริ ษทั ได้ดำเนินกำรในช่วงที่ผำ่ นมำ ได้แก่
การบริจาคหน้ ากากอนามัย

เพื่อเป็ นกำรบรรเทำผลกระทบที่ เกิ ดขึ้นกับพนักงำน และผูม้ ี ส่วนได้เสี ย สื บ เนื่ องจำกในช่ วงที่ มีกำรแพร่
ระบำดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในประเทศไทย และต่ำงประเทศ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ และหน้ำกำกอนำมัยขำดแคลน
และมีรำคำสู งมำก บริ ษทั จึงได้คิดดำเนินกำรสร้ำงโรงงำนผลิตหน้ ำกำกอนำมัย เพื่อสนับสนุนบุคลำกรทำงกำรแพทย์
หน่ วยงำนรำชกำร พนักงำน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และองค์กรอื่นๆ โดยมีควำมตั้งใจที่จะเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ช่วยเหลือสังคมใน
กำรควบคุม และลดกำรแพร่ ระบำดของเชื้อไวรัส COVID – 19 บริ ษทั ได้ดำเนินกำรสร้ำงโรงงำนผลิตหน้ำกำกอนำมัย
ขึ้นมำภำยในพื้นที่โรงงำน และผลิตหน้ำกำกอนำมัยโดยมีวตั ุประสงค์เพื่อบริ จำคทั้งสิ้ น ไม่ได้ผลิตเพื่อจำหน่ำย โดยใน
ขั้นแรก ได้มีกำรบริ จำคหน้ำกำกอนำมัยจำนวนมำกกว่ำ 3,000,000 ชิ้น
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน

โครงการมอบอุปกรณ์ การศึกษา ชุดโต๊ ะ เก้าอี้ ให้ กับโรงเรียนวัดลาดหวาย

โครงการมอบอุปกรณ์ การศึกษา ชุดโต๊ ะ เก้าอี้ ให้ กับโรงเรียนวัดลาดหวาย
ระยะเวลำ/วันที่จดั กิจกรรม

14 มีนำคม 2561

วัตถุประสงค์ในกำรจัดกิจกรรม เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งในกำรสนับสนุนอุปกรณ์กำรศึกษำ ชุดโต๊ะ เก้ำอี้ ให้กบั โรงเรี ยน
สถำนที่จดั กิจกรรม

โรงเรี ยนวัดลำดหวำย อำเภอบำงบ่อ จังหวัดสมุทรปรำกำร

กลุ่มบุคคลที่เข้ำร่ วมกิจกรรม

ผูอ้ ำนวยกำรและคณะครู โรงเรี ยนวัดลำดหวำย ผูช้ ่วยประธำนกรรมกำรบริ หำรและ
ตัวแทนพนักงำนจำกบริ ษทั

ประโยชน์จำกกำรจัดกิจกรรม

โรงเรี ยนได้มีอปุ กรณ์กำรศึกษำ ชุดโต๊ะ เก้ำอี้ ทดแทนอุปกรณ์กำรศึกษำเดิม ที่เก่ำ
และชำรุ ดเสี ยหำย
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SNC
โครงการ SNC สร้ างสุข ปันรอยยิม้

โครงการ SNC สร้ างสุข ปันรอยยิม้
ระยะเวลำ/วันที่จดั กิจกรรม

6 ตุลำคม 2561

วัตถุประสงค์ในกำรจัดกิจกรรม 1. ช่วยสนับสนุนอำหำรกลำงวันให้แก่ผพู ้ ิกำร
2. เพือ่ ช่วยเหลือสิ่ งของที่จำเป็ นให้แก่ผพู ้ ิกำร
สถำนที่จดั กิจกรรม

สถำนคุม้ ครองและพัฒนำคนพิกำรบำงปะกง อำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ

กลุ่มบุคคลที่เข้ำร่ วมกิจกรรม

คณะตัวแทนจำกบริ ษทั

ประโยชน์จำกกำรจัดกิจกรรม

1. ผูพ้ ิกำรได้อิ่มท้องจำกอำหำรกลำงวันที่เรำนำไปมอบให้
2. ผูพ้ ิกำรได้รับกำรสนับสนุนสิ่ งของยังชีพที่จำเป็ นที่เรำนำไปมอบให้
3. พนักงำนมีโอกำสได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ระยะเวลำ/วันที่จดั กิจกรรม

13 มิถุนำยน 2562

วัตถุประสงค์ในกำรจัดกิจกรรม 1. เพื่อให้บริ ษทั มีส่วนร่ วมในกำรสนับสนุน และให้โอกำสทำงกำรศึกษำ
2. เพือ่ เสริ มสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ทำงวิทยำลัย ในควำมร่ วมมือกำรจัดทำ
โครงกำรต่ำง ๆ ร่ วมกับทำงบริ ษทั
สถำนที่จดั กิจกรรม

วิทยำลัยเทคนิคนครรำชสี มำ อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสี มำ

กลุ่มบุคคลที่เข้ำร่ วมกิจกรรม

คณะผูบ้ ริ ห ำร เจ้ำหน้ำที่ นักเรี ยน นักศึ กษำ วิทยำลัยทคนิ คนครรำชสี มำ และ
คณะตัวแทนผูบ้ ริ หำรจำกบริ ษทั

ประโยชน์จำกกำรจัดกิจกรรม

1. สร้ำงขวัญและกำลังใจให้กบั นักเรี ยนนักศึกษำที่มีคุณสมบัติตำมเงื่อนไขใน
กำรได้รับทุนกำรศึกษำ
2. เป็ นส่วนหนึ่งในกำรสร้ำงสรรค์บุคลำกรที่ดีให้กบั สังคม
3. บริ ษทั และวิทยำลัยมีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

โครงการมอบทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ IT แก่โรงเรียนวัดลาดหวาย

โครงการมอบทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ IT แก่โรงเรียนวัดลาดหวาย
ระยะเวลำ/วันที่จดั กิจกรรม

8 เมษำยน 2563

วัตถุประสงค์ในกำรจัดกิจกรรม 1. เพื่ อ สนั บ สนุ น และช่ ว ยเหลื อ งบประมำณในกำรซื้ อ อุ ป กรณ์ IT ให้ แ ก่
โรงเรี ยน
2. เพื่อส่งเสริ มโอกำสให้นกั เรี ยนได้มีอุปกรณ์ในกำรเรี ยนที่เพียงพอ
สถำนที่จดั กิจกรรม

โรงเรี ยนวัดลำดหวำย อำเภอบำงบ่อ จังหวัดสมุทรปรำกำร

กลุ่มบุคคลที่เข้ำร่ วมกิจกรรม

คณะตัวแทนจำกบริ ษทั

ประโยชน์จำกกำรจัดกิจกรรม

1. โรงเรี ยนมีงบประมำณในกำรจัดซื้ออุปกรณ์ IT เพิม่ มำกขึ้น
2. นักเรี ยนสำมำรถเข้ำถึงอุปกรณ์ IT ได้อย่ำงเพียงพอ
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SNC
โครงการ “พีส่ อนน้ อง” เรื่ องภาวะโลกร้ อน

โครงการ “พีส่ อนน้ อง” เรื่ องภาวะโลกร้ อน
ระยะเวลำ/วันที่จดั กิจกรรม

มกรำคม 2563

วัตถุประสงค์ในกำรจัดกิจกรรม 1. เพื่อให้ควำมรู ้และสร้ำงควำมตระหนักให้กบั นักเรี ยนซึ่งเป็ นอนำคตของชำติ
เรื่ องกำรลดภำวะโลกร้อน
2. เพื่อสนับสนุนงบประมำณด้ำนอำหำรกลำงวันให้แก่โรงเรี ยน
สถำนที่จดั กิจกรรม

โรงเรี ยนวัดลำดหวำย อำเภอบำงบ่อ จังหวัดสมุทรปรำกำร

กลุ่มบุคคลที่เข้ำร่ วมกิจกรรม

คณะตัวแทนจำกบริ ษทั

ประโยชน์จำกกำรจัดกิจกรรม

1. นักเรี ยนได้รับควำมรู ้และตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรลดภำวะโลกร้อน
2. โรงเรี ยนได้รับงบประมำณเพื่อสนับสนุนทุนอำหำรกลำงวันให้แก่นกั เรี ยน

โครงการกิจกรรมวันเด็ก ปี 2563
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
โครงการกิจกรรมวันเด็ก ปี 2563
ระยะเวลำ/วันที่จดั กิจกรรม

11 มกรำคม 2563

วัตถุประสงค์ในกำรจัด
กิจกรรม

1. เพื่อสนับสนุนทุนกำรศึกษำและสิ่ งของในงำนวันเด็กแห่งชำติ ปี 2563
2. เพื่อให้นกั เรี ยนได้มีโอกำสร่ วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ

สถำนที่จดั กิจกรรม

โรงเรี ยนวัดลำดหวำย อำเภอบำงบ่อ จังหวัดสมุทรปรำกำร

กลุ่มบุคคลที่เข้ำร่ วมกิจกรรม

คณะตัวแทนจำกบริ ษทั

ประโยชน์จำกกำรจัดกิจกรรม

1. ได้สนับสนุนทุนกำรศึกษำและสิ่งของให้กบั นักเรี ยน
2. นักเรี ยนในชุมชนได้มีโอกำสร่ วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ

4
4.1

การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)
วิเคราะห์ การดาเนินงานและฐานะทางการเงิน
รายได้ จากการดาเนินงาน
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
รำยได้
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ
รำยได้จำกกำรขำยชิ้นส่วนอุปกรณ์:
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ในเครื่ องใช้ไฟฟ้ำ (PART)
3,111.0 47.9 2,983.6 45.0 2,579.7 28.8
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ในยำนพำหนะ (AUTO)
1,329.4 20.5 1,082.0 16.3
772.0
8.6
รำยได้ธุรกิจรับจ้ำงผลิตและประกอบ (OEM)
2,050.5 31.6 2,556.3 38.6 5,605.8 62.6
รำยได้จำกส่วนงำนอื่นๆ (OTHER)
8.0
0.1
3.7
0.1
3.0
0.0
รวมรายได้ จากการขาย
6,498.9 100.0 6,625.6 100.0 8,960.5 100.0
กาไรสุ ทธิ
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

สำหรับปี 2562 บริ ษทั มีรำยได้จำกกำรขำยรวมเพิ่มขึ้น 126.7 ล้ำนบำท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 มีเหตุผลหลัก
มำจำกกำรขยำยธุ ร กิ จ รั บ จ้ำงผลิ ต และประกอบเครื่ อ งปรั บ อำกำศ (OEM) โดยบริ ษ ัท ได้รั บ ค ำสั่ ง ซื้ อ จำกผู ้ผ ลิ ต
เครื่ องใช้ไฟฟ้ำรำยใหญ่ในประเทศเวียดนำม
สำหรับปี 2563 บริ ษทั มีรำยได้จำกกำรขำยรวมเพิ่มขึ้น 2,334.9 ล้ำนบำท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.2 มีสำเหตุ
หลักมำจำกกำรเติ บ โตในธุ ร กิ จ รั บ จ้ำงผลิ ต และประกอบเครื่ อ งปรั บ อำกำศ (OEM) และประกอบตู้เก็บ เครื่ องมื อ
(Toolbox) ในขณะที่รำยได้จำกธุรกิจผลิตและจำหน่ำยชิ้นส่ วนอุปกรณ์ในเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำ (PART) และธุรกิจผลิตและ
จำหน่ำยชิ้นส่วนอุปกรณ์ในยำนพำหนะ (AUTO) ปรับตัวลดลง ซึ่งมีสำเหตุมำจำกกำรแพร่ ระบำดของไวรัส COVID-19
กาไรสุ ทธิ
ปี 2563 กำไรเพิ่มขึ้นจำกยอดขำยที่เพิ่มขึ้นโดยกำรปรับแผนกำรดำเนินธุรกิจและกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยในช่วง
ที่เกิดกำรแพร่ ระบำดของไวรัส COVID-19 ส่ งผลให้บริ ษทั มีกำไรสุ ทธิ 407.7 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 68.4 ล้ำนบำท คิดเป็ น
อัตรำกำไรสุ ทธิที่ร้อยละ 4.5
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ปี 2562 กำไรสุ ทธิ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 291.4 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุ หลักกำไรจำกกำรจำหน่ ำยสิ ทธิ กำรเช่ำที่ดิน
อำคำรและโรงงำนฯ จำนวน 420.6 ล้ำนบำท (ยอดสุ ทธิหลังหักภำษี) และค่ำใช้จ่ำยจำกกำรตัดจำหน่ำยส่วนต่อเติมอำคำร
เมื่ อมี กำรย้ำยโรงงำนและกำรจ่ำยเงิน ชดเชยพนักงำนรวมถึ งกำรบันทึ กสำรองผลประโยชน์พ นักงำนตำมกฎหมำย
เพิ่มขึ้นเป็ น 400 วันตำมกฎหมำย หำกปรับปรุ งรำยกำรดังกล่ำวกำไรสุ ทธิ ในปี 2562 จะเท่ำกับ 339.3 ล้ำนบำท ลดลง
91.4 ล้ำนบำท
การวิเคราะห์ ฐานะการเงิน
31 ธ.ค. 2561
31 ธ.ค. 2562
31 ธ.ค. 2563
รำยกำร
ล้ำนบำท
ร้อยละ
ล้ำนบำท
ร้อยละ
ล้ำนบำท
ร้อยละ
สิ นทรัพย์
4,820.7
100.0
5,396.9
100.0
7,769.7
100.0
หนี้สิน
1,860.8
38.6
1,999.1
37.0
4,191.6
53.9
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
2,959.9
61.4
3,397.8
63.0
3,578.1
46.1
สินทรัพย์
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 มี สิน ทรั พ ย์รวมจำนวน 7,769.7 ล้ำนบำท (ปี 2562: 5,396.9 ล้ำนบำท) เพิ่ ม ขึ้ น
2,372.8 ล้ำนบำท คิดเป็ น 44.0% รำยกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมีดงั นี้
▪ ลูกหนี้ กำรค้ำเพิ่มขึ้น 153.3 ล้ำนบำท เป็ นจำนวนเงินที่ผนั แปรตำมยอดขำยที่ เพิ่มขึ้นจำกกำรเติบโตใน
ธุรกิจรับจ้ำงผลิตและประกอบเครื่ องปรับอำกำศ (OEM) และประกอบตูเ้ ก็บเครื่ องมือ (Toolbox)
▪ สิ น ค้ำคงเหลื อ เพิ่มขึ้น 861.3 ล้ำนบำท ซึ่ งเพิ่มขึ้น ในทิ ศ ทำงเดี ยวกับ กำรเพิ่ มขึ้ น ของรำยได้จำกธุ ร กิ จ
OEM โดยระยะเวลำกำรหมุนของสิ นค้ำปี 2563 เท่ำกับ 43 วัน (ปี 2562 : 24 วัน)
▪ ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 543.5 ล้ำนบำท จำกกำรขยำยธุ รกิจสร้ำงโรงงำนและสั่งซื้ อเครื่ องจักร
ที่ระยอง
▪ สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้จำกที่บริ ษทั เช่ำคลังสิ นค้ำและโรงงำน 294.4 ล้ำนบำท (สัญญำเช่ำตำม TFRS 16)
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 มี สิน ทรั พ ย์รวมจำนวน 5,396.9 ล้ำนบำท (ปี 2561: 4,820.7 ล้ำนบำท) เพิ่ ม ขึ้ น
576.2 ล้ำนบำท คิดเป็ น 12% รำยกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมีดงั นี้
▪ สิ น ค้ำคงเหลือ เพิ่มขึ้ น 284.9 ล้ำนบำท นโยบำยกำรท ำสต๊อคหรั บ หรั บ ยอดกำรสั่งซื้ อที่ เพิ่ มขึ้ น โดย
ระยะเวลำกำรหมุนของสิ นค้ำปี 2562 เท่ำกับ 24 วัน (ปี 2561 : 19 วัน)
▪ เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ร่ วม ลดลง 31.9 ล้ำนบำท จำกกำรลดสั ด ส่ วนกำรถื อหุ้ น ของบริ ษ ัท เอส เอ็น ซี
แอตแลนติก วอเตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย จำกัด
▪ ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 371.8 ล้ำนบำท จำกกำรขยำยธุรกิจสร้ำงโรงงำนและสั่งซื้ อเครื่ องจักร
ที่ระยอง
หนีส้ ิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีหนี้สินรวมจำนวน 4,191.6 ล้ำนบำท (ปี 2562: 1,999.1 ล้ำนบำท) เพิ่มขึ้น จำนวน
2,192.5 ล้ำนบำท คิดเป็ น 109.7% รำยกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมีดงั นี้
▪ เจ้ำหนี้กำรค้ำเพิ่มขึ้น 971.6 ล้ำนบำท ซึ่งผันแปรตำมตำมยอดซื้อวัตถุดิบและยอดขำยที่เพิ่มขึ้น
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
▪ เงินกูย้ ืมระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นในปี 2563 จำนวน 541.0 ล้ำนบำท เป็ นเงินกูย้ ืมเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ในกิจกำรและรักษำสภำพคล่องในช่วงที่บริ ษทั ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ ระบำดของไวรัส COVID19
▪ เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน เพิ่มขึ้น 669.8 ล้ำนบำท เป็ นกำรกูย้ ืมเพื่อลงทุนในโรงงำนและ
เครื่ องจักรรองรับกำรเพิ่มกำลังกำรผลิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีหนี้สินรวมจำนวน 1,999.1 ล้ำนบำท (ปี 2561: 1,860.8 ล้ำนบำท) เพิ่มขึ้น จำนวน
138.3 ล้ำนบำท คิดเป็ น 7.4% รำยกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมีดงั นี้
▪ เจ้ำหนี้กำรค้ำเพิม่ ขึ้น 154.1 ล้ำนบำท ซึ่งผันแปรตำมตำมยอดซื้อวัตถุดิบและยอดขำยที่เพิม่ ขึ้น
▪ จ่ำยคืนเงินกูย้ ืมสถำบันกำรเงิน 301.7 ล้ำนบำท จำกเงินรับจำกกำรขำยโรงงำนที่แหลมฉบัง
▪ เจ้ำหนี้ค่ำซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 196.8 ล้ำนบำท จำกกำรขยำยธุรกิจสร้ำงโรงงำนและสั่งซื้ อเครื่ องจักรที่
ระยอง
▪ ภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำยเพิ่มขึ้น 72.3 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำไรจำกกำรขำยโรงงำนที่แหลมฉบัง
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นประกอบด้วย ทุนที่ออกและชำระแล้ว ส่ วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ และกำไรสะสม ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561-2563 บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุ้น(เฉพำะส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่) จำนวน 2,789.0 ล้ำนบำท 3,225.7
ล้ำนบำท และ 3,482.7 ล้ำนบำท กำรเพิ่มขึ้นของส่วนของผูถ้ ือหุ้นมำจำกกำไรเบ็ดเสร็ จรวมของบริ ษทั (เฉพำะส่วนที่เป็ น
ของบริ ษทั ใหญ่) หักด้วยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุ้น
โครงสร้ างเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561-2563 บริ ษทั มีอตั รำส่ วนหนี้สินต่อทุนที่ 0.6 เท่ำ 0.6 เท่ำ และ1.2 เท่ำ ตำมลำดับ ใน
ปี 2562 บริ ษทั มีอตั รำส่ วนหนี้สินต่อทุนที่เท่ำกับปี 2561 แม้ว่ำบริ ษทั จะนำเงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยสิ ทธิกำรเช่ำที่ดิน
และอำคำรโรงงำนฯ ไปชำระภำระหนี้เงินกูธ้ นำคำรบำงส่ วนและมีกำไรจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์สินดังกล่ำวซึ่ งสะท้อน
ในกำไรสุ ทธิ และส่ วนของผูถ้ ื อหุ้ น แต่อย่ำงไรก็ตำมบริ ษ ั ท มี เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ ค่ำซื้ อเครื่ องจักรที่ เพิ่ มขึ้นใน
สัดส่วนที่สูงกว่ำ ซึ่งเป็ นผลมำจำกกำรลงทุนเครื่ องจักรเพื่อรองรับจำกกำรขยำยสำยกำรผลิต
ในปี 2563 บริ ษทั มีอตั รำส่ วนหนี้ สินต่อทุนเพิ่มขึ้นเป็ น 1.2 เท่ำ โดยมีสำเหตุจำกกำรเงินกูย้ ืมระยะสั้นและ
ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินเพือ่ ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร และรองรับแผนกำรขยำยธุรกิจงำนรับจ้ำงผลิตและ
ประกอบเครื่ องใช้ไฟฟ้ำ
4.2

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่ อผลการดาเนินงานหรื อฐานะการเงินในอนาคต
ปั จจัยที่อำจมีผลต่อกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั อย่ำงมีนัยสำคัญ ประกอบด้วย กำรย้ำยฐำนกำรผลิตของกลุ่ม
ลูกค้ำ ประสิ ทธิ ภำพของวัคซี นเพื่อป้ องกันกำรแพร่ ระบำดของไวรัส COVID-19 ส่ งผลกระทบต่อภำวะเศรษฐกิจโลก
โดยมีรำยละเอียดดังนี้
การย้ายฐานการผลิตของกลุ่มลูกค้า
ปัจจุบนั กลุ่มลูกค้ำหลักของธุรกิจรับจ้ำงผลิตและประกอบเครื่ องใช้ไฟฟ้ำ ได้แก่ บริ ษทั เจ้ำของแบรนด์สินค้ำ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ ำในต่ำงประเทศ ที่ ตอ้ งกำรขยำยฐำนกำรผลิตสิ นค้ำในประเทศไทย อย่ำงไรก็ตำมหำกในอนำคต กลุ่ม
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ลูกค้ำดังกล่ำวมีกำรย้ำยฐำนกำรผลิตซึ่ งอำจมีสำเหตุจำก ต้นทุนกำรผลิตที่ต่ำกว่ำประเทศไทย นโยบำยทำงกำรค้ำ และ
นโยบำยทำงภำษี ที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ นในอนำคต อำจส่ ง ผลให้ เกิ ด กำรยกเลิ ก กำรว่ ำ จ้ำ งให้ บ ริ ษ ัท ผลิ ต และประกอบ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ำก็ส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั
ประสิทธิภาพของวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19
ควำมเสี่ ยงที่วคั ซี นป้องกันกำรแพร่ ระบำดของไวรัส COVID-19 อำจไม่มีประสิ ทธิ ภำพเพียงพอ รวมถึงควำม
ล่ำช้ำในกำรแจกจ่ำยและฉีดวัคซี นให้ประชำกร รวมถึงกำรกลำยพันธุ์ของเชื้อไวรัส COVID-19 สำยพันธุ์ใหม่ ที่อำจทำ
ให้วคั ซีนที่ผลิตมำนั้นอำจไม่มีประสิ ทธิ ภำพเพียงพอที่จะสำมำรถป้องกันกำรแพร่ ระบำดได้ ซึ่ งจะส่ งผลกระทบให้กำร
แพร่ ระบำดของไวรัส COVID-19 ยังคงมี อยู่ต่อไป และจะยังจะส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิ จโลก รวมถึ งควำมเชื่ อมั่น
กำลังซื้อ และกำรตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
4.3
การวิเคราะห์ อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
2561
2562
2563
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
เท่ำ
1.4
1.3
1.2
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย
วัน
53
47
37
ระยะเวลำขำยสิ นค้ำเฉลี่ย
วัน
19
24
43
ระยะเวลำชำระหนี้
วัน
71
73
78
วงจรเงินสด
วัน
0.5
-2
2
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล
ร้อยละ
66.8
72.1
52.9
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561- 2563 บริ ษทั มีอตั รำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 1.4 เท่ำ 1.3 เท่ำ และ 1.2 เท่ำ ตำมลำดับ
อัตรำส่ วนสภำพคล่องที่ลดลง ซึ่ งเป็ นผลจำกกำรเพิ่มขึ้นของเงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพื่อเสริ มสภำพคล่อง
และกำรเพิ่มขึ้นของเจ้ำหนี้กำรค้ำ
วงจรเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561-2563 บริ ษทั มีวงจรเงินสดเท่ำกับ 0.5 วัน (2) วัน และ 2 วัน ตำมลำดับ
ในปี 2562 วงจรเงินสดติดลบ(ดี) เหตุผล คือ ระยะเวลำกำรเก็บหนี้เฉลี่ยที่ลดลง เนื่องจำกบริ ษทั ได้รับชำระค่ำ
สิ นค้ำเมื่อมีกำรส่งสิ นค้ำสำหรับลูกค้ำรำยใหม่ และระยะเวลำกำรชำระหนี้เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น ทั้งสองเรื่ องมำจำกธุรกิจรับจ้ำง
ผลิตและประกอบเครื่ องใช้ไฟฟ้ำ
ในปี 2563 บริ ษทั มีวงจรเงินสดที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย อยู่ที่ 2 วัน เนื่ องจำกบริ ษทั ได้ส่ังซื้ อสิ นค้ำและวัตถุดิบเพื่อ
รองกับกำรผลิตสิ นค้ำสำหรับกำรส่งมอบในช่วงต้นปี 2564 จึงทำให้ระยะขำยสิ นค้ำเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
อัตราการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั กำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของกำไรสุ ทธิ หลังหักภำษีและสำรองตำม
กฎหมำย โดยในปี 2561-2563 บริ ษทั มีกำรจ่ำยเงินปั นผลจำกผลกำรดำเนินงำนในแต่ละปี จำนวน 1.0 บำทต่อหุ้น 0.85
บำทต่อหุ้น และ 0.75 บำทต่อหุ้น คิดเป็ นมูลค่ำรวม 287.8 ล้ำนบำท 244.6 ล้ำนบำท และ 215.8 ล้ำนบำทตำมลำดับ และ
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลที่ร้อยละ 66.8 ร้อยละ 72.1 และร้อยละ 52.9 ของกำไรสุ ทธิ ตำมลำดับ
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
การวิเคราะห์ กระแสเงินสดและสภาพคล่อง
กำรเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดของบริ ษทั ในระหว่ำงปี 2561 - 2563 สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
กระแสเงินสด (หน่วย: ล้ำนบำท)
2561
2562

2563

เงินสดสุ ทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
1,116.1
476.9
618.4
เงินสดสุ ทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
(229.9)
98.9
(1,129.7)
เงินสดสุ ทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
(511.9)
(618.6)
908.3
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
374.2
(42.8)
397.1
ผลกระทบอัตรำแลกเปลี่ยนต่อเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
(0.2)
1.2
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ต้นงวด
505.4
879.8
836.8
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ปลายงวด
879.6
836.8
1,235.1
ในปี 2563 บริ ษทั มีเงินสดสุ ทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำนจำนวน 618.4 ล้ำนบำท บริ ษทั มีเงินสดสุ ทธิใช้ไป
ในกิจกรรมลงทุนจำนวน 1,129.7 ล้ำนบำท ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นกำรลงทุนเพื่อขยำยโรงงำนรองรับธุรกิจรับจ้ำงผลิตและ
ประกอบเครื่ องใช้ไฟฟ้ำและตูเ้ ก็บเครื่ องมือในโรงงำนจังหวัดระยอง และมีเงินสดได้ในกิจกรรมจัดหำเงินจำนวน 908.3
ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่เป็ นเงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงินเพื่อใช้ในกำรขยำยธุรกิจ ส่งผลให้ในปี 2563 บริ ษทั มีกระแสเงิน
สดสุ ทธิ เพิ่มขึ้น 397.1 ล้ำนบำท และมีรำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 จำนวน
836.8 ล้ำนบำท
ในปี 2562 บริ ษทั มีเงินสดสุ ทธิ ได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำนจำนวน 476.9 ล้ำนบำท บริ ษทั มีเงินสดสุ ทธิได้มำ
จำกกิจกรรมลงทุนจำนวน 98.9 ล้ำนบำท ซึ่ งส่ วนหนึ่งเป็ นเงินสดรับจำกกำรขำยสิ ทธิ กำรเช่ำที่ดินและอำคำรโรงงำนฯ
ในขณะเดียวกันบริ ษทั ได้ลงทุนในที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สำหรับกำรขยำยสำยกำรผลิตงำนพลำสติก และงำนชิ้นส่วน
โลหะ นอกจำกนี้ บริ ษทั มีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินจำนวน 618.6 ล้ำนบำท ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นกำรจ่ำยชำระคืน
เงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงิน ส่ งผลให้ปี 2562 บริ ษทั มีกระแสเงินสดลดลงสุ ทธิ 42.8 ล้ำนบำท และมีเงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 จำนวน 836.8 ล้ำนบำท
ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
สรุปรายงานของผู้สอบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีได้ให้ควำมเห็นในหน้ำรำยงำนของผูส้ อบบัญชีต่องบกำรเงินรวมของบริ ษทั ประจำปี 2561 – 2563 ดังนี้
งบกำรเงิน
งบกำรเงินสำหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2561





งบกำรเงินสำหรับปี สิ้นสุด
วันที่
31 ธันวำคม 2562





สรุ ปรำยงำนของผูส้ อบบัญชี
ผูส้ อบบัญชี ได้แก่ นำงสำววิไลวรรณ ผลประเสริ ฐ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญำตเลขทะเบียน
8420 จำกบริ ษ ทั เคพี เอ็มจี ภู มิไชย สอบบัญ ชี จำกัด ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญ ชี ที่ ได้รับ ควำม
เห็นชอบจำกสำนักงำน กลต.
ผูส้ อบบัญชีได้ให้ควำมเห็นไว้ในรำยงำนผูส้ อบบัญชีอย่ำงไม่มีเงื่อนไขว่ำ งบกำรเงินรวม
แสดงฐำนะกำรเงินของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ผลกำรดำเนิ นงำนและกระแส
เงินสดสำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน
ผูส้ อบบัญชี ได้แก่ นำงสำววิไลวรรณ ผลประเสริ ฐ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญำตเลขทะเบียน
8420 จำกบริ ษ ทั เคพี เอ็มจี ภู มิไชย สอบบัญ ชี จำกัด ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญ ชี ที่ ได้รับ ควำม
เห็นชอบจำกสำนักงำน กลต.
ผูส้ อบบัญชีได้ให้ควำมเห็นไว้ในรำยงำนผูส้ อบบัญชีอย่ำงไม่มีเงื่อนไขว่ำ งบกำรเงินรวม
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SNC
งบกำรเงิน

งบกำรเงินสำหรับปี สิ้นสุด
วันที่
31 ธันวำคม 2563

สรุ ปรำยงำนของผูส้ อบบัญชี
แสดงฐำนะกำรเงินของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ผลกำรดำเนิ นงำนและกระแส
เงินสดสำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน
 ผูส้ อบบัญชี ได้แก่ นำงสำวมำริ ษำ ธรำธรบรรพกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญำตเลขทะเบียน
5752 จำกบริ ษ ทั เคพี เอ็มจี ภู มิไชย สอบบัญ ชี จำกัด ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญ ชี ที่ ได้รับ ควำม
เห็นชอบจำกสำนักงำน กลต.
 ผูส้ อบบัญชีได้ให้ควำมเห็นไว้ในรำยงำนผูส้ อบบัญชีอย่ำงไม่มีเงื่อนไขว่ำ งบกำรเงินรวม
แสดงฐำนะกำรเงินของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ผลกำรดำเนิ นงำนและกระแส
เงินสดสำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน

สรุปงบการเงินของบริษัท
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2563
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สิ นทรัพย์
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
สิ นทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
รำยได้รอตัดบัญชีส่วนที่รับรู ้ภำยในปี
เจ้ำหนี้ค่ำซื้อสิ นทรัพย์ที่ครบกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ที่ครบกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ส่ วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
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งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2562
ล้ำนบำท
ร้อยละ

31 ธันวำคม 2561
ล้ำนบำท
ร้อยละ

31 ธันวำคม 2563
ล้ำนบำท ร้อยละ

879.6
900.2
51.7
262.0
73.7
2,167.2
16.5
36.1
232.1
2,259.1
59.1
26.2
24.3
2,653.5
4,820.7

18.2
18.7
1.1
5.4
1.5
45.0
0.3
0.7
4.8
46.9
1.2
0.5
0.5
55.0
100.0

836.8
889.3
27.4
546.9
134.3
2,434.7
26.5
4.2
210.0
2,630.9
52.8
24.8
12.9
2,962.2
5,396.9

15.5
16.5
0.5
10.1
2.5
45.1
0.5
0.1
3.9
48.7
1.0
0.5
0.2
54.9
100.0

1,235.0
1,099.9
27.4
1,408.2
116.6
3,887.2
28.5
226.8
3,174.4
294.4
53.3
50.8
54.5
3,882.6
7,769.7

15.9
14.2
0.4
18.1
1.5
50.0
0.4
2.9
40.9
3.8
0.7
0.7
0.7
50.0
100.0

123.0
1,116.4
12.7
24.5
241.0

2.6
23.2
0.3
0.5
5.0

169.0
1,290.7
10.5
221.3
45.1

3.1
23.9
0.2
4.1
0.8

710.0
2,249.9
2.2
44.7
202.2

9.1
29.0
0.0
0.6
2.6

-

-

-

-

28.4

0.4
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ที่ครบกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ภำษีเงินได้นิติบุคคลค้ำงจ่ำย
หนี้สินทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รำยได้รอตัดบัญชี
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ประมำณกำรหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ
กำไร (ขำดทุน) สะสม
ทุนสำรองตำมกฎหมำย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

31 ธันวำคม 2561
ล้ำนบำท
ร้อยละ

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2562
ล้ำนบำท
ร้อยละ

31 ธันวำคม 2563
ล้ำนบำท ร้อยละ

11.8
23.6
1,553.0
50.3
184.0
4.0
65.3
4.2
307.8
1,860.8

0.2
0.5
32.2
1.0
3.8
0.1
1.4
0.1
6.4
38.6

84.1
13.3
1,834.0
48.1
32.3
1.8
78.5
4.4
165.2
1,999.1

1.6
0.2
34.0
0.9
0.6
0.0
1.5
0.1
3.1
37.0

28.7
0.9
10.6
3,277.6
46.0
545.0
272.7
50.4
914.0
4,191.6

0.4
0.0
0.1
42.2
0.6
7.0
3.5
0.6
11.8
53.9

287.8
287.8
1,213.6

6.0
6.0
25.2

287.8
287.8
1,213.6

5.3
5.3
22.5

287.8
287.8
1,213.6

3.7
3.7
15.6

75.8
1,211.8
2,789.0
171.0
2,959.9
4,820.7

1.6
25.1
57.9
3.5
61.4
100.0

75.7
1,648.6
3,225.6
172.1
3,397.8
5,396.9

1.4
30.5
59.8
3.2
63.0
100.0

75.7
1,910.0
(4.4)
3,482.7
95.5
3,578.2
7,769.7

1.0
24.6
(0.1)
44.8
1.2
46.1
100.0

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี 2561 -2563
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้อื่น
รายได้ รวม
ต้นทุนขำย
ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ค่ำใช้จ่ำยทำงตรงทีเ่ กิดจำกอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ส่ วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ
ค่ าใช้ จ่ายรวม
กาไรก่อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภำษีเงินได้

ปี 2561
ล้ำนบำท
ร้อยละ
6,498.9
97.9
136.2
2.1
6,635.1
100.0
5,628.0
84.8
95.3
1.4
337.5
5.1
38.0
0.6
23.0
0.3
6,121.8
92.2
513.2
7.7
31.7
0.5
481.5
7.3
44.6
0.7

งบกำรเงินรวม
ปี 2562
ล้ำนบำท
ร้อยละ
6,625.6
91.4
622.1
8.6
7,247.7
100.0
5,968.2
82.3
119.0
1.6
283.5
3.9
20.4
0.3
18.1
0.3
6,409.2
88.4
838.5
11.6
10.6
0.1
827.8
11.4
101.5
1.4

ปี 2563
ล้ำนบำท ร้อยละ
8,960.5
98.6
128.2
1.4
9,088.7 100.0
8,166.2
89.8
158.1
1.7
286.6
3.2
1.6
0.0
4.2
0.0
8,616.7
94.8
472.0
5.2
48.7
0.5
423.3
4.7
10.7
0.1
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SNC
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
กาไรสาหรับปี
กาไรสุ ทธิสาหรับปี ปรับปรุงรายการพิเศษ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกาไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
ผลกำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ของผลประโยชน์
พนักงำนทีก่ ำหนดไว้
ผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่กำหนดให้วดั มูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ภำษีเงินได้ของรำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไร
หรื อขำดทุนในภำยหลัง
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี -สุ ทธิจากภาษี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ส่ วนของกาไรสาหรับปี ที่เป็ นของ
ส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
กาไรสาหรับปี
ส่ วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมที่เป็ นของ
ส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มอี ำนำจควบคุม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท)
จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (ล้ำนหุ้น)

ปี 2561
ล้ำนบำท
ร้อยละ
437.0
6.6
437.0
6.6

งบกำรเงินรวม
ปี 2562
ล้ำนบำท
ร้อยละ
726.3
10.0
343.5
4.7

ปี 2563
ล้ำนบำท ร้อยละ
412.6
4.5
412.6
4.5

(6.8)

(0.1)

10.9

0.2

2.2

0.0

-

-

-

-

(2.1)

(0.0)

1.4

0.0

(2.2)

(0.0)

(0.0)

(0.0)

(5.4)
431.6

(0.1)
6.5

8.7
735.0

0.1
10.1

0.1
412.7

0.0
4.5

430.7
6.3
437.0

6.5
0.1
6.6

722.1
4.2
726.3

10.0
0.0
10.0

407.7
5.0
412.6

4.5
0.0
4.5

425.2
6.4
431.6

6.4
0.1
6.5

730.8
4.2
735.0

10.1
0.1
10.1

407.7
5.0
412.7

4.5
0.0
4.5

1.50
287.7

2.51
287.7

1.42
287.7

งบกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2563
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไรสำหรับปี
รายการปรั บกระทบยอดกาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
(ผลประโยชน) ภำษีเงินได้
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ค่ำเสื่ อมรำคำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ค่ำเสื่ อมรำคำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ค่ำเสื่ อมรำคำสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
ค่ำตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(กลับรำยกำร) ประมำณกำรหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
(กำไร) ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
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ปี 2561
ล้ำนบำท

งบกำรเงินรวม
ปี 2562
ล้ำนบำท

ปี 2563
ล้ำนบำท

437.0

726.3

412.6

44.6
31.7
287.0
10.0
8.8
6.3
(0.4)

101.5
10.6
289.7
3.7
9.4
24.1
(0.6)

10.7
48.7
377.7
1.7
32.2
9.6
(15.9)
(2.1)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน

งบกระแสเงินสด
ผลขำดทุนจำกสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนแบ่งขำดทุนของบริ ษทั ร่ วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสี ย (สุ ทธิจำกภำษี)
(กลับรำยกำร) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
(กลับรำยกำร) ขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำสิ นค้ำ
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยอสังหำริ มทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน
กำไรจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย
ผลขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ผลต่ำงจำกกำรลดค่ำเช่ำ
กำไรที่เกิดจำกกำรสู ญเสี ยกำรควบคุมเนื่องจำกบริ ษทั ย่อยเลิกกิจกำร
ผลขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ดอกเบี้ยรับ
กำรเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้สินดำเนินงำน
ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้อื่น
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็ นหลักประกัน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รำยได้รอตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ภำษีเงินได้จ่ำยออก
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากการดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยำวอื่น
เงินสดรับจำกกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้ออสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจำกกำรขำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินให้กยู้ ืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
เงินสดรับชำระคืนจำกเงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
เงินสดรับชำระคืนจำกเงินให้กยู้ ืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยรับ
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

งบกำรเงินรวม
ปี 2562
ล้ำนบำท

ปี 2561
ล้ำนบำท
23.0
3.5
7.9
2.1
0.6
7.3

(2.3)
18.1
(1.9)
6.7
1.2
(524.8)
14.6

(5.0)
864.2

(1.6)
0.3
(5.7)
669.6

164.9
47.2
91.0

9.0
(291.7)
(60.5)

3.6
7.4
(3.8)
(7.0)
(12.9)
0.2
(38.7)
1,116.1

11.4
175.5
0.1
(4.4)
0.2
(32.3)
477.1

0.4
(34.3)
5.2
(144.3)
(22.1)
(39.4)
-

(10.0)
583.4
(65.6)
16.0
9.5
(464.7)
(3.3)
-

-

27.8

4.6
(229.9)

5.7
98.9

ปี 2563
ล้ำนบำท
0.9
4.2
0.4
7.0
0.1

4.4
0.2
0.0
(8.4)
884.1
(156.8)
(57.7)
(868.3)
17.7
(5.0)
(36.6)
961.7
(10.0)
(2.7)
(10.5)
(4.4)
(93.2)
618.4

(7.5)
(148.7)
2.6
(974.7)
(10.1)
(63.0)
63.0
8.0
(8.0)
8.7
(1,129.7)
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SNC
งบกระแสเงินสด

งบกำรเงินรวม
ปี 2562
ล้ำนบำท

ปี 2561
ล้ำนบำท

ปี 2563
ล้ำนบำท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมโดยอำนำจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
เงินสดรับจำกเงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดจ่ำยเพื่อชำระเงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดจ่ำยชำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
เงินปันผลจ่ำยให้ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั
เงินปันผลจ่ำยให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
ดอกเบี้ยจ่ำย
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

788.0
(973.6)
(287.8)
(7.0)
(31.5)
(511.9)

735.0
(1,036.7)
(287.8)
(18.3)
(10.9)
(618.6)

(15.1)
4,864.4
(3,654.2)
(38.9)
(201.4)
(13.0)
(33.4)
908.3

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ สุ ทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
ผลกระทบของอัตรำแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ ต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ ปลายงวด

374.2
374.2
505.4
879.6

(42.7)
(0.2)
(42.9)
879.7
836.8

397.1
1.2
398.3
836.7
1,235.0

อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตรำส่ วนทำงกำรเงินที่สำคัญ

หน่วย

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

อัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตรำส่ วนสภำพคล่อง
อัตรำส่ วนสภำพคล่องหมุนเร็ ว
อัตรำส่ วนสภำพคล่องกระแสเงินสด
อัตรำส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตรำส่ วนหมุนเวียนสิ นค้ำคงเหลือ/1
ระยะเวลำขำยสิ นค้ำเฉลี่ย
อัตรำส่ วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้
ระยะเวลำชำระหนี้
วงจรเงินสด
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทากาไร
อัตรำกำไรขั้นต้น
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
อัตรำกำไรอื่น
อัตรำส่ วนเงินสดต่อกำรทำกำไร /2
อัตรำกำไรสุ ทธิ
อัตรำกำไรสุ ทธิปรับปรุ งรำยกำรพิเศษ/3
อัตรำผลตอบแทนของผูถ้ ือหุ้น/4

เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ
วัน
เท่ำ
วัน
เท่ำ
วัน
วัน

1.4
1.1
0.7
6.8
53
19.4
19
5.1
71
0.5

1.3
0.9
0.3
7.7
47
14.8
24
5.0
73
(2)

1.2
0.7
0.2
9.7
37
8.4
43
4.6
78
2

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

13.4
6.2
2.1
279.0
6.6
6.6
15.8

9.9
3.5
8.6
158.7
10.0
4.7
11.3

8.7
3.9
0.0
177.7
4.5
4.5
12.2

อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
อัตรำส่ วนทำงกำรเงินที่สำคัญ

หน่วย

/5

ร้อยละ
ร้อยละ
เท่ำ

9.0
30.8
1.4

6.7
25.9
1.4

6.3
14.2
1.4

อัตรำส่ วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน (Cash basis) /8

เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ

0.6
37.7
0.9

0.6
35.7
0.2

1.2
13.9
0.2

อัตรำส่ วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน (Cash basis) ปรับปรุ ง/9

เท่ำ

2.2

0.3

3.8

ร้อยละ

66.8

33.9

52.9

อัตรำผลตอบแทนจำกสิ นทรัพย์
อัตรำผลตอบแทนจำกสิ นทรัพย์ถำวร /6
อัตรำหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ /7
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตรำส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
อัตรำส่ วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี้ย/7

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล/10

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

หมำยเหตุ
/1
อัตรำส่ วนหมุนเวียนสิ นค้ำคงเหลือ คำนวณโดยต้นทุนขำยหำรด้วยสิ นค้ำคงเหลือรวม (เฉลี่ย)
/2
อัตรำส่ วนเงินสดต่อกำรทำกำไร คำนวณโดยใช้กระแสเงินสดจำกกำรดำเนิ นงำนภำยหลังปรับปรุ งกำไรจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์สิน / กำไรจำกกำร
ดำเนินงำน
/3
อัตรำกำไรสุ ทธิ ปรับปรุ งรำยกำรพิเศษ คำนวณโดยปรับปรุ ง รำยกำรกำไรจำกกำรจำหน่ ำยสิ ทธิ กำรเช่ ำที่ดิน อำคำรและโรงงำน ( “กาไรจากการ
จาหน่ ายทรั พ ย์ สิ น ”) และกำรตัด จ ำหน่ ำยส่ ว นต่ อ เติ ม อำคำรเมื่ อมี กำรย้ำยโรงงำนและกำรจ่ ำยเงิ น ชดเชยพนั ก งำนรวมถึ ง กำรบันทึ กส ำรอง
ผลประโยชน์พนักงำนตำมกฎหมำย (“เงินชดเชย”)
/4
อัตรำผลตอบแทนของผูถ้ ือหุ้น คำนวณโดยกำไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ภำยหลังปรับปรุ งรำยกำรกำไรจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์สินและเงิน
ชดเชยหำรด้วยส่ วนของผูถ้ ือหุ้น เฉพำะส่ วนของบริ ษทั ใหญ่เฉลี่ย
/5
อัตรำผลตอบแทนจำกสิ นทรัพย์ คำนวณโดยกำไรสุ ทธิส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ภำยหลังปรับปรุ งรำยกำรกำไรจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์สินและเงิน
ชดเชยหำรด้วยสิ นทรัพย์รวมเฉลี่ย
/6
อัตรำผลตอบแทนจำกสิ นทรัพย์ถำวร คำนวณโดยกำไรสุ ทธิ หลังปรับปรุ งรำยกำรกำไรจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์สินและเงินชดเชย บวกด้วยค่ำเสื่ อม
รำคำหำรด้วยสิ นทรัพย์ถำวรสุ ทธิเฉลี่ย
/7
อัตรำส่ วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี้ย คำนวณโดยกระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรดำเนิ นงำนปรับปรุ งกาไรจากการจาหน่ ายทรั พย์ สิน
บวกด้วยดอกเบี้ยจ่ำยจำกกำรดำเนินงำน และภำษี หำรด้วยดอกเบี้ยจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนและลงทุน
/8
อัตรำส่ วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน (Cash basis) คำนวณโดยกระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรดำเนินงำน หำรด้วยผลรวมของ (1)
เงินสดจ่ำยคืนหนี้ สินที่มีภำระดอกเบี้ย (2) เงินสดจ่ำยซื้ อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน และ(3) เงินปั นผลจ่ำย (กำรจ่ำย
ชำระหนี้สิน + รำยจ่ำยลงทุน + ซื้อสิ นทรัพย์+เงินปันผลจ่ำย
/9
อัตรำส่ วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน (Cash basis) ปรับปรุ ง คำนวณโดยกระแสเงิ นสดสุ ทธิ ได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนิ นงำนหำรด้วย
ผลรวมของ (1) เงินสดสุ ทธิจำกกำรรับชำระและกำรคืนหนี้ สินทีม่ ีภำระดอกเบี้ย (2) เงินสดจ่ำยซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำร
ลงทุน และ(3) เงินปันผลจ่ำย (กำรจ่ำยชำระหนี้สิน + รำยจ่ำยลงทุน + ซื้อสิ นทรัพย์+เงินปันผลจ่ำย)
/10
กำไรสุ ทธิ ในปี 2562 ส่ วนหนึ่ งได้มำจำกกำไรพิเศษจำกกำรขำยโรงงำนจำนวน 420 ล้ำนบำท บริ ษทั จึงกันเงินส่ วนนี้ไว้สำหรับกำรลงทุนเพื่อขยำย
กำรด ำเนิ นงำน หัก ค่ำใช้จ่ำยพิเศษอื่นๆ รวม 37 ล้ำนบำท เช่ น กำรตัด จำหน่ ำยส่ วนต่อเติ มอำคำรเมื่ อมีกำรย้ำยโรงงำนและกำรจ่ำยเงิ นชดเชย
พนักงำนและกำรบันทึกสำรองผลประโยชน์พนักงำน 400 วัน ตำมกฎหมำยใหม่ จึงมีกำไรจำกกำรดำเนิ นงำน 339 ล้ำนบำท นำมำจัดสรรเป็ นเงิน
ปันผล คิดเป็ นอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล 72%

5
5.1

ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
ข้ อมูลทั่วไปของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
(1) นำยทะเบียนหลักทรัพย์
: บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สถำนที่ต้งั
: 62 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดำภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหำนคร
โทรศัพท์
โทรสำร

: 02-009-9999
: 02-009-9992
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(2)

(3)

(4)

ผูส้ อบบัญชี
สถำนที่ต้งั
โทรศัพท์
โทรสำร
ผูต้ รวจสอบภำยใน
สถำนที่ต้งั
โทรศัพท์
โทรสำร
ที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน
สถำนที่ต้งั
โทรศัพท์
โทรสำร

: บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
: อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร์ 1 ชั้น 50 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร
กรุ งเทพมหำนคร 10120
: 02-677-2000
: 02-677-2222
: บริ ษทั ยูนีค แอดไวเซอร์ จำกัด
: 253 ชั้น 25 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนคร 10110
: 02-261-9699
: 02-261-9697
: บริ ษทั ที่ปรึ กษำ เอเซีย พลัส จำกัด
: ชั้น 11 อำคำรสำธรซิต้ ี 175 ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่ มหำเมฆ
เขตสำทร กรุ งเทพมหำนคร
: 02-680-4002-3
: 02-670-9291

5.2
5.2.1

ข้ อมูลสาคัญอื่น
ข้อมูลอื่นที่อำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ
- ไม่มี 5.2.2 ข้อจำกัดของผูถ้ ือหุ้นในต่ำงประเทศ
- ไม่มี 5.3
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพำททำงกฎหมำย ในคดีดงั ต่อไปนี้
• คดีที่อำจมีผลกระทบด้ำนลบต่อสินทรัพย์ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
• คดีที่กระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั อย่ำงมีนยั สำคัญ
• คดีที่มิได้เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติของบริ ษทั
5.4
ประวัติการทาผิดกฎหมาย
ในระยะเวลำ 10 ปี ที่ผำ่ นมำ คณะกรรมกำรและคณะผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ไม่มีผใู ้ ดเคยถูกไล่ออก ปลดออก
ให้ออก หรื อต้องคดี เนื่องจำกกำรกระทำทุจริ ต หรื อเคยถูกฟ้องล้มละลำย หรื อถูกต้องโทษอำญำ หรื อมีขอ้ พิพำท
หรื อกำรถูกฟ้องร้องซึ่งอยูร่ ะหว่ำงกำรตัดสิ น
5.5
ตลาดรอง
- ไม่มี5.6
สถาบันการเงินที่ติดต่ อประจา (เฉพำะกรณี ที่บริ ษทั ออกตรำสำรหนี้)
- ไม่มี-
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ส่วนที่ 2 การกากั บดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
6.
6.1

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั มัน่ ใจว่าการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นปั จจัยสาคัญที่แสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริ หาร
จัดการที่มีประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมัน่ และความมัน่ ใจต่อผูถ้ ือหุ้น ผูล้ งทุน ผูม้ ีส่วนได้
เสี ยและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย จะนาไปสู่ ความสาเร็ จในการดาเนิ นธุรกิจและเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่ งเสริ มการเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืนของบริ ษทั จึงได้พิจารณาจัดทานโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนจริ ยธรรมในการประกอบธุรกิจของ
คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ฝ่ ายจัดการ และพนักงาน ตามระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งจัดทานโยบาย
การกากับดูแลกิจการที่ ดีของบริ ษทั ซึ่ งสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดีสาหรั บบริ ษทั จดทะเบี ยนมาเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิ
6.2
จรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษทั ยึดมัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจในหลักจริ ยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใสและดาเนินธุรกิจภายใต้
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความยัง่ ยืนแก่ธุรกิจและรักษาผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยและสังคม นาไปสู่
การเป็ นองค์กรบรรษัทภิบาลที่แท้จริ ง ดังนี้
หลักการ
1.ความซื่อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส
2. ความรู ้ ความสามารถในการประกอบธุรกิจ
3.ความรับผิดชอบต่อสังคม และส่วนรวม 4.ความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ้น
5.ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
6.ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง
7.ความรับผิดชอบต่อคู่คา้
8.ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
9.ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
10.การดารงฐานะทางการเงิน
11.การปฏิบตั ต่อเจ้าหนี้
12. การไม่ละเมิดสิ ทธิมนุษยชนแก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง
จรรยาบรรณคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
1. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
2. จรรยาบรรณผูบ้ ริ หาร
3. จรรยาบรรณของพนักงาน
หมายเหตุ: รายละเอียดจรรยาบรรณธุรกิจ ตามเอกสารแนบที่ 4
6.3
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่
ผ่านมา
6.3.1 บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสาคัญ
และความรับผิดชอบที่ มีต่อผูถ้ ื อหุ้นและผู ้มีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั อย่างต่อเนื่ อง รวมถึ ง คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้
ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมัน่ ให้แก่ ผูถ้ ือหุ้น ผูล้ งทุน และผูเ้ กี่ยวข้อง
ทุกฝ่ าย จึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ แนวปฏิบตั ิจริ ยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและคู่มือการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ โดยมี 2563 ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และฝ่ ายจัดการได้มีการทบทวน
นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ต่างๆ ดังนี้
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริ ษทั ได้มีการทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการปรับปรุ งนโยบายให้สอดคล้องกับ ระเบียบ
ปฏิบตั ิที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จด
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ทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : “CG Code ปี 2560”) ซึ่งได้วางหลักปฏิบตั ิสาหรับคณะกรรมการ 8 ข้อ
หลัก คือ
1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยัง่ ยืน
2. กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
3. เสริ มสร้างคณะกรรมการที่มีประสิ ทธิผล
4. สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสู งและการบริ หารบุคลากร
5. ส่งเสริ มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
6. ดูแลให้มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ้น
บริ ษทั ได้กาหนดแนวปฏิบตั ิเพิ่มเติมที่บริ ษทั ควรจะดาเนินการแก้ไขปรับปรุ งให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของ
บริ ษทั และให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนา CG Code ไปปรับใช้
จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษทั ได้ทบทวนคู่มือจริ ยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่ อ ให้ กรรมการบริ ษ ัท ผูบ้ ริ ห าร และพนักงานทุ กคน มี กรอบแนวทางปฏิ บัติ ที่ จะด าเนิ น ธุ รกิ จในหลักจริ ยธรรม
คุณธรรม ความซื่ อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใสและดาเนิ นธุ รกิจภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ ดี เพื่อสร้างความยัง่ ยืนแก่
ธุรกิจและรักษาผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยและสังคม นาไปสู่การเป็ นองค์กรบรรษัทภิบาลที่แท้จริ ง
กฎบัตรคณะกรรมการ และนโยบายการปฏิบตั ิงานด้านต่างๆ
บริ ษทั ได้ทบทวนกฎบัตร และนโยบายการปฏิบตั ิงานด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแล
กิจการที่ดี เป็ นปัจจัยสาคัญที่แสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วย
สร้างความเชื่ อมัน่ ต่อผูถ้ ือหุ้น ผูล้ งทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ยและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ซึ่ งจะนาไปสู่ ความสาเร็ จในการดาเนิ น
ธุ รกิ จและเพื่ อเพิ่มมู ลค่าและส่ งเสริ มการเติ บโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั ได้เปิ ดเผยนโยบายฉบับเต็มไว้ที่
www.sncformer.com
นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
เนื่ อ งจากการให้ ข องขวัญ ทรั พ ย์สิ น ของก านั ล หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด ที่ ไ ม่ เหมาะสมย่ อ มจะท าให้ เกิ ด
ภาพลักษณ์ของการเกื้อหนุน หรื อมีพนั ธะต่อกัน อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ และอาจทาให้
บริ ษทั เสี ยประโยชน์ในที่สุด ซึ่งบริ ษทั ไม่สนับสนุนการกระทาดังกล่าว บริ ษทั จึงได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ไม่ให้ ไม่รับ
ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกานัล และประโยชน์อื่นใด เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการถือปฏิบตั ิตอ่ ไป โดยในปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั
ได้ดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการทุจ ริ ต เช่น แจ้งสื่ อสารข้อมูลไปยังลูกค้า คู่คา้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยเกี่ยวกับนโยบาย
ของบริ ษทั “No gift policy” ทั้งนี้บริ ษทั ได้เปิ ดเผยนโยบายฉบับเต็มไว้ที่ www.sncformer.com
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ส่วนที่ 2 การกากั บดูแลกิจการ

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน
เพื่อให้ผูถ้ ือหุ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรี ยนโดยตรงต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ในกรณี ได้รับความไม่เป็ นธรรมหรื อความเดือนร้อนจากการกระทาของบริ ษทั นอกจากนี้พนักงานทุกคนมีหน้าที่ตอ้ ง
รายงานเหตุการณ์หรื อพฤติกรรมในที่ทางานที่ไม่ถูกต้องหรื อสงสัยว่าจะไม่ถูกต้องหรื อละเมิดต่อธรรมภิบาลของบริ ษทั
กฎระเบี ยบหรื อกฎหมายใดๆ ต่อผูบ้ ังคับบัญ ชา และบริ ษทั ได้จัดช่ องทางสาหรับพนักงานเพื่อปรึ กษาหรื อแจ้งเหตุ
โดยตรง โดยผ่านช่องทางดังนี้
1. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของประธานกรรมการบริ ษทั satit.ck@gmail.com หรื อ
2. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของประธานกรรมการบริ หาร ที่ somchai@sncformer.com หรื อ
3. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ bsuchat@yahoo.com หรื อ
4. แจ้งผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของบริ ษทั http://www.sncformer.com (หัวข้อ แจ้งเบาะแส) หรื อ
5. แจ้งผ่านช่องทาง โทรศัพท์ เบอร์ 02-108-0360-66 (ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ / เลขานุการบริ ษทั )หรื อ
6. แจ้งผ่านช่องทาง กล่องแดงรับแจ้งเบาะแส (ตั้งอยูท่ ี่ตึกสานักงานใหญ่และที่ระยอง)
และบริ ษทั ยังเปิ ดให้บุคคลทัว่ ไป สามารถร้องเรี ยนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่
ไม่เหมาะสมหรื อขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษทั ต่อกรรมการตรวจสอบ โดยบริ ษทั จะรับฟั งทุกข้อร้องเรี ยนอย่าง
เสมอภาค โปร่ งใส เอาใจใส่ และให้ความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย มีการกาหนดระยะเวลาดาเนินการที่เหมาะสม มีการรักษา
ความลับและคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน โดยส่งอีเมล์ถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ bsuchat@yahoo.com
• ในปี 2563 ไม่มีขอ้ ร้องเรี ยนในกรณี ละเมิดต่อธรรมาภิบาล กฎระเบียบ หรื อกฎหมาย จากผูม้ ีส่วนได้เสี ย
• ไม่มีกรรมการลาออกอันเนื่องจากประเด็นเรื่ องการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั
• ไม่มีกรณี เกี่ยวกับชื่อเสี ยงในทางลบของบริ ษทั อันเนื่ องมาจากความล้มเหลวในการทาหน้าที่สอดส่ อง
ดูแลของคณะกรรมการ
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
บริ ษทั ได้มีการกาหนดนโยบายการความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มให้
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับ มีการปฏิบตั ิงานอย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรม คานึ งถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ วนรวม เพื่อให้การดาเนิ นธุ รกิจเติบโตอย่างยัง่ ยืน จึงมีการจัดทานโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่วนรวม โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ (ทั้งนี้บริ ษทั ได้เปิ ดเผยนโยบายฉบับเต็มไว้ที่ www.sncformer.com)
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
3. การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
4. การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
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5.
6.
7.
8.

ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม

6.3.2

การปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ดร.
สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริ หาร นายสมชาย งามกิจเจริ ญ ลาภ กรรมการผูจ้ ัดการ เเละตัวเเทนจาก
บ ริ ษั ท เข้ า รั บ 1) ร าง วั ล Best Company Performance Awards 2) ร าง วั ล Outstanding CEO Awards 3) ร าง วั ล
Outstanding Investor Relations Awards และ 4) รางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) Awards ประจ าปี
2563 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563

6.3.3

การปฏิบัติตามโครงการ CGR และ โครงการประเมินคุณภาพประชุมผู้ถือหุ้น AGM
โครงการสำรวจและติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน CGR
โครงการสารวจและติ ด ตามพัฒ นาการด้านการกากับ ดู แ ลกิ จการของบริ ษ ัท จดทะเบี ยนในประเทศไทย
(Corporate Governance Report : CGR) ซึ่งบริ ษทั ได้มีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การประเมินซึ่งแบ่งเป็ น 5 หมวด ได้แก่
1. สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น 2. การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3. บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย 4. การเปิ ดเผยข้อมูลและ
ความโปร่ งใส 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในปี 2561-2563 ทางบริ ษทั ได้รับคะแนนประเมินในระดับ ดีเลิศ (CG 5 ดาว)
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ส่วนที่ 2 การกากั บดูแลกิจการ
โครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM )
ในปี 2563 ทางบริ ษทั ได้มีการปฏิบตั ิตาม โครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น (AGM) ของ
บริ ษทั จดทะเบียน จัดทาโดยสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มให้บริ ษทั จดทะเบียนให้ความสาคัญ
กับการประชุมผูถ้ ือหุ้นประจาปี และรักษาระดับมาตรฐานการประชุมผูถ้ ือหุ้นประจาปี ให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกันและ
เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งในปี 2563 ทางบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี
บริ ษทั ได้รับการประเมิน 100/100 คะแนนตามแบบ AGM Checklist ประจาปี 2563
7
7.1

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้ อมู ลสำคัญ เกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่น ๆ
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

7.2
7.2.1

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 8 ท่าน (เป็ น
จานวนเกินกว่ากึ่งหนึ่ งของคณะกรรมการทั้งคณะ) กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร 8 ท่าน ( เป็ นจานวนร้อยละ 80 ของ
คณะกรรมการทั้งคณะ) กรรมการอิสระที่เป็ นผูห้ ญิง 1 ท่านคือ นางชนิสา ชุติภทั ร์
7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล
ลาดับที่
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1
นายสาธิต
ชาญเชาวน์กุล
ประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการอิสระ
2
ดร.สมชัย
ไทยสงวนวรกุล
ประธานกรรมการบริ หาร
3
นายวิศาล
วุฒิศกั ดิ์ศิลป์
กรรมการอิสระ
4
นายชัยศักดิ์
อังค์สุวรรณ
กรรมการอิสระ
5
นายสุ ชาติ
บุญบรรเจิดศรี
กรรมการอิสระ
6
นางชนิสา
ชุติภทั ร์
กรรมการอิสระ
7
พล. ต. ท. นพ. นพศักดิ์
ภูวฒั นเศรษฐ
กรรมการอิสระ
8
นายศิโรตม์
สวัสดิ์พาณิ ชย์
กรรมการอิสระ
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ลาดับที่
9
นายสมใจ
10 นายสมชาย
โดยมี น.ส.เนตรชนก

รายชื่อ
เชาวน์พานิช
งามกิจเจริ ญลาภ
ไทยสงวนวรกุล

ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ
กรรมการและกรรมการบริ หาร
เป็ นเลขานุการบริ ษทั

ทั้งนี้ นิยามความเป็ นอิสระของกรรมการบริ ษทั เข้มกว่าตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ได้แก่
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ให้นับ
รวมการถือหุ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา
ในบริ ษทั บริ ษทั ย่อย หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่าสองปี
3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่ เป็ น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย
4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผูส้ อบบัญชี ของ
บริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูถ้ ื อหุ้ น รายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจควบคุม ของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ ้น จากการมี ล ักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้ บริ การทางวิชาชี พ ใด ๆ ซึ่ งรวมถึ งการให้ บ ริ การเป็ นที่ ป รึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ้น
ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
8) ไม่ป ระกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดี ยวกัน และเป็ นการแข่งขัน ที่ มีนัยกับ กิ จการของบริ ษัท บริ ษทั ย่อ ย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่ วนที่มีนยั ในห้างหุ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับ
เงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่
มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย
9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย
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ส่วนที่ 2 การกากั บดูแลกิจการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามแทนบริ ษทั คือ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ลงลายมือชื่อร่ วมกับ นายสมชาย งามกิจ
เจริ ญลาภ รวมเป็ นสองคนและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมี อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริ ห ารจัดการและดาเนิ น กิจการของบริ ษทั ให้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ้นทุกราย โดยรวมถึงอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สาคัญ
ทั้งนี้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้าที่ที่กาหนดนั้นต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้คณะกรรมการ
ชุดย่อย ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและ
อนุ มตั ิรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสี ยหรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทากับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(ถ้ามี) ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว ใน
เว็บไซด์บริ ษทั https://www.sncformer.com/th
7.3

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย
1.
คณะกรรมการตรวจสอบ
2.
คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน
3.
คณะกรรมการบริ หาร
4.
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
5.
คณะกรรมการส่งเสริ มธรรมาภิบาล สังคมและสิ่ งแวดล้อม
โครงสร้ างคณะกรรมการและการจัด การ มี ก ารตรวจสอบและถ่ ว งดุ ล กัน อย่างเพี ย งพอโดยนอกจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และมีการมอบอานาจระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ ายจัดการที่ชัดเจน
โดย
1. มีการจัดทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และบันทึกเป็ นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน
2. ระบุขอบเขตอานาจหน้าที่ของผูร้ ับมอบอย่างชัดเจน
- ขอบเขตดังกล่าวไม่รวมถึง การอนุมตั ิให้ทารายการที่ผรู ้ ับมอบอานาจหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วน
ได้เสี ยหรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ในการระบุขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด โดยเฉพาะคณะกรรมการบริ หารและประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร ได้ระบุถึงอานาจอนุ มตั ิไว้อย่างชัดเจน เช่น ลักษณะรายการที่ได้รับมอบอานาจและวงเงินที่สามารถ
อนุมตั ิของแต่ละรายการ ทั้งนี้ ขอบเขตนั้นไม่กว้างเกินไป เช่น กรรมการมีอานาจหน้าที่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับบริ ษทั และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ทั้งนี้ได้นากฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย (sub-committee charter) ทั้งฉบับไป
เปิ ดเผยในเว็บไซด์บริ ษทั https://www.sncformer.com/th
7.3.1
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7.3.2

รายชื่อของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ ควบคุมระบบภายในของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ รวม
ไปถึงการสอบทานรายงานทางการเงิน ให้ถูกต้อง น่ าเชื่ อถื อ ตรงตามระเบี ยบและข้อกฎหมายของตลาดหลักทรั พย์
ตรวจสอบการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น การฝ่ าฝื นจรรยาบรรณด้านอื่นๆ รวมถึงการจัดทารายงานโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงาน
ประจาปี ของบริ ษทั โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
1. นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นางชนิสา ชุติภทั ร์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายพรชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นางชนิ สา ชุ ติภทั ร์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็ นกรรมการตรวจสอบที่ มีความรู ้ และ
ประสบการณ์ดา้ นบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะทาหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริ ษทั โดยนางชนิ
สา ชุ ติ ภัท ร์ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาตรี และระดั บ ปริ ญญาโท จากคณะพาณิ ชยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน มี ห น้าที่ คดั เลื อกบุคคลที่ มี คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดารง
ตาแหน่ งคณะกรรมการบริ ษทั กรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริ หาร กาหนดค่าตอบแทน และรู ปแบบการจ่าย
ค่าตอบแทนเพื่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และรายงานผลโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของ
บริ ษทั ฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
1. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายวิศาล วุฒิศกั ดิ์ศิลป์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. พล.ต.ท. นพศักดิ์ ภูวฒั นเศรษฐ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายรัฐภูมิ นันทปถวี

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ห าร มี ห น้าที่ บ ริ ห ารกิ จการของบริ ษ ัท ฯ ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข้อ บังคับ นโยบาย ระเบี ย บ
ข้อกาหนด ให้คาปรึ กษาและข้อเสนอแนะต่อประธานกรรมการบริ หาร ในการตัดสิ นใจในกลยุทธ์ ทิศทางการดาเนิ น
ธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากรให้กบั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมทั้งสร้างระบบการทางานของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยให้ไปในทิศทางเดียวกัน
ประธานกรรมการบริ ห าร มี ห น้ าที่ บริ ห ารจัด การและควบคุ ม ดู แ ลการด าเนิ น กิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การ
บริ หารงานทัว่ ไปของบริ ษทั เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริ ษทั รวมถึ งการ
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ส่วนที่ 2 การกากั บดูแลกิจการ
อนุมตั ิการจัดซื้ อ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั โดยณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการ
บริ หาร ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
1. นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล
2. นายสมชาย งามกิจเจริ ญลาภ /1
นางสาวอัจฉรา นิวงษา

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
เลขานุการคณะกรรมการบริ หาร

/1

นายสมชาย งามกิจเจริ ญลาภ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ หารจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 แทนนายสมบุญ เกิด
หลินที่ลาออกไป เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

4.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ กาหนดนโยบายและกรอบการดาเนินงานการ
บริ ห ารความเสี่ ยงทุ กประเภทของบริ ษ ัท ฯ กาหนด กลยุท ธ์ที่ ใช้ในการบริ ห ารความเสี่ ยง กากับ ดู แ ล ติ ด ตามและ
ประเมินผลการดาเนิ นงาน เพื่อทบทวนและพัฒนาระบบ รวมทั้งมีการจัดทา วิเคราะห์ ประเมินปั จจัยความเสี่ ยงที่อาจ
เกิดขึ้น ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ทั้งความเสี่ ยงที่มาจากภายนอกและที่จะเกิดขึ้นภายในบริ ษทั ฯ โดย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
1. นายสมชาย งามกิจเจริ ญลาภ /1

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

นายพรชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล

เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง

/1

นายสมชาย งามกิจเจริ ญลาภ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม
2563 แทนนายสมบุญ เกิดหลินที่ลาออกไป เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

5.คณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการส่งเสริ มธรรมาภิบาล สังคมและสิ่ งแวดล้อม มีหน้าที่ ปฏิบตั ิงาน เพื่อให้เป็ นไปตามหลักบรรษัทภิ
บาลของสถาบันกากับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยการปฏิบตั ิคานึ งความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม ส่งเสริ มการเผยแพร่ วฒั นธรรมในการกากับดูแลกิจการที่ดี การมีส่วนร่ วมในการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อมเพื่ อการพัฒ นาที่ ยง่ั ยืน ให้ เป็ นที่ เข้าใจทั่ว ทุ กระดับ โดย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 คณะกรรมการ
ส่งเสริ มธรรมาภิบาล สังคมและสิ่ งแวดล้อม ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวสิ นีนารถ ไทยสงวนวรกุล /1
นางสาวขนิษฐา สุวรรณผา

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการส่งเสริ มธรรมาภิบาล สังคม และสิ่ งแวดล้อม
เลขานุการคณะกรรมการส่ งเสริ มธรรมาภิบาล สังคม และสิ่ งแวดล้อม

/1

นางสาวสิ นีนารถ ไทยสงวนวรกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็ นประธานกรรมการส่งเสริ มธรรมาภิบาล สังคม และสิ่ งแวดล้อมจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่
7/2563 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 แทนนายสมบุญ เกิดหลินที่ลาออกไป เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
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7.4
7.4.1

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั มีจานวน 10 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
1. นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล
ประธานกรรมการบริ หาร
2. นางสาวสิ นีนารถ ไทยสงวนวรกุล
ผูช้ ่วยประธานกรรมการบริ หาร
3. นายสมชาย งามกิจเจริ ญลาภ
กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายผลิต
4. นายสุ รชัย ชัยณรงค์
กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายผลิต
5. นายซาโตชิ โอโน
กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายผลิต
6. นายฝัน นามปัดถา
กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายผลิต
7. นายสิ นโสภณ นันทนฤมิตร
กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายผลิต
8. นายสวัสดิพร ทองปาน
กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายการตลาด
9. นางสาวชญาภา ไทยสงวนวรกุล
กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายซัพพลายเซน
10. นายรัฐภูมิ นันทปถวี
กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
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ส่วนที่ 2 การกากั บดูแลกิจการ
7.4.2

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร
บริ ษทั กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ หารและผูบ้ ริ หารตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ ความรู ้ ความสามารถให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ได้กาหนดจ่ายค่าตอบแทน เช่ น เงินเดื อน ค่ารถประจาตาแหน่ ง ค่าสวัสดิ การ ค่า
โทรศัพท์ เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และอื่นๆ เป็ นต้น
7.4.3 จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร
7.4.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินให้แก่ผบู ้ ริ หาร รายละเอียดดังนี้
ปี 2562 /2
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
จานวน
ค่าตอบแทน
จานวน
(ราย)
(ล้านบาท)
(ราย)
เงินเดือนและโบนัส
5
15.1
12
/1
5
6.9
12
อื่นๆ
รวม
22.0

ปี 2563 /3
ค่าตอบแทน
(ล้านบาท)
21.5
2.5
24.0

/1

ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่ารถประจาตาแหน่ง ค่าสวัสดิการ ค่าโทรศัพท์ เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

/2

/3

ผูบ้ ริ หารในปี 2562 ได้แก่ นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล นายสมบุญ เกิ ดหลิน นายสุ รพล แย้มเกษม นายรัฐภูมิ นัน ทปถวี และนางสาวสิ นี นารถ ไทย
สงวนวรกุล
ผูบ้ ริ หารในปี 2563 นายสมบุญ เกิดหลิน ได้ลาออกจากการเป็ นพนักงานบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ซึ่งบริ ษทั ได้แต่งตั้งนายสมชาย งามกิจเจริ ญ
ลาภ เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริ หาร มีผลตั้งแต่วนั ที่ 13 พฤษภาคม 2563 และนายสุ รพล แย้มเกษม ได้ลาออกจากการเป็ นพนักงานบริ ษทั เมื่อวันที่ 1
มิถุนายน 2563

7.4.3.2 ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี7.4.3.3 การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ และ ผู้บริหาร
ชื่อ-สกุล
1
2

3
4
5

นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล (ทางตรง)
บริ ษทั เอส เอ็น ซี โฮลดิ้ง จากัด (ทางอ้อม)
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางชนิสา ชุติภทั ร์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

31 ธันวาคม
2562
14,043,322
91,000,100
1,698,300
517,000
-

จำนวนหุ้น
การซื้อขายระหว่างปี
ซื้อเพิ่ม
จำหน่าย
2,543,300
-

31 ธันวาคม
2563
16,586,622
91,000,100
1,698,300
517,000
87
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ชื่อ-สกุล
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

88

นายวิศาล วุฒิศกั ดิ์ศิลป์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
พล. ต.ท. นพ. นพศักดิ์ ภูวฒั นเศรษฐ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิ ชย์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสมใจ เชาว์พานิช
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสมชาย งามกิจเจริ ญลาภ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวสิ นีนารถ ไทยสงวนวรกุล
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสุ รชัย ชัยณรงค์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายซาโตชิ โอโน
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายฝัน นามปัดถา
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสิ นโสภณ นันทนฤมิตร
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสวัสดิพร ทองปาน
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวชญาภา ไทยสงวนวรกุล
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายรัฐภูมิ นันทปถวี
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

31 ธันวาคม
2562
8,373,700
24,422
-

จำนวนหุ้น
การซื้อขายระหว่างปี
ซื้อเพิ่ม
จำหน่าย
1,652,300
20,069
19,860
13,536
5,000
-
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31 ธันวาคม
2563
10,026,000
20,069
19,860
13,536
5,000
24,422
-

ส่วนที่ 2 การกากั บดูแลกิจการ
7.5

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
จำนวนพนักงานทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีจานวนบุคลากร ดังนี้
จานวนพนักงาน (คน)
ฝ่ าย / แผนก
31 ธ.ค. 2561
31 ธ.ค. 2562
31 ธ.ค. 2563
1. ฝ่ ายผลิต
1,099
990
837
2. ฝ่ ายซ่อมบารุ ง
21
32
26
3. ฝ่ ายการตลาด
1
1
4. ฝ่ ายซัพพลายเชน
64
111
78
5. ฝ่ ายควบคุมคุณภาพ
42
43
8
6. ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
38
35
25
7. ฝ่ ายบุคคล
27
30
27
8. ฝ่ ายการจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศ
15
12
11
9. หน่วยงานตรวจสอบภายใน
6
6
4
รวม
1,313
1,260
1,016
พนักงานสัญญาจ้าง (Outsource)
436
793
1,761
รวมทั้งสิ้น
1,749
2,053
2,777

ผลตอบแทนพนักงาน
บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่ อ ยจ่ า ยผลตอบแทนให้ แ ก่ พ นั ก งานในลัก ษณะต่ า งๆ ได้แ ก่ เงิ น เดื อ น โบนั ส และ
ผลประโยชน์พนักงานอื่นๆ เช่น เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นไป
ตามนโยบายการจ้างงานของกลุ่มบริ ษทั โดยในปี 2562- 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินให้แก่
พนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริ หาร) รายละเอียดดังนี้
ผลตอบแทนพนักงานและผูบ้ ริ หาร (ล้านบาท)
ปี 2562
ปี 2563
เงินเดือนและโบนัส
565.9
457.1
/1
อื่นๆ
252.3
333.0
รวม
818.1
790.1
/1

ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าล่วงเวลา ค่าสวัสดิการ เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั เข้าร่ วมกองทุนสารองเลี้ยงชี พ กรุ งไทยสิ นมัน่ คง ซึ่ งจดทะเบียนแล้ว โดยมีบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน กรุ งไทย จากัด เป็ นบริ ษทั จัดการกองทุน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและ
กาลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทางานกับบริ ษทั ในระยะยาว ซึ่ งเป็ นไปตามพระราชบัญญัติกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
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นโยบายบริหารและพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรบุคคลที่ถือว่าสาคัญที่สุดในการร่ วมดาเนินธุรกิจ ที่จะทาให้
บริ ษทั บรรลุเป้าหมายที่ต้งั ไว้ บริ ษทั จึงกาหนดนโยบายโดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ และให้ความรู ้แก่พนักงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการทางานในทุกด้านของพนักงานในทุกระดับอย่างต่อ เนื่อง อันส่ งผลให้เกิดแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์
เพื่อเพิ่มคุณค่าเชิงนวัตกรรมให้แก่บริ ษทั ซึ่ งถือเป็ นหนึ่ งในกลยุทธ์ที่สาคัญของบริ ษทั โดยได้กาหนด หน่ วยงาน HR
รับผิดชอบในสรรหาพนักงานใหม่ นาหลักความต้องการของมนุ ษย์ตามทฤษฎี ของ Maslow มาเป็ นพื้ นฐานในการ
บริ หารบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับพนักงาน ออกแบบสารวจความต้องการฝึ กอบรมประจาปี Daily Management &
Policy Management โดยให้พนักงานทราบเป้ าหมายงาน คุณภาพของงาน วัดความสามารถพนักงานด้วย Radar Chart
ประเมินผลการทางานของพนักงาน หน่วยงาน HR ประเมินประสิ ทธิภาพการฝึ กอบรม พัฒนาบุคลากรให้มี Multi skill
และ Multifunction ให้พนักงานทุกระดับ สามารถนาเสนอโครงการ พัฒนาผูน้ าในอนาคต โดยพัฒนาทักษะความเป็ น
ผูน้ าควบคู่ไปกับการเพิ่มความรู ้ใหม่ๆ รักษาพนักงานที่มีผลการปฏิบตั ิงานดีและมีศกั ยภาพสู ง ดาเนินนโยบาย 4Q คือ
(1) Quality of Product (2) Quality of Service (3) Quality of Environment (4) Quality of work
7.6

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ
เลขานุการบริษัท
ชื่อ
: นางสาวเนตรชนก ไทยสงวนวรกุล
โทรศัพท์
: 089-184-1111
อีเมล
: Netchanok@sncformer.com
*หมายเหตุ: รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 1
หน้าที่และความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท

1. จัดทาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการบริ ษทั หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั รายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้น รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น
2. จัดทาระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษา
เอกสารหรื อหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน
3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หาร
4. ให้คาแนะนาเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ ที่คณะกรรมการบริ ษทั
ต้องการทราบ
5. จัดการประชุมผูถ้ ือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อพึง
ปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
6. บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั
7. ดู แลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่ วนที่ รั บผิดชอบต่อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึ ง
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ส่วนที่ 2 การกากั บดูแลกิจการ
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริ ษทั และการดาเนิ นการอื่นใดให้เป็ นไปตามกฎหมาย และ/หรื อตามที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด และ/หรื อตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
9. ดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
ผู้ทำบัญชี
ชื่อ
: นางสาวปาริ ชาติ เห็มวิพฒั น์
โทรศัพท์
: 086-570-9694
อีเมล
: Parichat@sncformer.com
*หมายเหตุ: รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 1
หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท
ชื่อ
: นายพรชัย ศิริกิจพาณิ ชย์กูล
โทรศัพท์
: 081-761-8117
อีเมล
: pornchai@snc-spec.com
*หมายเหตุ: รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 3
หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Outsource)
ชื่อ
: นายโกศล แย้มลีมูล บริ ษทั ยูนีค แอดไวเซอร์ จากัด
โทรศัพท์
: 0-2261-9699
*หมายเหตุ: รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 3
นักลงทุนสัมพันธ์
ชื่อ
:
โทรศัพท์
:
อีเมล
:

นางสาวสิ นีนารถ ไทยสงวนวรกุล หรื อนายรัฐภูมิ นันทปถวี
085-517-0260 หรื อ 081-901-0061
sineenart@sncformer.com หรื อ rattapoom@sncformer.com
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าสอบบัญชี ในรอบปี บัญชี 2563 จานวน 3,750,000 บาท ให้แก่ บริ ษทั เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
บริษัทและบริษัทย่อย
บาท
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)
830,000
บริ ษทั ย่อยโดยตรง
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชนั่ จากัด
310,000
บริ ษทั เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย จากัด
400,000
บริ ษทั อิมมอทัล พาร์ท จากัด
430,000
บริ ษทั พาราไดซ์ พลาสติก จากัด
220,000
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ครี เอติวิต้ ี แอนโทโลจี จากัด
450,000
บริ ษทั เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ์ จากัด
200,000
บริ ษทั โอดิน พาวเวอร์ จากัด
50,000
บริ ษทั ย่อยที่ถือหุ้นโดยบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชัน่ จากัด
310,000
บริ ษทั เมอิโซะ เอสเอ็นซี พริ ซิชน่ั จากัด
170,000
บริ ษทั อัลทิเมท พาร์ท จากัด
50,000
บริ ษทั อินฟิ นิต้ ี พาร์ท จากัด
230,000
บริ ษทั ยะลาฟ้าสะอาด จากัด
50,000
บริ ษทั โอดิน เมียนมาร์ จากัด
50,000
รวม
3,750,000
8
8.1

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
สรุปผลการปฏิบัติหน้าทีข่ องคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการบริ ษัท มี บ ทบาทส าคัญ ในการก าหนดนโยบายและกลยุ ท ธ์ ที่ อ าจน าไปสู่ ก ารเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรรวมถึงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ การกากับดูแลความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายใน และการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร หรื อการให้ความเห็นอื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาองค์กร
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
การแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการพิจารณาคัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามนโยบายของบริ ษทั และเป็ นผูเ้ สนอชื่ อผูท้ ี่มี
คุณ สมบัติ เหมาะสม เพื่ อ ให้ ได้กรรมการมื ออาชี พ และมี ค วามหลากหลายโดยพิ จารณาจากโครงสร้ าง ขนาด และ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยโครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั จะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1
ใน 2 ของกรรมการทั้งคณะ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อขอความเห็นชอบจากรรมการ จากนั้นจะ
นาเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นผูเ้ ลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป ทั้งนี้คณะกรรมการ
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สรรหาได้พิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจ และแผนในอนาคตจึงได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการโดยใช้เครื่ องมือ
Skill matrix นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาได้เปิ ดโอกาสให้ ผู ้ถื อ หุ้ น มี ส่ ว นร่ ว มในการเสนอชื่ อ กรรมการที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมด้วย
การสรรหาผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาและมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริ หาร และพิจารณาคัดเลือกผูท้ ี่มี
ความเหมาะสมในด้านความรู ้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ กาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ ความรู ้ ความสามารถ
โดยใช้เครื่ องมื อ Skill matrix เพื่อนาเสนอรายชื่ อให้คณะกรรมการบริ ษ ัทและ/หรื อ ที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ้ นเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งต่อไป
คณะกรรมการจัดให้มีการประเมิ นผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุ ดย่อย การประเมิ น
ตนเองรายบุคคล และ การประเมินผลงานของประธานกรรมการบริ หาร (CEO) โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้
1. คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล ให้มีความถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
2. คณะกรรมการประเมินประสิ ทธิภาพในการทางานประจาปี
3. เลขานุการบริ ษทั ฯ สรุ ปผลการประเมิน และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
4. คณะกรรมการดาเนินการปรับปรุ งการดาเนินงานให้มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แบบประเมินผลของคณะกรรมการ มุ่งเน้นการนาผลประเมินไปใช้ประโยชน์ เพื่อการปรับปรุ งการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของคณะกรรมการ โดยมีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้
4 = มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นอย่างดีเยี่ยม
3 = มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นดี
2 = มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นพอสมควร
1 = มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นเล็กน้อย
0 = ไม่มีการดาเนินการในเรื่ องนั้น
แบบประเมิ น ผลคณะกรรมการ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ โครงสร้ างและคุณ สมบัติ ของคณะกรรมการ
บทบาทหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคุ ณ กรรมการ การประชุ ม คณะกรรมการ การท าหน้ าที่ ข องกรรมการ
ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผูบ้ ริ หาร
สรุ ปผลการประเมินผลคณะกรรมการ ในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่าการดาเนินการส่วนใหญ่จดั ทาได้ดีเยี่ยม
เหมาะสม
สรุ ปผลการประเมินคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2563
คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินรายคณะ อยูใ่ นเกณฑ์ดีเยีย่ ม
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ผลการประเมินรายคณะอยูใ่ นเกณฑ์ดีเยี่ยม
คณะกรรมการบริ หาร ผลการประเมินรายคณะอยูใ่ นเกณฑ์ดีเยี่ยม
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ผลการประเมินรายคณะอยูใ่ นเกณฑ์ดีเยี่ยม
คณะกรรมการ ESG ผลการประเมินรายคณะอยูใ่ นเกณฑ์ดีเยี่ยม
สรุ ปผลการประเมินตนเองรายบุคคลปี 2563 กรรมการมีคุณสมบัติและได้ปฏิบตั ิภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบอย่างดีเยี่ยมและเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบตั ิที่ดีของกรรมการ
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การประเมินผลงานของประธานกรรมการบริ หาร CEO คณะกรรมการเป็ นผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ประจาปี ของประธานกรรมการบริ หาร ซึ่งการประเมินโดยเปรี ยบเทียบกับความสาเร็ จของเป้าหมายในระดับบริ ษทั และ
ความสามารถในระดับบุคคล
8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล
รายชื่อคณะกรรมการบริ ษทั
1. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
2. นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล
3. นายสมชาย งามกิจเจริ ญลาภ /1
4. นายวิศาล วุฒิศกั ดิ์ศิลป์
5. พล.ต.ท. นพศักดิ์ ภูวฒั นเศรษฐ
6. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิ ชย์ /2
7. นายสมใจ เชาว์พานิช /3
8. นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี
9. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ
10. นางชนิสา ชุติภทั ร์
11. นายสมบุญ เกิดหลิน
นางสาวเนตรชนก ไทยสงวนวรกุล
/1

/2
/3

จานวนครั้งที่เข้าประชุม/จานวนประชุมทั้งหมด
ปี 2562
ปี 2563
6/6
7/7
6/6
7/7
3/3
6/6
7/7
5/6
7/7
5/5
4/4
5/6
7/7
5/6
7/7
6/6
6/7
6/6
3/3
เลขานุการบริ ษทั

นายสมชาย งามกิจเจริ ญลาภ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
แทนนายสมบุญ เกิดหลินที่ลาออกไป
นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิ ชย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
นายสมใจ เชาว์พานิช ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

โครงสร้างคณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระรวม 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดจานวน 10
ท่ าน โดยนายสาธิ ต ชาญเชาวน์ กุ ล ประธานกรรมการของบริ ษ ัท มี คุ ณ สมบัติ เป็ นกรรมการอิ ส ระซึ่ ง จะช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพและความโปร่ งในในการบริ หารจัดการ มีการถ่วงดุลอานาจคณะกรรมการในการออกเสี ยงเพื่อพิจารณา
ในวาระต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ กรรมการส่วนใหญ่ของบริ ษทั ได้ผ่านการอบรม
หลักสู ต ร Director Certified Program (DCP) หรื อ Director Accredited Program (DAP) จากสมาคมส่ งเสริ ม สถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทยแล้ว
ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ได้กาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้
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ส่วนที่ 2 การกากั บดูแลกิจการ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ/1
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย/2
กรรมการชุดย่อย
/1
/2

2562 (บาท)
ค่าเบี้ย
ค่าตอบแทน
ประชุมต่อ
รายเดือน
ครั้ง
20,000
60,000
10,000
30,000
20,000
10,000
20,000
10,000
-

2563 (บาท)
ค่าเบี้ย
ค่าตอบแทน
ประชุมต่อ
รายเดือน
ครั้ง
20,000
60,000
10,000
30,000
20,000
10,000
20,000
10,000
-

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานบริ ษทั จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
กรรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการส่ งเสริ มธรรมาภิบาล สังคม และสิ่ งแวดล้อม
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บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินให้แก่กรรมการสาหรับปี 2563 รายละเอียดดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
2. นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล
3. นายวิศาล วุฒิศกั ดิ์ศิลป์
4. พล.ต.ท. นพศักดิ์ ภูวฒั นเศรษฐ
5. นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี
6. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ
7. นางชนิสา ชุติภทั ร์
8. นายสมบุญ เกิดหลิน
9. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิ ชย์ /1
10. นายสมใจ เชาว์พานิช /2
11. นายสมชาย งามกิจเจริ ญลาภ /3
รวม
/1
/2
/3
/4

กรรมการ
1,280,000
70,000
430,000
430,000
430,000
430,000
420,000
30,000
380,000
310,000
30,000
4,240,000

80,000
40,000
30,000
150,000

รวม
กรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง
-

กรรมการส่งเสริ มธรรมาภิบาล
สังคม และสิ่ งแวดล้อม
-

นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิ ชย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
นายสมใจ เชาว์พานิช ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563
นายสมชาย งามกิจเจริ ญลาภ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 แทนนาย สมบุญ เกิดหลินที่ลาออกไป
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแจ้งความประสงค์ที่จะไม่รับค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่มี-
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ปี 2563 (บาท)
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน /4
-
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1,280,000
70,000
430,000
430,000
510,000
470,000
450,000
30,000
380,000
310,000
30,000
4,390,000

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
8.1.3

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม
บริ ษทั กาหนดนโยบายการกากับดูแลการดาเนินงานบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อกาหนด
มาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริ ษทั สามารถกากับดูแลและบริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ร่ วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมมีการปฏิบตั ิตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์
ในเงินลงทุนของบริ ษทั ในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว โดยกาหนดนโยบายการกากับดูแลบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั
ร่ วม ดังนี้
1. การกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั จะส่ งบุคคลที่เป็ นตัวแทนของบริ ษทั เข้า
ไปเป็ นกรรมการและ/หรื อฝ่ ายบริ หารในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการและ/หรื อ
ฝ่ ายบริ หารในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม มีหน้าที่ดาเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมนั้นๆ
และดาเนินการให้ สอดคล้องกับนโยบายทางธุรกิจที่บริ ษทั ได้กาหนดเอาไว้ ตลอดจนปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายการ
กากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั รวมถึงติดตามการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมอย่างใกล้ชิด โดยรายงาน
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมแก่คณะกรรมการบริ ษทั
นอกจากนี้ในกรณี เป็ นบริ ษทั ย่อย บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริ ษทั นั้นต้องดูแลให้บริ ษทั ย่อยมีขอ้ บังคับในเรื่ อง
การทารายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริ ษทั มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีให้บริ ษทั สามารถตรวจสอบ และ
รวบรวมมาจัดทางบการเงินรวมได้ทนั ตามกาหนดเวลาด้วย
2. คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยและ/หรื อบริ ษทั ร่ วมแต่ละบริ ษทั จะมีขอบเขตอานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่สาคัญตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดาเนิ นงาน
ให้แก่บริ ษทั ทราบ โดยนาประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยมาใช้บงั คับโดยอนุโลม รวมทั้งเปิ ดเผยและนาส่งข้อมูลส่วนได้เสี ยของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทาธุ รกรรมกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อยและ/หรื อบริ ษทั ร่ วมใน
ลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
3. บริ ษทั จะกาหนดแผนงานและดาเนิ นการที่จาเป็ น เพื่อทาให้มน่ั ใจได้ว่าบริ ษทั ย่อยและ/หรื อบริ ษทั ร่ วม มี
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน และบริ ษทั จะดาเนินการที่จาเป็ นและติดตามให้บริ ษทั
ย่อยและ/หรื อบริ ษทั ร่ วมมีระบบในการเปิ ดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดาเนิ น
ธุรกิจ
8.1.4

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ
บริ ษทั ให้ความสาคัญในเรื่ องการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องไว้ใน
นโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั และจรรยาบรรณธุ รกิจ พร้อมทั้งส่ งเสริ มให้เกิดการปฏิ บตั ิอย่างแท้จริ งเพื่อ
สร้างความเชื่อมัน่ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
ในรอบปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิ บตั ิตามการกากับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่ อง 1)
การดูแลพนักงานและการไม่เลือกปฏิบตั ิ 2) การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม 3) การดูแลสิ่ งแวดล้อม สุ ขอนามัย
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และความปลอดภัยในองค์กร 4) การรั กษาความปลอดภัยของข้อ มูลสารสนเทศ ซึ่ งผลการติ ดตามพบว่าบริ ษ ัท ได้
ดาเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นได้อย่างครบถ้วนแล้ว
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิตามการกากับดูแลกิจการที่ดีอีก 4 ประเด็น ดังนี้
1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายว่าคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ด
ของบริ ษ ัท กรณี ที่ บุ ค คลใดมี ส่ วนได้เสี ยหรื อ มี ส่ วนเกี่ ย วข้อ งในรายการที่ พิ จ ารณา บุ ค คลดังกล่ าวจะต้อ งแจ้งให้
หน่วยงานที่ดูแลในเรื่ องดังกล่าวทราบและไม่ร่วมพิจารณาการทาธุรกรรมดังกล่าว ในปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ได้ตรวจสอบ
กรณี ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยมีขอ้ สรุ ปดังนี้
บุคคลที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
นายสมบุญ เกิดหลิน
อดีตกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
และ กรรมการในบริ ษทั อัลทิเมท พาร์ท
จากัด (“UMP”) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่
บริ ษทั ถือหุ้นร้อยละ 99.99 (ปัจจุบนั
UMP ไม่มีการดาเนินธุรกิจ โดยบริ ษทั
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาเลิกกิจการ)
นายพิทกั ษ์ ศิริวฒั น์
กรรมการในบริ ษทั พาราไดซ์ พลาสติก
จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ้น
ร้อยละ 99.99

ลักษณะความสัมพันธ์
ค่าที่ปรึ กษา
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็ นไปเพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษทั ที่
ต้องใช้บคุ ลากรที่มีทกั ษะเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วน โดยที่ปรึ กษาดังกล่าว
เป็ นอดีตผูบ้ ริ หารและกรรมการของบริ ษทั ที่มีความรู ้ความชานาญใน
ธุรกิจเป็ นอย่างดี รายการดังกล่าวจึงมีความจาเป็ นและสมเหตุสมผล โดย
มีอตั ราค่าตอบแทน เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย
ค่าที่ปรึ กษา
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็ นไปเพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษทั ที่
ต้องใช้บคุ ลากรที่มีทกั ษะเกี่ยวกับพลาสติก โดยที่ปรึ กษาดังกล่าวเป็ นอดีต
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยที่มีความรู ้ความชานาญในธุรกิจเป็ นอย่างดี
รายการดังกล่าวจึงมีความจาเป็ นและสมเหตุสมผล โดยมีอตั รา
ค่าตอบแทน เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย

2. การใช้ข้อมูลภายในเพือ่ แสวงหาผลประโยชน์
บริ ษทั มีการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในให้เป็ นไปตามกฎหมายและตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้
กาหนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในนโยบายการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน
2.1 กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานพึ่งหลีกเลี่ยงการใช้ขอ้ มูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรื อขาย
หุ้น ของบริ ษ ัท หรื อให้ ข้อมู ลภายในแก่ บุ คคลอื่น เพื่อ ประโยชน์ในการซื้ อหรื อขายหุ้ น ของบริ ษ ัทหรื อเพื่ อการหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อบริ ษทั อื่นที่ตนเองเป็ นผูถ้ ือหุ้น กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน หรื อลูกจ้าง หรื อเพื่อประโยชน์
แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
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ส่วนที่ 2 การกากั บดูแลกิจการ
2.2 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของกลุ่มบริ ษทั จะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลภายใน หรื อความลับของบริ ษทั
ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่คา้ ของบริ ษทั ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบตั ิหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการ
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทาให้เกิดผลเสี ยหายแก่บริ ษทั และคู่คา้ ของบริ ษทั
2.3 เมื่อกรรมการและผูบ้ ริ หาร ซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั กรรมการและผูบ้ ริ หารมีหน้าที่จดั ทารายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์นาส่งคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยให้กรรมการและผูบ้ ริ หารรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ เพื่อป้ องกันการซื้ อหรื อขายหุ้นโดยใช้ขอ้ มูลภายใน
และเพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อหรื อขายหุ้นของบุคคลภายใน
2.4 กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนักงาน ควรละเว้น การซื้ อขายหุ้ น ของบริ ษทั ในช่ วงเวลาก่ อ น 1 เดื อนที่ จะ
เผยแพร่ งบการเงิน หรื อเผยแพร่ สถานะของบริ ษทั รวมถึ งข้อมูลสาคัญอื่น ๆ และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
ภายหลังการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรื อขายหุ้นของบริ ษทั
2.5 กรรมการ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั มีหน้าที่จดั ทาและส่ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั
ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ มายังเลขานุ การบริ ษทั เพื่อนาส่ งต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
2.6 บริ ษทั ได้กาหนดบทลงโทษทางวินยั สาหรับผูท้ ี่นาข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้ หรื อนาไปเปิ ดเผยจนอาจ
ทาให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม โดยจะพิจารณาบทลงโทษตามระเบียบข้อบังคับพนั กงาน
ซึ่งรวมถึงการให้พน้ สภาพการเป็ นพนักงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน และบริ ษทั จะดาเนินคดีจนถึงที่สุดทั้งทางแพ่งและ
อาญากับผูท้ ี่นาข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้ และก่อให้เกิดความเสี ยหาย
3. การต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่
บริ ษทั มีนโยบายดาเนิ นการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และสนับ สนุ นให้พนักงานของบริ ษทั ปฏิบตั ิงานอย่างมี
คุณธรรม จริ ยธรรม รวมถึงส่ งเสริ มให้คู่คา้ ของบริ ษทั ดาเนินธุรกิจให้ถูกต้อง มีความโปร่ งใสด้วยเช่นกัน พร้อมกับการ
สร้ างจิ ต สานึ ก ค่ านิ ยม ทัศ นคติ ที่ ถู กต้อ งในทุ กระดับ จัดให้ มี การตรวจสอบถ่ วงดุ ล และระบบควบคุม ภายในที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อน เพื่อให้นโยบายการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษทั ได้รับการปฏิบตั ิอย่าง
เป็ นรู ปธรรม โดยบริ ษทั ได้ประกาศใช้นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ (Anti-corruption Policy) และให้ถือเป็ น
ระเบียบข้อบังคับการทางานของบริ ษทั ที่พนักงานทุกคนต้อ งปฏิบตั ิ นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็ น
แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (Collective Action Coalition: CAC) ซึ่ งเป็ นความร่ วมมือ
ของ 8 องค์กรชั้นนา อันได้แก่ สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยหอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคม
บริ ษ ัท จดทะเบี ยนไทยสมาคมธนาคารไทย สภาธุ รกิ จตลาดทุ น ไทย สภาอุ ตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย และสภา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนั ที่ 29 พฤษภาคม 2557
บริ ษทั มีอุดมการณ์ ในการดาเนิ นธุ รกิจอย่างมีคุณธรรมด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและโปร่ งใสไม่มีการทุจริ ต
คอร์ รั ป ชั่น โดยยึ ด มั่น ในความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและผู ้มี ส่ ว นได้เสี ย ทุ ก กลุ่ ม ตามหลัก บรรษัท ภิ บ าลที่ ดี และ
จรรยาบรรณตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่าง ๆ ของบริ ษทั เพื่อให้มน่ั ใจว่า บริ ษทั มีนโยบาย
การกาหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิ และข้อกาหนดในการดาเนินการที่ เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
กับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริ ษทั ทั้งภายในและภายนอกขององค์กร และเพื่อให้การตัดสิ นใจและการดาเนินการทาง
ธุ รกิ จที่ อาจมี ความเสี่ ยงด้านการทุจ ริ ต คอร์ รัป ชั่น ได้รับ การพิ จารณา และปฏิ บัติอ ย่างรอบคอบ บริ ษ ัท จึ งได้จัด ท า
นโยบายการต่อต้านการคอร์ รัป ชั่น ขึ้น ทั้งนี้ ได้น านโยบายการต่อต้านการทุ จริ ต คอร์ รัป ชั่น ทั้งฉบับ ไปเปิ ดเผยใน
เว็บไซต์บริ ษทั https://www.sncformer.com/th
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4. การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)
เพื่อให้การดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั เป็ นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ยุติธรรม และตรวจสอบได้ บริ ษ ั ทจึงได้
กาหนดนโยบายให้มีช่องทางการร้องเรี ยนหรื อการแจ้งเบาะแส จากการกระทาผิดกฎหมายหรื อจรรยาบรรณหรื อละเมิด
นโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อพฤติกรรมที่อาจส่งผลถึงการทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร
บุคคลใดหากพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายการทุจริ ตคอร์ รั ปชัน่ หรื อส่ อไปในทางทุจริ ตที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม ต้องไม่ละเลยหรื อเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ควรแจ้ง โดยผ่านช่องทางการรับ
เรื่ องไว้ในนโยบายการรั บข้อร้ องเรี ยนและแจ้งเบาะแสการกระทาผิดและการทุจริ ตที่ ได้กาหนดไว้ โดยผูร้ ้ องเรี ยน
จะต้องระบุรายละเอียดของเรื่ องที่ จะแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน พร้อมชื่ อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถ
ติดต่อได้ และส่งมายังช่องทางรับเรื่ อง ดังนี้
1. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของประธานกรรมการบริ ษทั satit.ck@gmail.com หรื อ
2. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของประธานกรรมการบริ หาร ที่ somchai@sncformer.com หรื อ
3. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ bsuchat@yahoo.com หรื อ
4. แจ้งผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของบริ ษทั http://www.sncformer.com (หัวข้อ แจ้งเบาะแส) หรื อ
5. แจ้งผ่านช่องทาง โทรศัพท์ เบอร์ 02-108-0360-66 (ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ / เลขานุการบริ ษทั ) หรื อ
6. แจ้งผ่านช่องทาง กล่องแดงรับแจ้งเบาะแส (ตั้งอยูท่ ี่ตึกสานักงานใหญ่และที่ระยอง)
ทั้งนี้ หากผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยน มีขอ้ ร้องเรี ยน กรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อรองประธาน
กรรมการบริ หาร ขอให้ท่านส่ งเรื่ องร้องเรี ยนมายังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ซึ่ งบุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแส
หรื อข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ คือ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มของบริ ษทั ได้แก่ ผูถ้ ือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการ
ค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั
8.1.5

แผนการสืบทอดตำแหน่ง
บริ ษทั ได้เล็งเห็นถึงความจาเป็ นและความสาคัญของการสื บทอดงาน ในกรณี ที่มีตาแหน่งว่างลง ซึ่ งนอกจาก
บริ ษทั จะตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อทาหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งแล้ว บริ ษทั ยังได้จดั ทาแผนสื บทอดตาแหน่งขึ้น โดยทาการคัดเลือกบุคคลที่
จะปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้บริ ษทั มีการกาหนดแผนสื บทอดตาแหน่ง ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการ
ผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หารในตาแหน่ งที่สาคัญ คือ ประเมินความพร้อมของทีมงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ กาหนดแผนสร้าง
ความพร้อมของทีมงาน สร้างแผนสรรหาผูบ้ ริ หารและพนักงานโดยพัฒนาฝึ กอบรมไว้ล่วงหน้า คัดเลือก ประเมินผล
งาน และประเมิ น ศักยภาพของผูบ้ ริ ห ารและพนักงานเพื่ อพิ จารณาความเหมาะสม พัฒ นาทักษะของผูบ้ ริ ห ารและ
พนักงานที่คาดว่าจะเป็ นผูส้ ื บทอดตาแหน่ง
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ส่วนที่ 2 การกากั บดูแลกิจการ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฎในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดย
เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดี
ที่สุดในการจัดทา รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่ อให้เกิ ดความ
โปร่ งใสและเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ้นและนักลงทุนทัว่ ไป
คณะกรรมการได้จดั ให้มีและดารงรักษาไว้ซ่ ึงระบบบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมและ
มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้มนั่ ใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางการบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดารง
รักษาไว้ซ่ ึงทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริ ตหรื อการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ทั้งนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพ
ของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่ องนี้ปรากฏใน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปี นี้แล้ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย โดยรวมอยูใ่ นระดับที่น่า
พอใจและสามารถสร้างความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่ อถือได้ของงบการเงินและงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล
ประธานกรรมการบริ หาร

นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
ประธานกรรมการบริ ษทั
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8.2
8.2.1

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา
จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล
ชื่อ นามสกุล

1. นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี
2. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ
3. นางชนิสา ชุติภทั ร์

จานวนครั้งที่เข้าประชุม/จานวนประชุมทั้งหมด
ปี 2562
ปี 2563
ประธานกรรมการตรวจสอบ
3/4
4/4
กรรมการตรวจสอบ
4/4
4/4
กรรมการตรวจสอบ
4/4
3/4
ตาแหน่ง

โดยมีนายพรชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

8.2.2

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิ บัติห น้าที่ ตามขอบเขตหน้าที่ และความรั บผิดชอบที่ ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นการประชุมร่ วมกับ ผูส้ อบบัญชี และผูต้ รวจสอบภายใน ซึ่งสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
1. สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินสาหรั บปี 2563 ร่ วมกับผูบ้ ริ หารและ
ผูส้ อบบัญ ชี เพื่ อ ให้ ม่ัน ใจว่ารายงานทางการเงิ น ของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยได้จัด ท าขึ้ น อย่างถูก ต้องตามที่ ควรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางเงิน และมีการเปิ ดเผยข้อมู ลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ พร้อมทั้ง
ให้ขอ้ สังเกตและรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริ ษทั
2. สอบทานให้บริ ษทั มีการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บ ริ ษ ัท ปฏิ บัติ ตามกฎหมายว่ าด้วยหลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ ข้อ กาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีจากผลการปฏิบตั ิงาน ประสบการณ์ ความเป็ นอิสระ และค่าตรวจสอบบัญชี
ซึ่งไม่ขดั ต่อประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยมีมติเห็นชอบเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาและขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี นอกจากนี้ยงั ได้
พิจารณาขอบเขตแนวทางและแผนการสอบบัญชีประจาปี และประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อ
บริ ษทั
6. สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น ระเบียบ
ปฏิบตั ิและข้อกฎหมาย ซึ่ งบริ ษทั ได้ผ่านการรับรองเป็ นสมาชิ กแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ( Thailand ‘s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Committee : CAC ) เมื่อ
วันที่ 21 สิ งหาคม 2561 เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มีระบบการควบคุมที่เหมาะสม และ เพียงพอในการป้ องกันความเสี่ ยง
ด้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ได้ติดตามการดาเนิ นงานในปี 2563 ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีความเห็ นว่า บริ ษทั ได้จดั ทางบการเงินอย่างถูกต้องในสาระสาคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทัว่ ไป มีการเปิ ดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันหรื อรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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ส่วนที่ 2 การกากั บดูแลกิจการ
อย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

103

SNC
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามที่บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จากัด (มหาชน) ได้จดั ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยนายสุ ชาติ
บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ นางชนิสา ชุติภทั ร์ และ นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ เป็ นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิ บัติห น้าที่ ตามขอบเขตหน้าที่ และความรั บผิดชอบที่ ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยในปี 2563 ได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้ น 4 ครั้ง เป็ นการประชุมร่ วมกับ ผูส้ อบบัญชี และผูต้ รวจ
สอบภายในตามความเหมาะสม ซึ่งสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
1. สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงิน สาหรับ ปี 2563 ร่ วมกับผูบ้ ริ ห ารและ
ผูส้ อบบัญ ชี เพื่อให้ ม่นั ใจว่ารายงานทางการเงิน ของบริ ษทั ฯ และบริ ษ ัทย่อยได้จดั ท าขึ้น อย่างถูกต้องตามที่ ควรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางเงิน และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ พร้อมทั้ง
ให้ขอ้ สังเกตและรับทราบแนวทางแก้ไขปั ญหา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริ ษทั
2. สอบทานให้ บ ริ ษ ัท ฯ มี การควบคุม ภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิ บัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีจากผลการปฏิบตั ิงาน ประสบการณ์ ความเป็ นอิสระ และค่าตรวจสอบบัญชี
ซึ่งไม่ขดั ต่อประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยมีมติเห็นชอบเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาและขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี นอกจากนี้ยงั ได้
พิจารณาขอบเขตแนวทางและแผนการสอบบัญชีประจาปี และประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อ
บริ ษทั
6. สอบทานการปฏิ บัติงานให้ เป็ นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น ระเบี ยบ
ปฏิบตั ิและข้อกฎหมาย ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ผา่ นการรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุ จ ริ ต คอร์ รัป ชั่น (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Committee : CAC) เมื่ อ
วันที่ 21 สิ งหาคม 2561 เพื่อให้มน่ั ใจว่าบริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมที่เหมาะสม และ เพียงพอในการป้องกันความเสี่ ยง
ด้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ้น
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ส่วนที่ 2 การกากั บดูแลกิจการ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ได้ติดตามการดาเนิ นงานในปี 2563 ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยมีความเห็นว่าบริ ษทั ได้จดั ทางบการเงินอย่างถูกต้องในสาระสาคัญตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทัว่ ไป มีการเปิ ดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันหรื อรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง
เพียงพอ มี ระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยงที่ เหมาะสมกับสภาพธุ รกิ จมี การปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

(นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี )
ประธานกรรมการตรวจสอบ

105

SNC
8.3

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
การปฏิบตั ิหน้าที่ของ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการส่งเสริ มธรรมาภิบาล สังคมและสิ่ งแวดล้อม

1)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในรอบปี ที่ ผ่านมาคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ทาหน้าที่ สรรหาบุคคลที่ มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่ อด ารงต าแหน่ งคณะกรรมการบริ ษ ัท และกาหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายการจ่ายค่ าตอบแทนให้ กับ
กรรมการ กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริ หารระดับสู ง ให้เหมาะสม โปร่ งใส และสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลและ
ตรวจสอบการดาเนิ นงานของบริ ษทั เพื่อให้การดาเนิ นงานของบริ ษทั เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีอนั จะ
นาพาบริ ษทั ไปสู่ความสาเร็ จที่ยง่ั ยืน ทาให้เกิดความเชื่อมัน่ แก่ผถู ้ ือหุ้นและนักลงทุนโดยเข้าร่ วมประชุมดังนี้
จานวนครั้งที่เข้าประชุม/จานวนประชุมทั้งหมด
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ปี 2562
ปี 2563
4. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ
ประธาน
2/2
2/2
5. นายวิศาล วุฒิศกั ดิ์ศิลป์
กรรมการ
2/2
2/2
6. พล.ต.ท. นพศักดิ์ ภูวฒั นเศรษฐ
กรรมการ
2/2
2/2
โดยมี นายรัฐภูมิ นันทปถวี เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2)

คณะกรรมการบริหาร
ในรอบปี ที่ ผ่านมาคณะกรรมการบริ ห ารได้ป ฏิ บัติ ห น้ าที่ ต ามที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท มอบหมายอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั และเป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี โดย
กรรมการบริ หารได้เข้าร่ วมประชุมดังนี้
จานวนครั้งที่เข้าประชุม/จานวนประชุมทั้งหมด
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ปี 2562
ปี 2563
1. นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล
ประธาน
11/12
11/11
2. นายสมชาย งามกิจเจริ ญลาภ /1
กรรมการ
7/7
3. นายสมบุญ เกิดหลิน (ลาออก)
กรรมการ
12/12
4/4
/2
4. นายสามิตต์ ผลิตกรรม (ลาออก)
กรรมการ
3/3
โดยมีนางสาวอัจฉรา นิวงษา เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
/1

นายสมชาย งามกิจเจริ ญลาภ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ หารจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 แทนนายสมบุญ เกิด
หลินที่ลาออกไป เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
/2
นายสามิตต์ ผลิตกรรม ได้ลาออกจากการเป็ นพนักงานของบริ ษทั โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 30 เมษายน 2562
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ส่วนที่ 2 การกากั บดูแลกิจการ
3)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในรอบปี ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ( Risk Management Committee : RMC ) คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยงได้สนับสนุนและปฏิบตั ิงานโดยอาศัยหลักการพื้นฐานของการกากับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี (Good
Corporate Governance) เพื่อให้การดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั เติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยมีการเชื่ อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ
และเป้ าหมายขององค์กร และมี กรอบการบริ หารจัดการความเสี่ ยงองค์กรตามแนวทางสากล รวมถึ งส่ งเสริ มและ
สนับสนุนให้มีการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร และปลูกฝังให้เป็ นส่ วนหนึ่งของวัฒนธรรมของกลุม่ บริ ษทั เพื่อให้ผู ้
มีส่วนได้เสี ยขององค์กรสามารถเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริ ษทั มุ่งไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล โดยเข้าร่ วมประชุมดังนี้
จานวนครั้งที่เข้าประชุม/จานวนประชุมทั้งหมด
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ปี 2562
ปี 2563
1. นายสมชาย งามกิจเจริ ญลาภ /1
ประธาน
1/1
2. นายสมบุญ เกิดหลิน (ลาออก)
ประธาน
4/4
2/2
โดยมีนายพรชัย ศิริกิจพาณิ ชย์กูล เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
/1

นายสมชาย งามกิจเจริ ญลาภ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13
พฤษภาคม 2563 แทนนายสมบุญ เกิดหลินที่ลาออกไป เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

4)

คณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม
ในรอบปี ที่ผ่านมาคณะกรรมการส่ งเสริ มธรรมาภิบาล สังคมและสิ่ งแวดล้อม ได้ส่งเสริ มให้การดาเนิ นงาน
ของกลุ่มบริ ษทั เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมัน่ ให้แก่ผถู ้ ือหุ้น ผูล้ งทุน และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทุกฝ่ าย ตลอดจนเป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริ มการเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยเข้าร่ วมประชุมดังนี้
จานวนครั้งที่เข้าประชุม/จานวนประชุมทั้งหมด
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ปี 2562
ปี 2563
1. นางสาวสิ นีนารถ ไทยสงวนวรกุล /1
ประธาน
2. นายสมบุญ เกิดหลิน (ลาออก)
ประธาน
6/6
1/1
3. นายสามิตต์ ผลิตกรรม /2 (ลาออก)
ประธาน
1/1
โดยมีนายพรชัย ศิริกิจพาณิ ชย์กูล เป็ นเลขานุการคณะส่งเสริ มธรรมาภิบาล สังคมและสิ่ งแวดล้อม
/1

นางสาวสิ นีนารถ ไทยสงวนวรกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็ นประธานกรรมการส่ งเสริ มธรรมาภิบาล สังคม และสิ่ งแวดล้อมจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 แทนนายสมบุญ เกิดหลินที่ลาออกไป เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
/2
นายสามิตต์ ผลิตกรรม ได้ลาออกจากการเป็ นพนักงานของบริ ษทั โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 30 เมษายน 2562
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จากัด (มหาชน) ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่ ง
ประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งหมดจานวน 3 ท่าน ได้แก่
1) นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ
ประธานคณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน
2) นายวิศาล
วุฒิศกั ดิ์ศิลป์
กรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน
3) พล.ต.ท นพ. นพศักดิ์ ภูวฒั นเศรษฐ
กรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยระหว่างปี 2563 คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทนได้มีการ
ประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านได้เข้าร่ วมประชุมครบทุกครั้ง สรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
1. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุ คคลที่ มีคุณ สมบัติเหมาะสม เพื่ อดารงต าแหน่ งกรรมการบริ ษ ัท
รวมทั้งคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม และเสนอความเห็ นต่อคณะกรรมการ นาเสนอที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ้นให้เป็ นผู ้
แต่งตั้งกรรมการ
2. พิจารณาแนวทางกาหนดค่าตอบแทน และรู ปแบบของค่าตอบแทน ทั้งที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่ งผูบ้ ริ หารระดับ สู ง
รวมทั้งคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
4. พิจารณาแนวทางกาหนดค่าตอบแทน และรู ปแบบของค่าตอบแทน ทั้งที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินของ
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
5. ส่ งเสริ ม สนับสนุน และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือ หุ้นรายย่อยเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็ นกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบวาระเป็ นการล่วงหน้า ตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 2 กุมพาพันธ์ 2564

(นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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ส่วนที่ 2 การกากั บดูแลกิจการ
รายงานคณะกรรมการบริหาร
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน) ได้จดั ตั้งคณะกรรมการบริ หาร โดยมี ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล
เป็ นประธานคณะกรรมการบริ หาร ซึ่งคณะกรรมการบริ หารได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยระหว่างปี 2563 คณะกรรมการบริ ห ารได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้ น 11
ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านได้เข้าร่ วมประชุมครบทุกครั้ง สรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
1. บริ หารกิจการของบริ ษทั ฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสั่ง และมติของที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั
2. ให้ คาปรึ กษาและข้อเสนอแนะต่อ ประธานกรรมการบริ หาร ในการตัดสิ น ใจในกลยุท ธ์ ทิ ศทางการ
ดาเนิ นธุ รกิ จ แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากรให้กับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมทั้งสร้างระบบการ
ทางานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยให้ไปในทิศทางเดียวกัน
3. จัดลาดับความสาคัญผลของการตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อนาไปสู่การดาเนินการ รวมถึงการ
พิจารณาจัดสรรทรัพยากรบุคคลและการเงินให้กบั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
4. ติดตามผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั และเป้ าหมายที่
กาหนดไว้ และกากับดูแลให้การดาเนินงานมีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ
5. พิจารณาอนุ มตั ิการดาเนิ นงานที่เป็ นธุ รกรรมปกติธุรกิจของบริ ษทั เช่น การลงทุนต่าง ๆ ตามงบลงทุน
หรื องบประมาณที่ ได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นต้น โดยวงเงินสาหรับแต่ละรายการเป็ นไปตามตาราง
อานาจอนุมตั ิที่ผา่ นการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
6. การกูย้ ืมหรื อการระดมเงินหรื อการขอรับเงินกูจ้ ากธนาคารหรื อความช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อใช้การ
ดาเนินธุรกิจและการลงทุน
7. พิจารณากาหนดโครงสร้างองค์กร มาตรฐานระบบบริ หารธุ รกิ จ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบข้อมูล
สารสนเทศ อานาจการบริ หารองค์กร รวมถึ งการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกาหนดเงินค่าจ้าง
ค่าตอบแทน โบนัสและสวัสดิการพนักงาน โดยขอบเขตอานาจเป็ นไปตามตารางอานาจอนุ มตั ิที่ผ่านการอนุ มตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษทั
8. กาหนดนโยบายบริ หารทรัพยากรบุคคล
9. กาหนดนโยบายบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงกฎเกณฑ์ ประกาศ และนโยบายและข้อกาหนดต่างๆ ที่ เป็ น
ธุรกรรมปกติธุรกิจของบริ ษทั
10. ให้มีอานาจในการมอบอานาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรื อหลายคนปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่
ภายใต้ก ารควบคุ ม ของคณะกรรมการบริ ห าร หรื อ อาจมอบอ านาจเพื่ อ ให้ บุ ค คลดัง กล่ า วมี อ านาจตามที่ ค ณะ
กรรมการบริ หารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร ซึ่ งคณะกรรมการบริ หารอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอานาจ หรื อการมอบอานาจนั้นๆได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้
การมอบอานาจดังกล่าวจะต้องไม่เป็ นการมอบอานาจที่ทาให้ผูร้ ับมอบอานาจสามารถอนุ มตั ิรายการใดที่ตน บุคคลที่
เกี่ยวข้อง บุคคลอาจมีความขัดแย้ง บุคคลมีส่วนได้เสี ย หรื อมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขดั แย้งกับผลประโยชน์
ของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย มีอานาจในการอนุมตั ิเรื่ องดังกล่าว
11. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยใช้
ข้อมูลภายในของบริ ษทั ที่มีสาระสาคัญและยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น รวมทั้ง
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กาหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริ ษทั ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน หลีกเลี่ยงหรื องดการซื้ อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน
12. ดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายเป็ นคราวๆไป

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
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ส่วนที่ 2 การกากั บดูแลกิจการ
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน) ได้จดั ตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง โดยมี นายสมชาย งาม
กิจเจริ ญลาภ เป็ นประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยระหว่างปี 2563 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดย
กรรมการทุกท่านได้เข้าร่ วมประชุมครบทุกครั้ง สรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
1. กาหนดนโยบายและกรอบการดาเนินงานการบริ หารความเสี่ ยงทุกประเภทของบริ ษทั
2. จัดวางรู ปแบบโครงสร้างของการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั กาหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริ หารความ
เสี่ ยง และจัดทาระบบเตือนภัยของความเสี่ ยงทุกประเภทเพื่อจัดการความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ให้
สอดคล้องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั
3. กากับ ดู แ ล ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน เพื่ อ ทบทวนและพัฒ นาระบบความเสี่ ย งให้ มี
ประสิ ท ธิ ภาพ รวมทั้ง ให้ มี ก ารจัด ท าวิ เคราะห์ ป ระเมิ น ปั จ จัย ความเสี่ ยงที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และจะมี ผ ลกระทบต่ อ การ
ดาเนินงานของบริ ษทั ทั้งความเสี่ ยงที่มาจากภายนอกและที่จะเกิดขึ้นภายในบริ ษทั
4. จัดให้มีการสื่ อสาร และทาความเข้าใจกับคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
5. ประเมินสถานการณ์เป็ นระยะ เพื่อให้มน่ั ใจว่า การจัดการความเสี่ ยงมีความเพียงพอ และเหมาะสม ได้ถูก
นาไปปฎิบตั ิอย่างต่อเนื่ อง และเป้ าหมายที่กาหนด รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้น และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
อื่นๆอย่างเหมาะสม

(นายสมชาย งามกิจเจริ ญลาภ)
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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รายงานคณะกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG)
บริ ษ ัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จ ากัด (มหาชน) ได้จัด ตั้งคณะกรรมการส่ ง เสริ ม ธรรมาภิ บ าล สั งคมและ
สิ่ งแวดล้อม (ESG) โดยมีนางสาวสิ นีนารถ ไทยสงวนวรกุล ประธานเป็ นคณะกรรมการ ESG
คณะกรรมการ ESG ได้ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่ ต ามขอบเขตหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยระหว่างปี 2563 คณะกรรมการ ESG ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้ น 1 ครั้ง โดยกรรมการทุก
ท่านได้เข้าร่ วมประชุมครบทุกครั้ง สรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
1. พิจารณาทบทวนนโยบายเกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมของ
บริ ษทั อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิของสากล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. พิจารณาประเด็นสาคัญที่มีผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกส่วน ทั้งในด้านสังคม สิ่ งแวดล้อม ตลอด
สายโซ่อุปทานเพื่อกาหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดาเนินการ
3. ติดตามผลการดาเนินการของคณะทางาน ให้คาปรึ กษาและแนะนาแนวทางการดาเนินการ ให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ และเป็ นไปแนวปฏิบตั ิของสากล
4. กากับ ดู แลการปฏิ บัติ ง านของบริ ษทั ให้ เป็ นไปตามหลักบรรษัท ภิ บ าลของสถาบัน กากับ เช่ น ตลาด
หลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์ เป็ นต้น ด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
5. นาแนวทางการก กับดูแลกิจการของบริ ษทั จดทะเบียนในประเทศไทยของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการของ
OECD (OECD Principles of Corporate Governance) มาใช้เป็ นหลักในการดาเนิ นงาน ได้แก่ สิ ทธิ ข องผูถ้ ื อหุ้ น การ
ปฏิบตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
6. ส่งเสริ มการเผยแพร่ วฒั นธรรมในการกากับดูแลกิจการที่ดี และการมีส่วนร่ วมในการดาเนินกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนให้เป็ นที่เข้าใจทัว่ ทุกระดับ และมีผลในทางปฏิบตั ิ
7. ทบทวนผลการดาเนินงานประจาปี เปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายเพื่อกาหนดแนวทางในการดาเนินการของ
บริ ษทั ฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายเกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั
ในปี ต่อไป

(นางสาวสิ นีนารถ ไทยสงวนวรกุล)
ประธานคณะกรรมการ ESG
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ส่วนที่ 2 การกากั บดูแลกิจการ
9
9.1

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
การควบคุมภายใน
บริ ษทั ให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่ งเป็ นไปตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี กล่าวคือ การปฏิบตั ิงานในหน้าที่ต่างๆ ด้วยความโปร่ งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ และมีกลไกการถ่ว งดุลอานาจ
ซึ่ งสามารถตรวจสอบได้ อัน จะน าไปสู่ ป ระโยชน์ สู งสุ ด ต่ อ ผูถ้ ื อ หุ้ น พนักงาน และผูม้ ี ส่ วนเกี่ ย วข้อ งทุ กฝ่ าย โดย
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน
(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่ดี ตลอดจนสอบทานการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ให้
เป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้มน่ั ใจว่าบริ ษทั มีระบบการดาเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
บริ ษทั ได้ประเมินและพิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ภายใต้แนวคิดของ The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (“COSO”) โดยการสอบถามข้อ มู ล จากฝ่ าย
บริ หารในด้านต่างๆ ครอบคลุม 5 องค์ประกอบ ได้แก่
(1)
สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
(2)
การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
(3)
มาตรการควบคุม (Control Activities)
(4)
ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล (Information & Communication) และ
(5)
ระบบติดตาม (Monitoring Activities)
ทางคณะกรรมการบริ หาร ได้จดั ให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนินการตามระบบการควบคุมภายในให้มี
ระบบการทางานที่รัดกุม เหมาะสมรวมถึงการควบคุมดูแลการทาธุ รกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่
เกี่ยวโยงอย่างเพียงพอ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริ ษทั จากการที่บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งนาไปใช้โดยมิชอบ และ
มีคณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานและติดตามควบคุมดูแลการดาเนิ นงานของฝ่ ายบริ หารให้มีการปฏิบตั ิตามระบบ
การควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งให้ นายพรชัย ศิริกิจพาณิ ชย์กูล ดารงตาแหน่ง ผูจ้ ดั การแผนกตรวจสอบภายในของ
บริ ษทั และได้ว่าจ้างผูต้ รวจสอบภายในจากหน่ วยงานอิสระจากภายนอก คือ บริ ษทั ยูนีค แอดไวเซอร์ จากัด (“ยูนีค
แอดไวเซอร์ฯ”) ซึ่งมี นายโกศล แย้มลีมูล ทาหน้าที่หวั หน้าโครงการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้
กาหนดอานาจหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
2. สอบทานความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชี รายงานทางการเงิน วิธีการบันทึกบัญชีและมาตรฐานการบัญชี
3. การดูแลรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริ ษทั
4. สอบทานการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
5. การให้คาปรึ กษา แนะนาหรื อข้อคิดเห็นให้มีการปฏิบตั ิตามระบบการปฏิบตั ิงานที่บริ ษทั กาหนดไว้
6. บันทึกรายงานการประชุม รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
7. สอบทานการประเมินความเสี่ ยง และติดตามการบริ หารความเสี่ ยง
ในส่ วนของผูต้ รวจสอบภายใน จากหน่วยงานภายนอกจะปฏิบตั ิ หน้าที่สอบทานและประเมินความเพียงพอ
ของการออกแบบและวางระบบควบคุมภายในของบริ ษทั (Control Design) และการทดสอบการปฏิบตั ิงานตามระบบ
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SNC
ควบคุมภายในที่มีอยูข่ องกลุ่มบริ ษทั (Test of Controls) ร่ วมกับส่วนงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั โดยการตรวจสอบ
เอกสาร การสัมภาษณ์ และสอบถามจากผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การฝ่ าย และพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยทั้งผูต้ รวจสอบภายในของ
บริ ษทั และผูต้ รวจสอบภายในจากหน่ วยงานภายนอก ได้ร่วมกัน จัดทารายงานสรปุ ผลการสอบทานระบบควบคุม
ภายในของบริ ษทั นาเสนอรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา
9.1.2

ข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
จากการเข้าสอบทานและประเมิ นความเพียงพอของการออกแบบและวางระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(Control Design) และการทดสอบการปฏิบตั ิงานตามระบบควบคุมภายในที่ มีอยู่ของกลุ่มบริ ษทั (Test of Controls ) มี
ข้อสังเกตที่พบจากการสอบทาน และมีความคืบหน้าในการดาเนินการติดตามแก้ไข ดังนี้
ข้อสังเกตที่พบ

ระดับความเสี่ ยง

การดาเนินการ

1.การจัดทาเอกสารรับโอนสิ นค้า
สาเร็ จรู ประหว่างฝ่ ายผลิตและฝ่ าย
คลังสิ นค้า จัดทาไม่ต่อเนื่อง
2. การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผูด้ ูแล
วัตถุดิบและผูบ้ นั ทึกข้อมูลในระบบ
ไม่เหมาะสม (ระบบ Navision)
3. บันทึกรับสิ นค้าสาเร็จรู ปจากการ
ผลิตเข้าคลังสิ นค้าล่าช้า

ปานกลาง

4.การทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล
ของผูใ้ ช้งานในระบบ (SAP,
Navision, Express)
5. การกาหนดช่วงเวลาในการซักซ้อม
แผนกูค้ ืนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ยังไม่ชดั เจน

ต่า

มีการนาเอกสารรับโอนสิ นค้าสาเร็ จรู ป มาใช้งานเพื่อ
บันทึกรับโอนสิ นค้าสาเร็ จรู ปเข้าคลังสิ นค้า
สถานะ : มีการดาเนินการแล้ว
มีการกาหนด Flow การปฏิบตั ิงาน และแบ่งแยกหน้าที่
กาหนดหน้าที่รับผิดชอบ ในหน่วยงานคลังสิ นค้า
สถานะ : มีการดาเนินการแล้ว
เมื่อพนักงานที่นาสิ นค้าที่ผลิตเสร็จเข้าพื้นที่คลังสิ นค้าแล้ว
จะนาเอกสารมาจัดส่งให้ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลการรับสิ นค้า
สาเร็ จรู ปบันทึกข้อมูลเข้าระบบในแต่ละวัน
สถานะ : มีการดาเนินการแล้ว
มีการกาหนดการทบทวนสิ ทธิ์ช่วงไตรมาส 1 และไตร
มาส 3 ของทุกปี
สถานะ : อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
ทีมงาน MIS จัดทาแผนซักซ้อม และเตรี ยมความพร้อม
เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผนได้ในช่วงเดือน
มีนาคม 2564
สถานะ : อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายงานผลการสอบทานและประเมิ นความเพี ยงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน และได้แจ้งให้ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั รับทราบและดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขประเด็นข้อสังเกตที่พบจาก
การตรวจสอบ ซึ่ งประเด็นดังกล่าวที่ พ บ มี ความเสี่ ยงอยู่ในระดับ กลางและระดับต่ า คณะกรรมการตรวจสอบจึ ง
พิจารณาเบื้องต้น ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ยังอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
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ส่วนที่ 2 การกากั บดูแลกิจการ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯได้จดั ทาแบบประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั โดยคณะกรรมการ
บริ ษทั พิ จารณาร่ วมกับ คณะกรรมการตรวจสอบ มี ค วามเห็ น ว่า ทางบริ ษ ัทมี ระบบการควบคุมภายในที่ เหมาะสม
เพียงพอกับการประกอบธุรกิจและการดาเนินงานของบริ ษทั
9.1.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท หรือผู้สอบบัญชีมขี ้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
- ไม่มี –
9.1.4 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ได้ดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่
บริ ษทั มอบหมายให้ นายพรชัย ศิริกิจพาณิ ชย์กูล ซึ่งดารงตาแหน่ง ผูจ้ ดั การแผนกตรวจสอบภายในของบริ ษทั
และเป็ นผูร้ ับ ผิดชอบหลักในการปฏิ บัติหน้าที่ ผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ทั้งนี้ จากการพิ จารณาคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ของหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริ ษทั พบว่ามีความเหมาะสมในการทาหน้าที่ เนื่ องจาก เป็ นผูม้ ี
ประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน รวมทั้งผ่านการฝึ กอบรมที่เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในของบริ ษทั
9.1.5

การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูพ้ ิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ ย วกับ งานตรวจสอบภายในของบริ ษ ัท (กฎบัต รคณะกรรมการตรวจสอบ หั วข้อ ขอบเขต อ านาจ หน้ าที่ ข อง
คณะกรรมการตรวจสอบ)
9.2
รายการระหว่างกัน (ถ้ามี)
9.2.1 ระบุชื่อกลุ่มบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ (เช่น เป็ นบิดาของผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริ ษทั ที่
ผูถ้ ื อหุ้ น รายใหญ่ ถือ หุ้ น ร้ อยละ 30 ของจ านวนสิ ท ธิ ออกเสี ยงทั้งหมด) และเปิ ดเผยข้อ มู ลรายการระหว่างกัน เช่ น
ลักษณะ ปริ มาณ เงื่อนไขของรายการระหว่างกัน อัตราดอกเบี้ย ราคาซื้อ ราคาขาย มูลค่าของรายการระหว่างกัน หรื อค่า
เช่าที่เกิดขึ้นจริ ง พร้อมทั้งแสดงราคาประเมิน หรื ออัตราค่าเช่าที่ประเมินโดยบุคคลที่สาม หรื อแสดงได้ว่าเป็ นราคาที่
เป็ นธรรม ทั้งนี้ หากเป็ นรายการระหว่างกันกับบริ ษทั ร่ วมหรื อบริ ษทั ย่อยที่มีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ และผู ้
มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมด
-ไม่มี9.2.2 อธิบายความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวว่าเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั แล้ว
หรื อไม่ อย่างไร โดยให้จดั ให้มีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่ องดังกล่าวด้วย
-ไม่มี9.2.3 ให้อธิบายนโยบายและแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการทารายการระหว่างกันในอนาคตไว้ดงั นี้ หากบริ ษทั มีการเข้าทารายการระหว่าง
กันในอนาคต บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามมาตรการการอนุมตั ิรายการระหว่างกัน โดยการเข้าทารายการระหว่างกันของบริ ษทั
ในอนาคตนั้น จะเป็ นรายการตามปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันตามปกติธุรกิจ ไม่มีการ
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SNC
ถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั กับกิจการที่เกี่ยวข้องและผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ (เกินร้อยละ 10) ส่ วนนโยบายการกาหนด
ราคาระหว่างบริ ษทั กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันนั้น จะกาหนดจากราคาตามปกติของธุ รกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน สาหรับราคาสิ นค้าที่ซ้ือจากบริ ษทั ย่อย จะเป็ นไปตามราคาขายของบริ ษทั ย่อยที่
กาหนดจากราคาทุนบวกกาไรส่วนเพิ่มโดยเทียบเคียงได้กบั ราคาตลาด ทั้งนี้ บริ ษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ น
ผูใ้ ห้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกับ เข้าท ารายการ ความจ าเป็ น ความสมเหตุ ส มผล และความเหมาะสมด้านราคาและอัต รา
ค่าตอบแทนของรายการดังกล่าว ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่าง
กันที่อาจเกิดขึ้น บริ ษทั จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู ้ความชานาญพิเศษที่เป็ นอิสระจากบริ ษทั และบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง เช่น ผูส้ อบบัญชี หรื อผูป้ ระเมินราคาอิสระ หรื อสานักงานกฎหมาย เป็ นต้น เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ระหว่างกัน ดังกล่าว ความเห็ น ของบุ ค คลที่ มี ค วามรู ้ ค วามชานาญพิ เศษจะถูกน าไปใช้ป ระกอบการตัด สิ น ใจของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมัน่ ใจว่าการเข้าทา
รายการดังกล่าวจะไม่เป็ นการยักย้าย หรื อถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกัน และรายการที่เกี่ยวโยงกันตามกฎเกณฑ์
ระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
รวมทั้งเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งกาหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่ งครัด และจะต้องไม่มีส่วนร่ วมในการอนุมตั ิรายการรายการใดๆ ที่ตนเองหรื อบุคคลที่
เกี่ยวข้องข้อง เข้าไปมีส่วนได้เสี ยหรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด โดยบริ ษทั จะปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย ตลอดจนถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงกันและการ
ได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริ ษทั และตามมาตรฐานบัญชีโดยเคร่ งครัด
9.2.4 กรณี ที่มีการแสดงราคาประเมินประกอบการทารายการระหว่างกัน ให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่
มีการประเมินราคาและราคาประเมิน พร้อมทั้งให้แนบข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินราคาดังกล่าว
-ไม่มี-
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด มหาชน | รายงานประจาปี 2563

ส่วนที่ 4 การรั บรองความถูกต้องของข้อมูล
เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู ้ บริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม ผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริ ษทั ของบริ ษทั
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

ลาดับ

1.

ชื่อ – สกุล/ ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
นาย สาธิต ชาญเชาวน์กุล
- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
ได้ รับแต่ งตั้งโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้ งที่ 15/2552 เมื่อวันที่ 3 เมษายน
2552

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม

72 - บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Master of Science in Textile
Technology
University of Leeds, UK
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
- อุตสาหการโรงงาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผ่านการอบรม
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่ น 83/2550
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD)

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
ในบริ ษทั
(%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ

2552 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการบริ ษทั บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์ ที่ใช้
สาหรั บยานพาหนะ ชิ้นส่ วน
อุปกรณ์ เครื องใช้ ไฟฟ้า ผลิตและ
ประกอบเครื่ องใช้ไฟฟ้า การ
ดาเนินงานอื่นๆ เช่น แม่พิมพ์
2552 - ปัจจุบนั - กรรมการตรวจสอบ
บมจ. ฝาจีบ
ธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตฝาบรรจุ
ภัณฑ์
2534 - ปัจจุบนั - กรรมการ
บริ ษทั เอสพีซีโฮมไอเดีย จากัด
ธุรกิจสิ นค้ าตกแต่ งบ้ าน
2556 - ปัจจุบนั - กรรมการตรวจสอบ

บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
ธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตและ
จาหน่ ายเอทานอล

SNCส่วน

ลาดับ

ชื่อ – สกุล/ ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่ น 39/2548
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Board Nomination and
Compensation Program รุ่ น 7/2562
(BNCP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Corporate Governance for
Capital Market Intermediaries รุ่ น
7/2558 (CGI)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD)
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านการค้า
และการพาณิชย์ รุ่ นที่ 1 (TEPCOT)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่ นที่ 5
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร International Advanced
Management Program
Massachusetts Institute of Technology,

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
ในบริ ษทั
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ

ตาแหน่ง

2556 – พ.ค.
2562

- กรรมการ

2547 – ก.ค.
2563

- กรรมการตรวจสอบ

2558 –ก.ค.
2563

- กรรมการอิสระ

2552 - ปัจจุบนั - กรรมการตรวจสอบ

บริ ษทั วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จากัด
ธุรกิจการขายส่ งเคมีภัณฑ์ ทาง
อุตสาหกรรม
บริ ษทั เอเซียพลัส กรุ๊ ป โฮลดิ้ง
จากัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน
บริ ษทั หลักทรัพย์เอเซียพลัส
จากัด
ธุรกิจการเงิน ตัวแทนค้ า
หลักทรั พย์
บมจ. ลลิล พร็ อพเพอร์ต้ ี
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด

ส่วนที่ 4 การรั บรองความถูกต้องของข้อมูล

ลาดับ

2.

ชื่อ – สกุล/ ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล
- กรรมการ
ได้ รับแต่ งตั้งโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทครั้ งที่ 1/2547 เมื่อ
วันที่ 19 เมษายน 2547
- ประธานกรรมการบริ หาร
ได้ รับแต่ งตั้งโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทครั้ งที่ 1/2547 เมื่อ
วันที่ 19 เมษายน 2547

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
ในบริ ษทั
(%)

USAปี 2549
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่ วมเอกชน วปรอ. 4414
- หลักสูตร Planning & Resource
Management
Massachusetts Institute of Technology,
USAปี 2528
64 - รัฐประศาสนศาตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิต
5.76%
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- บริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน
- การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
มหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริ หารศาสตร์
- รัฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

เป็ นบิดาของ
2547 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการบริ หาร
นางสาวสินีนารถ
ไทยสงวนวรกุล
2547 - ปัจจุบนั - กรรมการ

2547 - ปัจจุบนั - กรรมการ

2553 - ปัจจุบนั - กรรมการ
ผ่านการอบรม
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่ น 55/2548
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั

2554 - ปัจจุบนั - กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ

บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
และชิ้นส่ วนยานยนต์
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อี
โวลูชนั่ จากัด
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์ สาหรั บ
เครื่ องทาความเย็น
บริ ษทั เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย
จากัด
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนยานพาหนะ
บริ ษทั อิมมอทัล พาร์ท จากัด
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องทาความ
เย็น
บริ ษทั พาราไดซ์ พลาสติก จากัด
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนพลาสติก

SNCส่วน

ลาดับ

ชื่อ – สกุล/ ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม

ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่ น 31/2548
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification
Program Update (DCPU) รุ่ น 2/2557
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee
Program (AACP) รุ่ น 25/2560
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Capital Market Academy
Leader Program (CMA) รุ่ น 10
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร The Senior Executive
Program (SEP) รุ่ น 19
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Leadership Development

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
ในบริ ษทั
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2555 - ปัจจุบนั - กรรมการ

2557 - ปัจจุบนั - กรรมการ

2557 - ปัจจุบนั - กรรมการ
2554 - ปัจจุบนั - กรรมการ

2554 - ปัจจุบนั - กรรมการ

2553 - ปัจจุบนั - กรรมการ

2559 - ปัจจุบนั - กรรมการ
2560 - ปัจจุบนั - กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ครี เอติวิต้ ี แอน
โทโลจี จากัด
ธุรกิจผลิตเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
บริ ษทั เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮีต
ปัมพ์ จากัด
ธุรกิจผลิตปั มพ์ ทาความร้ อน
บริ ษทั โอดิน พาวเวอร์ จากัด
ธุรกิจพลังงาน
บริ ษทั อินฟิ นิต้ ี พาร์ท จากัด
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์ สาหรั บ
เครื่ องทาความเย็น
บริ ษทั เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชัน่
จากัด
ธุรกิจปั๊ ม ขึน้ รูป ชิ้นส่ วนโลหะ
บริ ษทั อัลทิเมท พาร์ท จากัด
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์ สาหรั บ
เครื่ องทาความเย็น
บริ ษทั ยะลาฟ้าสะอาด จากัด
ธุรกิจพลังงาน
บริ ษทั โอดิน เมียนมาร์ จากัด
ธุรกิจพลังงาน

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด

ส่วนที่ 4 การรั บรองความถูกต้องของข้อมูล

ลาดับ

ชื่อ – สกุล/ ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม

Program (LDP)
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Advanced Master of
Management (AMM) รุ่ น 1
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
ในบริ ษทั
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2557 - ปัจจุบนั - กรรมการ

2556 - ปัจจุบนั - กรรมการ

2542 - ปัจจุบนั - กรรมการ

2561 - ปัจจุบนั - กรรมการ
2563 - ปัจจุบนั - กรรมการ

2560 - ปัจจุบนั - กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั เมอิโซะ เอสเอ็นซี พริ ซิชนั่
จากัด
ธุรกิจแม่พิมพ์
บริ ษทั เอส เอ็น ซี แอตแลนติก วอ
เตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย จากัด
ธุรกิจผลิตและจาหน่ ายเครื่ องทา
นา้ ร้ อน
บริ ษทั ซีอุส เอ็นเนอร์ยี่ จากัด
ธุรกิจประกอบกิจการผลิตและการ
ส่ งไฟฟ้า
บมจ. ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์
ธุรกิจผลิตและจาหน่ ายอาหารสัตว์
บริ ษทั สยามเอ็นไวรอนเมนทอล
เทคโนโลยี่ จากัด
ธุรกิจจัดการนา้ เสีย บริ การ
สาธารณูปโภค
บริ ษทั อีคอท เอ็นเตอร์ไพรซ์
จากัด
ธุรกิจจัดฝึ กและให้ คาแนะนาใน
การอบรม

SNCส่วน

ลาดับ

3.

ชื่อ – สกุล/ ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นาย สมชาย งามกิจเจริ ญลาภ
- กรรมการ
ได้ รับแต่ งตั้งโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทครั้ งที่ 4/2563 เมื่อ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
- รองประธานกรรมการบริ หาร
ได้ รับแต่ งตั้งโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทครั้ งที่ 1/2564 เมื่อ
วันที่ 26 มกราคม 2564
- ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ได้ รับแต่ งตั้งโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทครั้ งที่ 4/2563 เมื่อ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม

54 - Master of Engineering
Shizuoka University, Japan
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผ่านการอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่ น 89/2554
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD)

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
ในบริ ษทั
(%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ

2546 - ปัจจุบนั - กรรมการ

บริ ษทั เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จากัด
ธุรกิจโฮลดิง้

2558 - ปัจจุบนั - กรรมการ

บริ ษทั เฮอร์คิวลิส ออยล์ จากัด
ธุรกิจซื ้อขายนา้ มันเชื้อเพลิง

2563 - ปัจจุบนั - กรรมการ

บริ ษทั ไฮเจีย แอนด์ ลาโซ่ โคออพ
เปอเรชัน่ จากัด
ธุรกิจประกอบกิจการค้ าเครื่ องจักร
เครื่ องกล เครื่ องทุ่นแรง
บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
และชิ้นส่ วนยานยนต์
บริ ษทั อินฟิ นิต้ ี พาร์ท จากัด
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์ สาหรั บ
เครื่ องทาความเย็น
บริ ษทั เอสเอ็นซี ครี เอติวิต้ ี แอน
โทโลจี จากัด
ธุรกิจผลิตเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อี
โวลูชนั่ จากัด
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์ สาหรั บ
เครื่ องทาความเย็น

2563 - ปัจจุบนั - กรรมการ

2563 - ปัจจุบนั - กรรมการ

2555 - ปัจจุบนั - กรรมการ

2563 - ปัจจุบนั - กรรมการ

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด

ส่วนที่ 4 การรั บรองความถูกต้องของข้อมูล

ลาดับ

ชื่อ – สกุล/ ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
ในบริ ษทั
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร

- กรรมการส่งเสริ มธรรมาภิบาล สังคม
และสิ่ งแวดล้อม
ได้ รับแต่ งตั้งโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทครั้ งที่ 1/2564 เมื่อ
วันที่ 26 มกราคม 2564
4.

นาย ชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ได้ รับแต่ งตั้งโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี ครั้ งที่ 20/2557 เมื่อวันที่ 3
เมษายน 2557
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2557 - ปัจจุบนั - กรรมการ

71 - รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไม่มี

ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ

บริ ษทั เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮีต
ปัมพ์ จากัด
ธุรกิจผลิตปั มพ์ ทาความร้ อน
2556 - ปัจจุบนั - กรรมการ
บริ ษทั เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชัน่
จากัด
ธุรกิจปั๊ ม ขึน้ รูป ชิ้นส่ วนโลหะ
2557 - ปัจจุบนั - กรรมการตรวจสอบ และ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
กรรมการอิสระ
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
- ประธานคณะกรรมการ และชิ้นส่ วนยานยนต์
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
2559 - ปัจจุบนั - กรรมการตรวจสอบ และ บมจ. ริ ช สปอร์ต จากัด
กรรมการอิสระ
ธุรกิจนาเข้าและจัดจาหน่ ายสิ นค้ า
ประเภทแฟชั่น

SNCส่วน

ลาดับ

ชื่อ – สกุล/ ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
ได้ รับแต่ งตั้งโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทครั้ งที่ 1/2558 เมื่อ
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม

ผ่านการอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่ น 51/2549
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่ น 129/2553
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD)
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงรุ่ นที่ 10
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรวิทยาการจัดการสาหรับนัก
บริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 1
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่ วมเอกชน วปรอ. 4414
- หลักสูตรการกากับดูแลกิจการสาหรับ
กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนรุ่ นที่ 2
สถาบันพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงภาครัฐ (Public Director
Institute- PDI)

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
ในบริ ษทั
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา
2556 - 2563

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ

ตาแหน่ง
- รองประธานกรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการกากับ
ดูแลกิจการ

บมจ. วันทูวนั คอนแทคส์
การบริ การอินเทอร์ เน็ตแบบใช้
สายและไร้ สาย

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด

ส่วนที่ 4 การรั บรองความถูกต้องของข้อมูล

ลาดับ

5.

ชื่อ – สกุล/ ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
นาย วิศาล วุฒิศกั ดิ์ศิลป์
- กรรมการอิสระ
ได้ รับแต่ งตั้งโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทครั้ งที่ 4/2555 เมื่อ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2555
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
ได้ รับแต่ งตั้งโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทครั้ งที่ 4/2555 เมื่อ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2555

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม

70 - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผ่านการอบรม
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่ น 125/2552
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Statements for
Directors (FSD) รุ่ น 6/2552
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Role of the Compensation
Committee (RCC) รุ่ น 12/2555

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
ในบริ ษทั
(%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2555 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ
บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
และชิ้นส่ วนยานยนต์

SNCส่วน

ลาดับ

ชื่อ – สกุล/ ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
ในบริ ษทั
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่ วมเอกชน รุ่ นที่ 15
- หลักสูตรการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยสาหรับนัก
บริ หารระดับสูงรุ่ นที่ 8
สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรให้เป็ นนัก
บริ หารมืออาชีพ
สถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง
ร่ วมกับ The Kellogg School of
Management และ The Maxwell School
of Citizenship and Public Affairs
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรม
ระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่ นที่ 12
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม
6.

นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี
- ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

61 - Master of Finance
Wharton School, University of

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา
2554 - 2560

0.18%

ไม่มี

ตาแหน่ง
- ที่ปรึ กษา

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ
สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.)
หน่ วยงานของรั ฐ

2557 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ
บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
ตรวจสอบและกรรมการ ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องใช้ ไฟฟ้า

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด

ส่วนที่ 4 การรั บรองความถูกต้องของข้อมูล

ลาดับ

ชื่อ – สกุล/ ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
กรรมการอิสระ
ได้ รับแต่ งตั้งโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทครั้ งที่ 6/2557 เมื่อ
25 ธันวาคม 2557

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม

Pennsylvania, USA
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผ่านการอบรม
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่ น 19/2545
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program
(ACP) รุ่ น 13/2549
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD)
-หลักสูตร Successful Formulation &
Execution of Strategy (SFE) รุ่ น 12/2554
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD)
- หลักสูตร TLCA Executive
Development Program (EDP)
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
ในบริ ษทั
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง
อิสระ

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ
และชิ้นส่ วนยานยนต์

2551 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ

บริ ษทั เค เจ เค เอสเตท จากัด
ธุรกิจให้ เช่ าอสังหาริ มทรั พย์

2563 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ

บริ ษทั โคเซ็ค จากัด
ธุรกิจด้ าน IT

2557 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ

บริ ษทั ดาร์ค ฮอร์ส ดีเวลลอป
เม้นท์ จากัด
ธุรกิจห้ องอาหารและจาหน่ าย
อาหาร
บริ ษทั ทีเจ อินเตอร์ เซอร์วิส จากัด
ธุรกิจนาเที่ยวและงานแสดง

2556 - ปัจจุบนั - กรรมการ
2558 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ

2543 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ

บริ ษทั ไนท์ คลับ แคปปิ ตอล โฮ
ลดิ้ง จากัด
เป็ นบริ ษัทโฮลดิง้ ที่ลงทุนในธุรกิจ
การเงิน
บริ ษทั บริ หารสินทรัพย์ ไนท คลับ
แคปปิ ตอล จากัด
ธุรกิจบริ หารสิ นทรั พย์

SNCส่วน

ลาดับ

ชื่อ – สกุล/ ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม

- หลักสูตร Leadership Development
Program (LDP)
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
-วิทยาการตลาดทุน วตท.14
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
ในบริ ษทั
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ

2562 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ

บริ ษทั พีเอสบี 35 จากัด
ธุรกิจให้ เช่ าที่ดินและโรงงาน

2562 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ

บริ ษทั พีเอสบี 5 จากัด
ธุรกิจให้ เช่ าที่ดินและโรงงาน

2544 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ

บริ ษทั แพรคติคมั เอนจิเนียริ่ ง
จากัด
ธุรกิจผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีโครงสร้าง
เป็ นโลหะ
บริ ษทั ไพลอน จากัด (มหาชน)
ธุรกิจงานฐานรากและก่ อสร้ าง

2560 - ปัจจุบนั - กรรมการ
2545 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ

2548 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ

2548 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ

2557 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จากัด
(มหาชน)
ธุรกิจจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ พลาสติก
บริ ษทั สตีล พลัส แฟบบริ เคชัน่
จากัด
ธุรกิจให้ เช่ าที่ดินและโรงงาน
บริ ษทั สตีลเลอร์ สตีล เวิร์คส์
จากัด
ธุรกิจให้ เช่ าที่ดินและโรงงาน
บริ ษทั สาลี่ พริ้ นท์ติ้ง จากัด
(มหาชน)

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด

ส่วนที่ 4 การรั บรองความถูกต้องของข้อมูล

ลาดับ

ชื่อ – สกุล/ ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
ในบริ ษทั
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง
- กรรมการอิสระ

บริ ษทั ไฮ คิว ฟาร์มา จากัด
ธุรกิจอาหารเสริ ม

2563 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ

บริ ษทั เดอะ คอนเน็กซ์ อะคาเด
เมีย จากัด
ธุรกิจการจัดอบรมและสัมมนา
บริ ษทั เอ.แอล.เอ็ม (ประเทศไทย)
จากัด
ธุรกิจที่ปรึ กษาด้ านการเงิน
บริ ษทั สวนส้มเชียงดาว จากัด
ธุรกิจด้ านการบริ หารทางการเงิน

2546 - ปัจจุบนั - กรรมการ
นาง ชนิสา ชุติภทั ร์
- กรรมการอิสระ
ได้ รับแต่ งตั้งโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทครั้ งที่ 6/2557 เมื่อ
25 ธันวาคม 2557
- กรรมการตรวจสอบ
ได้ รับแต่ งตั้งโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทครั้ งที่ 6/2557 เมื่อ

59 - บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริ หารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผ่านการอบรม

ไม่มี

ไม่มี

ธุรกิจโรงพิมพ์ สิ่ งพิมพ์

2563 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ

2541 - ปัจจุบนั - กรรมการ

7.

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ

2557 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ

บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
และชิ้นส่ วนยานยนต์
บริ ษทั แบงคอก สกาย ทาวเวอร์
จากัด
ธุรกิจที่เกี่ยวกับกิจกรรมอื่นๆที่
ช่ วยเสริ มกิจกรรมการให้ บริ การ
ทางการเงิน

SNCส่วน

ลาดับ

ชื่อ – สกุล/ ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
25 ธันวาคม 2557

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม

- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่ น 71/2549
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD)
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง รุ่ น 1
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Senior Executive Program
รุ่ น 19
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Strategy and Innovation for
Business in Asia รุ่ น 1
มหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักสูตร The Institute of Internal
Auditor
สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศ
ไทย
- หลักสูตรการกากับดูแลกิจการสาหรับ
กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงของ
องค์กรกากับดูแล (Regulator)
รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน
รุ่ นที่ 21 สถาบันพระปกเกล้า

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
ในบริ ษทั
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ

ตาแหน่ง

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ

บริ ษทั วตท. เพื่อสังคม จากัด
ธุรกิจจาหน่ ายสิ นค้ า
มูลนิธิหอชมเมืองกรุ งเทพ

2560 - ปัจจุบนั - กรรมการ
2562 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย
สถาบันการเงินของรั ฐ
สังกัดกระทรวงการคลัง

2563 – ปัจจุบนั - อนุกรรมการตรวจสอบ
2562
- ที่ปรึ กษา

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
องค์ กรไม่แสวงหาผลกาไร

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด

ส่วนที่ 4 การรั บรองความถูกต้องของข้อมูล

ลาดับ

ชื่อ – สกุล/ ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
ในบริ ษทั
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ

- หลักสูตร Risk management program
for corporate leaders
รุ่ นที่ 21 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
8.

พล.ต.ท. นพ.นพศักดิ์ ภูวฒั นเศรษฐ
- กรรมการอิสระ
ได้ รับแต่ งตั้งโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทครั้ งที่ 6/2557 เมื่อ
25 ธันวาคม 2557
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
ได้ รับแต่ งตั้งโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทครั้ งที่ 6/2557 เมื่อ
25 ธันวาคม 2557

61 - แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผ่านการอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่ น 180/2564
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD)
- หลักสู ตรผูบ้ ริ หารงานตารวจชั้นสู ง รุ่ น
27/2550
วิทยาลัยการตารวจ
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล
ทางการแพทย์สาหรับผูบ้ ริ หารระดับสู ง
รุ่ น 7/2561
สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา

2557 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
และชิ้นส่ วนยานยนต์

2531 - 2562

โรงพยาบาลตารวจ
โรงพยาบาลของรั ฐ

- นายแพทย์

SNCส่วน

ลาดับ

9.

ชื่อ – สกุล/ ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์
- กรรมการอิสระ
ได้ รับแต่ งตั้งโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทครั้ งที่ 2/2563 เมื่อ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม

72 - Master of Business Administration
University of Missouri-Columbia,
USA
- ปริ ญญาตรี พศ.บ.(เกียรตินิยม) สาขา
การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรด้านการคลัง สถาบัน
ไอเอ็มเอฟ กรุ งวอชิงตัน สหรัฐอเมริ กา
- ประกาศนียบัตรด้านบริ หารศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผ่านการอบรม
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่ น 23/2545

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
ในบริ ษทั
(%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ

ตาแหน่ง

2563 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ

2563 - ปัจจุบนั - กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
2563 - ปัจจุบนั - กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
2563 - ปัจจุบนั - กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
สภามหาวิทยาลัยและ
ประธานกรรมการ
ส่งเสริ มกิจการ
มหาวิทยาลัย
2562 - ปัจจุบนั - กรรมการตรวจสอบ

2556 - 2562

2556 - 2562

- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
- กรรมการ
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
และชิ้นส่ วนยานยนต์
บมจ. ฝาจีบ
ธุรกิจผู้ผลิตและจาหน่ ายฝาบรรจุ
ภัณฑ์
บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี
ธุรกิจโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยของรั ฐ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา
มหาวิทยาลัยของรั ฐ
บมจ. กรุ งไทย-แอกซ่าประกันชีวิต
ธุรกิจประกัน
บริ ษทั วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จากัด
ธุรกิจจาหน่ ายเคมีภัณฑ์

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด

ส่วนที่ 4 การรั บรองความถูกต้องของข้อมูล

ลาดับ

ชื่อ – สกุล/ ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
ในบริ ษทั
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2553 - ปัจจุบนั - ที่ปรึ กษา

2550 - ปัจจุบนั - ที่ปรึ กษา

2546 - ปัจจุบนั - กรรมการ

2545 - ปัจจุบนั - กรรมการและผูช้ ่วย
เหรัญญิก

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ฮีดากาโยโก เอนเตอร์
ไพรส์ จากัด
ธุรกิจซื ้อขายเศษโลหะ
บริ ษทั บางนาพัฒนกิจ จากัด
ธุรกิจให้ เช่ าและพัฒนา
อสังหาริ มทรั พย์
มูลนิธิสถาบันวิจยั นโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง
หน่ วยงานของรั ฐ
มูลนิธิ จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์

2537 - ปัจจุบนั - กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. ก่อ สวัสดิ์
พาณิชย์ เพื่อส่ งเสริ มการอ่าน
10.

นาย สมใจ เชาว์พานิช
- กรรมการอิสระ
ได้ รับแต่ งตั้งโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม

64 - การศึกษามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ศิลปศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ไม่มี

ไม่มี

2563 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ

บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
และชิ้นส่ วนยานยนต์

SNCส่วน
ชื่อ – สกุล/ ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ลาดับ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
ในบริ ษทั
(%)

2563

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ

ตาแหน่ง

2562 - ปัจจุบนั - ผูอ้ านวยการ
ผ่านการอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่ น 180/2564
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD)

11.

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร

นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล
32 - Master of Business Administration,
- กรรมการ
HULT International Business School,
ได้ รับแต่ งตั้งโดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
MA, USA
หุ้นครั้ งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม
- Master of Science in Financial
2564
Investment and Risk Management,
- ผู้ช่วยประธานกรรมการบริ หาร
National Institute of Development
ได้ รับแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งเมื่อวันที่ 1
Administration
กุมภาพันธ์ 2561
- Financial Derivatives, Kelley School
- กรรมการบริ หาร
of Business, IN, USA
ได้ รับแต่ งตั้งโดยมติที่ประชุม
- เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต
คณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่ 1/2564 เมื่อ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 26 มกราคม 2564
ผ่านการอบรม
- ประธานกรรมการส่งเสริ มธรรมาภิบาล
- อยูร่ ะหว่างสมัครเข้ารับการอบรม
สังคม และสิ่ งแวดล้อม
หลักสูตร Director Accreditation
ได้ รับแต่ งตั้งโดยมติที่ประชุม
Program (DAP) โดยคาดว่าจะเข้ารับ

2561 - 2562

3.48%

- อนุกรรมการข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา

เป็ นบุตรของ 2564 - ปัจจุบนั - กรรมการ
นายสมชัย ไทย
สงวนวรกุล
2563 - ปัจจุบนั - กรรมการ

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3
หน่ วยงานของรั ฐ
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
หน่ วยงานของรั ฐ
บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
และชิ้นส่ วนยานยนต์
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อี
โวลูชนั่ จากัด
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์ สาหรั บ
เครื่ องทาความเย็น
บริ ษทั เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย
จากัด
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนยานพาหนะ
บริ ษทั อิมมอทัล พาร์ท จากัด
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องทาความ
เย็น
บริ ษทั พาราไดซ์ พลาสติก จากัด
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนพลาสติก

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด

ส่วนที่ 4 การรั บรองความถูกต้องของข้อมูล

ลาดับ

ชื่อ – สกุล/ ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่ 7/2563 เมื่อ
วันที่ 16 ธันวาคม 2563

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม

การอบรมภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2564
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Chief Transformation Officer
(CTO)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร กฎหมายแรงงานกับการ
บริ หารจัดการองค์กร โครงการอบรม
ประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงานขั้นสู ง
สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา
- หลักสูตร Innovation Driven Enterprise
to Initial Public Offering (IDE to IPO)
รุ่ นที่ 1
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Executive Development
Program (EDP) รุ่ นที่ 16
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Global Reporting Initiative
(GRI) G4 Certified Training Course
PricewaterhouseCoopers

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
ในบริ ษทั
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ

2563 - ปัจจุบนั - กรรมการ

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ครี เอติวิต้ ี แอน
โทโลจี จากัด
ธุรกิจผลิตเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
บริ ษทั อัลทิเมท พาร์ท จากัด
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์ สาหรั บ
เครื่ องทาความเย็น
บริ ษทั อินฟิ นิต้ ี พาร์ท จากัด
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์ สาหรั บ
เครื่ องทาความเย็น
บริ ษทั เมอิโซะ เอสเอ็นซี พริ ซิชนั่
จากัด
ธุรกิจแม่พิมพ์
บริ ษทั เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชัน่
จากัด
ธุรกิจปั๊ ม ขึน้ รูป ชิ้นส่ วนโลหะ

SNCส่วน
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท และผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี
ลาดับ

1.

2.

ชื่อ – สกุล/ ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ (ปี )

นาย รัฐภูมิ นันทปถวี
- กรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
ได้ รับแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งเมื่อวันที่
26 มกราคม 2564
- กรรมการบริ หาร
ได้ รับแต่ งตั้งโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564
- กรรมการบริ หารความเสี่ยง
ได้ รับแต่ งตั้งโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564

49

นาย สุรชัย ชัยณรงค์
- กรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
ได้ รับแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งเมื่อวันที่
26 มกราคม 2564
- กรรมการบริ หาร
ได้ รับแต่ งตั้งโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่ 1/2564

47

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม

- การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
มหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- บริ หารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผ่านการอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่ น 118/2558
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Executive Development
Program (EDP) รุ่ น 14/2557
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โดยอยู่
ระหว่างการศึกษาต่อ)
- บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยบูรพา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสยาม

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ ระหว่างกรรมการ
(%)
และผูบ้ ริ หาร
0.01%

ไม่มี

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2564 - ปัจจุบนั - กรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
2558 - 2563
- กรรมการผูจ้ ดั การ
2550 - 2558
- รองกรรมการผูจ้ ดั การ
2560 - ปัจจุบนั - กรรมการ

บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องใช้ ไฟฟ้า และ
ชิ้นส่ วนยานยนต์

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ

บริ ษทั พาราไดซ์ พลาสติก จากัด
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนพลาสติก

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ

บริ ษทั เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย
จากัด
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนยานพาหนะ
บริ ษทั ทูที ออดิท จากัด
ธุรกิจสอบบัญชี

2548 - ปัจจุบนั - กรรมการ
0.01%

ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ

2564 - ปัจจุบนั - กรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
2560 – 2563 - กรรมการผูจ้ ดั การ
2553 – 2560 - รองกรรมการผูจ้ ดั การ
2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ

บริ ษทั โอดิน เมียนมาร์ จากัด
ธุรกิจพลังงาน

บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องใช้ ไฟฟ้า และ
ชิ้นส่ วนยานยนต์
บริ ษทั เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย
จากัด
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนยานพาหนะ

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด

ส่วนที่ 4 การรั บรองความถูกต้องของข้อมูล

ลาดับ

3

ชื่อ – สกุล/ ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564
- กรรมการบริ หารความเสี่ยง
ได้ รับแต่ งตั้งโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564
- กรรมการส่งเสริ มธรรมาภิบาล สังคม
และสิ่ งแวดล้อม
ได้ รับแต่ งตั้งโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564
นางสาว ชญาภา ไทยสงวนวรกุล

อายุ (ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ ระหว่างกรรมการ
(%)
และผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2563 - ปัจจุบนั - กรรมการ

51

- วิทยาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

<0.01%

เป็ นลูกพี่ลกู น้อง 2559 - ปัจจุบนั - กรรมการ
ของนายสมชัย ไทย
สงวนวรกุล
2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั อิมมอทัล พาร์ท จากัด
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องทาความเย็น

บริ ษทั เอส เอ็น ซี ครี เอติวิต้ ี แอน
โทโลจี จากัด
ธุรกิจผลิตเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อี
โวลูชนั่ จากัด
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์ สาหรั บ
เครื่ องทาความเย็น
บริ ษทั อินฟิ นิต้ ี พาร์ท จากัด
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์ สาหรั บ
เครื่ องทาความเย็น
บริ ษทั เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชัน่ จากัด
ธุรกิจปั๊ ม ขึน้ รูป ชิ้นส่ วนโลหะ

SNCส่วน
ลาดับ

4

5

6

ชื่อ – สกุล/ ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายสินโสภณ นันทนฤมิตร

นายสวัสดิพร ทองปาน

MR. SATOSHI ONO

อายุ (ปี )

51

52

65

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม

- การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริ หารศาสตร์
- วิศวกรรมเกษตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผ่านการอบรม
หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่ นที่ 119/2558
- การตลาดมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- วิศวกรรมเครื่ องกลบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสยาม

- General Course
Shizuoka Prefectural Mikkabi Senior

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ ระหว่างกรรมการ
(%)
และผูบ้ ริ หาร

<0.01%

<0.01%

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ

2562 - ปัจจุบนั กรรมการ

บริ ษทั อัลทิเมท พาร์ท จากัด
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์ สาหรั บ
เครื่ องทาความเย็น

2563 - ปัจจุบนั - กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ าย
ประกันคุณภาพ

บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องใช้ ไฟฟ้า และ
ชิ้นส่ วนยานยนต์
บริ ษทั เอส เอ็น ซี คูลลิง่ ซัพพลาย
จากัด
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนยานพาหนะ

2558 - 2563

- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายประกันคุณภาพ

ปัจจุบนั

- กรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายการตลาด

2555 - 2562

- กรรมการผูจ้ ดั การ

ปัจจุบนั

- กรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายผลิต

บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องใช้ ไฟฟ้า และ
ชิ้นส่ วนยานยนต์
บริ ษทั เอสเอ็นซี ครี เอติวิต้ ี แอน
โทโลจี จากัด
ชิ้นส่ วนอุปกรณ์ ที่ใช้ สาหรั บ
ยานพาหนะและเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
ผลิตและประกอบเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องใช้ ไฟฟ้า และ

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด

ส่วนที่ 4 การรั บรองความถูกต้องของข้อมูล

ลาดับ

ชื่อ – สกุล/ ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ (ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ ระหว่างกรรมการ
(%)
และผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

High School

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ
ชิ้นส่ วนยานยนต์

2559 - ปัจจุบนั - กรรมการผูจ้ ดั การ

7

นายฝัน นามถาปัด

44

-บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ
-วิศวกรรมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

ไม่มี

ไม่มี

8

นางสาว อัจฉรา นิวงษา
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน
ได้ รับแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งเมื่อวันที่
1 มิถนุ ายน 2559

46

- บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บริ หารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยบูรพา

0.01%

ไม่มี

บริ ษทั เอส เอ็น ซี ครี เอติวิต้ ี แอน
โทโลจี จากัด
ชิ้นส่ วนอุปกรณ์ ที่ใช้ สาหรั บ
ยานพาหนะและเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
ผลิตและประกอบเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
2563 - 2563
- กรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
ฝ่ ายผลิต
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องใช้ ไฟฟ้า และ
ชิ้นส่ วนยานยนต์
2550 - 2563
- Manufacturing Manager บริ ษทั พรี ซิชนั่ วาล์ว (ประเทศไทย)
จากัด
ชิ้นส่ วนพลาสติกสาหรั บอุปกรณ์
สปรย์กระป๋ อง
2559 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องใช้ ไฟฟ้า และ
ชิ้นส่ วนยานยนต์

SNCส่วน
รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท
สัดส่วน
ชื่อ – สกุล/ ตาแหน่ง

อายุ

การถือหุ้น
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

(ปี )

ในบริ ษทั ฯ

ประสบการณ์ทางาน
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ ริ หาร

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน /บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ

(%)
นางสาวเนตรชนก ไทยสงวนวรกุล
- เลขานุการบริ ษทั
ได้ รับแต่ งตั้งโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่ 7/2563 เมื่อ
วันที่ 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

0.5%

เป็ นบุตรของนายสม 2562 - ปัจจุบนั
ชัย ไทยสงวนวรกุล
และเป็ นน้องสาว
ของนางสาวสินีนา

- ผูจ้ ดั การฝ่ ายซัพ
พลายเชน

บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องใช้ ไฟฟ้า และ
ชิ้นส่ วนยานยนต์

รถ ไทยสงวนวรกุล

- บริ หารธุรกิจบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผ่านการอบรม
- หลักสูตร Executive Development Program
(EDP) รุ่ นที่ 20
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
- Business Strategy in International Markets,
The London School of Economics and Political
Science, UK

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด

ส่วนที่ 4 การรั บรองความถูกต้องของข้อมูล
สัดส่วน
ชื่อ – สกุล/ ตาแหน่ง

อายุ

การถือหุ้น
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

(ปี )

ในบริ ษทั ฯ
(%)
- Family Business: Strategy Essentials (online),
University of British Columbia, USA
Supply Chain Analytics (online),
Massachusetts Institute of Technology, USA

ประสบการณ์ทางาน
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ ริ หาร

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน /บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ

SNCส่วน
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ทาบัญชี
สัดส่วน
ชื่อ – สกุล/ ตาแหน่ง

อายุ

การถือหุ้น
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

(ปี )

ในบริ ษทั ฯ

ประสบการณ์ทางาน
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ ริ หาร

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2563 - ปัจจุบนั

- สมุห์บญั ชี

ชื่อหน่วยงาน /บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ

(%)
นางสาว ปาริ ชาติ เห็มวิพฒั น์
- สมุห์บญั ชี
ได้ รับแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งเมื่อวันที่ 1
ธันวาคม 2563

46

- บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

<0.01%

ไม่มี

บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องใช้ ไฟฟ้า และ

- บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ชิ้นส่ วนยานยนต์
2558 - 2563

ผูจ้ ดั การแผนก
บัญชีการเงิน

บริ ษทั เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย
จากัด
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนยานพาหนะ

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด

ส่วนที่ 4 การรั บรองความถูกต้องของข้อมูล
เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ลำดับ

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

1.

นำย สำรำญ ปัตตำนี

52

2.

นำย สุรพล แย้มเกษม

62

3.

นำย พิทกั ษ์ ศิริวฒั น์

62

คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวัติอบรม

- กำรจัดกำรภำครัฐและภำคเอกชน
มหำบัณฑิต
สถำบันบัณฑิตพัฒนำบริ หำรศำสตร์
- บริ หำรธุรกิจบัณฑิต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนคริ นทร์
- นิติศำสตร์บณ
ั ฑิต
- มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ผ่านการอบรม
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่ น 55/2548
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่ น 20/2547
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษทั ไทย (IOD)
- นิติศำสตร์บณ
ั ฑิต
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ ระหว่ำงกรรมกำร
(%)
และผูบ้ ริ หำร

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ

ไม่มี

ไม่มี

2553 - ปัจจุบนั - กรรมกำร

บริ ษทั อิมมอทัล พำร์ท จำกัด
ธุรกิจผลิตเครื่ องทำควำมเย็น

0.03%

ไม่มี

2554 - ปัจจุบนั - กรรมกำร

บริ ษทั พำรำไดซ์ พลำสติก จำกัด
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนพลำสติก

ไม่มี

ไม่มี

2558 - ปัจจุบนั - กรรมกำร

บริ ษทั พำรำไดซ์ พลำสติก จำกัด
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนพลำสติก

SNCส่วนที่ 1
ลำดับ

4.

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง

นำย ชัชพล ประสพโชค

อำยุ
(ปี )
52

คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวัติอบรม

- บริ หำรธุรกิจมหำบัณฑิต
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำ
คุณทหำรลำดกระบัง

ผ่านการอบรม
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่ น 147/2554
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่ น 82/2553
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษทั ไทย (IOD)

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ ระหว่ำงกรรมกำร
(%)
และผูบ้ ริ หำร
ไม่มี

ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ

2560 - ปัจจุบนั - กรรมกำร

บริ ษทั โอดิน พำวเวอร์ จำกัด
ธุรกิจพลังงำน

2560 - ปัจจุบนั - กรรมกำร

บริ ษทั โอดิน เมียนมำร์ จำกัด
ธุรกิจพลังงำน

2556 - ปัจจุบนั - กรรมกำร

บริ ษทั เซบิก๊ำซ ยูเอซี จำกัด
ธุรกิจรั บเหมำก่ อสร้ ำง

2556 - ปัจจุบนั - กรรมกำร

บริ ษทั โซล่ำ เอ็นเนอร์จี รู ฟ พำวเวอร์ จำกัด
ธุรกิจพลังงำน

2551 - ปัจจุบนั - กรรมกำร

บริ ษทั บำงจำกไบโอฟูเอล จำกัด
ธุรกิจผลิตนำ้ มันไบโอดีเซล

2559 - ปัจจุบนั - กรรมกำร

บริ ษทั พีพีดบั บลิวอี จำกัด
ธุรกิจพลังงำน

2553 - ปัจจุบนั - กรรมกำร

บมจ. ยูเอซี โกลบอล จำกัด
ธุรกิจพลังงำน

2560 - ปัจจุบนั - กรรมกำร

บริ ษทั ยูเอซี ท็อป เอนเนอร์ยี่ จำกัด
ธุรกิจพลังงำน

2554 - ปัจจุบนั - กรรมกำร

บริ ษทั ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จำกัด
ธุรกิจผลิตนำ้ ประปำ

2556 - ปัจจุบนั - กรรมกำร

บริ ษทั ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ธุรกิจพลังงำน

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด

ส่วนที่ 4 การรั บรองความถูกต้องของข้อมูล

ลำดับ

5.

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง

นำย พงษ์ชยั อมตำนนท์

อำยุ
(ปี )

56

คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวัติอบรม

- วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำ
คุณทหำรลำดกระบัง
ผ่านการอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่ น 30/2547
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษทั ไทย (IOD)

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ ระหว่ำงกรรมกำร
(%)
และผูบ้ ริ หำร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ

2558 - ปัจจุบนั - กรรมกำร

บริ ษทั ยูเอซี แอ็ดวำนซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคลั ส์
จำกัด ธุรกิจจำหน่ ำยเคมีภัณฑ์

2555 - ปัจจุบนั - กรรมกำร

บริ ษทั ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ธุรกิจผลิตและจำหน่ ำยก๊ ำซชีวภำพ
บริ ษทั โอดิน พำวเวอร์ จำกัด
ธุรกิจพลังงำน
บริ ษทั จีเนียส ทรำฟฟิ ค ซีสเต็ม จำกัด
ธุรกิจผลิตอุปกรณ์ สัญญำณไฟจรำจร
บริ ษทั ฟอร์ท คอนซัลติ้ง จำกัด
ธุรกิจให้ คำปรึ กษำด้ ำนซอฟต์ แวร์
บมจ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่
ธุรกิจชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์

2560 - ปัจจุบนั - กรรมกำร
2545 - ปัจจุบนั - กรรมกำร
2554 - ปัจจุบนั - กรรมกำร
2548 - ปัจจุบนั - กรรมกำร
2548 - ปัจจุบนั - กรรมกำร

บริ ษทั ฟอร์ท แทร็ คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด
ธุรกิจอุปกรณ์ ติดตำมยำนพำหนะ

2547 - ปัจจุบนั - กรรมกำร

บริ ษทั ฟอร์ท มิเตอร์ จำกัด
ธุรกิจผลิตและจำหน่ ำยอุปกรณ์ มิเตอร์ ไฟฟ้ำ

2556 - ปัจจุบนั - กรรมกำร

บริ ษทั ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จำกัด
ธุรกิจผลิตและจำหน่ ำยหลอดไฟฟ้ำ

2558 - ปัจจุบนั - กรรมกำร

บริ ษทั ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด
ธุรกิจบริ หำรจัดกำรตู้จำหน่ ำยสิ นค้ ำอัตโนมัติ

2559 - ปัจจุบนั - กรรมกำร

บริ ษทั ฟอร์ท สมำร์ท แคปปิ ตอล จำกัด

SNCส่วนที่ 1
ลำดับ

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวัติอบรม

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ ระหว่ำงกรรมกำร
(%)
และผูบ้ ริ หำร

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจบริ กำรเครื่ องหยอดเหรี ยญ

2556 - ปัจจุบนั - กรรมกำร

บมจ. ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส
ธุรกิจให้ บริ กำรเติมเงินโทรศัพท์ มือถือ

2563 - ปัจจุบนั - กรรมกำร

บริ ษทั ฟอร์ท สมำร์ท ดิสทริ บิวชัน่ จำกัด
ธุรกิจขนส่ งนำ้ มัน
บริ ษทั ฟอร์ท อีเอ็มเอส จำกัด
ธุรกิจรั บเหมำผลิตและประกอบแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์
บริ ษทั ฟอร์ท เอ็มอำร์โอ เซอร์วิส จำกัด
ธุรกิจให้ บริ กำรซ่ อมยำนพำหนะ

2562 - ปัจจุบนั - กรรมกำร

2563 - ปัจจุบนั - กรรมกำร
2530 - ปัจจุบนั - กรรมกำร

6.

นำย เซบำสเตียน ฮิวจ์ 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

ไม่มี

ไม่มี

2558 - ปัจจุบนั - กรรมกำร
2558 - ปัจจุบนั - กรรมกำร

บริ ษทั อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด
ธุรกิจจำหน่ ำยส่ งอุปกรณ์ และชิ้นส่ วน
อิเล็กทรอนิกส์
บริ ษทั เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ์ จำกัด
ธุรกิจผลิตปั มพ์ ทำควำมร้ อน
บริ ษทั เอส เอ็น ซี แอตแลนติก วอเตอร์ ฮีตเตอร์
เอเชีย จำกัด
ธุรกิจผลิตและจำหน่ ำยเครื่ องทำนำ้ ร้ อน

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด

ส่วนที่ 4 การรั บรองความถูกต้องของข้อมูล
เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง
นำยพรชัย ศิริกิจพำณิชย์กูล
- ผูจ้ ดั กำรแผนกตรวจสอบภำยใน

อำยุ (ปี ) คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวัติอบรม
43

- บริ หำรธุรกิจบัณฑิต
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ผ่านการอบรม
- หลักสูตรผูต้ รวจสอบบัญชีภำษีอำกร (Tax
Auditor : TA)
- หลักสูตรผูต้ รวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย
(Certified Professional Internal Auditors of
Thailand : CPIAT)

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น
ทำงครอบครัวระหว่ำง
ในบริ ษทั
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ช่วงเวลำ
(%)
ไม่มี
ไม่มี
2554 - ปัจจุบนั

2552 – 2554
2549 - 2554

2542 - 2548

ประสบกำรณ์ทำงำน
ชื่อหน่วยงำน/บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ
ผูจ้ ดั กำร
บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
แผนกตรวจสอบ
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและ
ภำยใน
ชิ้นส่ วนยานยนต์
อำจำรย์พิเศษ
ภำควิชำบริ หำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยบูรพำ
หน่ วยงานของรั ฐ
ผูจ้ ดั กำร
บริ ษทั เอฟเอเอสบี สอบบัญชีและที่
ฝ่ ำยตรวจสอบบัญชี ปรึ กษำ จำกัด
ธุรกิจสอบบัญชี
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำร
บริ ษทั บัญชีไทย จำกัด
ธุรกิจสอบบัญชี
ตำแหน่ง

ผ่ำนกำรอบรม (ต่อ)
- หลักสู ตรผูต้ รวจสอบอิสระ โครงกำรแนวร่ วมภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ (CAC SME Certification : CAC Auditor)
- หลักสูตร How Blockchain influence the business operations สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์
- หลักสูตรมำตรฐำนบัญชีธุรกิจ SMEs กับกฎหมำยภำษีอำกรปี 2562 สมำคมผูต้ รวจสอบบัญชีภำษีอำกรแห่งประเทศไทย
หลักสูตรกำรประยุกต์ใช้ Microsoft Excelในงำนบัญชี และตรวจสอบกำรทุจริ ต ศูนย์ศึกษำสยำมคอมเพล็กซ์ มหำวิทยำลัยคริ สเตียน

SNCส่วนที่ 1
หน่ วยงานตรวจสอบภายใน (Outsource)

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ ง
นำยโกศล แย้มลีมูล
- กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
บริษัท ยูนีค แอดไวเซอร์ จำกัด

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวัติอบรม

52 - วิทยำศำสตร์มหำบัณฑิต
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- พำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ประกำศนียบัตรด้ำนที่ปรึ กษำธุรกิจ
(Certificate for Business Advisor)
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- ประกำศนียบัตรผูป้ ระกอบกำรธุรกิจพัฒนำ
อสังหำริ มทรัพย์ (Certificate of Real Estate
Entrepreneur)
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 4575
(Certified Public Accountant: CPA)
- ผูต้ รวจสอบภำยในรับอนุญำต
(Certified Internal Auditor: CIA)
- ผูต้ รวจสอบภำยในด้ำนกำรบริ กำรกำรเงิน
(Certified Financial Service Auditor:
CFSA)

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำน
กำรถือหุน้ ทำงครอบครัวระหว่ำง
ในบริษัท กรรมกำรและ
ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ ง
(%)
ผูบ้ ริหำร
ประเภทธุรกิจ
ไม่มี
ไม่มี
2556 - ปั จจุบนั กรรมกำรผูจ้ ดั กำร บริษัท ยูนีค แอดไวเซอร์ จำกัด
ธุรกิจให้บริการที่ ปรึกษาธุรกิจ การ
บัญชีและการเงิน ตรวจสอบภายใน
และตรวจสอบบัญชี
หุ
น
้
ส่
ว
น
และ
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
2545 - 2556
กรรมกำร
ธุรกิจให้บริการตรวจสอบบัญชี
2544 - 2545
2543 - 2544
2538 - 2543

International Audit Grant Thornton LLP Seattle, USA
Manager
Auditing and Consulting Services
ผูจ้ ดั กำรอำวุโส
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
ธุรกิจให้บริการตรวจสอบบัญชี
ผูจ้ ดั กำรอำวุโส
บริษัท ไพรซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอ
บีเอเอส จำกัด
ธุรกิจให้บริการตรวจสอบบัญชี

ส่วนที่ 4 การรั บรองความถูกต้องของข้อมูล
นำยโกศล แย้มลีมูล กรรมกำรผูจ้ ดั กำร บริษัท ยูนีค แอดไวเซอร์ จำกัด (ต่อ)
ผ่านการอบรม
- Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting Class 4/2018
- หลักสูตรผูต้ รวจสอบอิสระในกำรตรวจประเมินเอกสำรอ้ำงอิงของกลุ่มธุรกิจขนำดกลำงและขนำดเล็กที่
เข้ำร่ วมโครงกำร CAC SME Certification
- หลักสูตรกำรอบรมกระดำษทำกำรเพื่อมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ ในองค์กร
- หลักสูตร COSO 2013 ภำคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
- หลักสูตร IT Audit ของสภำวิชำชีพบัญชีฯ

- หลักสูตรด้ำนตรวจสอบภำยใน สมำคมผูต้ รวจสอบภำยในฯ
- หลักสูตรด้ำนภำษีอำกร และกำรวำงแผนภำษีอำกร
- หลักสูตรต่อเนื่องด้ำนมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรสอบบัญชี
- หลักสูตรมำตรฐำนกำรบัญชีที่ปรับปรุ งใหม่
- หลักสูตรกำรตรวจสอบและกำรใช้ซอฟท์แวร์ในกำรตรวจสอบ
- หลักสูตรกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร (Advanced COSO ERM)
- หลักสูตรที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน สมำคมบริ ษทั หลักทรัพย์ไทย
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เอกสารแนบ 4
นโยบายและแนวปฏิบัติการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการ บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน) มัน่ ใจว่าการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นปัจจัย
สาคัญที่แสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ซึ่ งช่วยสร้างความ
เชื่ อมัน่ และความมัน่ ใจต่อผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ยและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ซึ่ งจะนาไปสู่ ความสาเร็ จใน
การดาเนินธุรกิจและเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่ งเสริ มการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้พิจารณาจัดทานโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนจริ ยธรรมในการ
ประกอบธุรกิจของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หารระดับสูง ฝ่ ายจัดการ และพนักงาน ตามระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี
พร้อมทั้งจัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับ
บริ ษทั จดทะเบียนมาเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ โดยสรุ ปสาระสาคัญการดาเนินการด้านการกากับดูแลกิจการได้ดงั นี้
1. ตระหนักถึงบทบาทและความรั บผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์ กรที่ส ร้ างคุ ณค่ า ให้ แ ก่
กิจการอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 1.1
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของบทบาท และความรับผิดชอบของกรรมการในฐานะผูน้ าที่มีหน้าที่
กากับดูแลเพื่อให้องค์กรมีการบริ หารจัดการที่ดี จึงได้มีการกาหนดอานาจและความรับผิดชอบของกรรมการไว้
เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ ซึ่งครอบคลุมถึง การกาหนดวัตถุประสงค์ แผนกลยุทธ์ นโนบายการดาเนินงาน รวม
ไปถึงการจัดสรรทรัพยากรสาคัญของบริ ษทั เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ตรงตามวัตถุประสงค์ และบรรลุ
เป้ าหมายโดยรวมขององค์กร ทั้งนี้ ยงั มีหน้าที่คอยติดตามผลงาน เพื่อวิเคราะห์ประเมินผลจากกรายงานผลการ
ดาเนิ นงานอย่า งเต็มความสามารถ และคอยควบคุมดูแลให้อยู่ภายใต้กฎระเบี ยบของบริ ษ ทั รวมถึงไม่ขัดต่อ
กฎหมาย
หลักปฏิบัติ 1.2
คณะกรรมการของบริ ษทั ยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อนาไปสู่ Governance Outcome มุ่งเน้น
แนวทางการดาเนิ นงานเพื่อให้องค์กรเจริ ญเติบ โตอย่างยัง่ ยืน โดยบริ ษทั มีการจัดทา Code of Conduct เพื่ อ
กาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และเผยแพร่ ให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย ได้รับทราบ คณะกรรมการบริ หาร
กิจการโดยมุ่งหวังให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ มีผลประกอบการที่ดี ดาเนิ นธุ รกิจโดยคานึ งถึง 3 มิติสาคัญ อัน
ได้แก่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เป็ นประโยชน์ต่อสังคมภายในและภายนอกบริ ษทั รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็ น
มิตรต่อสิ่ งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างมัน่ คงในระยะยาว มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนธุ รกิจ ปรับตัวได้

SNCส่วนที่ 1
ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด นอกจากนั้นมีการกากับให้บริ ษทั ประกอบธุรกิจอย่างมี
จริ ยธรรม เคารพสิ ทธิ มีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยและผูถ้ ือหุน้
หลักปฏิบัติ 1.3
บริ ษทั มีการพิจารณากาหนดให้คณะกรรมการ รวมถึงหน่วยงานตรวจสอบภายในทางานร่ วมกัน ในการ
ก ากับ ดู แ ลให้ ก ารด าเนิ น งานของบริ ษัท เป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ พระราชบัญ ญัติ บ ริ ษัท มหาชน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน เช่น ข้อบังคับ
มติที่ประชุมผุถ้ ือหุ้น รวมถึงกรรมการมีการกาหนดให้พนักงานทุกคนของบริ ษทั ปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ด้วยความระมัดระวัง ดาเนิ นงานตามขั้นตอนกระบวนการอนุมตั ิการดาเนิ นงานที่กาหนดไว้อย่างเคร่ งครัด เช่น
การลงทุน การทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การจ่ายเงินปันผล หรื อการทาธุรกรรมที่ส่งผลกระทบต่อบริ ษทั
อย่างมีนยั สาคัญ เป็ นต้น โดยให้คานึงผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นที่ต้ งั มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
หลักปฏิบัติ 1.4
เพื่ อ ให้ค ณะกรรมการเข้า ใจในขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบของตนเอง จึ ง ได้มี ก ารจัด ท ากฎบัต รของ
คณะกรรมการ หรื อนโยบายกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ และ
ระบุความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน ทั้งนี้คณะกรรมการ
มี ห น้า ที่ ติ ด ตามและดู แ ลการปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ข องฝ่ ายบริ ห ารให้ เ ป็ นไปตามที่ ไ ด้รั บ มอบหมายไว้ โดยบริ ษ ัท
กาหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรกรรมการเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละครั้ง เพื่อเป็ นการปรับให้มีความสอดคล้องกับ
กลยุทธ์การดาเนินงานของบริ ษทั
2. กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 2.1
คณะกรรมการได้มีการกากับดูแล หรื อร่ วมกาหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริ ษทั ได้แก่ วิสัยทัศน์
พันธกิจ รวมถึงนโยบายต่างๆ โดยคานึงถึงความเหมาะสมกับประเภทการดาเนินงานของบริ ษทั ประกอบกับมีการ
พิจารณาถึงปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมีนัยสาคัญ เช่นปั จจัยจากสภาพแวดล้อมการแข่งขัน การเปลี่ยน
แปลงอันเกิดการการพัฒนาของเทคโนโลยี ส่ งเสริ มให้บริ ษทั มีการพัฒนาโดยการนานวัตกรรมที่ทนั สมัยเข้ามา
ปรับใช้อย่างเหมาะสม ให้เกิดประสิ ทธิภาพ นาไปสู่ ความชานาญเพื่อสร้างคุ ณค่า ให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้า และผูม้ ีส่วนได้เสี ย และสร้างประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมได้
หลักปฏิบัติ 2.2
บริ ษทั มีการพิจารณากาหนดกลยุทธ์และแผนการดาเนิ นงานประจาปี โดยได้มีการวางแผนทั้งระยะสั้น
ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่ ง คณะกรรมการมี ห น้าที่ ก ากับ ดู แ ล ติ ด ตามผลการดาเนิ น งานให้ส อดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของบริ ษทั ทั้งนี้ โดยให้มีการคานึงถึงการจัดสรรทรัพยากร และการควบคุมการ
ดาเนินงานอย่างใกล้ชิดตามความเหมาะสม ปัจจัยแวดล้อม หรื อความเสี่ ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุ

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
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เป้าหมายหลักของบริ ษทั สนับสนุ นการสร้างความสามารถในการแข่งขันโดยการนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
มาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย โดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
3. เสริมสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติ 3.1
คณะกรรมการบริ ษทั มีบทบาทความรับผิดชอบในการกาหนด รวมถึงทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเรื่ อง องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการอิสระ คุณสมบัติของคณะกรรมการที่มีความ
หลากหลายด้าน ประสบการณ์ ทักษะองค์ความรู ้ ความสามารถเฉพาะทางที่เพียงพอ เหมาะสมต่อการปฏิ บตั ิ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อความเหมาะสมในการขับเคลื่อนการดาเนิ นงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์หลัก
และจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลองค์ประกอบของคณะกรรมการในรายงานประจาปี และเว็บไซต์ของบริ ษทั เช่น
อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทางาน ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง เป็ นกรรมการ รวมถึงการดารงตาแหน่ง
กรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น เป็ นต้น คณะกรรมการมีการพิจารณาถึงโครงสร้างจานวนกรรมการที่เหมาะสม
ประกอบด้วย จานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน โดยโครงสร้างปั จจุบนั มีคณะกรรมการ
บริ ษทั 11 คน ทั้งนี้ มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 2 ของกรรมการทั้งคณะ พิจารณาปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสมของขนาด และความซับซ้อนของธุรกิจ
หลักปฏิบัติ 3.2
คณะกรรมการพิ จารณาเพื่ อคัดเลื อกบุคคลที่ มี คุณสมบัติเหมาะสมในการดางตาแหน่ งเป็ นประธาน
กรรมการ โดยบริ ษทั ได้มีการกาหนดหน้าที่ค วามรับผิดชอบของประธานกรรมการบริ ษทั ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้
เกิ ด ความสมดุ ล ในอ านาจการด าเนิ น งาน บริ ษ ัท ได้แ ยกต าแหน่ ง ประธานกรรมการบริ ษ ัท และประธาน
กรรมการบริ ห าร ไม่ ใ ห้เ ป็ นบุ ค คลคนเดี ย วกัน โดยประธานกรรมการบริ ษ ัท เป็ นกรรมการอิ ส ระและไม่มี
ความสัมพันธ์ใดใดกับฝ่ ายบริ หาร มีค วามเป็ นอิสระจากการควบคุมของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีส่วน
เกี่ ยวข้องหรื อมี ส่วนได้เสี ยในทางการเงิ นและการบริ หารกิจการ รวมถึงต้องมีคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมตามที่
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
หลักปฏิบัติ 3.3
คณะกรรมการบริ ษ ทั มี หน้า ที่ ก ากับ ดู แล ให้ก ระบวนการสรรหาและแต่ง ตั้ง คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนเป็ นไปอย่างโปร่ งใส คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดารงตาแหน่งคณะกรรมการ
บริ ษ ทั กรรมการชุ ดย่อย และพิ จารณาคัดเลื อกผูท้ ี่ มี ความเหมาะสมในด้านความรู ้ ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญเพื่อนาเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
หลักปฏิบัติ 3.4
บริ ษทั กาหนดให้แนวทาง โครงสร้างรู ปแบบและการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการชุด
ย่อย รวมถึงประธานกรรมการบริ หาร มีการพิจารณาถึงความเหมาะสม โดยให้มีการนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ และ/หรื อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาต่อไป โดยจัดให้มีกลไกการจ่ายค่าตอบแทน
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ผูบ้ ริ หารระดับ สู ง ที่ เหมาะสม เพื่ อให้เกิ ดแรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ หน้า ที่ ท้ ัง ในระยะสั้ น และระยะยาว โดยมี
หลักเกณฑ์ปฏิบตั ิ ดังนี้
3.4.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาและสรรหาบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ
ตรงกับความต้องการของบริ ษทั สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
3.4.2 นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการ
สรรหาพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดาเนิ นงาน และเป้าหมายของบริ ษทั ในระยะยาว ทั้งนี้ เหมาะสมกับบทบาท
ความรั บ ผิ ด ชอบ ภาระหน้า ที่ และประสบการณ์ ซึ่ งค่ า ตอบแทนอยู่ ใ นเกณฑ์ที่ เ ปรี ย บเที ย บได้ใ นระดับ
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันหรื อใกล้เคียง
3.4.3 คณะกรรมการควรพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนทั้ง รู ป แบบที่ เ ป็ นตัว เงิ น และไม่ เ ป็ นตัว เงิ น แต่ ล ะรู ป
แบบอย่างเหมาะสม ชัดเจน โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับมูลค่าที่บริ ษทั สร้างให้กบั ผูถ้ ือหุ้น โดย
ให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของกรรมการต้องผ่านการอนุมตั ิโดยผูถ้ ือหุน้
หลักปฏิบัติ 3.5
บริ ษทั มีนโยบายให้คณะกรรมการบริ ษทั พึงปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริ ต
และเป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของกรรมการบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
รวมถึงมีบทบาทในการกากับดูแลกิจการภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อ
น าพาองค์ก รไปสู่ ค วามส าเร็ จ ที่ ย ง่ั ยื น อัน น าไปสู่ ก ารเจริ ญ เติ บ โตและเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ผูถ้ ื อ หุ้น ระยะยาว โดย
รับผิดชอบผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั รวมถึงเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ ดังนั้น คณะกรรมการ
บริ ษทั จึงได้มีมติในการกาหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั ฉบับนี้ข้ ึน เพื่อใช้เป็ นมาตรฐานในการปฏิบตั ิหน้าที่
ให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล และให้มีการพิจารณาทบทวนทุกปี อย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง เพื่อจะได้แก้ไขให้
สอดคล้องกับทิศทางของบริ ษทั และกรรมการแต่ละคนจะต้องเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของจานวน
การประชุมคณะกรรมการทั้งหมดที่จดั ขึ้นในปี นั้นๆ
หลักปฏิบัติ 3.6
บริ ษทั มีนโยบายลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ที่ดาเนิ นธุ รกิจในกลุ่มงานชิ้นส่ วนยานยนต์ กลุ่ม
ธุรกิจรับจ้างประกอบเครื่ องปรับอากาศ เครื่ องใช้ไฟฟ้า และกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ องกับธุ รกิจของบริ ษทั เป็ นหลัก
เพื่อเสริ มศักยภาพการผลิตตอบสนองการขยายงานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริ ษทั ในระยะยาว ตลอดจนพิจารณา
สิ ทธิประโยชน์จากการขอรับการส่งเสริ มการลงทุนจาก BOI เป็ นปัจจัยสาคัญร่ วมด้วย ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อย และ/หรื อ
บริ ษทั ร่ วม อาจพิจารณาลงทุนในธุ รกิจอื่นเพิม่ เติมหากเป็ นธุรกิจที่มีศกั ยาภาพการเติบโตหรื อสามารถต่อยอดทาง
ธุรกิจ หรื อเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในการลงทุนแก่บริ ษทั และผู ้
ถือหุน้ โดยรวม

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์

ส่วนที่ 4 การรั บรองความถูกต้องของข้อมูล
หลักปฏิบัติ 3.7
บริ ษ ัท จัด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านของคณะกรรมการจะจัด ให้ มี ข้ ึ น ทุ ก ปี โดยเป็ นการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล ทั้งนี้ ผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการ
จะน าไปใช้เ พื่ อ การปรั บ ปรุ ง การปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ข องคณะกรรมการในแต่ ล ะปี และเพื่ อ ให้ ก ารท างานของ
คณะกรรมการมีประสิ ทธิผลมากขึ้น รวมถึงกาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการส่ งเสริ มธรรมมาภิบาล สังคม และสิ่ งแวดล้อม มี
การประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนเองและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบอย่างน้อยปี ละ 1
ครั้ง
หลักปฏิบัติ 3.8
บริ ษทั มีการส่ งข้อมูลบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ให้ได้รับทราบ รวมถึง
ข้อมูลลักษณะธุรกิจ แผนงานในการประกอบธุรกิจ กฎระเบียบต่างๆของบริ ษทั รวมถึงมีการแจ้งข่าวสาร ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องทางกฎหมาย และกฎเกณฑ์ใหม่ที่เชื่ อมโยงกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการให้ได้รับทราบอยู่
เสมอ ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการเข้ารับการอบรม การเสริ มสร้างทักษะความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิ
หน้าที่อย่างสม่าเสมอตามความเหมาะสม และจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลการฝึ กอบรมของคณะกรรมการทุกคนใน
รายงานประจาปี
หลักปฏิบัติ 3.9
คณะกรรมการบริ ษทั จะกาหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งต่อปี และอาจมีการ
ประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็ น ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้ประธานกรรมการ หรื อผูซ้ ่ ึ ง
ได้รับมอบหมายส่ งหนังสื อนัดประชุมโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน หรื อส่ งมอบให้แก่กรรมการโดยตรง หรื อ
จดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์ ทั้งนี้ ตามที่ กฎหมายกาหนด โดยระบุวนั เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยัง
กรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่ อนวันประชุ ม รวมทั้งมอบหมายให้เลขานุ การบริ ษทั มีหน้าที่จดั ทารายงานการ
ประชุ ม คณะกรรมการให้มี ส าระส าคัญ ครบถ้ว น รวมถึ ง ท าหน้า ที่ ช่ ว ยสนับ สนุ น กิ จ กรรมด้า นต่ า ง ๆ ของ
คณะกรรมการบริ ษทั และเพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริ ษทั และบริ ษทั เอง สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตาม
กรอบของกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสู งและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติ 4.1
บริ ษทั จะกาหนดคุณสมบัติ อานาจ หน้าที่ของผูบ้ ริ หารระดับสู งไว้อย่างชัดเจน และในการพิจารณา
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล หรื อเห็นชอบบุคคลที่ถูกเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะนาเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้จดั ทาแผนสื บทอดตาแหน่งขึ้น โดยทาการคัดเลือก
บุคคลที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าว และพัฒนาเพื่อเตรี ยมความพร้อมให้สามารถรองรับตาแหน่งได้ใน
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อนาคต ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั นักลงทุน ผูถ้ ือหุ้น ตลอดจนพนักงาน ว่าการดาเนินงานของบริ ษทั จะ
ได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที
หลักปฏิบัติ 4.2
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่กากับดูแลให้มีการกาหนดกรอบ นโยบาย และโครงสร้างค่าตอบแทนที่
เหมาะสมตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนาเสนอ เพื่อจูงใจให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุก
ระดับ ปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของ
กิจการในระยะยาว ทั้งนี้ มีการคานึ งถึงระดับค่าตอบแทนโดยเทียบเท่ากับระดับอุตสาหกรรมที่ประกอบธุ รกิ จ
ใกล้เคียงกัน
หลักปฏิบัติ 4.3
คณะกรรมการมีความเข้าใจในโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุ้น และช่วยกากับดูแลไม่ให้เกิด
เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนิ นการของคณะกรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสู ง รวมถึงดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมู ลที่
สาคัญอันมีผลกระทบต่อการบริ หารจัดการของบริ ษทั อย่างต่อเนื่อง
หลักปฏิบัติ 4.4
คณะกรรมการบริ ษ ทั ได้ตระหนัก ถึงความสาคัญของทรั พยากรบุคคลที่ถือว่าสาคัญที่สุ ดในการร่ วม
ดาเนิ นธุ รกิจ ที่จะทาให้บริ ษทั บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ บริ ษทั จึงกาหนดนโยบายบริ หารและพัฒนาบุคลากรโดย
มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ และให้ความรู ้แก่พนักงาน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางานในทุกด้านของพนักงานใน
ทุกระดับอย่างต่อเนื่ อง อันส่ งผลให้เกิดแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มคุณค่าเชิงนวัตกรรมให้แก่บริ ษทั ซึ่ง
ถือเป็ นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สาคัญของบริ ษทั
5. ส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติ 5.1
คณะกรรมการบริ ษทั จะสนับสนุ นให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ พัฒนาต่อยอดเป็ นนวัตกรรมทั้งใน
ระดับกระบวนการทางานภายในองค์กร และในระดับความร่ วมมือกับองค์กรภายนอก ทั้งภาคการศึกษา ภาครัฐ
และภาคเอกชน บริ ษ ทั มี ค วามตั้ง ใจส่ ง เสริ ม การริ เ ริ่ ม ท าสิ่ ง ต่า ง ๆ ด้วยกระบวนการใหม่ ๆ โดยรวมถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงทางความคิดเพื่อเพิ่มมูลค่า การเปลี่ยนแปลงทางการกระทาในเชิงบวกเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางที่ดี
ขึ้น ไม่วา่ จะเกิดขึ้นกับองค์กรหรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย ทั้งนี้บริ ษทั เห็นถึงความสาคัญของการเผยแพร่ นวัตกรรมเพื่อให้
เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดกับสังคม โดยจัดให้มีการสื่ อสารและเผยแพร่ ให้กับกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยรับทราบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ผ่านช่องทางการสื่ อสารที่หลากหลายเพื่อให้มนั่ ใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั เข้าถึงกลุ่มผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสี ยของบริ ษทั ได้อย่างทัว่ ถึง เพื่อการต่อยอดในอนาคตสู่สังคมที่กว้างขึ้น
หลักปฏิบัติ 5.2
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายใน หรื อ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอก ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและการร่ วมมือกันระหว่างบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ย อัน
บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์

ส่วนที่ 4 การรั บรองความถูกต้องของข้อมูล
จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุรกิจและสร้างความเชื่อมัน่ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั
ในระยะยาว บริ ษทั จึงได้มีการกาหนดแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต และอย่างสุ ดความสามารถ และดาเนินการใดๆ ด้วยความเป็ น
ธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกราย
2. รายงานให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบถึงสถานการณ์ขององค์กรโดยสม่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
3. รายงานให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบถึ ง แนวโน้ม ในอนาคตขององค์ก ร ทั้ง ในด้า นบวกและลบ ด้วยเหตุผล
สนับสนุนอย่างเพียงพอ
4. ให้ความสาคัญสิ ทธิข้นั พื้นฐานของผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
4.1 สิ ทธิการซื้อขายหรื อโอนหุน้
4.2 สิ ทธิการมีส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ
4.3 สิ ทธิการได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
4.4 สิ ทธิการเข้าร่ วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อแต่งตั้งหรื อถอดถอน
กรรมการ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษทั
4.5 สิ ทธิการรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
4.6 สิ ทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผูถ้ ือหุน้
พนักงาน
1. มีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็ นธรรม ดังนี้
รถรับส่ งพนักงานให้ครอบคลุมพื้นที่พกั อาศัยของพนักงาน
โรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะในราคาที่เหมาะสมจาหน่ายที่บริ ษทั ฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร
ทุนการศึกษา (เรี ยนต่อ) ในระดับต่าง ๆ ในสถาบันของรัฐบาล
สวัสดิการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เพื่อให้พนักงานมีเงินเก็บเงินออม
จัดให้มีการตรวจสุ ขภาพประจาปี ให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
โบนัสประจาปี

สวัสดิการมงคลสมรสสาหรับพนักงานทุกระดับ
สวัสดิการคลอดบุตรสาหรับพนักงานทุกระดับ
สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตของพนักงาน
สวัสดิการครอบครัวเสียชีวิตสาหรับพนักงานทุกระดับ
สวัสดิการค่าเช่าที่พกั อาศัย
สวัสดิการโครงการร่ วมทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
3. การแต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ ต้องกระทาด้วยความสุจริ ต
และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
4. ให้ความสาคัญต่อความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ
5. ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
6. บริ ษทั เปิ ดช่องทางให้พนักงานได้ร้องเรี ยนเรื่ องที่อาจเป็ นการกระทาผิด และได้กาหนดแนวทางใน
การปกป้องพนักงานหรื อผูแ้ จ้งเบาะแสในการกระทาผิด
เจ้ าหนี้

SNCส่วนที่ 1
1. ปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็ น
ธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย
2. ปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรี บแจ้งให้คู่คา้ และ/ หรื อเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางการ
แก้ไข
3. ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ พึงละเว้นการเรี ยก รับ หรื อจ้างผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริ ตในการค้า
4. หากมีขอ้ มูลว่ามีการเรี ยก รับ หรื อจ้างผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริ ตเกิดขึ้น พึงเปิ ดเผยรายละเอียดต่อ
เจ้าหนี้ และร่ วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
5. รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้กบั เจ้าหนี้อย่างสม่าเสมอ
ลูกค้ า
1. ปฏิบตั ิกบั คู่คา้ ซึ่ งถือเป็ นหุ้นส่ วนและปั จจัยแห่ งความสาเร็ จทางธุ รกิจที่สาคัญด้วยความเสมอภาค
และคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
2. คัดเลือกคู่คา้ เป็ นไปอย่างโปร่ งใส มีระบบ และมีมาตรฐาน มีการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่
ยัง่ ยืนกับคู่คา้ และคู่สัญญา
3. มีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
4. ปฏิ บ ัติตามนโยบายการปฏิ บตั ิ ต่อคู่ค้าอย่างเคร่ งครั ด โดยมี ก ารคัดเลื อกคู่คา้ ที่ มีมาตรฐาน มี ก าร
เปรี ยบเทียบราคาก่อนการสั่งซื้อ มีการประเมินคู่คา้ โดยใช้เกณฑ์ที่มีมาตรฐานสากล
คู่แข่ งทางการค้ า
1. บริ ษทั ส่งเสริ มนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็ นธรรม
2. ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
3. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่คา้ ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสิ นจ้าง
ให้แก่กรรมการและพนักงานของคู่แข่ง เป็ นต้น
4. ไม่ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่ง ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
ชุมชนและสั งคม
บริ ษทั มีแนวทางที่จะปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ
รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความร่ วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนและอาสาทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคม เพื่อส่ งเสริ มให้เกิ ดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตลอดจนการฟื้ นฟูสังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้
บริ ษ ทั ยัง จัดให้มี ช่ องทางส าหรั บ ให้ผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย และผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องได้แสดงความคิด เห็ น เกี่ ย วกับ การ
ดาเนิ นงานของบริ ษ ทั และร้ องเรี ย น กรณี ที่ ไ ม่ไ ด้รับความเป็ นธรรมจากการกระทาของของบริ ษทั โดยผ่าน
ช่องทางที่ระบุไว้ในนโยบายรับข้อร้องเรี ยน และการแจ้งเบาะแส การทุจริ ตคอร์รัปชัน่
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้จดั กิจกรรมต่างๆ ที่เป็ นการร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคมอย่างต่อเนื่ อง เช่น การ
บริ จาคหน้า กากอนามัย ที่ ผ ลิ ตเป็ นผูผ้ ลิ ตให้กับ ชุ ม ชนและหน่ วยงานต่า งๆ ในจัง หวัดที่ ต้ งั บริ ษ ทั และจังหวัด
บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์

ส่วนที่ 4 การรั บรองความถูกต้องของข้อมูล
ข้า งเคี ย ง โครงการมอบทุ นการศึ ก ษาให้แก่ นัก ศึ กษาทั้ง ในระดับ อาชี วศึ ก ษาและอุดมศึ ก ษากับนัก เรี ย นและ
นักศึกษาที่ตอ้ งการที่บริ ษทั ได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็ นต้น
สิ่งแวดล้อม
1. บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม โดยมีการดาเนินธุรกิจโดยการคานึงถึงผลกระทบ
ที่ อาจเกิ ดขึ้นต่อสิ่ งแวดล้อม ราวมถึ งยึดแนวทางปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ได้จดั ให้มีแนวทางการปฏิบตั ิ ดังนี้
2. กาหนดให้มีผรู ้ ับผิดชอบควบคุมการดาเนินงานของธุ รกิจเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่
เกิ นกว่า มาตรฐานก าหนด รั บ ผิ ดชอบและยึดมั่นในการดู แลรั ก ษาสิ่ ง แวดล้อม เพื่อให้ก ารใช้ท รั พ ยากรเกิ ด
ประโยชน์สูงสุดอย่างสมดุล
3. ดาเนิ นกิ จกรรมเพื่อร่ วมสร้ างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่
บริ ษทั ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน ทั้งที่ดาเนิ นการเอง ร่ วมมือกับรัฐ และชุมชน ตลอดจนเคารพขนบธรรมเนียม
ประเพณี ทอ้ งถิ่นบริ เวณที่องค์กรจัดตั้งอยู่
4. บริ ษทั มีการประเมินความเสี่ ยง และกาหนดมาตรการป้องกันอุบตั ิเหตุและควบคุม การปล่อยของเสี ย
ให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ตามมาตรฐาน รวมถึงมีนโยบายและมาตรการลดการเกิดของเสี ย และจัดให้มีการกาจัด
ของเสี ยที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการที่เหมาะสม
5. ตอบสนองอย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชน อัน
เนื่ องมาจากการดาเนิ นงานของบริ ษ ทั โดยให้ความร่ วมมื ออย่างเต็มที่ กับเจ้าหน้าที่ ภาครั ฐ และหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง
6. ส่ งเสริ มให้พนักงานของบริ ษทั มี จิ ตสานึ กและความรับ ผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมภายใน
ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม (ISO 14001) และส่งเสริ มให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก (Carbon Footprint) เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและ
พนักงานทุกคนมี ความมุ่งมัน่ ที่ จะดาเนิ นธุ รกิจโดยคานึ งถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
บริ ษทั การใช้ทรัพยากรไฟฟ้ าให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ โดยการติดตั้ง Solar Rooftop บนหลังคาโรงงานของบริ ษทั
โดยมีเป้าหมายระยะยาวคือ ลดปริ มาณคาร์บอนลง 2,000 ตันคาร์บอน
หลักปฏิบัติ 5.3
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูข้ บั เคลื่อนองค์กรและมีบทบาทหน้าที่ในการกาหนดกลยุทธ์และนโยบายใน
การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั กากับ ดูแล และติดตามผลการดาเนินงาน การบริ หารและการจัดการของฝ่ ายบริ หาร
ในการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพประสิ ทธิผล โดยคานึงถึงผลกระทบและการ
พัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยัง่ ยืน
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หลักปฏิบัติ 5.4
คณะกรรมการตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแล และบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้เกิดการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็ นเครื่ องมือสนับสนุนในการดาเนินธุรกิจให้มีความคล่องตัว สะดวก
รวดเร็ ว และมีการบริ หารจัดการข้อมูลที่มีความแม่นยามากยิง่ ขึ้น รวมถึงบริ ษทั มีการกาหนดนโยบายที่
ครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรด้านสารสนเทศให้บุคคลในบริ ษทั ได้มี โอกาสเข้าถึง และใช้งาน
ภายใต้ขอ้ ระเบียบปฏิบตั ิดา้ นความปลอดภัย ประกอบกับมีการกาหนดให้เรื่ องเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเรื่ องที่
ผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั ต้องให้ความสาคัญในการสรรหาบุคลากรที่มีความรู ้เฉพาะทางเข้ามาเป็ นผูป้ ฏิบตั ิการ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง และช่วยลดความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นการจากนาเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ไม่
เหมาะสม
6. ดูแลให้ มีระบบการบริหารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 6.1
คณะกรรมการบริ ษทั เชื่อมัน่ ว่าการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรเป็ นกระบวนการที่ช่วยให้ บริ ษทั เอส เอ็น ซี
ฟอร์ เมอร์ จากัด (มหาชน) สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ในขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรคหรื อสิ่ งที่ไม่คาดหวัง
ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในด้านผลกาไร การปฏิบตั ิงานและความเชื่อถือจากผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ ต่อองค์กร
การป้ องกันความเสี ยหายต่อทรัพยากรขององค์กร ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีระบบจัดการและควบคุมที่ดี เสริ มสร้างความเชื่ อมัน่ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ ผูล้ งทุน
พนักงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่นๆ จึงได้มีการกาหนดนโยบายบริ หารความเสี่ ยงองค์กรเพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปฎิบตั ิดงั นี้
1. บริ ษ ทั ก าหนดให้ผูบ้ ริ หารและพนัก งานในหน่ วยงานต่างๆ เป็ นผูด้ ู แลความเสี่ ย ง โดยจะต้อ งมี
บทบาทและส่ วนร่ วมในการพัฒนาการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร และมีความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยง
2. จัดให้มี ก ระบวนการบริ หารความเสี่ ย งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพในทุก ขั้นตอนของการดาเนิ นงานตาม
หลักการของการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อช่วยลดโอกาสของการเกิดความเสี่ ยง
และผลกระทบจากความเสี่ ยง ลดความไม่แน่นอนในผลการดาเนินงานโดยรวม และเพิ่มโอกาสแห่งความสาเร็จ
3. ดาเนิ นการและสนับสนุ นการบริ หารความเสี่ ยงให้ป ระสบความสาเร็ จทัว่ ทั้ง องค์ก ร โดยการใช้
ทรัพยากรที่มีจากัดอย่างมีประสิ ทธิภาพ ในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม
4. ส่ ง เสริ ม และกระตุ้นให้ก ารบริ หารความเสี่ ย งเป็ นวัฒนธรรมองค์ก ร โดยให้ทุก คนตระหนัก ถึ ง
ความสาคัญของการบริ หารความเสี่ ยง
5. คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้จดั ให้มีคู่มือการบริ หารความเสี่ ยง สาหรับกาหนดแนวทางการบริ หาร
ความเสี่ ย งองค์ก ร หน้า ที่ และความรั บ ผิ ดชอบในการบริ หารความเสี่ ยงของแต่ล ะส่ วนงาน รวมทั้ง รวบรวม
ตัวอย่างความเสี่ ยงที่สาคัญและการจัดการของบริ ษทั ในอดีตที่ผา่ นมา เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
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หลักปฏิบัติ 6.2
คณะกรรมการจะต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และ
เป็ นอิสระ โดยมีแนวปฎิบตั ิดงั นี้
1. คณะกรรมการจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งจะประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3
คนเป็ นอย่างน้อย และจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้บรรลุตามหลักเกณฑ์ของของ
สานักงานคณะกรรมการ กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. คณะกรรมการจะต้องกาหนดขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยมีความรับผิดชอบเบื้องต้นดังต่อไปนี้
1) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนรายงานทางการเงินของบริ ษทั
2) ตรวจสอบความเหมาะสมของการตรวจสอบภายในของบริ ษ ทั และก าหนดให้มี ระบบการ
ตรวจสอบที่มีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล
3) ตรวจสอบให้กิจการเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4) จัดวางรู ป แบบโครงสร้ า งของการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ที่เป็ นอิ ส ระ รวมถึ ง ให้ความ
เห็ นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิ กจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่ วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
5) เสนอ คัดเลือก และกาหนดโครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบให้มีความเป็ นอิสระ และจัดการ
ประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมปี ละครั้งเป็ นอย่างน้อย
6) ก าหนด กลยุท ธ์ ที่ ใ ช้ใ นการบริ ห ารความเสี่ ย งและจัด ท าระบบเตื อ น ภัย ของความเสี่ ย งทุก
ประเภทเพื่อจัดการความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
ของบริ ษทั ภายใต้กฎหมายเกี่ยวข้องที่กาหนด
7) กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อทบทวนและ พัฒนาระบบความเสี่ ยงให้มี
ประสิ ทธิภาพ รวมทั้งวิเคราะห์ประเมินปั จจัยความเสี่ ยง และจะมีผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการดาเนินการของ
บริ ษทั ทั้งภายนอกและภายใน โดยจัดให้เป็ นไปตามแนวร่ วมการปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน
3. คณะกรรมการจะต้องจัดการให้ขอ้ มูลของบริ ษทั สามารถตรวจสอบ และเข้าถึงได้ สาหรับบุคลลที่มี
ความเกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น ๆ รวมไปถึงบุคลอิสระภายนอกที่มีความเกี่ยวโยงในการให้คาปรึ กษาทางวิชาชีพแก่
คณะกรรมการตรวจสอบ
4. คณะกรรมการควรต้อ งสรรหาบุ ค คล หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ ป็ นอิ ส ระเพื่ อ ตรวจสอบ และพั ฒ นา
ประสิ ทธิ ภาพของระบบการตรวจสอบภายใน และการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั และควรต้องจัดให้มีการ
ประเมิน พร้อมทั้งรายงานผลต่อคณะกรรม และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ไว้ในรายงานประจาปี
5. คณะกรรมการควรต้องประเมิน และเสนอความคิดเห็นต่อคุณภาพของระบบการบริ หารความเสี่ ยง
และการจัดการภายในของบริ ษทั และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี
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หลักปฏิบัติ 6.3
คณะกรรมการ ควรต้องดูแล และบริ หารความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างบริ ษทั
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของบริ ษทั คณะกรรมการมีหน้าที่ดาเนิ นการป้ องกันไม่ให้เกิดการแสวงหาประโยชน์
และการทาธุรกรรมอันมิควรจากการใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริ ษทั โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
1. คณะกรรมการควรต้องจัดให้มีระบบ และขั้นตอนการปฏิบตั ิในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
และต้องมีการเน้นย้า ควบคุม ให้ผทู ้ ี่มีส่วนได้ ส่ วนเสี ยยึดถือ และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด โดยจะมีการกาหนด
นโยบาย และมาตรการป้องกันรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูล เพื่อการรักษาความลับ (Confidentiality) การ
รักษาความน่ าเชื่ อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market sensitive information)
2. คณะกรรมการควรจัดให้มีการติ ดตาม และกาหนดแนวทางการจัดการ รายการที่อาจจะก่ อให้เกิ ด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และควรต้องจัดการ ปรับเปลี่ยนรายการดังกล่าวให้เป็ นไปตามขั้นตอนการเปิ ดเผย
ข้อมูล ตามที่กฎหมายกาหนด โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ้นโดยรวมเป็ นหลัก โดยที่ผมู ้ ีส่วนได้
เสี ยไม่ควรมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ และควรงดเว้นต่อการมีส่วนร่ วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น
3. คณะกรรมการควรต้องจัดทารายงานการมีส่วนได้เสี ย และควรให้มีการรายงานต่อที่ประชุม และจัด
ให้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
หลักปฏิบัติ 6.4
คณะกรรมการ ควรต้องดูแล และบริ หารให้มีการจัดทานโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิดา้ นการต่อต้าน
คอร์ รัปชันที่ชดั เจน สื่ อสาร และส่ งเสริ มพนักงานในหน่วยงาน และบุคคลภายนอกให้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิจริ ง โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิดงั นี้
1. คณะกรรมการควรต้องสื่ อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในนโยบายและ
แนวทางปฏิบตั ิให้สอดคล้อง และเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน เพื่อสร้างความมัน่ ใจว่ามีการควบคุมภายในที่
เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ ยง และแผนจัดการความเสี่ ยงนั้นได้รับการปฏิบตั ิจริ ง ภายในองค์กร
2. คณะกรรมการควรจัดให้มี นโยบายที่ ค รอบคลุมไปถึ งกระบวนการบริ หารงานบุคคล ตั้งแต่ก าร
คัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตาแหน่ง การฝึ กอบรม และการประเมินผลปฏิบตั ิงานของพนักงาน โดยกาหนดให้
ผูบ้ ัง คับ บัญชาทุก ระดับสื่ อสารท าความเข้าใจกับพนักงานเพื่อให้ส ามารถปฏิบัติตามนโยบายได้จริ ง อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงมีการเผยแพร่ นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันในสถานที่เด่นชัด ทุกคนในบริ ษทั
สามารถเข้าถึงได้ และผ่านช่องทางการสื่ อสารของบริ ษทั เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (E-mail) เว็บไซต์บริ ษทั
และรายงานประจาปี
3. คณะกรรมการควรจัดให้มีโครงการ และการฝึ กอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับนโยบาย
และแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน เพื่อส่งเสริ มและปลูกฝัง ให้พนักงานไม่ละเลยเมื่อพบเห็น
การกระทาที่เข้าข่าย ให้มีความตระหนัก เข้าใจ ในการร่ วมมือต่อต้านการทุจริ ต การคอร์รัปชันภายในบริ ษทั และ
พร้อมที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ
บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์

ส่วนที่ 4 การรั บรองความถูกต้องของข้อมูล
หลักปฏิบัติ 6.5
คณะกรรมการ ควรกากับให้มีระเบี ยบ ขั้นตอนการดาเนิ นการ และกลไกที่เหมาะสมในการรับ เรื่ อง
ร้องเรี ยน หรื อการชี้เบาะแส โดยมีแนวทางในการปฏิบตั ิดงั นี้
1. คณะกรรมการควรจัดให้มีกลไกการแจ้งผูบ้ งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความ
ร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่าง ๆ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางที่เข้าถึงง่าย และปลอดภัยสองช่องทางขึ้นไป ใน
การรับข้อร้ องเรี ยนทั้งจากบุคคลภายนอกและบุคคลภายในบริ ษ ัท โดยจัดแจ้งช่องทางดังกล่า วไว้ในรายงาน
ประจาปี ของบริ ษทั
2. คณะกรรมการจะต้องจัดการให้เกิดความเป็ นธรรม คุม้ ครอง และรักษาความลับของบุคคลผูแ้ จ้ง
เบาะแสการคอร์รัปชัน โดยจากัดเฉพาะผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการตรวจสอบเรื่ องร้องเรี ยนเท่านั้น ที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
3. คณะกรรมการควรต้องระบุบุคคลที่มีหน้าที่ในการรับเรื่ องร้องเรี ยน และกาหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง
และขั้นตอนที่ชดั เจน เหมาะสม และตรวจสอบได้ในกรณี เกิดการชี้แจ้งเบาะเส ทั้งนี้ ผูไ้ ด้รับข้อมูลจากการปฏิบตั ิ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องร้องเรี ยน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรี ยนและเอกสารหลักฐานของผูร้ ้องเรี ยนและ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่น ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าที่
ตามที่กฎหมายกาหนด
7. รักษาความน่ าเชื่ อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
หลักปฏิบัติที่ 7.1
คณะกรรมการดูแลให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่
มิใช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่ งใส โดยการเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านช่องทางของตลาด
หลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริ ษทั โดยมีการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้นกั ลงทุนและผู ้
ที่เกี่ยวข้องได้มีขอ้ มูลตัดสิ นใจอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกันการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูล
ทางการเงินที่สาคัญ มีดงั นี้
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี
2. นโยบายการกากับดูแลกิจการและผลการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
3. นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่ งแวดล้อมและสังคมและการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
4. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบ
บัญชีในรายงานประจาปี
5. การเปิ ดเผยบทบาทและหน้าที่ ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครั้งของการ
ประชุมและจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุมในปี ที่ผา่ นมา
6. เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูง

SNCส่วนที่ 1
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้จดั ตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทาหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลที่เป็ น
ประโยชน์ให้ผถู ้ ือหุ ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ ไป ผ่านช่องทางต่าง ๆ การประชุมนักวิเคราะห์
การประชุมทางโทรศัพท์ การตอบคาถามทางโทรศัพท์ และ ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั
หลักปฏิบัติ 7.2
คณะกรรมการบริ ษทั ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการ
ชาระหนี้
1. คณะกรรมการควรมีการดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตาม เพื่อประเมินฐานะทางการเงินบริ ษทั และให้
มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ โดยหากมีสัญญาณบ่งชี้ว่าบริ ษทั จะประสบกับปั ญหา
สภาพคล่องทางการเงินและทาให้ความสามารถในการชาระหนี้ ลดลง ให้คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการร่ วมกัน
วิเคราะห์ถึงสาเหตุ และแนวทางในการบริ หารจัดการแก้ไขโดยเร็ว
2. ในการอนุมตั ิการทารายการใดๆ หรื อการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิ คณะกรรมการ
ควรจะมีความมัน่ ใจว่า การทารายการดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่ องในการดาเนิ นธุ รกิจ สภาพ
คล่องทางการเงิน รวมถึงความสามารถในการชาระหนี้ของบริ ษทั
หลักปฏิบัติ 7.3
ในภาวะที่บริ ษทั ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริ ษทั มีแผนหรื อกลไกอื่นในการ
แก้ไขปัญหา โดยคานึงถึงสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
1. คณะกรรมการ ควรต้องติดตาม และดูแลอย่างใกล้ชิดให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง
และปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล หากพบสัญญาณบ่งชี้ปัญหาด้านสภาพคล่องซึ่ งกระทบต่อ
ความสามารถในการชาระหนี้
2. คณะกรรมการบริ ษทั ควรดูแลประสานให้เกิดแนวทางการแก้ไขปั ญหา มุ่งเน้นให้เกิดความเป็ น
ธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นหลัก โดยจัดให้มีการทารายงานสถานะอย่างสม่าเสมอ
3. คณะกรรมการ ควรคานึ ง ถึงเหตุและผลเป็ นที่ต้ งั ในการพิจารณา ตัดสิ นใจ อันใดที่เกี่ยวเนื่ องกับ
ปัญหาทางการเงินของบริ ษทั
หลักปฏิบัติ 7.4
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาจัดทารายงานความยัง่ ยืนตามความเหมาะสม
1. คานึ งถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรื อในระดับสากล ทั้งนี้ บริ ษทั พิจารณา
ความเหมาะสมในการเปิ ดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย จริ ยธรรมในการดาเนิ นธุ รกิจและจรรยาบรรณ
กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน การปฏิบตั ิต่อพนักงานและผูม้ ีส่วนได้
เสี ย รวมถึงการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม และการเคารพสิ ทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
2. คณะกรรมการ มีหน้าที่ ดูแล ให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญและสะท้อนการปฏิบตั ิที่จะนาไปสู่ การ
สร้างคุณค่าแก่บริ ษทั อย่างยัง่ ยืน
หลักปฏิบัติ 7.5
บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์

ส่วนที่ 4 การรั บรองความถูกต้องของข้อมูล
คณะกรรมการควรกากับดูแล ให้มีการแต่งตั้ง นักลงทุนสัมพันธ์ของบริ ษทั ในการทาหน้าที่ดูแล สื่ อสาร
และให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องทันเวลา อย่างเหมาะสมและเท่าเทียม แก่ผถู ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น รวมถึง นักลงทุน
นักวิเคราะห์
1. คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การหรื อบุคคลที่เ กี่ยวข้อง หรื อผูท้ ี่มีความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจเป็ นผูต้ ิดต่อสื่ อสารและเปิ ดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกในช่องทางที่เหมาะสม
2. คณะกรรมการ ควรกาหนดให้สรรหา และจัดตั้งบุคคลที่เหมาะสม ทั้งทางด้านความรู ้เกี่ยวกับองค์กร
ความสามารถในการสื่ อสาร และความสามารถประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการทาหน้าที่ติดต่อสื่ อสาร และให้
ข้อมูลแก่บุคคล และหน่วยงานภายนอก
3. คณะกรรมการควรจัดให้มี ข อบเขต หน้าที่ ที่ ชัดเจนของนัก ลงทุนสัมพันธ์ และก าหนดให้มี ทิ ศ
ทางการสนับสนุนดูแลด้านนักลงทุนสัมพันธ์อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้การเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
และได้ประสิ ทธิผลที่ดีต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย และบริ ษทั
หลักปฏิบัติ 7.6
คณะกรรมการ จัดส่ งเสริ มให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อการเผยแพร่ ขอ้ มูลที่ง่ายต่อ
การเข้าถึง อย่างรวดเร็ว
1. คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่ องทางตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษทั พร้อมทั้งนาเสนอข้อมูลที่เป็ นปัจจุบนั เช่น
- วิสัยทัศน์และค่านิยมของบริ ษทั
- ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษทั
- รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
- งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานทั้งฉบับปั จจุบนั และของปี ก่อน
หน้า
- แบบ 56-1 และรายงานประจาปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
- โครงสร้างการถือหุน้ และสิ ทธิออกเสี ยง
- หนังสื อเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุน้
- ข้อบังคับบริ ษทั หนังสื อบริ คณห์สนธิ
- นโยบายที่สาคัญ
- ช่องทางการติดต่อหรื อร้องเรี ยน
8. สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผู้ถือหุ้น
หลักปฏิบัติ 8.1
คณะกรรมการตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นทุกราย ทั้งนักลงทุนชาวไทย นักลงทุน
ต่างประเทศ นักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน และจะไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอน

SNCส่วนที่ 1
สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น รวมถึงไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสของผูถ้ ือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของ
บริ ษทั และการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยสิ ทธิข้นั พื้นฐานของผูถ้ ือหุน้ ได้แก่ การซื้อขายหรื อโอนหุ้น การมีส่วน
แบ่งในกาไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่ วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ ออก
เสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษทั
เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรื อการแก้ไขข้อบังคับและหนังสื อบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน
และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้น
นอกจากนี้ ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายยังได้รับสิ ทธิอย่างเท่าเทียมตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับบริ ษทั และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. สิ ทธิในการรับทราบข้อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่ องที่ตอ้ งตัดสิ นใจในที่ประชุมแก่ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยบริ ษทั จะแจ้งให้ผู ้
ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และวิธีการในการเข้าร่ วมประชุม การมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นเข้าร่ วมประชุม รวมถึง
ขั้นตอนลงมติ รวมถึงการเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมู ลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลใน
รู ปแบบเอกสารจากบริ ษทั
2. สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้น แสดงความเห็น ตั้งคาถาม ให้ขอ้ เสนอแนะ และร่ วมพิจารณา
ตัดสิ นใจในการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญต่าง ๆ โดยประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสมและส่ ง เสริ ม
ให้มีการแสดงความเห็นและตั้งคาถามในที่ประชุม ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ได้ รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้
สามารถส่ งคาถาม รวมทั้งการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถและคุณสมบัติที่
เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกรรมการของบริ ษทั
ทุกคนควรเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อตอบคาถามผูถ้ ือหุน้ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้อง
หลักปฏิบัติ 8.2
การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการจัดกระบวนการประชุมผูถ้ ือหุ้น ในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน โดยบริ ษทั จะมีการจัดประชุมผูถ้ ือหุ้นอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนั
สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั และหากมีความจาเป็ นเร่ งด่วนต้องเสนอวาระเป็ นกรณี พิเศษซึ่งเป็ นเรื่ องที่กระทบ
หรื อเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้น หรื อเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรื อกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บงั คับที่ต้อง
ได้รับการอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ แล้ว บริ ษทั จะเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นกรณีไป
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายในการอานวยความสะดวกและส่งเสริ มให้ผถู ้ ือหุน้ ทั้งนักลงทุนชาวไทย นัก
ลงต่างประเทศ นักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน ได้มีส่วนร่ วมในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยบริ ษทั ฯ
จะดาเนินการดังนี้
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ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการได้รับเอกสารพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมโดย
การจัดทาเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ ขอ้ มูลบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ http://www.sncformer.com
เป็ นการล่วงหน้าถึง 30 วัน ก่อนจัดส่ งเอกสารดังกล่าวให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบมากกว่า 21 วันก่อนการประชุม และได้ทา
การประกาศลงในหนังสื อพิมพ์รายวันติดต่อกันต่อเนื่องก่อนวันประชุม 3 วันเพื่อบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้น
เป็ นการล่วงหน้าสาหรับการเตรี ยมตัวก่อนมาเข้าร่ วมประชุม นอกจากนี้ บริ ษทั ยังอานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือ
หุ ้นในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการเป็ นการล่วงหน้า อย่าง
น้อย 3 เดือนก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ ้นโดยกาหนดเกณฑ์ที่ชดั เจนเป็ นการล่วงหน้าเพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผถู ้ ือ
หุ้นเสนอมา และกาหนดวิธีการให้ผูถ้ ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ โดยให้เสนอชื่อผ่าน
คณะกรรมการสรรหา พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผูไ้ ด้รับการ
เสนอชื่อ ทั้งนี้ไม่ให้ผถู ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูบ้ ริ หารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ นโดยเฉพาะวาระ
ที่สาคัญที่ผถู ้ ือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึ กษาข้อมูลก่อนตัดสิ นใจ ทั้งนี้ คณะกรรมการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นที่ไม่
สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยงโดยมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นมาประชุมและออกเสี ยงลงมติ
แทน โดยจะมีการเสนอชื่อกรรมการอิสระ เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ้น และใช้หนังสื อมอบ
ฉันทะรู ปแบบที่ผถู ้ ือหุน้ สามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนได้ในแต่ละวาระ และในการลงคะแนนเสี ยงนั้นได้
วันประชุมผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั อานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุ้นโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกใน
การตรวจสอบเอกสารให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายที่จะเข้าร่ วมประชุ ม พร้อมทั้งจัดให้มีอากรแสตมป์ เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบ/ได้รับมอบฉันทะ โดยก่อนเริ่ มการประชุม เลขาที่ประชุมจะแจ้งรายละเอียดขององค์
ประชุม วิธีปฏิบตั ิในการนับคะแนน และระหว่างดาเนิ นการประชุมบริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
ซักถามแสดงความคิดเห็น โดยบริ ษทั ได้ตอบคาถามของผูถ้ ือหุ้นอย่างครบถ้วน ชัดเจน ตรงประเด็นในทุกคาถาม
บริ ษทั ดาเนิ นการประชุมตามลาดับวาระการประชุมโดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนื อจากที่ระบุไว้ใน
หนังสื อนัดประชุม ทั้งนี้ สาหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะดาเนินการลงมติเป็ นรายคน และในการประชุมทุก
ครั้งจะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งการจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะวีดี
ทัศน์และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ด้วย
หลักปฏิบัติ 8.3
บริ ษทั จะจัดส่ งรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ รายงานการประชุ มใน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ภายใน 14 วันหลังจากการประชุมเสร็จสิ้ น

SNCส่วนที่ 1
พิจารณาทบทวนและประกาศใช้ ณ วันที่ 26 มกราคม 2564

............................................
(ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล)
ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)

............................................
(นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล)
ประธานกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)
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จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ Code of Conduct
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
บริ ษ ทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษ ทั ”) ยึดมั่นที่ จะดาเนิ นธุ รกิ จในหลัก จริ ย ธรรม
คุณธรรม ความซื่ อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใสและดาเนินธุรกิจภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความยัง่ ยืน
แก่ธุรกิจและรักษาผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยและสังคม นาไปสู่การเป็ นองค์กรบรรษัทภิบาลที่แท้จริ ง ดังนี้
หลักการ
1. ความซื่อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส
บริ ษทั ฯ ยึดมัน่ ที่ จะดาเนิ นธุ รกิ จในหลักจริ ยธรรม คุณธรรม ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
2. ความรู ้ ความสามารถในการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ฯ มุ่งดาเนินธุรกิจด้วยความรู ้ ความเข้าใจ ความชานาญ และเอาใจใส่ ในการปฏิบตั ิตามหน้าที่อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ เพื่อบรรลุผลในการดาเนินธุรกิจและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า
3. ความรับผิดชอบต่อสังคม และส่วนรวม
รับผิดชอบและยึดมัน่ ในการดูแลสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิ่นที่บริ ษทั ตั้งอยู่ มี
การตอบสนองอย่า งรวดเร็ วและมี ป ระสิ ท ธิ ภาพต่อเหตุการณ์ที่ มีผลกระทบต่อสิ่ ง แวดล้อมและชุมชน มีการ
ส่งเสริ มให้มีการใช้งานทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ
4. ความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต อย่างสุ ดความสามารถและดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้น
ทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิ ทธิดว้ ยความเป็ นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการหรื อสู งกว่าความคาดหมายของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไข
ที่เป็ นธรรม รักษาความลับของลูกค้าและไม่นาไปใช้ประโยชน์เพื่อตนเอง หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ ว และจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพของ
สิ นค้าและบริ การได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ปฏิบตั ิตามนโยบายการปฏิบตั ิต่อลูกค้าอย่างเคร่ งครัด โดยมีการคัดเลือก
อย่างมีมาตรฐาน มีการประเมินโดยใช้เกณฑ์ที่มีมาตรฐานสากล
6. ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง
บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็ นธรรม ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบ
กติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่คา้ ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม เช่น
การจ่าย สิ นจ้างให้แก่กรรมการและพนักงานของคู่แข่ง เป็ นต้น

SNCส่วนที่ 1
7. ความรับผิดชอบต่อคู่คา้
ปฏิบตั ิกบั คู่คา้ ซึ่ งถือเป็ นหุ้นส่ วนและปั จจัยแห่ งความสาเร็ จทางธุ รกิจที่สาคัญด้วยความเสมอภาค และ
คานึ งถึงผลประโยชน์ร่วมกัน การคัดเลือกคู่คา้ เป็ นไปอย่างโปร่ งใส มีระบบ และมีมาตรฐาน มีการพัฒนาและ
รักษาสัมพันธภาพที่ยง่ั ยืนกับคู่คา้ และคู่สัญญา มีความเชื่อถือซึ่ งกันและกัน ปฏิบตั ิตามนโยบายการปฏิบตั ิต่อคู่คา้
อย่างเคร่ งครัด โดยมีการคัดเลือกคู่คา้ ที่มีมาตรฐาน มีการเปรี ยบเทียบราคาก่อนการสั่งซื้ อ มีการประเมินคู่คา้ โดย
ใช้เกณฑ์ที่มีมาตรฐานสากล
8. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็ นธรรม ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มี
ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
การแต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ ต้องกระทาด้วยความสุ จริ ตและ
ตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานให้ความสาคัญต่อความสามารถ และ
ทักษะของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
บริ ษทั เปิ ดช่องทางให้พนักงานได้ร้องเรี ยนเรื่ องที่อาจเป็ นการกระทาผิด และได้กาหนดแนวทางในการ
ปกป้องพนักงานหรื อผูแ้ จ้งเบาะแสในการกระทาผิด
9. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษทั ฯ พึงหลีกเลี่ยงการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งภายในบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ไม่วา่
จะเกิดจากการติดต่อกับผูท้ ี่ เกี่ยวข้อง เช่น คู่คา้ ลูกค้า คู่แข่ง หรื อจากการใช้โอกาสหรื อข้อมูลที่ได้จากการเป็ น
กรรมการ หรื อพนักงาน เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน บริ ษทั ฯ มีมาตรการที่จะจัดการกับสถานการณ์ที่ อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั ฯ และลูกค้า เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อการให้บริ การแก่
ลูกค้า
10. การดารงฐานะทางการเงิน
บริ ษทั ฯ มีการประเมินความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่ งผลกระทบต่อฐานะและผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ มีการวางแผนการจัดสรรเงินทุนให้เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจและเพียงพอที่จะรองรับภาระผูกพันจาก
การดาเนินธุรกิจ และความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
11. การปฏิบตั ต่อเจ้าหนี้
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาพและเป็ นธรรม และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่
เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย ปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครัด รายงานข้อมูลทาง
การเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้กบั เจ้าหนี้อย่างสม่าเสมอ
12. การไม่ละเมิดสิ ทธิมนุษยชนแก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ฯ ไม่กีดกัน หรื อไม่ให้สิทธิ พิเศษหรื อเลื อกปฏิ บตั ิ แก่ ผูใ้ ดผูห้ นึ่ ง บริ ษทั ฯ ไม่แบ่งแยกเชื้ อชาติ
สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุและสถาบันการศึ ก ษา ค านึ งถึ งสิ ทธิ ใ นร่ างกาย ทรั พ ย์สิ น และความปลอดภัย ของ
บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
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พนักงาน โดยให้เสรี ภาพแก่พนักงานในการมีส่วนร่ วมทางการเมืองภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
เปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยมีช่องทางการร้องเรี ยนและรับฟั งความคิดเห็น และมีมาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน
หรื อผูแ้ จ้งเบาะแส
จรรยาบรรณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
1. พึงปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์ สุจริ ต ประพฤติตนตามกรอบของจรรยาบรรณของบริ ษทั เพื่อเป็ น
ตัวอย่างที่ดี ให้แก่พนักงาน
2. ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ตลอดจน
ดาเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ
3. หลีกเลี่ยงการกระทาอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อความโปร่ งใสในการบริ หารงาน
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
4. ไม่ เปิ ดเผยข้อมู ล ลับ ของบริ ษ ัท ต่ อ บุคคลภายนอก และไม่แสวงหาประโยชน์ใ ห้ต นเองและผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง โดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริ ษทั ซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
5. ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้พนักงานมีความเข้าใจ และประพฤติตนตามแนวทางของจรรยาบรรณบริ ษทั
อย่างทัว่ ถึงทั้งบริ ษทั
จรรยาบรรณผู้บริหาร
ผูบ้ ริ หารทุกท่านตระหนักถึงภาระที่จะต้องรับผิดชอบต่อบริ ษทั เพื่อให้บริ ษทั บรรลุผลสาเร็ จในการ
ดาเนิ นธุ รกิจ และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ าย บริ ษทั ฯ จึงกาหนดจรรยาบรรณของผูบ้ ริ หารเพื่อใช้เป็ นแนว
ทางการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต
2. ผูบ้ ริ หารพึงตัดสิ นใจดาเนินการใด ๆ ด้วยความบริ สุทธิ์ใจ จะบริ หารการดาเนินงานของบริ ษทั ด้วย
ความระมัดระวังและรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ฯ ลูกค้า ผูถ้ ือหุน้ และพนักงาน
3. ผูบ้ ริ หารจะให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่ พนักงาน จะกระทาด้วยความเสมอภาค สุ จริ ตใจ เที่ยง
ธรรม และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของ ความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ
4. ผูบ้ ริ หารพึงสนับสนุ นการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้า ส่ งเสริ มให้พนักงานได้พฒ
ั นาความรู ้
ความสามารถอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม มีความจริ งใจ เคารพสิ ทธิ และ
การแสดงความคิดเห็นของพนักงาน
5. ผูบ้ ริ หารต้องแสดงความยึดมัน่ ต่อจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ โดยการปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
เสริ มสร้างบรรยากาศในการทางานให้เอื้อต่อการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
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จรรยาบรรณของพนักงาน
ธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ดาเนิ นการอยู่บนพื้นฐานของความน่ า เชื่ อถือและได้รับความไว้วางใจจากองค์ก ร
ภายนอก ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จึงกาหนดให้พนักงานของบริ ษทั ฯ มีจรรยาบรรณเพื่อยึดถือเป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิ ดังนี้
การปฏิบัติต่อบริษัทฯ
1. พนักงานพึงประพฤติปฏิบตั ิตามระเบียบ คาสั่งและประกาศของบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด
2. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต อุทิศตน ทุ่มเท ดูแลสิ ทธิประโยชน์และทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ
ให้คงสภาพดี เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนทั้งทางตรงและทางอ้อม
3. พนักงานพึงมีความภักดี และมีทศั นคติที่ดีต่อบริ ษทั ไม่พึงประกอบการใดๆ อันมีลกั ษณะเป็ นการ
แข่งขัน หรื อขัดผลประโยชน์กบั กิจการของบริ ษทั
4. ใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริ ษทั อย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด
5. พนักงานพึงรักษาความลับ ข้อมูล และข่าวสารในการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั
6. มีทศั นคติที่ดี ไม่กล่าวร้ายต่อบริ ษทั ฯ โดยปราศจากความจริ งและไม่เป็ นธรรม รักษาชื่อเสี ยงของ
บริ ษทั ฯ ตลอดจนระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกในเรื่ องที่อาจกระทบต่อชื่อเสี ยงและการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
การปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา
1. พนัก งานพึ ง เชื่ อ ฟั ง และปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ต ามที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจากผูบ้ ัง คับ บัญ ชาด้ว ยความวิริย ะ
อุตสาหะ ขยันหมัน่ เพียรเพื่อให้บรรลุผลสาเร็ จ
2. รายงานหรื อขอข้อแนะนาจากผูบ้ งั คับบัญชาทันทีที่เกิดปัญหาในการปฏิบตั ิงาน
3. พนักงานพึงให้ความเคารพนับถือ ให้เกียรติ รู ้จกั กาลเทศะ และไม่ก ระทาตนกระด้างกระเดื่อง และ
กริ ยาที่ไม่สุภาพต่อผูบ้ งั คับบัญชา
4. พนัก งานทุ ก คนและทุ ก ระดับ มี ห น้าที่ ต้อ งรายงานข้อ เท็จ จริ ง เมื่ อ มี พ บเห็ น หรื อ ทราบว่า มี ก าร
ประพฤติผิดจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุ รกิจ หรื อมีเหตุทาให้เชื่อได้ว่าสิ่ งที่กระทาลงไปไม่เหมาะสม และมี
ผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ
5. ไม่กล่าวร้ายต่อกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานอื่นโดยปราศจากข้อเท็จจริ ง
การปฏิบัติต่อตนเอง
1. พนักงานควรปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และมานะอดทน และมีจริ ยธรรมในการดาเนิน
ธุรกิจ
2. ปฏิบตั ิตามกฏระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด
บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์

ส่วนที่ 4 การรั บรองความถูกต้องของข้อมูล
3. พนักงานควรเก็บข้อมูลของลูกค้า คู่แข่งและข้อมูลของบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด
4. ศึกษาหาความรู ้อย่างสม่าเสมอ เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพ
5. พนักงานไม่พึงกระทาการใดๆ อันจะนาไปสู่ความแตกแยก หรื อสร้างความเสี ยหายภายแก่บริ ษทั
6. ไม่ใช้อานาจหน้าที่ของตน หรื อยินยอมให้ผอู ้ ื่นอาศัยอานาจหน้าที่ของตน ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
แสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่น

พิจารณาทบทวนและประกาศใช้ ณ วันที่ 26 มกราคม 2564

............................................
(ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล)
ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)

............................................
(นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล)
ประธานกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)

