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สารจากประธานกรรมการบริษัท 
เรียนท่านผูถื้อหุน้  
 เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2565 ได้รับผลกระทบจาก
สงครามรัสเซีย – ยูเครน เช่นเดียวกับนานาประเทศ ราคาพลังงานท่ี
สูงขึ้น ส่งผลต่ออตัราเงินเฟ้อท่ีเพิ่มขึ้นมาก เฉล่ียร้อยละ 6.08 รวมทั้งการ
ปรับเพิ่มขึ้นของอตัราดอกเบ้ียนโยบาย ท่ีท าให้ค่าเงินบาทมีความผนั
ผวนมากเม่ือเทียบกบัเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ และการหดตวัของการ
ส่งออกท่ีท าให ้GDP ปี 2565 ไม่เป็นไปตามคาด ขยายตวัเพียงร้อยละ 2.6 
 อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้ด าเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมัน่ทุ่มเทของผูบ้ริหารและพนักงาน และ
บริหารความเส่ียงเพื่อลดผลกระทบต่างๆ ผมจึงมีความยินดีท่ีจะเรียนให้ทราบว่าบริษทัฯ สามารถบรรลุ
ตามเป้าหมายของแผนธุรกิจและการลงทุนท่ีด าเนินการต่อเน่ืองมาหลายปี ส่งผลท าให้ยอดขายปี 2565 
ขยายตวัสูงขึ้นถึง 19,071 ลา้นบาท ก าไร 727 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 24 และ 14 ตามล าดบัเม่ือเทียบกบั
ผลการด าเนินงานของปี 2564 
 ผมขอเรียนเพิ่มเติมถึงความกา้วหน้าของการลงทุนพฒันา การใช้หุ่นยนต์และระบบอตัโนมัติ 
(Robot and Automation) เพื่อพฒันาให้ระบบการผลิตเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ซ่ึงบริษทัได้ด าเนินการ
ต่อเน่ืองมาหลายปี ไดจ้ดัตั้งโครงการ SNC ARAI Academy เพื่อเป็นศูนยก์ารเรียนรู้พฒันาสร้างบุคลากร
รองรับ และปัจจุบนัมีการติดตั้งใชง้านแลว้มากกว่า 300 ชุด และมีเป้าหมายท่ีจะสร้างและติดตั้งหุ่นยนต์
และระบบอตัโนมติัให้ไดม้ากกว่า 1,000 ชุดในปี 2566 ซ่ึงจะเป็นแบบอย่างให้กบัอุตสาหกรรมของไทย 
และด้วยผลงานอันเป็นท่ีประจักษ์ของประธานกรรมการบริหาร ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล 
สถาบนัการศึกษา 4 แห่ง ไดม้อบปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบ
อตัโนมติั สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต อนัเป็นเกียรติประวติัต่อ ดร.
สมชยัและวงศต์ระกูลและกลุ่มบริษทั SNC 
 ในนามของคณะกรรมการบริษทัฯ ผมขอขอบคุณท่านผูถื้อหุ้น คู่คา้ และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายท่ีให้
การสนบัสนุนอย่างดีมาโดยตลอด และมีความมัน่ใจในทิศทางท่ีบริษทัฯด าเนินการจะสร้างความยัง่ยืน
ของธุรกิจในระยะยาว 
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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน 

 
1. โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 
1.1   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

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

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

ดว้ยเทคโนโลยีกำรผลิตท่ีมีประสิทธิภำพ เคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั ระบบกำรผลิตท่ีควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งสำยกำรผลิตท่ีครบวงจร ครอบคลุมทั้งงำนประเภทพลำสติก เหลก็ ทองแดง อลูมิเนียม และประสบกำรณ์ในกำร
ท ำงำนของทีมผูบ้ริหำรและทีมวิศวกร ประกอบกบัควำมยืดหยุน่ของสำยกำรผลิตท ำให้กลุ่มบริษทัไดรั้บควำมไวว้ำงใจ
จำกกลุ่มลูกคำ้ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเจำ้ของแบรนดเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้ำต่ำงๆ ท่ีไดรั้บควำมนิยม รวมถึงเจำ้ของแบรนดสิ์นคำ้จำก
ต่ำงประเทศท่ีตอ้งกำรหำผูผ้ลิตสินคำ้ในประเทศ ให้กลุ่มบริษทัเป็นผูผ้ลิตสินคำ้มำกว่ำ 27  ปี  

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน)  มีบริษทัในกลุ่มทั้งส้ิน 14 บริษทั ประกอบดว้ยบริษทัยอ่ยท่ี SNC 
ถือหุ้นโดยตรงจ ำนวน 9 บริษทั  และบริษทัย่อยท่ี SNC ถือหุ้นผ่ำนบริษทัย่อย จ ำนวน 4 บริษทั  บริษทัร่วมจ ำนวน 1 
บริษทั โดยในปัจจุบนักลุ่มบริษทัมีกำรประกอบธุรกิจ  โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดงัน้ี 
 

AUTO = ผลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนอุปกรณ์ส ำหรับเคร่ืองปรับอำกำศท่ีใช้
ส ำหรับยำนพำหนะ และช้ินส่วนอุปกรณ์ส ำหรับยำนพำหนะ 

PART = ผลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนอุปกรณ์ส ำหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ ไดแ้ก่ 
ช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศ ตูเ้ยน็ เคร่ืองซกัผำ้ 

OEM = รับจำ้งผลิตและประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำและตูเ้ก็บเคร่ืองมือ 
OTHER = กำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ผลิตและจ ำหน่ำยแม่พิมพ ์รวมถึง

เคร่ืองมือและอุปกรณ์โลหะ 



SNC 

 

2  บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) | รำยงำนประจ ำปี 2565 

กลุ่มบริษทั 
ทุนจดทะเบียน
ท่ีช ำระแลว้  
(ลำ้นบำท) 

ประเภทธุรกิจ 
AUTO PART OEM OTHER 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) (SNC) 362     
สำขำ 2 (Branch 2)     

 

บริษทัยอ่ยทำงตรง      
บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซำน อีโวลูชัน่ จ ำกดั 
(SPEC) 

1,220     

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

1,935     

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

45     

บริษทั โอดิน พำวเวอร์ จ ำกดั (ODIN) 250     

บริษทั เมอร์คิวร่ี ทรำนส์ฟอร์ม จ ำกดั (MERQ) 351     

บริษทั บริหำรสินทรัพย ์พฒันำ แผน่ดินทอง จ ำกดั 
(PAMC) 

25     

บริษทัยอ่ยทำงออ้ม       
บริษทั อินฟินิต้ี พำร์ท จ ำกดั  (IPC) 20     
บริษทั เมอิโซะ เอสเอน็ซี พริซิชัน่ จ ำกดั (MSPC)  /1 100     
บริษทั ยะลำฟ้ำสะอำด จ ำกดั (YALA)  150     

บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ จ ำกดั (SSMA)  /1 360     
บริษทัร่วม      

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

105  
 

  

/1 บริษทัท่ีไม่มีกำรด ำเนินธุรกิจ 

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

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

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

6. ให้ควำมส ำคญักบัผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งทำงตรงและทำงออ้ม 
(Focus on Products and Stakeholders) 

7. มีจิตวิญญำณและควำมตั้งใจในเร่ืองกำรบริกำร เพ่ือให้ลูกคำ้ไดรั้บควำมพึงพอใจสูงสุด (Service Mind) 
8. ยึดมัน่ในหลกัธรรมำภิบำลในกำรด ำเนินธุรกิจและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  (Objective and Goal) 
 บริษทัจดัท ำแผนธุรกิจ ซ่ึงมีเป้ำหมำยทำงกำรเงินและเป้ำหมำยกำรเติบโตของรำยไดท่ี้อตัรำเติบโตเฉล่ียร้อยละ 
10 ต่อปีและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรสูงสุด โดยมุ่งเน้นกำรเป็นผูน้ ำในธุรกิจผลิตช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศ 
และเป็นผูน้ ำในธุรกิจรับจำ้งผลิตและประกอบเคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำควำมเยน็ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ รวมถึงอุปกรณ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำอื่นๆ โดยกำรพฒันำและน ำเขำ้เคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัรวมถึงกำรน ำนวตักรรมท่ีเก่ียวขอ้งมำประยกุตใ์ชใ้น
สำยกำรผลิต เพ่ือให้มัน่ใจว่ำผลิตภณัฑ์ของบริษทัมีคุณภำพภำยใตก้ำรบริหำรตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภำพซ่ึงถือเป็นปัจจยั
หลกัในกำรแข่งขนั รวมถึงกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ให้มีควำมหลำกหลำยสอดคลอ้งควำมตอ้งกำรของกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย
ของบริษทั 
 กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ (Strategy) 
 กลยุทธ์ด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์ (Product) 
บริษทัมีเป้ำหมำยท่ีจะตอบสนองควำมตอ้งกำรท่ีหลำกหลำยของลูกคำ้โดยมุ่งเนน้ในกลุ่มลูกคำ้หลกัๆ 2 กลุ่มคือ 
 1. กลุ่มผูผ้ลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำนประกอบด้วย ผูผ้ลิตเคร่ืองปรับอำกำศ ตู ้เย็น เคร่ืองซักผำ้ ท่ีเป็น               
แบรนด์ชั้นน ำจำกประเทศญ่ีปุ่ น เกำหลี จีน สหรัฐอเมริกำ เป็นต้น ซ่ึงผูผ้ลิตเหล่ำน้ีมีฐำนกำรผลิตสินคำ้หลกัอยู่ใน
ประเทศไทย โดยบริษทั มีสินค้ำท่ีให้บริกำรกับกลุ่มลูกค้ำเหล่ำน้ี ได้แก่ ท่อทองแดง ช้ินส่วนโลหะแผ่น ช้ินส่วน
พลำสติก และอุปกรณ์แลกเปล่ียนควำมร้อน นอกเหนือจำกสินคำ้ท่ีเป็นช้ินส่วนของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำแลว้ บริษทัยงัมีกำร
รับจำ้งประกอบผลิตภณัฑ ์(OEM) ให้กบัลูกคำ้หลกับำงรำยอีกดว้ย 
 2. กลุ่มผู ้ผลิตช้ินส่วนรถยนต์และจักรยำนยนต์ ซ่ึงลูกค้ำในกลุ่มน้ีจะเป็นผู ้ผลิตท่ีเป็นผู ้ผลิตชั้นน ำจำก
ต่ำงประเทศ โดยบริษทัมีสินคำ้ท่ีให้บริกำรแก่ลูกคำ้ในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ ช้ินส่วนท่ออลูมิเนียม ช้ินส่วนท่อยำงต่ำงๆ ช้ินส่วน
พลำสติก และช้ินส่วนโลหะแผน่ขึ้นรูป 
 กลยุทธ์ด้านคุณภาพของสินค้า (Quality) 
 ในกำรท่ีจะสร้ำงควำมเช่ือมัน่และควำมพึงพอใจสูงสุดให้กบัลูกคำ้นั้น  บริษทั จ ำเป็นท่ีจะตอ้งผลิตสินคำ้ท่ีมี
คุณภำพสูงสุด เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ ซ่ึงบริษัทได้มีกำรจัดท ำระบบบริหำรงำนคุ ณภำพท่ีเป็น
มำตรฐำนสำกลเพื่อให้กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและวตัถุประสงคข์ององคก์รเกิดกำรพฒันำคุณภำพอย่ำงต่อเน่ือง มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยยึดหลกั Plan-Do-Check-Action (PDCA) และระบบ ISO ซ่ึงนอกจำกจะท ำให้ลูกคำ้
ไดรั้บสินคำ้และบริกำรท่ีมีคุณภำพตรงตำมควำมตอ้งกำรแลว้ ยงัท ำให้ลูกคำ้เกิดควำมเช่ือมัน่ในตวับริษทัดว้ย 
 โดยบริษทัจะจดัสรรทรัพยำกรทั้งคน เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ท่ีทนัสมยัและเหมำะสมกบัธุรกิจนั้นๆเพ่ือให้กำร
ผลิตสินคำ้ท่ีมีคุณภำพ นอกเหนือจำกน้ียงัก ำหนดนโยบำยคุณภำพท่ีชดัเจน เพ่ือให้พนกังำนทุกคนน ำไปปฏิบติั มีกำร
ตรวจติดตำมผลอยูต่ลอดเวลำ เพ่ือให้มัน่ใจว่ำคุณภำพของสินคำ้จะตอ้งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของลูกคำ้ในทุกๆขั้นตอน 
 กลยุทธ์ในด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว (Quick Respond) 
 ในโลกธุรกิจท่ีเต็มไปดว้ยกำรแข่งขนัท่ีนบัวนัจะทวีควำมเขม้ขน้ขึ้น บริษทั ตระหนกัดีว่ำ ลูกคำ้ของบริษทัมี
ควำมตอ้งกำรท่ีหลำกหลำยและเปล่ียนแปลงไดอ้ย่ำงรวดเร็ว ซ่ึงเรำจ ำเป็นจะตอ้งตอบสนองส่ิงต่ำงๆ เหล่ำน้ีให้ได ้ ใน
กำรน้ี บริษทัจะมุ่งเนน้ในหวัขอ้ต่ำงๆ ดงัน้ี 



SNC 
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 1. ตน้ทุนท่ีเหมำะสมและเป็นธรรมส ำหรับลูกคำ้และบริษทั (Cost) 
 2. ต ำแหน่งท่ีตั้งของโรงงำนต่ำงๆ จะตอ้งอยู่ในระยะทำงท่ีไม่ไกลจำกบริษทัของลูกคำ้มำกนกัเพื่อให้กำรส่ง
สินคำ้และกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้เป็นไปโดยสะดวก (Location) 
 3. ควำมยืดหยุ่นในกระบวนกำรผลิตท่ีจะท ำให้เรำสำมำรถผลิตสินคำ้ท่ีหลำกหลำยในเวลำอนัรวดเร็ว และ
สำมำรถปรับเปล่ียนกระบวนกำรผลิตให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรสินค้ำท่ีเปล่ียนไปของลูกค้ำได้อย่ำงสะดวก 
(Flexibility) 
 กลยุทธ์ด้านการบริการ (Service) 
 ถึงแมว่้ำบริษทั จะเป็นบริษทัท่ีผลิตสินคำ้แต่เรำตระหนกัถึงควำมส ำคญัของงำนบริกำรท่ีจะช่วยให้ลูกคำ้เกิด
ควำมพึงพอใจสูงสุด เรำจึงไดก้ ำหนดคติพจน์ประจ ำบริษทัไวว่้ำ “We are the Marketing Team” ซ่ึงพนกังำนทุกคนใน
บริษทัถือว่ำเป็นตวัแทนของบริษทัในกำรให้บริกำรแก่ลูกคำ้ 
 นอกจำกน้ี เพ่ือให้กำรท ำงำนมีควำมคล่องตวั บริษทัจึงไดจ้ดัให้มีกำรบริหำรงำนท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพำะตวั
ของบริษทัเอง ซ่ึงเรำเรียกกำรบริหำรงำนแบบน้ีว่ำ “ระบบ MINI MD” ซ่ึงระบบ MINI MD น้ีจะช่วยให้กำรตอบสนอง 
ต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ในแต่ละดำ้น ไม่ว่ำจะเป็นดำ้นกำรผลิต ดำ้นคุณภำพ ดำ้นกำรส่งมอบ หรือดำ้นรำคำของ
สินคำ้ เป็นไปอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพอีกประกำรหน่ึงท่ีบริษทัไดก้ ำหนดขึ้น เพ่ือให้กำรบริกำรลูกคำ้เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดก็คือกำรก ำหนดให้ผูบ้ริหำรของบริษทัทั้งระดบักลำงและระดบัสูงมีหน้ำท่ีท่ีจะตอ้งออกไป
เย่ียมเยียนลูกคำ้ของตนเองอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจว่ำ เรำจะรับทรำบและเขำ้ใจถึง “เสียงของลูกคำ้” (Customer 
Voice) อยำ่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 
  กลยุทธ์ด้านการพฒันาระบบการผลิตสู่อุตสาหกรรม 4.0 
 กำรพฒันำ SNC เข้ำสู่ 4.0 ครอบคลุมกำรพฒันำบุคลำกรให้มีควำมเข้ำใจในเทคโนโลยีและทิศทำงกำร
เปล่ียนแปลงของธุรกิจและอุตสำหกรรมจะเป็นพ้ืนฐำนส ำคญัในกำรขบัเคล่ือนองคก์ร  
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยทุธ์และองคป์ระกอบส ำคญัส ำหรับกำรขบัเคล่ือนองคก์ร 

1. กำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อเป็นผู ้ผลิตและผู ้ใช้เทคโนโลยี โดยให้มีกำรเช่ือมโยงระหว่ำงบุคลำกรท่ีมี
ประสบกำรณ์กบับุคลำกรท่ีมีเทคโนโลยี 

2. กำรประยกุตแ์ละน ำเทคโนโลยีมำใชใ้ห้เป็นไปตำมทิศทำงกำรขบัเคล่ือนขององคก์รตำมแนวคิด ARAI 

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

  

A :  Automation    R : Robot    A :  Artificial Intelligence (AI)  I : Internet of Things (IoT) 
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กลยุทธ์ด้านส่ิงแวดล้อม  (Environment) 
บริษทัจะด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งภำยในและภำยนอกบริษทั โดยมี

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

ในปี 2562-2565 บริษทัยงัด ำเนินนโยบำยปรับองคก์รอย่ำงต่อเน่ือง โดยกำรยุบรวมธุรกิจท่ีคลำ้ยคลึงกนัมำไว้
ดว้ยกนั ใช้ทรัพยำกรบุคคลและทรัพยสิ์นร่วมกนั ฐำนกำรผลิตใหญ่จะอยู่ท่ีระยองซ่ึงมีทั้งระบบน ้ ำประปำและระบบ
ไฟฟ้ำแสงอำทิตย ์ทั้งน้ีบริษทัจะรักษำรำยไดง้ำนตน้น ้ ำซ่ึงเป็นงำนท่ีสร้ำงผลก ำไร และมุ่งเน้นกำรควบคุมตน้ทุนกำร
ผลิตและค่ำใชจ้่ำยบริหำร หยุดด ำเนินงำนธุรกิจท่ีไม่สร้ำงผลก ำไร ด ำเนินงำนตำมนโยบำยต่อตำ้นทุจริตและคอร์รัปชัน่ 
น ำไปสู่ควำมยัง่ยืน 

ปี 2562 บริษทัจ ำหน่ำยอำคำรโรงงำนรวมถึงสิทธิกำรเช่ำท่ีดินในนิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี 
ให้แก่บริษทั บริษทั ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จ ำกดั ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั มูลค่ำรวมทั้งส้ิน 606.50 ลำ้น
บำท โดยบริษทัรับรู้ก ำไรสุทธิหลงัหกัภำษีเงินไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยด์งักล่ำวจ ำนวน 420.0 ลำ้นบำท  

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

กลุ่มบริษัทได้รับค ำ ส่ัง ซ้ือสินค้ำ รับจ้ำงผลิตและประกอบเคร่ืองปรับอำกำศจำกลูกค้ำผู ้จ  ำหน่ำย
เคร่ืองปรับอำกำศรำยใหญ่ในประเทศเวียดนำม และกลุ่มบริษัทได้รับค ำส่ังซ้ือสินค้ำรับจ้ำงผลิตตู้เก็บเคร่ืองมือ 
(Toolbox) ซ่ึงเป็นธุรกิจต่อยอดจำกกำรผลิตงำนช้ินส่วนโลหะแผ่น (Sheet Metal) และลดควำมเส่ียงจำกกำรรับจำ้งผลิตและ
ประกอบเคร่ืองปรับอำกำศ โดยบริษทัไดรั้บค ำส่ังซ้ือสินคำ้จำกลูกคำ้จำกประเทศจีนซ่ึงเป็นหน่ึงในผูผ้ลิตตูเ้ก็บเคร่ืองมือรำย
ใหญ่ของโลก เพ่ือส่งออกไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกำเป็นหลกั โดยกลุ่มบริษทัไดพ้ฒันำพ้ืนท่ีบำงส่วนในโรงงำนท่ี
ระยองเพื่อเป็นฐำนกำรผลิตและคลงัสินคำ้เพื่อรองรับกำรรับจำ้งผลิตสินคำ้ประเภทดงักล่ำว  

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

ในปี 2563 กลุ่มบริษทัสร้ำงโรงงำนกำรผลิตในพ้ืนท่ีจงัหวดัระยอง ขนำดพ้ืนท่ี 15,000 ตำรำงเมตร เพื่อรองรับ
กำรผลิตงำนตูเ้ก็บเคร่ืองมือ (Toolbox) โดยมีก ำลงักำรผลิตสูงสุด 300,000 ตูต้่อปี  

กลุ่มบริษทัซ้ือหุ้นส่วนท่ีเหลือทั้งหมดของ SSMA จำก Sugimoto Metal Manufacturing ท ำใหบ้ริษทัถือหุ้น 
SSMA ร้อยละ 100 ของทุนท่ีจดทะเบียนและช ำระแลว้ทั้งหมด ปัจจบุนับริษทัไดย้บุรวม SSMA เขำ้เป็นส่วนหน่ึงของ 
IPC 
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ในปี 2564  กลุ่มบริษทัไดข้ยำยพ้ืนท่ีโรงงำนและคลงัสินคำ้เพ่ิมเติมในโรงงำนจงัหวดัระยอง เพ่ือรองรับกำร
ผลิตเคร่ืองปรับอำกำศในช่วง High Season เคร่ืองปรับอำกำศเพ่ิมก ำลงักำรผลิตจำก 1,000,000 ชุดต่อปี  เป็น 2,000,000 
ชุดต่อปี และมีก ำลงักำรผลิตโทรทศัน์ 600,000 เคร่ืองต่อปี 

ในปี 2565  กลุ่มบริษทัมีก ำลงักำรผลิตเคร่ืองปรับอำกำศ 3,000,000 ชุดต่อปี  
1.1.3 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
ช่ือบริษทัภำษำไทย : บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
ช่ือบริษทัภำษำองักฤษ :  SNC Former Public Company Limited  
เลขทะเบียนบริษทั : 0107547000371 
ท่ีตั้งส ำนกังำน : 333/3 หมู่ท่ี 6 ต ำบลบำงเพรียง อ ำเภอบำงบ่อ จงัหวดั

สมุทรปรำกำร 10560 
เบอร์โทรศพัท ์ : 02-108-0360 
โทรสำร : 02-108-0367 
Website : https://www.sncformer.com 
ทุนจดทะเบียน : 400,000,000 บำท (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565)  
ทุนจดทะเบียนท่ีออกและช ำระแลว้ : 362,220,339 บำท (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565)  

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
1.2.1 โครงสร้างรายได้ 

รำยได ้
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้:       
ช้ินส่วนอุปกรณ์ในเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ (PART)  2,579.7  28.8 3,427.0 22.3  3,677.8  19.2 
ช้ินส่วนอุปกรณ์ในยำนพำหนะ (AUTO)  772.0  8.6 850.0 5.5  946.1  5.0 

รำยไดธุ้รกิจรับจำ้งผลิตและประกอบ (OEM)  5,605.8  62.6 11,120.8 72.2  14,447.1  75.8 
รำยไดจ้ำกส่วนงำนอื่นๆ (OTHER) 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0    0 
รวมรายได้จากการขาย 8,960.5  100.0 15,397.8 100.0 19,071.0 100.0 

 

โครงสร้างรายได้จากในประเทศ 
และจากต่างประเทศ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ในประเทศ 4,529.4 50.6 5,503.0 35.7 6,001.5 31.5 

ต่างประเทศ 4,431.1 49.4 9,894.8 64.3 13,069.5 68.5 

เวียดนำม 2,522.7 28.2 5,233.1 34.0 2,811.3 14.7 

อเมริกำ 1,461.1 16.3 3,858.2 25.1 9,146.9 48.0 

ฝร่ังเศส 364.9 4.1 665.0 4.3 982.2 5.2 

อื่นๆ 82.4 0.9 138.4 0.9 129.1 0.7 

total 8,960.5 100.00 15,397.8 100.00 19,071.0 100.00 
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1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
1.2.2.1 ช้ินส่วนอุปกรณ์ในเคร่ืองใช้ไฟฟ้า (PART)  

กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจรับจำ้งผลิตช้ินส่วนต่ำงๆ เพ่ือใช้เป็นส่วนประกอบกำรผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำท่ีใช้ใน
ครัวเรือน โดยส่วนใหญ่เป็นช้ินส่วนของเคร่ืองปรับอำกำศ รองลงมำเป็นช้ินส่วนของตูเ้ยน็ และช้ินส่วนของเคร่ืองซกัผำ้ 

 
   

         
  
      
 
 
 
 
กลุ่มบริษทัผลิตช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศส ำหรับ  1) เคร่ืองปรับอำกำศชนิดหน้ำต่ำง (Window A/C) ซ่ึงเป็น

เคร่ืองปรับอำกำศท่ีรวมทั้งคอมเพรสเซอร์ คอยล์ร้อนและคอยล์เยน็อยู่ในเคร่ืองเดียว ซ่ึงสำมำรถติดตั้งโดยกำรฝังท่ี
ก ำแพงห้องได้โดยท่ีไม่ต้องเดินท่อน ้ ำยำ 2) เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน (Split A/C) ซ่ึงปัจจุบันเป็นท่ีนิยมใน
ครัวเรือน แยกส่วนคอยลเ์ยน็ซ่ึงติดตั้งภำยในห้องออกจำกคอยลร้์อนซ่ึงติดตั้งอยูน่อกห้องให้เสียงรบกวนนอ้ยกว่ำ โดย
จะมีกำรเดินท่อน ้ ำยำเช่ือมเขำ้หำกนั สำมำรถเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำควำมเยน็ไดง้่ำยเน่ืองจำกไม่ถูกจ ำกดัดว้ยพ้ืนท่ี
ติดตั้ง และ 3) เคร่ืองปรับอำกำศท่ีสำมำรถเคล่ือนยำ้ยได ้(Portable A/C) เป็นเคร่ืองปรับอำกำศท่ีไม่ตอ้งท ำกำรติดตั้ง 
และสำมำรถเคล่ือนท่ีไปใชไ้ดทุ้กพ้ืนท่ี เหมำะกบัห้องท่ีมีขนำดไม่ใหญ่มำกนกั 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Window Air Conditioner Split Air Conditioner Portable Air Conditioner 
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ภำพรวมกำรท ำงำนของเคร่ืองปรับอำกำศประกอบไปดว้ยส่วนช้ินส่วนต่ำงๆ ท่ีส ำคญัดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มบริษทัเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนต่ำงๆ ท่ีใชป้ระกอบเคร่ืองปรับอำกำศ เช่น 1) ช้ินส่วนท่อทองแดง 2) โลหะแผน่ 

(Sheet Metal) 3) ช้ินส่วนพลำสติก (Plastic parts)  4) อุปกรณ์แลกเปล่ียนควำมร้อน คอยลร้์อน (Condenser) คอยลเ์ยน็ 
(Evaporator)  รวมถึง 5) ท่อฉนวนกนัควำมร้อน ซ่ึงรวมกนัทั้งหมดมีสัดส่วนรวมประมำณร้อยละ 50 ของช้ินส่วนท่ีใช้
ในกำรผลิตเคร่ืองปรับอำกำศ 1 เคร่ือง  

สินคำ้ของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่เป็นกำรผลิตช้ินส่วนท่อทองแดง เช่น ท่อน ้ ำยำแอร์ ท่อทองแดงซ่ึงใช้เป็น
ตวัเช่ือมระหว่ำงคอยลร้์อนและคอยลเ์ยน็ ท่อทองแดงในคอมเพรสเซอร์ ซ่ึงมีสัดส่วนกว่ำร้อยละ 39.6  ของรำยไดจ้ำก
กำรผลิตช้ินส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ รองลงมำเป็นช้ินส่วนพลำสติกโดยเป็นกำรฉีดขึ้นรูปพลำสติกเพ่ือน ำประกอบเป็น
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำต่ำงๆ เช่น เคร่ืองปรับอำกำศ ตูเ้ยน็ เคร่ืองซักผำ้ เป็นตน้โดยมีสัดส่วนรำยไดร้้อยละ 22.5  ของรำยไดจ้ำก
กำรผลิตช้ินส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ และช้ินส่วนอ่ืนๆ ได้แก่ ช้ินส่วนโลหะแผ่น ท่อฉนวนกันควำมร้อน และอุปกรณ์
แลกเปล่ียนควำมร้อนร้อยละ 24.5  ร้อยละ 12.3 ร้อยละ 1.1 ของรำยไดจ้ำกกำรผลิตช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ ตำมล ำดบั 

 

 
 

 
1. ช้ินส่วนท่อท่ีท ำจำกทองแดง (Copper Pipe) 
กลุ่มบริษทัโดย IMP และ SCAN ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นทำงตรงร้อยละ 100 เป็นผูผ้ลิตช้ินส่วน

อุปกรณ์ส ำหรับท ำควำมเยน็ท่ีบริษทัผลิตใชท้องแดง (Copper Pipe) ไดแ้ก่  

  

ช้ินส่วนท่อทองแดง ช้ินส่วนโลหะแผน่ 
 
 
 
 
 

  

ช้ินส่วนพลำสติก อุปกรณ์แลกเปล่ียนควำมร้อน 
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1.1 Inlet -Outlet-Header pipe ส ำหรับเช่ือมต่อคอยลร้์อน (Condenser)   
1.2  Suction pipe หรือ Discharge pipe ส ำหรับเช่ือมต่อคอมเพรสเซอร์และคอยลร้์อนเขำ้ดว้ยกนั 
1.3 Accumulator ใชส้ ำหรับเป็นท่อพกัแรงดนั 
1.4 U-Bend ท่ีเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์แลกเปล่ียนควำมร้อน  
1.5 Capillary Tube Ass’y ใชเ้ป็นท่อลดแรงดนัในระบบ 

ช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีผลิตโดยส่วนใหญ่ใชท้่อทองแดงซ่ึงมีประสิทธิภำพถ่ำยเทควำมร้อนและควำมเยน็ไดดี้ ใน
รำคำท่ีเหมำะสม และในปัจจุบนัยงัไม่มีช้ินส่วนใดท่ีมีคุณสมบติัในกำรใช้งำนท่ีจะสำมำรถน ำมำทดแทนทองแดงได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพ นอกจำกนั้นกลุ่มบริษทัไดมี้กำรพฒันำช้ินส่วนทองแดงเพ่ือลดตน้ทุนวตัถุดิบร่วมกบัลูกคำ้ โดยใช้
เหล็กชุบทองแดงหรืออลูมิเนียมเช่ือมต่อทองแดงมำผลิตเป็นช้ินส่วนคอมเพรสเซอร์ รวมถึงกำรพฒันำกระบวนกำรชุบ
ทองแดงให้สำมำรถชุบเฉพำะต ำแหน่งท่ีตอ้งกำร เพ่ือลดขั้นตอนในกำรเจียรนยัผิวซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีมีค่ำใชจ้่ำยและใช้
เวลำในกำรผลิตมำก โดยผลจำกกำรพฒันำดงักล่ำวจะช่วยให้บริษทัสำมำรถลดตน้ทุนกำรผลิตลงได ้โดยปัจจุบนัไดมี้
ลูกคำ้หลำยรำยให้ควำมสนใจ  

2. ช้ินส่วนโลหะแผน่ (Sheet Metal) กลุ่มบริษทัโดย IPC ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นทำงออ้มร้อยละ 100 
ผ่ำนกำรถือหุ้นใน SPEC เป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนโลหะแผ่นขึ้นรูปเพ่ือใชเ้ป็นส่วนประกอบกำรผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ โดยกำร
น ำแผน่เหลก็ขนำดใหญ่มำตดั และขึ้นรูป ให้ตรงกบัรูปแบบท่ีตอ้งกำร  

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

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

4.1 แผ่นอลูมิเนียมขึ้นรูป (Aluminum Fin) ท ำหน้ำท่ีเป็นแผ่นครีบแลกเปล่ียนควำมร้อนระหว่ำงอำกำศ
ภำยนอกกบัน ้ำยำท ำควำมเยน็ท่ีไหลอยูใ่นท่อทองแดง 

4.2 ท่อทองแดงดัด (Hairpin) ท ำหน้ำท่ีเป็นเส้นทำงกำรไหลของน ้ ำยำท ำควำมเย็นเพื่อให้เกิดกลไกกำร
แลกเปล่ียนควำมร้อนกบัอำกำศภำยนอก 

4.3 แผ่นประกบขำ้ง (Side Plate) ท ำหน้ำท่ีประกบแผ่นอลูมิเนียมและท่อทองแดงเขำ้ดว้ยกัน และใช้เป็น
ตวักลำงในกำรจบัยึดตวัคอยลเ์ขำ้กบัโครงสร้ำงอื่นๆ ของเคร่ืองปรับอำกำศ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

การตลาดและการแข่งขัน  
ลกัษณะลูกคำ้และกลุ่มเป้ำหมำยในธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ กลุ่มลูกคำ้ไดแ้ก่ กลุ่มบริษทั

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

ปัจจุบนัผูผ้ลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำรำยใหญ่ในประเทศไทยท่ีมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์จำก
ต่ำงประเทศ เช่น ไดก้ิน (ญ่ีปุ่ น) มิตซูบิชิ (ญ่ีปุ่ น) อิเลก็โทรลกัซ์ (สวีเดน) เป็นตน้ โดยท่ีผำ่นมำกลุ่มบริษทัมีควำมสัมพนัธ์
อนัดีกบัผูผ้ลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำในประเทศรำยใหญ่เกือบทุกรำย  

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย  
กลุ่มบริษทัจ ำหน่ำยช้ินส่วนอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำให้กบัลูกคำ้โดยตรงโดยไม่ผำ่นตวัแทนจ ำหน่ำย โดยส่วน

ใหญ่เป็นกำรจ ำหน่ำยใหแ้ก่ผูป้ระกอบกำรภำยในประเทศ อยำ่งไรก็ดี สินคำ้ของบริษทับำงส่วนอำจจะถูกน ำไปประกอบ
และจ ำหน่ำยไปยงัต่ำงประเทศ (Indirect Export) ในรูปแบบของสินคำ้ส ำเร็จรูป เน่ืองจำกประเทศไทยเป็นฐำนกำรผลิต
ช้ินส่วนอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำท่ีส ำคญัส ำหรับผูป้ระกอบกำรแบรนด์สินคำ้จำกต่ำงประเทศโดยเฉพำะประเทศญ่ีปุ่ น
และเกำหลีใต ้เน่ืองจำกประเทศไทยมีตน้ทุนกำรผลิตท่ีต ่ำ และมีศภัยภำพในกำรผลิตสินคำ้ท่ีมีประสิทธิภำพ ดงันั้น
ผูผ้ลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำส่วนใหญ่จะใชช้ิ้นส่วนท่ีผลิตขึ้นภำยในประเทศแทนกำรน ำเขำ้ช้ินส่วนจำกต่ำงประเทศ เพ่ือลด
ภำระกำรขนส่ง  

โดยผูผ้ลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำจะจดัหำบริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วนท่ีมีคุณภำพ มีเทคโนโลยีในกำรผลิตท่ีทนัสมยั สำมำรถ
รองรับปริมำณกำรผลิตไดใ้นจ ำนวนมำก มีสินคำ้และบริกำรท่ีครบวงจร โดยปัจจุบนับริษทัเป็นหน่ึงในผูผ้ลิตช้ินส่วน
ในประเทศไทยท่ีมีศกัยภำพ มีสินคำ้และบริกำรท่ีหลำกหลำยครบวงจร ครอบคลุมทั้งงำนช้ินส่วนท่อทองแดง พลำสติก 
โลหะแผ่น รวมถึงมีกำรควบคุมมำตรฐำนในกำรผลิตตลอดเวลำ และมีกำรท ำงำนร่วมกนัอย่ำงใกลชิ้ดกบัลูกคำ้ ท ำให้

ท่อทองแดง 
(Copper Tube) 

ครีบอลูมิเนียม 
(Aluminum Fin) อุปกรณ์แลกเปลี่ยนควำมร้อน 

(Heat Exchanger) 
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ทรำบถึงควำมตอ้งกำรของลูกคำ้เป็นอย่ำงดี ซ่ึงท ำให้สินคำ้ของกลุ่มบริษทัไดก้ำรยอมรับในเร่ืองผลิตภณัฑ์และบริกำร
จำกลูกคำ้ท่ีเป็นเจำ้ของแบรนดเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้ำชั้นน ำในอุตสำหกรรมมำโดยตลอด 

 
สัดส่วนกำรจ ำหน่ำยช้ินส่วนอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ในประเทศ 99.98% 99.98% 99.98% 
ต่ำงประเทศ 0.02% 0.02% 0.02% 
รวม 100% 100% 100% 

 
สภำพกำรแข่งขนัธุรกิจผลิตช้ินส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำในประเทศไทยถือเป็นอุตสำหกรรมท่ีมีกำรแข่งขนัใน

ประเทศพอสมควร โดยส่วนใหญ่เป็นกำรแข่งขนัจำกผูป้ระกอบกำรในประเทศจีน ซ่ึงมีขอ้ไดเ้ปรียบในดำ้นตน้ทุน
วตัถุดิบท่ีต ่ำกว่ำ อย่ำงไรก็ตำม ช้ินส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำจำกประเทศจีนก็ยงัคงมีภำพลกัษณ์ของสินคำ้รำคำถูก ตน้ทุน
ค่ำแรงและค่ำขนส่งท่ีสูงกว่ำสินคำ้ท่ีผลิตในประเทศไทย แมว่้ำบริษทัจะมีคู่แข่งเป็นจ ำนวนมำกในประเทศจีน แต่บริษทั
มีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญในอุตสำหกรรมช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำมำนำน มีบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ในกำรออกแบบ
และพฒันำช้ินส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ ท่ีสำมำรถตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ มีผลิตภณัฑ์ท่ีครบวงจร สินคำ้มี
คุณภำพ และมีก ำลงักำรผลิตท่ีเพียงพอต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ รวมทั้งบริษทัให้ควำมส ำคญัในกำรควบคุมตน้ทนุกำร
ผลิตโดยให้ควำมส ำคัญกับนโยบำยลดควำมสูญเสียในกระบวนกำรผลิต กำรวัดประสิทธิผลของพนักงำนใน
สำยกำรผลิตเพื่อลดอตัรำกำรว่ำงงำนแอบแฝง กำรประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีรวมถึงนวตักรรมใหม่ เช่น กำรน ำหุ่นยนตม์ำ
ใช้ในสำยงำนผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในสำยกำรผลิต นอกจำกนั้นกฎหมำยสวสัดิกำรแรงงำนของประเทศจีนท่ี
บงัคบัใช้กบันำยจำ้งอย่ำงเขม้งวดมำกขึ้น ประกอบกบัค่ำแรงขั้นต ่ำของประเทศจีนท่ีปรับเพ่ิมสูงขึ้น และปัญหำเร่ือง
ก ำแพงภำษีท่ีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำจำกจีนตอ้งเผชิญเม่ือน ำเขำ้ไปยงัประเทศต่ำงๆ ก็ช่วยให้ควำมไดเ้ปรียบของสินคำ้จำกจีน
ลดลง โดยเฉพำะกบัประเทศต่ำงๆ ท่ีไทยมีขอ้ตกลงเร่ืองสิทธิประโยชน์ทำงภำษี ทั้งหมดลว้นเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีท ำให้
บริษทัมีควำมไดเ้ปรียบในกำรแข่งขนั 

นอกจำกนั้นลูกคำ้ส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นลูกคำ้ขนำดใหญ่ซ่ึงให้ควำมส ำคญักบัคุณภำพและกำรให้บริกำร
ของผูผ้ลิตจึงไม่นิยมท่ีจะเปล่ียนผูผ้ลิตบ่อย เพรำะอำจท ำให้คุณภำพและรูปลกัษณ์ของสินคำ้แตกต่ำงจำกเดิม ซ่ึงท ำให้
เกิดผลเสียต่อภำพลกัษณ์ของผลิตภณัฑไ์ด ้ 

ส ำหรับผูผ้ลิตช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศในประเทศมีจ ำนวนน้อยรำย โดยส่วนใหญ่จะเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วน
เคร่ืองปรับอำกำศเฉพำะประเภทเช่น บริษทั อำมำกำซำกิไพพ ์จ ำกดั เป็นผูผ้ลิตท่อทองแดง บริษทั ธรรมรักษ์ จ ำกดั 
ผูผ้ลิตช้ินส่วนโลหะแผน่ บริษทั โกลเดน้ซี จ ำกดั ผูผ้ลิตช้ินส่วนพลำสติก เป็นตน้ ในขณะท่ีสินคำ้ของกลุ่มบริษทัมีควำม
หลำกหลำยครอบคลุมช้ินส่วนหลกัๆ ในกำรประกอบเคร่ืองปรับอำกำศ สำมำรถจดัส่งสินคำ้ไดต้รงต่อเวลำ อีกทั้งมี
ก ำลงักำรผลิตส ำรองท่ีสำมำรถรองรับควำมตอ้งกำรท่ีเพ่ิมขึ้นไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ ส ำหรับโอกำสในกำรแข่งขนัจำก
ผูป้ระกอบกำรรำยใหม่กลุ่มบริษทัประเมินว่ำมีโอกำสเกิดขึ้นในระดบัต ่ำ เน่ืองจำกผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ท่ีจะเขำ้มำใน
อุตสำหกรรมจะตอ้งมีควำมเช่ียวชำญและควำมเขำ้ใจในผลิตภณัฑ์ในระดบัสูง รวมทั้งตอ้งมีฐำนลูกคำ้เพ่ือให้เกิดกำร
ผลิตในสัดส่วนท่ีมำกพอเพื่อให้เกิดกำรประหยดัต่อขนำด (Economy of Scale) รวมถึงตอ้งมีแหล่งเงินทุนท่ีใช้ในกำร
พฒันำผลิตภณัฑอ์ยำ่งต่อเน่ืองเพื่อน ำเสนอควำมแตกต่ำงในสินคำ้ 

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ  
กำรจดัหำวตัถุดิบ วตัถุดิบหลกัในกำรผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ (Part) ประกอบดว้ย ท่อทองแดง 

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

ท่อทองแดงเป็นโลหะในทำงวิศวกรรมท่ีถูกใชท้  ำเป็นตวัน ำไฟฟ้ำมำกท่ีสุด เน่ืองจำกมีคุณสมบติัน ำควำมเยน็
และถ่ำยเทควำมร้อนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ ทนแรงดนัไดสู้งเม่ือเทียบกบัวสัดุชนิดอื่นๆ ไม่เป็นสนิม มีควำมแข็งแรง
ควำมทนทำน ไดรั้บควำมนิยมกนัอยำ่งแพร่หลำยในงำนเดินท่อระบบควำมเยน็และควำมร้อน  

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

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

วตัถุดิบท่ีใชใ้นกำรผลิตส่วนใหญ่จะเป็นมำตรฐำนตำมขอ้ก ำหนดของโรงงำนผูผ้ลิตวตัถุดิบเป็นหลกัและยงั
ตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ท่ีทำงโรงงำนผูผ้ลิตไดถื้อปฏิบติัตำมมำตรฐำนสำกล โดยระยะเวลำในกำรผลิตพร้อมส่ง
มอบจะใช้เวลำโดยเฉล่ียประมำณ 1 สัปดำห์  ขึ้นอยู่กบัควำมยำกง่ำยของกำรผลิตวตัถุดิบ ทั้งน้ี ในกำรส่ังซ้ือวตัถุดิบ
บริษทัจะเป็นผูค้วบคุมวนั เวลำ จ ำนวน ท่ีตอ้งกำรให้กบัผูผ้ลิตวตัถุดิบเพื่อให้ผูผ้ลิตส่งมอบตำมก ำหนด โดยท่ีผ่ำนมำ
บริษทัไม่เคยประสบปัญหำกำรขำดแคลนวตัถุดิบเน่ืองจำกวตัถุดิบต่ำงๆ ถือเป็นสินคำ้อุตสำหกรรม มีผูจ้  ำหน่ำยใน
ประเทศหลำยรำย และบริษทัไดจ้ดัหำวตัถุดิบจำกผูข้ำยสินคำ้หลำยรำยเพ่ือเพ่ิมควำมมัน่คงในกำรจดัหำแหล่งวตัถุดิบ 

รำคำของวตัถุดิบจะขึ้นลงตำมรำคำตลำดแต่ลูกคำ้จะน ำจ ำนวนกำรใชไ้ปตกลงกบัผูผ้ลิตและยืนยนัรำคำเป็น
ไตรมำส ซ่ึงถำ้มีกำรปรับเปล่ียนจะแจง้ล่วงหน้ำเพ่ือปรับรำคำของช้ินงำนตำมรำคำวตัถุดิบท่ีเปล่ียนแปลงไป  ท ำให้
บริษทัไม่ต้องรับภำระควำมเส่ียงทำงดำ้นรำคำของวตัถุดิบ โดยเฉล่ียบริษทัไดรั้บเครดิตเทอมจำกผูผ้ลิตวตัถุดิบใน
ประเทศประมำณ 60-120 วนั 

ก าลังการผลิต  
กลุ่มบริษทัมีนโยบำยกำรผลิตสินคำ้ท่ีมีคุณภำพตรงกับควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ และสำมำรถส่งมอบสินคำ้ได้

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

 
อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิต  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1 ช้ินส่วนท่อท่ีท ำจำกทองแดง 65% 70% 71% 
2 ช้ินส่วนโลหะแผน่ 66% 80% 80% 
3 ช้ินส่วนพลำสติก 68% 73% 54% 
4 อุปกรณ์แลกเปล่ียนควำมร้อน 79% 77% 75% 
5 ท่อฉนวนกนัควำมร้อน 59% 58% 48% 
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ขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนท่อทองแดง/การขึน้รูปโลหะแผ่น 
 

 
 

1. กำรตดั – กลุ่มบริษทัจะน ำท่อทองแดงท่ีส่ังซ้ือประเภทท่อมว้นมำตดัตำมขนำดท่ีตอ้งกำรตำมรูปแบบท่ี
ก ำหนดดว้ยเคร่ืองตดัอตัโนมติัท่ีมีควำมแม่นย  ำเพื่อลดอตัรำกำรสูญเสีย 

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

3. กำรเช่ือม –น ำเอำช้ินส่วนท่อทองแดง/โลหะแผ่นท่ีไดจ้ำกกำรตดัและกำรขึ้นรูปมำเช่ือมเขำ้ดว้ยกันตำม
รูปแบบและควำมตอ้งกำรของลูกคำ้  

4. ภำยหลงัท่ีท ำกำรเช่ือมต่อส่วนต่ำงๆ เขำ้เรียบร้อยแลว้บริษทัจะทดสอบคุณภำพสินคำ้ก่อนส่งมอบสินคำ้ 
กลุ่มบริษทัให้ควำมส ำคญัในดำ้นกำรควบคุมคุณภำพเป็นอย่ำงมำกในผลิตภณัฑ์ทุกประเภท โดยจะท ำกำรทดสอบ
คุณภำพของผลิตภณัฑอ์ยำ่งเขม้ขน้ในดำ้นต่ำง ๆ เช่น ทดสอบคุณสมบติั: บริษทัท ำกำรทดสอบคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์
ในทุกล็อตกำรผลิตก่อนท ำกำรส่งมอบให้แก่ลูกคำ้ เพ่ือให้มัน่ใจว่ำผลิตภณัฑ์ถูกตอ้งตำมขอ้ก ำหนดของลูกคำ้ ทดสอบ
กำรใชง้ำน: บริษทัมีกำรทดสอบผลิตภณัฑ์โดยจ ำลองสภำพกำรใชง้ำนจริงของลูกคำ้ รวมถึงกำรทดสอบกำรตำ้นทำน
แรงกดดนั กำรทดสอบกำรร่ัวไหล ทั้งน้ีเพ่ือให้ลูกคำ้มัน่ใจว่ำผลิตภณัฑ์ของบริษทั มีคุณภำพตรงตำมควำมตอ้งกำรของ
ลูกคำ้ 
1.2.2.2 ช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับใช้เป็นส่วนประกอบในยานพาหนะ (AUTO) 

กลุ่มบริษทัโดย บริษทั COOL PRD และ IPC ซ่ึงทั้งหมดเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม
ร้อยละ 100 ด ำเนินธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในกำรผลิตรถยนต์และรถจกัรยำนยนต์ โดย
ช้ินส่วนส่วนใหญ่ท่ีกลุ่มบริษทัผลิตไดแ้ก่ ช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศในรถยนต์ท่ีท ำจำกอลูมิเนียมคิดเป็นร้อยละ 78.3 
ของรำยไดจ้ำกธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ในยำนพำหนะ รองลงมำเป็นช้ินส่วนพลำสติกส ำหรับรถจกัรยำนยนตค์ิดเป็น
ร้อยละ 20.9 ของรำยไดจ้ำกธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ในยำนพำหนะ และงำนช้ินส่วนโลหะแผน่ (Sheet Metal) ส ำหรับ
รถยนต์คิดเป็นร้อยละ 0.7 ของรำยไดจ้ำกธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ในยำนพำหนะ โดยช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีกลุ่มบริษทั
ผลิตนั้นสำมำรถน ำไปประกอบกบัระบบเคร่ืองปรับอำกำศของทั้งรถยนต์ท่ีใช้น ้ ำมนัเช้ือเพลิง (เคร่ืองสันดำป) และ
รถยนตท่ี์ใชไ้ฟฟ้ำ (EV Car) ท่ีมีแนวโนม้เติบโตในอนำคตจำกนโยบำยกำรควบคุมมลพิษทำงอำกำศของทำงภำครัฐ 
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ตวัอยำ่งผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนอุปกรณ์ในยำนพำหนะท่ีบริษทัเป็นผูผ้ลิต 

 
 1. งำนท่ออลูมิเนียม (Aluminium Part) ด ำเนินกำรโดย COOL ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 100 
โดยเป็นกำรน ำท่ออลูมิเนียมมำดัด ตัด เ ช่ือมต่อตำมรูปแบบท่ีต้องกำร เพ่ือน ำไปเป็นช้ินส่วนส ำหรับระบบ
เคร่ืองปรับอำกำศในรถยนต ์ซ่ึงช้ินส่วนท่ออลูมิเนียมท่ีผลิตไดจ้ะมีลกัษณะเฉพำะอำ้งอิงกบักบัลกัษณะและรุ่นรถในแต่
ละประเภทเท่ำนั้น 
 2. งำนพลำสติก (Injection molding) ด ำเนินกำรโดย PRD ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 100 โดย
เป็นกำรฉีดพลำสติกเพ่ือน ำไปเป็นช้ินส่วนรถจกัรยำนยนต ์
 3. งำนช้ินส่วนโลหะแผ่นส ำหรับรถยนต ์(Sheet Metal) ด ำเนินกำรโดย IPC ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้น
ทำงออ้มร้อยละ 100 ผ่ำนกำรถือหุ้นใน SPEC โดยเป็นกำรป๊ัมและกำรทุบขึ้นรูปส่วนประกอบของท่อน ้ำในระบบปรับ
อำกำศ แกนท่ีปัดน ้ำฝนในรถยนต ์รวมถึงเป็นส่วนประกอบของโครงสร้ำงรถยนต ์จำกกำรน ำโลหะมำผำ่นกระบวนกำร
ป๊ัม (Stamping) และเช่ือมเป็นส่วนประกอบตวัถงัรถยนต ์ 

การตลาดและการแข่งขัน  
ลกัษณะลูกคำ้และกลุ่มเป้ำหมำย ในธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส ำหรับใชเ้ป็นส่วนประกอบในกำรผลิตรถยนต์ 

ไดแ้ก่ กลุ่มผูผ้ลิตเคร่ืองปรับอำกำศในรถยนตห์รือผูผ้ลิตช้ินส่วนอ่ืนๆ ในรถยนต์ (1st Tier) ซ่ึงโดยส่วนใหญ่กลุ่มผูผ้ลิต
เคร่ืองปรับอำกำศในรถยนตจ์ะส่ังซ้ือช้ินส่วนท่ออลูมิเนียมซ่ึงเป็นส่วนประกอบท่ีส ำคญัในงำนระบบเคร่ืองปรับอำกำศ
จำกกลุ่มบริษทัและน ำไปประกอบกับช้ินส่วนอ่ืนๆ เป็นเคร่ืองปรับอำกำศท่ีพร้อมติดตั้งในรถยนต์ และกำรส่ังซ้ือ
ช้ินส่วนโลหะแผ่นเพ่ือน ำไปประกอบงำนโครงสร้ำงรถยนต์ โดยท่ีผ่ำนมำกลุ่มบริษทัเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนส ำหรับระบบ
ปรับอำกำศในรถยนต์ของ Toyota, Honda และ Ford ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่ในตลำดรถยนต์ในประเทศไทยมี
ส่วนแบ่งทำงกำรตลำดรวมกว่ำร้อยละ 50 นอกจำกนั้น กลุ่มบริษทัยงัเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนพลำสติกส ำหรับรถจกัรยำนยนต ์
โดยท่ีผำ่นมำกลุ่มบริษทัเป็นผูผ้ลิตงำนพลำสติกส ำหรับรถจกัรยำนยนต ์Honda เพื่อจ ำหน่ำยให้กบัเจำ้ของแบรนด์สินคำ้
โดยตรง 

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย  
กลุ่มบริษทัจ ำหน่ำยช้ินส่วนอุปกรณ์ส ำหรับใช้เป็นส่วนประกอบในกำรผลิตรถยนต์และรถจกัรยำนยนต์ 

ให้กบัลูกคำ้โดยตรงโดยไม่ผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำย โดยส่วนใหญ่เป็นกำรจ ำหน่ำยให้แก่ผูป้ระกอบกำรภำยในประเทศ 
อยำ่งไรก็ดี สินคำ้ของบริษทับำงส่วนอำจจะถูกน ำไปประกอบและจ ำหน่ำยไปยงัตำ่งประเทศ (Indirect Export) เน่ืองจำก
ประเทศไทยมีตน้ทุนกำรผลิตท่ีต ่ำ และมีศภัยภำพในกำรผลิตสินคำ้ท่ีมีประสิทธิภำพ โดยมีสัดส่วนกำรจ ำหน่ำยสินคำ้
ตำมประเภทกลุ่มลูกคำ้ ดงัน้ี 

 
 
 
 

  

ช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศจำก
อลูมิเนียมส ำหรับรถยนต ์

ช้ินส่วนพลำสติกส ำหรับ
รถจกัรยำนยนต ์

ช้ินส่วนโลหะแผน่ 
ส ำหรับรถยนต ์



ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน 

15 

สัดส่วนกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ตำมประเภทกลุ่มลูกคำ้ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ผูผ้ลิตเคร่ืองปรับอำกำศหรือผูผ้ลิตช้ินส่วนอ่ืนๆ ในรถยนต ์(1st Tier) 79% 81% 79% 
เจำ้ของแบรนดร์ถยนต/์รถจกัรยำนยนต์ 21% 19% 21% 
รวม 100% 100% 100% 

 
การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ  
กำรจดัหำวตัถุดิบ วตัถุดิบหลกัในกำรผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส ำหรับใช้เป็นส่วนประกอบในกำรผลิตรถยนต์ 

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

ก าลังการผลิต  
กลุ่มบริษทัมีนโยบำยกำรผลิตสินคำ้ท่ีมีคุณภำพตรงกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ และสำมำรถส่งมอบสินคำ้ได้

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

อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิตช้ินส่วนยำนยนต ์(AUTO) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. ท่ออลูมิเนียม 59% 82% 82% 
2. งำนพลำสติก 64% 73% 54% 
3. ช้ินงำนโลหะแผน่ส ำหรับรถยนต ์ 45% -/1 -/1 

หมำยเหตุ: /1 ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2564 กลุ่มบริษทัไดป้รับสำยกำรผลิตงำนช้ินส่วนโลหะแผ่นส ำหรับรถยนต์ให้สอดคลอ้งกบัภำวะอุตสำหกรรม โดยไดป้รับ
สำยกำรผลิตจำกกำรผลิตช้ินส่วนโลหะแผ่นในธุรกิจ AUTO ไปเป็นกำรผลิตช้ินส่วนโลหะแผ่นส ำหรับธุรกิจ PART 
 

ในปี 2563 อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิตในธุรกิจผลิตช้ินส่วนยำยนต์ปรับตวัลดลงเป็นผลมำจำกกำรเปล่ียนรุ่น
รถยนต์ กำรหดตวัของอุตสำหกรรมยำนยนต์ และผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส  COVID -19 
ส่งผลให้ปริมำณกำรขำยรถยนต์ในปี 2563 ปรับตัวลดลง  ดังนั้นบริษทัจึงถือโอกำสปรับปรุงสำยกำรผลิตเพ่ือให้มี
ประสิทธิภำพมำกย่ิงขึ้น ในขณะเดียวกนับริษทัไดน้ ำก ำลงักำรผลิตช้ินส่วนพลำสติก และช้ินงำนโลหะแผ่นส ำหรับ
รถยนต ์มำใชผ้ลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส ำหรับธุรกิจผลิตช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำซ่ึงมีกำรขยำยตวัสูงกว่ำ 

ในปี 2564 และปี 2565 อตัรำกำรใช้ก ำลงักำรผลิตเพ่ิมขึ้นซ่ึงเป็นผลมำจำกค ำส่ังซ้ือจำกลูกคำ้เร่ิมกลบัคืนมำ
และบริษทัสำมำรถใชเ้คร่ืองจกัรไดมี้ประสิทธิภำพมำกย่ิงขึ้นจำกกำรปรับปรุงสำยกำรผลิตในปีท่ีผำ่นมำ 
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กลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรเปล่ียนแปลงพฒันำสำยกำรผลิตไปยุค "อุตสำหกรรม 4.0" ซ่ึงครอบคลุมกำร
ประยุกต์น ำเทคโนโลยีมำใช้ให้เป็นไปตำมทิศทำงกำรขบัเคล่ือนขององค์กรตำมแนวคิด ARAI  (A: Automation R: 
Robot   A: AI (Artificial Intelligence)  I : IoT (Internet of Things) โดยกลุ่มบริษัทมุ่งเน้นกำรสร้ำงสรรค์ธุรกิจและ
กระบวนกำรผลิตโดยลดทอนส่ิงท่ีไม่จ ำเป็น กำรใชป้ระโยชน์จำกเทคโนโลยีอตัโนมติัโดยใชหุ่้นยนต ์โดยบริษทัเช่ือว่ำ
กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวจะช่วยเพ่ิมควำมแขง็แกร่งและขยำยขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทั้งดำ้นตน้ทุนและคุณภำพ 
 
ขั้นตอนกำรผลิตช้ินส่วนท่ออลูมิเนียม/กำรขึ้นรูปโลหะแผน่ 
 

 
 

1. กำรตดั – กลุ่มบริษทัจะน ำท่ออลูมิเนียม/โลหะแผน่ท่ีส่ังซ้ือมำตดัตำมขนำดท่ีตอ้งกำรตำมรูปแบบท่ีก ำหนด
ดว้ยเคร่ืองตดัอตัโนมติัท่ีมีควำมแม่นย  ำเพื่อลดอตัรำกำรสูญเสีย 

2. กำรดดัและกำรขึ้นรูป – กำรน ำท่ออลูมิเนียม/โลหะแผน่ท่ีตดัตำมควำมยำวท่ีตอ้งกำรมำดดัตำมส่วนโคง้ กำร
ขยำยหรือลดขนำดของปลำยท่อตรงตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ กำรพบัขึ้นรูปโลหะแผน่ ดว้ยเคร่ืองจกัรแบบอตัโนมติั
ท่ีควบคุมดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ 

3. กำรเช่ือม –น ำเอำช้ินส่วนท่ออลูมิเนียม/โลหะแผ่นท่ีไดจ้ำกกำรตดัและกำรขึ้นรูปมำเช่ือมเขำ้ดว้ยกนัตำม
รูปแบบและควำมตอ้งกำรของลูกคำ้  

4. ภำยหลงัท่ีท ำกำรเช่ือมต่อส่วนต่ำงๆ เขำ้เรียบร้อยแลว้บริษทัจะทดสอบคุณภำพสินคำ้ก่อนส่งมอบสินคำ้ 
กลุ่มบริษทัให้ควำมส ำคญัในดำ้นกำรควบคุมคุณภำพเป็นอย่ำงมำกในผลิตภณัฑ์ทุกประเภท โดยจะท ำกำรทดสอบ
คุณภำพของผลิตภณัฑอ์ยำ่งเขม้ขน้ในดำ้นต่ำง ๆ เช่น ทดสอบคุณสมบติั: บริษทัท ำกำรทดสอบคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์
ในทุกล็อตกำรผลิตก่อนท ำกำรส่งมอบให้แก่ลูกคำ้ เพ่ือให้มัน่ใจว่ำผลิตภณัฑ์ถูกตอ้งตำมขอ้ก ำหนดของลูกคำ้ ทดสอบ
กำรใชง้ำน: บริษทัมีกำรทดสอบผลิตภณัฑ์โดยจ ำลองสภำพกำรใชง้ำนจริงของลูกคำ้ รวมถึงกำรทดสอบกำรตำ้นทำน
แรงกดดนั กำรทดสอบกำรร่ัวไหล ทั้งน้ีเพ่ือให้ลูกคำ้มัน่ใจว่ำผลิตภณัฑ์ของบริษทั มีคุณภำพตรงตำมควำมตอ้งกำรของ
ลูกคำ้ 
1.2.2.3 ธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบ (OEM)  

ในปี 2550 กลุ่มบริษทัเป็นผูรั้บจำ้งผลิตและประกอบเคร่ืองปรับอำกำศประเภท Window Type ให้แก่ บริษทั ฟู
จิตสึ เจนเนอรัล (ประเทศไทย) จ ำกดั ซ่ึงมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 95-98 ของธุรกิจรับจำ้งผลิตและประกอบ โดยมีฐำน
กำรผลิตอยู่ท่ีนิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป
ตำมเทคโนโลยี ประกอบกบันโยบำยทำงกำรตลำดของลูกคำ้ท ำให้ปริมำณกำรว่ำจำ้งปรับตวัลดลงอย่ำงต่อเน่ือง บริษทั
ไดเ้ล็งเห็นถึงควำมเส่ียงกำรพึ่งพิงลูกคำ้เพียงรำยเดียว จึงมีนโยบำยในกำรรับงำนรับจำ้งผลิตและประกอบจำกลูกคำ้รำย
อ่ืนเพ่ิมเติม โดยในปี 2562 บริษทัไดรั้บค ำส่ังซ้ือจำกลูกคำ้ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตเคร่ืองปรับอำกำศรำยใหญ่ในประเทศเวียดนำม 
ว่ำจำ้งให้บริษทัผลิตและประกอบเคร่ืองปรับอำกำศประเภท Split Type และบริษทัไดรั้บค ำส่ังซ้ือจำกลูกคำ้รำยใหญ่ซ่ึง
เป็นหน่ึงในผูผ้ลิตตูเ้ก็บเคร่ืองมือรำยใหญ่ของโลก (Toolbox) เพื่อส่งออกไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกำ เน่ืองจำกผูผ้ลิตตู้
เก็บเคร่ืองมือรำยดงักล่ำวตอ้งกำรขยำยฐำนกำรผลิตสินคำ้จำกในประเทศจีน และลดควำมเส่ียงจำกผลกระทบมำตรกำร
กีดกนัทำงกำรคำ้ระหว่ำงจีนและสหรัฐอเมริกำ ซ่ึงส่งผลให้ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของสินคำ้ท่ีผลิตจำกประเทศจีน
เพื่อไปจ ำหน่ำยในประเทศสหรัฐอเมริกำลดลง โดยลูกคำ้รำยดงักล่ำวไดป้รับกลยทุธ์ในกำรหำโรงงำนรับจำ้งผลิตสินคำ้
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นอกประเทศจีน ท่ีมีคุณภำพและมีก ำลงักำรผลิตเพียงพอท่ีจะส่งมอบสินคำ้ไดต้ำมก ำหนดเวลำ ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบำย
และแผนธุรกิจของบริษทัท่ีตอ้งกำรกระจำยควำมเส่ียงจำกกำรเป็นผูรั้บจำ้งผลิตและประกอบเคร่ืองปรับอำกำศภำยใน
บำ้น  ประกอบกบัดว้ยพ้ืนท่ีของโรงงำนท่ีจงัหวดัระยองสำมำรถรองรับกำรขยำยก ำลงักำรผลิตท่ีจะเกิดขึ้นในอนำคต 
ลูกคำ้รำยดงักล่ำวจึงไดใ้ห้บริษทัเป็นผูผ้ลิตตูเ้ก็บเคร่ืองมือตั้งแต่กลำงปี 2562 เป็นตน้มำ ในปี 2563 บริษทัไดรั้บค ำส่ังซ้ือ
จำกลูกคำ้รำยใหม่ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำในประเทศจีนเพื่อส่งออกไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกำ โดยให้บริษทัเป็น
ผูผ้ลิตและประกอบเคร่ืองปรับอำกำศประเภท Portable Type นอกจำกน้ีในปี 2564 ลูกคำ้รำยน้ียงัให้กลุ่มบริษทัท ำกำร
ผลิตเคร่ืองปรับอำกำศประเภท Window Type โดยมีเป้ำหมำยในกำรส่งออกไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกำ อินเดีย และ
กลุ่มประเทศอำเซียน  

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

ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษทัมีลกัษณะท่ีหลำกหลำยขึ้นอยู่กบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้กลุ่มต่ำง ๆ แต่ผลิตภณัฑ์
หลกัจะเป็นเคร่ืองปรับอำกำศทั้งแบบติดหน้ำต่ำง (Window Type) แบบแขวนผนงั (Wall Type) แบบฝังใตฝ้้ำ (Ducted 
Type) ตลอดจนถึงชุดปรับอำกำศขนำดใหญ่ตั้งแต่ 100,000 – 300,000 บีทียู ต่อชั่วโมง โดยบริษทัมีก ำลงักำรผลิต
เคร่ืองปรับอำกำศ 1,000,000 ชุดต่อปี และในปี 2564 กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดใช้พ้ืนท่ีโรงงำนในจงัหวดัระยองเพ่ิมเติม ซ่ึง
ประกอบดว้ยสำยกำรผลิตงำนรับจำ้งผลิตและประกอบเคร่ืองปรับอำกำศ โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ และ คลงัสินคำ้ส ำหรับจดัเก็บ
สินคำ้ส ำเร็จรูปเพื่อรอกำรส่งมอบ ท ำให้บริษทัมีก ำลงักำรผลิตเคร่ืองปรับอำกำศเพ่ิมเป็น 2,000,000 ชุด และตน้ปี 2565 
บริษทัมีก ำลงักำรผลิตเพ่ิมเป็น 3,000,000 ชุด 

จำกธุรกิจหลกัของบริษทัเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองปรับอำกำศซ่ึงใช้สำรท ำควำมเย็นท่ีอำจจะส่งผลกระทบต่อกำร
เปล่ียนแปลงสภำวะอำกำศของโลก บริษทัและลูกคำ้จึงไดพ้ฒันำสินคำ้ประเภทเคร่ืองปรับอำกำศ ท่ีใชก้บัสำรท ำควำม
เยน็ชนิดใหม่ (R32) ซ่ึงจะช่วยลดผลกระทบต่อกำรท ำลำยชั้นโอโซน (Ozone Depletion) และผลกระทบต่อสภำวะโลก
ร้อน (Global Warming)  

ในปี 2562 บริษทัไดรั้บค ำส่ังซ้ือให้ผลิตและประกอบตูเ้ก็บเคร่ืองมือขนำดใหญ่เพ่ือส่งออกไปจ ำหน่ำยยงั
ประเทศสหรัฐอเมริกำเป็นหลกั ดว้ยลกัษณะของตูเ้ก็บเคร่ืองมือ หรือกล่องเก็บเคร่ืองมือ ท่ีมีกำรแยกหมวดหมู่ส ำหรับใช้
ในกำรจดัเก็บอุปกรณ์ของเคร่ืองมือช่ำงและช้ินส่วนอะไหล่ต่ำงๆ เพ่ือให้ผูใ้ช้งำนสำมำรถหยิบใช้เคร่ืองมือได้อย่ำง
สะดวก โดยโครงสร้ำงส่วนใหญ่ของตูเ้ก็บเคร่ืองมือจะผลิตจำกเหล็ก อลูมิเนียม หรือสแตนเลสท่ีมีควำมแข็งแรง และ
ทนต่อควำมร้อนและแรงกระแทก สำมำรถรับน ้ำหนกัได ้มีดำ้มจบัและลอ้เล่ือนสำมำรถเคล่ือนยำ้ยไดส้ะดวก ซ่ึงจะช่วย
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจดัเก็บเคร่ืองมือช่ำงไดอ้ยำ่งเตม็ประสิทธิภำพ โดยตูเ้ก็บเคร่ืองมือหรือกล่องเก็บเคร่ืองมือจะ
มีขนำดและรูปร่ำงท่ีแตกต่ำงกนัตำมลกัษณะกำรใช้งำน เช่น กล่องเก็บเคร่ืองมือขนำดเล็กส ำหรับใช้ภำยในครัวเรือน 
หรือส ำหรับผูใ้ห้บริกำรซ่อมแซมส่ิงของต่ำงๆ นอกสถำนท่ี หรือตูเ้ก็บเคร่ืองมือขนำดใหญ่ส ำหรับใชติ้ดตั้งภำยในโรงรถ 
ร้ำนให้บริกำรซ่อมอุปกรณ์เคร่ืองใชภ้ำยในครัวเรือน หรือภำยในโรงงำนอุตสำหกรรม 
ตวัอยำ่งตูเ้ก็บเคร่ืองมือ (Toolbox) ท่ีกลุ่มบริษทัรับจำ้งผลิตและประกอบเพื่อส่งออก 
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ตูเ้ก็บเคร่ืองมือขนำดใหญ่ท่ีบริษทัรับจำ้งผลิต 

 
สัดส่วนรำยไดจ้ำกธุรกิจ OEM แยกตำมประเภทสินคำ้ท่ีรับจำ้งผลิตและประกอบ 

 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
เคร่ืองปรับอำกำศ  83.4% 70.0% 56.2% 78.3% 
โทรทศัน์ - 5.3% 22.5% 5.8% 
ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ 1.6% 18.2% 13.0% 9.0% 
ป๊ัมควำมร้อนส ำหรับเคร่ืองท ำน ้ำร้อน 15.0% 6.5% 6.0% 6.8% 
ตูเ้ยน็ - - 2.3% 0.1% 
รวม 100% 100% 100% 100% 

หมำยเหตุ:  
/1 กลุ่มบริษทัเร่ิมรับจำ้งผลิตและประกอบตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตั้งแต่ปี 2562   
/2 กลุ่มบริษทัเร่ิมรับจำ้งผลิตและประกอบโทรทศัน์ตั้งแต่ปี 2563 

การตลาดและการแข่งขัน 
ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย 
1. เคร่ืองปรับอำกำศ เจำ้ของแบรนด์เคร่ืองปรับอำกำศในต่ำงประเทศท่ีตอ้งกำรหำผูผ้ลิตสินคำ้ท่ีมีคุณภำพ มี

ก ำลงักำรผลิตเพียงพอท่ีจะสำมำรถส่งมอบงำนไดต้ำมก ำหนด โดยปัจจุบนักลุ่มบริษทัมีฐำนลูกคำ้ท่ีเป็นเจำ้ของแบรนด์
สินคำ้ในประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศจีน และประเทศเวียดนำม 

2. สินคำ้ประเภทอื่นท่ีไม่ใช่เคร่ืองปรับอำกำศ เช่น โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ เคร่ืองซักผำ้ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ซ่ึงเป็นกำร
รับจำ้งผลิตและประกอบสินคำ้ให้กบัเจำ้ของแบรนดสิ์นคำ้ในต่ำงประเทศ 

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบำยท่ีจะออกผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นตรำสินคำ้ของบริษทัเอง แต่จะมุ่งเน้นในธุรกิจรับจำ้งผลิต

และประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำและตูเ้ก็บเคร่ืองมือโดยท ำกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ให้เหมำะสมกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้แต่
ละรำย ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัไดติ้ดตอ่กบัลูกคำ้ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศหลำยรำยดว้ยกนั เช่น จีน เวียดนำม เป็นตน้ 

สภาพการแข่งขัน 
จำกกำรท่ีผูป้ระกอบธุรกิจผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำในประเทศไทยท่ีมีขนำดใหญ่และมีศกัยภำพเท่ำบริษทัมีจ ำนวน

ไม่มำกนกั ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงำนขนำดเล็กและมีก ำลงักำรผลิตไม่มำก ดงันั้นคู่แข่งขนัภำยในประเทศท่ีแทจ้ริงของ
บริษทัจึงเป็นตวัลูกคำ้ของบริษทัเอง บริษทัจึงตอ้งผลิตสินคำ้ท่ีมีคุณภำพและประสิทธิภำพท่ีสูงกว่ำดว้ยตน้ทุนท่ีต ่ำ จึง
จะสำมำรถจูงใจให้ลูกคำ้มอบควำมไวว้ำงใจให้บริษทัเป็นศูนยก์ลำงกำรผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำไดต้ลอดไป ส ำหรับคู่
แข่งขันภำยนอกประเทศส่วนใหญ่เป็นบริษัทจำกประเทศจีนซ่ึงมีต้นทุนด้ำนวัตถุดิบท่ีต ่ำกว่ำ อย่ำงไรก็ตำม 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำจำกประเทศจีนก็ยงัคงมีภำพลกัษณ์ท่ีแตกต่ำงจำกสินคำ้ของบริษทั 
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ทั้งน้ี ผูป้ระกอบกำรรำยใหม่อำจเผชิญอุปสรรคท่ีค่อนขำ้งทำ้ทำยในกำรเขำ้สู่ตลำดรับจำ้งผลิตและประกอบ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ เน่ืองดว้ยเป็นธุรกิจท่ีตอ้งกำรเงินลงทุนในเคร่ืองจกัรท่ีค่อนขำ้งสูง และตอ้งมีโรงงำนท่ีมีสำยกำรผลิตท่ีมี
ประสิทธิภำพ มีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัพร้อมก ำลงักำรผลิตท่ีสูง รวมถึงแหล่งท่ีมำของวตัถุดิบหรือช้ินส่วนต่ำงๆ เพ่ือลด
ตน้ทุนในกำรผลิต เและสำมำรถแข่งขนักบัผูป้ระกอบกำรในอุตสำหกรรมได ้เน่ืองจำกผูป้ระกอบกำรส่วนใหญ่จะมีขอ้
ไดเ้ปรียบในดำ้นตน้ทุนกำรผลิตซ่ึงมำจำกกำรท่ีมีสินคำ้ครบวงจร เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ท ำให้ผูป้ระกอบกำรในปัจจุบนั
ส่วนใหญ่มีตน้ทุนท่ีต ่ำกว่ำผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ 

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

การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 
กำรจดัหำวตัถุดิบ ในกำรจดัหำวตัถุดิบส ำหรับงำนรับจำ้งประกอบเคร่ืองปรับอำกำศ โทรทศัน์ ฮีตป๊ัมส ำหรับ

เคร่ืองท ำน ้ ำร้อน บริษัทสำมำรถใช้วตัถุดิบและเคร่ืองจักรส ำหรับส่วนงำนรับจ้ำงผลิตช้ินส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำมำ
สนับสนุนงำนผลิตและประกอบได้ ส ำหรับช้ินส่วนอ่ืนๆ บริษัทจะส่ังซ้ือจำกผูป้ระกอบกำรทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ซ่ึงตอ้งผำ่นกำรพิจำรณำจำกผูว่้ำจำ้งเพ่ือให้มัน่ใจว่ำสินคำ้ท่ีผลิตมำตรงตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด  

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

กลยุทธ์การแข่งขัน 
1) กำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคำ้รำยใหญ่  
กลุ่มบริษทัใชน้โยบำยกำรแบ่งแยกกำรบริหำรงำนโดยให้แต่ละหน่วยงำนรับผิดชอบติดต่อประสำนงำนกบั

ลูกคำ้อย่ำงใกลชิ้ดโดยไม่ตอ้งจ ำหน่ำยผ่ำนตวัแทนหรือนำยหน้ำเพ่ือให้เกิดควำมคล่องตวั รวมทั้งเพ่ือให้สำมำรถวำง
แผนกำรผลิตล่วงหนำ้โดยสอบถำมควำมตอ้งกำรจำกลูกคำ้ รวมทั้งกำรเย่ียมลูกคำ้เป็นประจ ำเพ่ือสอบถำมควำมพึงพอใจ
ในสินคำ้และบริกำรภำยหลงักำรขำยเพ่ือน ำขอ้เสนอแนะมำปรับปรุงกระบวนกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึ้น  

2) ตน้ทุนกำรผลิตท่ีต ่ำจำกกำรประหยดัขนำดของก ำลงักำรผลิต  
กลุ่มบริษทัมีนโยบำยในกำรควบคุมตน้ทุนกำรผลิตเพื่อให้ไดร้ำคำท่ีเหมำะสม สำมำรถแข่งขนัได ้โดยให้

ควำมส ำคญักบักำรจดัหำวตัถุดิบท่ีมีคุณภำพจำกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ประกอบกบัปริมำณค ำส่ังซ้ือท่ีสูงท ำให้
บริษทัมีควำมไดเ้ปรียบจำกกำรท่ีบริษทัสำมำรถผลิตสินคำ้ไดใ้นจ ำนวนมำกขึ้นจนท ำให้ตน้ทุนในกำรผลิตเฉล่ียต่อ
หน่วยต ่ำลงได ้(Economy of Scale) นอกจำกนั้น บริษทัมีกำรปรับปรุงสำยกำรผลิตอย่ำงต่อเน่ืองโดยน ำเอำเทคโนโลยี
สมยัใหม่ เช่น กำรตรวจสอบคุณภำพสินคำ้ดว้ยหุ่นยนต์ เพื่อลดปริมำณสินคำ้ดอ้ยคุณภำพ และกำรน ำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเขำ้มำควบคุมเพ่ือให้ไดต้น้ทุนกำรผลิตท่ีถูกตอ้งและแม่นย  ำ รวมถึงกำรลดกำรใช้พลงังำนดว้ยกำรติดตั้ง
ระบบไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำโรงงำนเพ่ือช่วยลดต้นทุนในกำรผลิตและไม่ก่อให้เกิดมลภำวะทำง
ส่ิงแวดลอ้ม   
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3) กำรควบคุมคุณภำพสินคำ้และควำมยืดหยุน่ในสำยกำรผลิต 
กำรน ำเสนอผลิตภณัฑ์และบริกำรท่ีมีคุณภำพสูงนั้นมีควำมส ำคญัอย่ำงย่ิงต่อควำมส ำเร็จของธุรกิจของบริษทั 

ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงใช้ระบบบริหำรงำนดำ้นคุณภำพ (Quality Management System) ท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดตลอด
กระบวนกำรผลิต ครอบคลุมตั้งแต่กำรตรวจสอบวตัถุดิบน ำเขำ้ กำรตรวจสอบในกระบวนกำรผลิต และกำรตรวจสอบ
ในขั้นตอนสุดทำ้ยก่อนจดัส่งสินคำ้ให้ลูกคำ้ รวมถึงกำรให้บริกำรของบริษทัท่ีมีควำมรวดเร็วและถูกตอ้ง ซ่ึงท ำให้ลูกคำ้
มีควำมเช่ือมั่นและควำมพึงพอใจในคุณภำพของผลิตภณัฑ์ของบริษทัสูงสุด และด้วยก ำลงักำรผลิตของบริษทัใน
ปัจจุบนั สำมำรถเพ่ิมปริมำณกำรผลิตสินคำ้ไดภ้ำยในระยะเวลำอนัส้ันและสำมำรถรองรับยอดส่ังซ้ือท่ีเพ่ิมขึ้นอย่ำง
รวดเร็วได ้ 

4) สินคำ้ของบริษทัมีคุณภำพระดบัมำตรฐำน 
กลุ่มบริษทัให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำสำยกำรผลิตสินคำ้อย่ำงต่อเน่ืองเพื่อสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 

และสร้ำงควำมเช่ือมัน่และควำมพึงพอใจสูงสุด โดยกำรจดัท ำระบบบริหำรงำนคุณภำพท่ีเป็นมำตรฐำนสำกล ISO 9001 
โดยยึดหลัก Plan-Do-Check-Action (PDCA) รวมทั้งกำรจัดสรรทรัพยำกรคน เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรท่ีทันสมัยและ
เหมำะสมกบักระบวนกำรผลิตเพ่ือให้มัน่ใจว่ำสินคำ้ท่ีผลิตนั้นมีมำตรฐำน นอกจำกน้ีบริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยดำ้น
คุณภำพท่ีชัดเจนเพ่ือให้พนักงำนในทุกระดบัน ำไปปฎิบติัและมีกำรตรวจติดตำมผลอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจว่ำ
คุณภำพของสินคำ้เป็นไปตำมค ำส่ังซ้ือของลูกคำ้ทุกรำย 

5) ส่งมอบงำนท่ีมีคุณภำพและตรงตำมก ำหนดเวลำ  
บริษทัให้ควำมส ำคญัต่อกำรส่งมอบสินคำ้ท่ีมีคุณภำพภำยในเวลำท่ีก ำหนด โดยบริษทัมีกำรวำงแผนกำรผลิต

ร่วมกบัลูกคำ้อยำ่งรัดกุม มีระบบควบคุมกำรผลิตท่ีมีประสิทธิภำพ มีกำรติดตำมขั้นตอนกำรผลิตอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือให้
มัน่ใจว่ำบริษทัสำมำรถส่งมอบสินคำ้ท่ีมีคุณภำพภำยในเวลำท่ีก ำหนด 

ก าลังการผลิต  
ในปี 2563 – 2565 กลุ่มบริษทัมีฐำนกำรผลิตและประกอบธุรกิจ OEM ส ำหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและตู้เก็บ

เคร่ืองมือตำมรำยละเอียดดงัน้ี 
ก ำลงักำรผลิตต่อปี  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
เคร่ืองปรับอำกำศ     
ก ำลงักำรผลิตสูงสุดชุดต่อปี 1,000,000 2,000,000 3,000,000 
ก ำลงักำรผลิตใชจ้ริงชุดต่อปี 662,844 1,377,759 2,288,384 
ร้อยละของก ำลงักำรผลิต 66% 69% 76% 
ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ (Toolbox)    
ก ำลงักำรผลิตสูงสุดตูต้่อปี 300,000 300,000 300,000 
ก ำลงักำรผลิตใชจ้ริงตูต้่อปี 205,035 250,525 215,121 
ร้อยละของก ำลงักำรผลิต 68% 84% 72% 
ฮีตป๊ัมส ำหรับเคร่ืองท ำน ้ำร้อน     
ก ำลงักำรผลิตสูงสุดเคร่ืองต่อปี 160,000 160,000 200,000 
ก ำลงักำรผลิตใชจ้ริงเคร่ืองต่อปี 67,304 118,810 152,667 
ร้อยละของก ำลงักำรผลิต 42% 74% 76% 
โทรทศัน์    
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ก ำลงักำรผลิตต่อปี  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ก ำลงักำรผลิตสูงสุดเคร่ืองต่อปี 300,000 600,000 600,000 
ก ำลงักำรผลิตใชจ้ริงเคร่ืองต่อปี 90,979 400,270 149,868 
ร้อยละของก ำลงักำรผลิต 30% 67% 25% 
ตูเ้ยน็    
ก ำลงักำรผลิตสูงสุดเคร่ืองต่อปี - 240,000 240,000 
ก ำลงักำรผลิตใชจ้ริงเคร่ืองต่อปี - 36,246 0 
ร้อยละของก ำลงักำรผลิต - 15% 0% 

หมำยเหตุ: อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิต ค ำนวณโดยใชก้ ำลงักำรผลิตใชจ้ริงในแต่ละงวด หำรดว้ยก ำลงักำรผลิตสูงสุดในแต่ละงวด  

ขั้นตอนการผลิต 
ขั้นตอนกำรผลิตและะประกอบเคร่ืองปรับอำกำศ โทรทศัน ์
 

 
 

ขั้นตอนกำรผลิตและะประกอบตูเ้ก็บเคร่ืองมือ 
 

 
 

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

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

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

ประกอบให้เป็นตูเ้ก็บเคร่ืองมือท่ีสมบูรณ์ 
1.2.2.4 บริษัท เอส เอ็น ซี – แอตแลนติก วอเตอร์ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ากัด (SAWHA) 

บริษทั เอส เอ็น ซี – แอตแลนติก วอเตอร์ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ำกดั (SAWHA)  จดัตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 13 มิถุนำยน 
2556 โดยกำรร่วมทุนระหว่ำงไทยกบัฝร่ัเศส ดว้ยทุนจดทะเบียน 45,000,000 บำท ประกอบธุรกิจผลิตเคร่ืองท ำน ้ำอุ่น ใน
ปี 2560 SAWHA ไดมี้กำรเพ่ิมทุนจดเบียนขึ้นอีก 60,000,000 บำท เพื่อรองรับกำรขยำยก ำลงักำรผลิตในส่วนของ Tank 
น ้ำเคลือบ Enamel เพื่อทดแทนกำรน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ โดยมีสัดส่วนกำรถือหุ้นดงัน้ี 

ท่ี ผูร่้วมทุน สัดส่วนกำร
ถือหุ้น 

ทุนจดทะเบียน 
(บำท) 

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

รวม 100% 105,000,000 

ประกอบ ทดสอบ บรรจ ุ
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ลักษณะธุรกิจและผลิตภัณฑ์  
ผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองท ำน ้ ำอุ่นของ SAWHA มีลกัษณะเฉพำะกล่ำวคือ เป็นธุรกิจท่ี SNC ร่วมทุนกบัลูกคำ้ท่ี

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

การตลาดและการแข่งขัน  
เคร่ืองท ำน ้ำอุ่นท่ีผลิตโดยบริษทั SAWHA เป็นสินคำ้ท่ีไดรั้บกำรออกแบบ พฒันำและท ำกำรจดัจ ำหน่ำยไปยงั

ประเทศต่ำงๆโดยบริษทั ATLANTIC โดยมีบริษทั SAWHA เป็นฐำนในกำรผลิตสินคำ้ ผลิตภณัฑ์น้ีเป็นท่ีนิยมใชก้นั
อยำ่งแพร่หลำยในหลำยๆประเทศ ซ่ึงตลำดเป้ำหมำยหลกัของเรำคือ ประเทศในแถบเอเชีย (เวียดนำม อินเดียอินโดนีเซีย
สิงคโปร์ ฯลฯ) และประเทศในแถบยโุรป 
การจัดหาผลิตภัณฑ์ กำรผลิตจะแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนหลกัๆ คือ 
 
 

 
 
 
 
 

นโยบายการวิจัยและพฒันา (R&D) 
บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน)และบริษทัย่อย ให้ควำมส ำคญักบักำรวิจยัและพฒันำของกลุ่มบริษทัเพื่อ
สร้ำงควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขนัและเติบโตทำงธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและวิสัยทศัน์ขององคก์รเพื่อน ำมำช่วย
สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงย ัง่ยืน ครอบคลุมในทุก ๆ ด้ำนตลอดห่วงโซ่อุปทำน 
รวมถึงกำรพฒันำเทคโนโลยีดำ้นปัญญำประดิษฐ์และเทคโนโลยีส ำหรับธุรกิจใหม่เพ่ือเพ่ิมโอกำสในกำรแข่งขนัและ
รองรับควำมเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนำคต  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค่ำใชจ้่ำยกำรวิจยัและพฒันำในระยะเวลำ 3 ปีท่ีผำ่นมำ 

 

กำรประกอบ
Tank น ้ำกบัชุด 

Heater 

กำรประกอบ 
ชุดTankน ้ำเขำ้
กบัเปลือก

พลำสติกHeater 

กำรฉีด PU  
Foam 

กำรทดสอบกำร
ทำงไฟฟ้ำ 

กำรทดสอบกำร
ทำงไฟฟ้ำ 
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1.2.3 ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
1.2.3.1 สินทรัพย์ถาวรหลักท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 สินทรัพยห์ลกัท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจของบริษทั มีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีหลงัหกัค่ำเส่ือม
สะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำต่ำงๆ ตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินรวมเท่ำกบั 5,314.2 ลำ้นบำท โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

รำยกำร ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภำระผกูพนั มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ 

(ลำ้นบำท) 

1. ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน เป็นเจำ้ของ จดจ ำนองกบัสถำบนั
กำรเงินเป็นบำงส่วน 

791.5 

2. อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร เป็นเจำ้ของ จดจ ำนองกบัสถำบนั
กำรเงินเป็นบำงส่วน 

2,592.9 

3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เป็นเจำ้ของ ไม่มี 1,437.5 

4. เคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองใชส้ ำนกังำน เป็นเจำ้ของ ไม่มี 51.2 

5. ยำนพำหนะ เป็นเจำ้ของ ไม่มี 35.0 

6. สินทรัพยร์ะหว่ำงก่อสร้ำง 
(อำคำรระหว่ำงก่อสร้ำง) 

เป็นเจำ้ของ ไม่มี 406.1 

รวมทั้งส้ิน 5,314.2 

ทรัพยสิ์นหลกัท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจท่ีแสดงไวข้ำ้งตน้ สำมำรถแสดงรำยละเอียดตำมประเภทของสินทรัพยไ์ด ้ดงัน้ี 

1.2.3.2  ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดินของบริษทั มีมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิรวมเท่ำกบั 791.5 ลำ้นบำท 
โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

ผูถื้อ
กรรมสิทธ์ิ 

รำยกำร เน้ือท่ี 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่ำตำม
บญัชีสุทธิ 
(ลำ้นบำท) 

ภำระผกูพนั 

บริษทั ท่ีดินส ำหรับอำคำรส ำนกังำน
ใหญ่ ตั้งอยูท่ี่อ  ำเภอบำงบ่อ 
จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

7-0-74 ไร่ เป็น
เจำ้ของ 

28.3 ไม่มี 

บริษทัยอ่ย ท่ีดินส ำหรับอำคำร โรงงำน
และคลงัสินคำ้ ตั้งอยูท่ี่อ  ำเภอ
นิคมพฒันำ จงัหวดัระยอง 

459-2-68 ไร่ เป็น
เจำ้ของ 

633.8 จดจ ำนองกบั
สถำบนักำรเงิน
เป็นบำงส่วน 
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ผูถื้อ
กรรมสิทธ์ิ 

รำยกำร เน้ือท่ี 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่ำตำม
บญัชีสุทธิ 
(ลำ้นบำท) 

ภำระผกูพนั 

บริษทั
และ

บริษทัยอ่ย 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน - เป็น
เจำ้ของ 

129.4 ไม่มี 

รวมทั้งส้ิน 466-3-42 ไร่  791.5  

จำกพ้ืนท่ีท่ีธุรกิจหลกัของบริษทัตั้งอยู่ บริษทัพบปัญหำภยัแลง้ท่ีเกิดขึ้นในจงัหวดัระยองท ำให้เกิดภำวะขำด
แคลนน ้ ำ ซ่ึงจะส่งผลต่อกำรผลิตของบริษทัท ำให้สำยกำรผลิตหยุดชะงกั บริษทัจึงลงทุนเพ่ิมสร้ำงแหล่งเก็บน ้ำปัจจุบนั
ขนำด 361,700 ลบ.ม. บนพ้ืนท่ี 71 ไร่ และติดตั้งระบบผลิตน ้ ำประปำเพ่ือใช้ในโรงงำนของบริษทัเองส ำหรับกำร
แกปั้ญหำกำรขำดแคลนในช่วงฤดูแลง้ จึงท ำให้บริษทัมีควำมยัง่ยืนในระยะยำวดำ้นทรัพยำกรน ้ำ นอกจำกน้ีกรณีเกิดภยั
แลง้รุนแรงบริษทัจะสำมำรถช่วยเหลือชุมชนรอบขำ้งได ้

1.2.3.3 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร มีมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิรวมเท่ำกบั 2,592.9 ลำ้นบำท  

โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี  

ผูถื้อ
กรรมสิทธ์ิ 

รำยกำร 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่ำตำมบญัชี
สุทธิ (ลำ้นบำท) 

ภำระผกูพนั 

บริษทั อำคำร โรงงำน ขนำดพ้ืนท่ี 13,600 
ตำรำงเมตร ตั้งอยูท่ี่อ  ำเภอบำงบ่อ 
จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

เป็นเจำ้ของ 71.7 ไม่มี 

บริษทัยอ่ย อำคำร โรงงำนและคลงัสินคำ้ ขนำด
พ้ืนท่ี 260,450 ตำรำงเมตร ตั้งอยูท่ี่
อ  ำเภอนิคมพฒันำ จงัหวดัระยอง 

เป็นเจำ้ของ 2,421.8 จดจ ำนองกบั
สถำบนักำรเงิน
เป็นบำงส่วน 

บริษทัยอ่ย ส่วนปรับปรุงอำคำร เป็นเจำ้ของ 99.4 ไม่มี 
รวมทั้งส้ิน 2,592.9  

จำกกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 บริษทัไดต้ระหนกัว่ำกำรแพร่ระบำดนั้นเป็นภยัคุกคำมท่ีมีส่งผลต่อ
ควำมยัง่ยืนในระยำวของบริษทั บริษทัจึงไดแ้บ่งพ้ืนท่ี 200 ตำรำงเมตร จำกอำคำร โรงงำน ในจงัหวดัระยอง สร้ำง
โรงงำนผลิตหน้ำกำกอนำมยัเพ่ือแจกจ่ำยให้แก่พนักงำนทั้งท่ีจงัหวดัสมุทรปรำกำรและจงัหวดัระยองเพ่ือช่วยป้องกนั
กำรแพร่ระบำดท่ีจะเกิดขึ้นในบริษทัและไดมี้กำรแบ่งไปบริจำคให้กบัชุมชนและหน่วยงำนต่ำงๆ ในจงัหวดัท่ีตั้งบริษทั 
และจงัหวดัขำ้งเคียง 
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1.2.3.4 เคร่ืองจักรและอุปกรณ์  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ มีมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิรวมเท่ำกบั 1,437.5 ลำ้นบำท โดยมีรำยละเอียด
ดงัน้ี 

ผูถื้อ
กรรมสิทธ์ิ 

รำยกำร 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่ำตำมบญัชี
สุทธิ (ลำ้นบำท) 

ภำระผกูพนั 

บริษทั 
บริษทัยอ่ย 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ส ำหรับธุรกิจ
ผลิตช้ินส่วนยำนพำหนะ 

เป็นเจำ้ของ 150.6 ไม่มี 

บริษทัยอ่ย เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ส ำหรับธุรกิจ
ผลิตช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ 

เป็นเจำ้ของ 743.3 
 

ไม่มี 

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

เป็นเจำ้ของ 543.6 ไม่มี 

รวมทั้งส้ิน 1,437.5  
 

1.2.4 สรุปสัญญาท่ีส าคัญของบริษัทและบริษัทย่อย 
1.2.4.1 สัญญาเช่าอาคาร 
 

ผูเ้ช่ำ บริษทัและบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่  

1) บริษทั อิมมอทลั พำร์ท จ ำกดั   2) บริษทั เอส เอน็ ซี คูลล่ิง ซพัพลำย จ ำกดั และ  

3) บริษทั พำรำไดซ์ พลำสติก จ ำกดั 

ผูใ้หเ้ช่ำ ผูป้ระกอบกำร 3 รำย 

ควำมสัมพนัธ์
ระหว่ำงคู่สัญญำ 

ผูใ้หเ้ช่ำไม่มีควำมสัมพนัธ์ใดๆ กบักลุ่มบริษทั  

พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีอำ้งอิงจำกสัญญำเช่ำอำคำรจ ำนวน 6 ฉบบั คิดเป็นพ้ืนท่ีรวม 36,832  ตำรำงเมตร  

วตัถุประสงค ์ เพื่อเช่ำอำคำรส ำหรับประกอบกิจกำร 

ค่ำเช่ำ ตำมอตัรำท่ีระบุไวใ้นสัญญำ 

ระยะเวลำ 3 – 36  เดือน โดยสัญญำจะส้ินสุดในปี 2566 - 2568 

เง่ือนไขส ำคญั หำกไม่มีคู่สัญญำฝ่ำยใดบอกเลิกก่อนครบก ำหนดสัญญำอยำ่งนอ้ย 30 วนั ให้ถือว่ำ
สัญญำน้ีมีผลบงัคบัใชต้่อไปอีกครำวละ 1 ปี นบัต่อจำกวนัส้ินอำยขุองสัญญำเช่ำนั้น 
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1.2.4.2 สัญญาก่อสร้างอาคาร 
 

ผูว่้ำจำ้ง บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซำน อีโวลูชัน่ จ ำกดั 

ผูรั้บจำ้ง บริษทั วรรณรัช พฒันำ จ ำกดั 

ควำมสัมพนัธ์
ระหว่ำงคู่สัญญำ 

ผูรั้บจำ้งไม่มีควำมสัมพนัธ์ใดๆ กบักลุ่มบริษทั  

วนัท่ีท ำสัญญำ 1 สิงหำคม 2565 

วตัถุประสงค ์ เพ่ือก่อสร้ำงอำคำร ขนำด 3,500 ตำรำงเมตร  

ค่ำจำ้ง ตำมอตัรำท่ีระบุไวใ้นสัญญำ 

ระยะเวลำ 120 วนั (1 สิงหำคม 2565 – 28 พฤศจิกำยน 2565) 

เง่ือนไขส ำคญั - หำกผูรั้บจำ้งไม่สำมำรถส่งมอบงำนไดต้ำมระยะเวลำท่ีก ำหนด จะยินยอมให้ปรับ
ในอตัรำวนัละ 2,436.61 บำท จนกว่ำงำนจะแลว้เสร็จ 

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

 
1.2.4.3 สัญญาเช่ารถโฟคลฟิและรถยนต์ 

 

ผูใ้หเ้ช่ำ ผูป้ระกอบกำร 4 รำย 

ผูเ้ช่ำ บริษทัและบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่   1) บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จ ำกดั           
2) บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซำน อีโวลูชัน่ จ ำกดั   3) บริษทั อินฟินิต้ี พำร์ท จ ำกดั      
4) บริษทั พำรำไดซ์ พลำสติก จ ำกดั   5) บริษทั อิมมอทลั พำร์ท จ ำกดั   6) บริษทั เอส 
เอน็ ซี คลูล่ิง ซพัพลำย จ ำกดั   และ 7) บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ ์จ ำกดั 

ควำมสัมพนัธ ์ ผูใ้ห้เช่ำไม่มีควำมสัมพนัธ์ใดๆ กบักลุ่มบริษทั  

วตัถุประสงค ์ เพื่อเช่ำรถรวม 32 คนั ส ำหรับประกอบกิจกำร ส่วนใหญ่เช่ำรถโฟคลิฟ 

รำคำ ตำมอตัรำท่ีระบุไวใ้นสัญญำ 

ระยะเวลำ 6 – 36 เดือน โดยสัญญำจะส้ินสุดในปี 2566 - 2568 

เง่ือนไขส ำคญั หำกผูเ้ช่ำมีควำมประสงคจ์ะขอยกเลิกสัญญำก่อนหมดอำยสัุญญำ จะตอ้งแจง้ใหท้รำบ
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรล่วงหนำ้ไมน่อ้ยกว่ำ 30 วนั 
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1.2.4.4 กรมธรรม์ประกันภัย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 บริษทัมีกรมธรรมป์ระกนัภยั รำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ผูเ้อำประกนัภยั ทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยั มูลค่ำทรัพยสิ์น  
(ลำ้นบำท) 

จ ำนวนทนุ
ประกนัภยั
(ลำ้นบำท) 

ประกนัควำมเส่ียงภยัทรัพยสิ์น 

บริษทั และ/หรือ บริษทัยอ่ย 
รวมทั้งส้ิน 11 บริษทั 

 

ส่ิงปลูกสร้ำง (ไม่รวมรำกฐำน) 
โครงสร้ำงในและนอกอำคำร เคร่ืองใช้
ส ำนกังำน คอมพิวเตอร์ งำนระบบ
ต่ำงๆ เช่น ระบบไฟฟ้ำ ระบบดบัเพลิง 
ระบบสำธำรณูปโภค เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ทุกชนิดท่ีเก่ียวกบักำรผลิต 
อะไหล่ สตอ็กสินคำ้ รวมถึงวตัถุดิบที่
ใชใ้นกำรผลิต 

7,155.7 7,155.7 

นอกจำกกำรท ำประกนัควำมเส่ียงภยัทรัพยสิ์นแลว้บริษทัยงัมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นจำกกำรท่ี
ลูกคำ้ใชสิ้นคำ้ท่ีบริษทัผลิตโดยกำรท ำประกนัภยัควำมรับผิดต่อผลิตภณัฑเ์พ่ิมเขำ้มำโดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
1. บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จ ำกดั (SCAN)  ท ำประกนัภยัควำมรับผิดชอบต่อผลิตภณัฑเ์คร่ืองปรับอำกำศ 
ส่วนประกอบ และตูเ้ก็บเคร่ืองมือ  จ ำนวนทุนประกนัภยั 93.0 ลำ้นบำท 
2. บริษทั เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ ์จ ำกดั (SAHP) ท ำประกนัภยัควำมรับผิดชอบต่อผลิตภณัฑ์ฮีตปัมพส์ ำหรับ
เคร่ืองท ำน ้ำร้อน จ ำนวนทุนประกนัภยั 15.0 ลำ้นบำท 
1.2.5 นโยบายการลงทุนและการก ากับดูแลการด าเนนิงานในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษทัมีนโยบำยลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ท่ีด ำเนินธุรกิจในกลุ่มงำนช้ินส่วนยำนยนต์ กลุ่มธุรกิจ

รับจำ้งประกอบเคร่ืองปรับอำกำศ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ และกลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัเป็นหลกั เพื่อเสริม
ศกัยภำพกำรผลิตตอบสนองกำรขยำยงำนและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่บริษทัในระยะยำว ตลอดจนพิจำรณำสิทธิประโยชน์
จำกกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) เป็นปัจจยัส ำคญัร่วมดว้ย 
ทั้งน้ี บริษทัย่อย และ/หรือบริษทัร่วม อำจพิจำรณำลงทุนในธุรกิจอ่ืนเพ่ิมเติมหำกเป็นธุรกิจท่ีมีศกัยภำพกำรเติบโตหรือ
สำมำรถต่อยอดทำงธุรกิจ หรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษทั ซ่ึงสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนท่ีดีในกำรลงทุนแก่
บริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวม 

นโยบายการก ากับดูแลการด าเนินงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษทัก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อก ำหนด

มำตรกำรและกลไกทั้งทำงตรงและทำงออ้มเพ่ือให้บริษทั สำมำรถก ำกบัดูแลและบริหำรจดักำรกิจกำรของบริษทัย่อย
และบริษทัร่วม รวมถึงกำรติดตำมดูแลให้บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมมีกำรปฏิบติัตำม ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์
กฎหมำยหลกัทรัพย ์และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนประกำศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่ำงๆ เพื่อรักษำผลประโยชน์
ในเงินลงทุนของบริษทัในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมดงักล่ำว โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

1) กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม บริษทัจะส่งบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัเขำ้
ไปเป็นกรรมกำรและ/หรือฝ่ำยบริหำรในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม โดยบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรและ/หรือ
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ฝ่ำยบริหำรในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม มีหน้ำท่ีด ำเนินกำรเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมนั้นๆ 
และด ำเนินกำรให้ สอดคลอ้งกบันโยบำยทำงธุรกิจท่ีบริษทัไดก้ ำหนดเอำไว ้ตลอดจนปฏิบติัให้เป็นไปตำมนโยบำยกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั รวมถึงติดตำมกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมอยำ่งใกลชิ้ด โดยรำยงำน
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมแก่คณะกรรมกำรบริษทั 

นอกจำกน้ีในกรณีเป็นบริษทัยอ่ย บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งจำกบริษทันั้นตอ้งดูแลให้บริษทัยอ่ยมีขอ้บงัคบัในเร่ือง 
กำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงท่ีสอดคลอ้งกบับริษทั มีกำรจดัเก็บขอ้มูลและกำรบนัทึกบญัชีให้บริษทัสำมำรถตรวจสอบ และ
รวบรวมมำจดัท ำงบกำรเงินรวมไดท้นัตำมก ำหนดเวลำดว้ย 

2) คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วมแต่ละบริษทัจะมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีและ
ควำมรับผิดชอบท่ีส ำคญัตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน
ให้แก่บริษทัทรำบ โดยน ำประกำศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและประกำศคณะกรรมตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยมำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม รวมทั้งเปิดเผยและน ำส่งขอ้มูลส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง
ต่อคณะกรรมกำรบริษทัให้ทรำบถึงควำมสัมพนัธ์ และกำรท ำธุรกรรมกบับริษทั บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วมใน
ลกัษณะท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และหลีกเล่ียงกำรท ำรำยกำรท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ 

3) บริษทัจะก ำหนดแผนงำนและด ำเนินกำรท่ีจ ำเป็น เพ่ือท ำให้มัน่ใจไดว่้ำบริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม มี
กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงิน และบริษทัจะด ำเนินกำรท่ีจ ำเป็นและติดตำมให้บริษทั
ย่อยและ/หรือบริษทัร่วมมีระบบในกำรเปิดเผยขอ้มูลและระบบควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสมในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ 

 
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
1.3.1 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

 
 
1.3.2 บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ถือหุ้นในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมเกินกว่ำร้อยละ 10  (ไม่มี) 
1.3.3 ควำมสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่  (ไม่มี) 
1.3.4 ผูถื้อหุ้น 

SNC Corporate structure

SNC
PART,AUTO

100% 100% 100% 74% 100%

IMP PRD SCAN SAHP MERQ
PART PART,AUTO PART,OEM OEM OTHER

100% 100% 65% 100% 26%

SPEC COOL ODIN PAMC SAWHA
PART AUTO OTHER OTHER OTHER

100% 100% 100% 100%

IPC SSMA MSPC YALA
PART,AUTO PART,AUTO OTHER OTHER

หยุดประกอบ

กิจการชัว่คราว
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(1) รำยช่ือผูถื้อหุ้นใหญ่  ณ วนัท่ี 21 ตุลำคม 2565 

หมำยเหตุ : 
/1  ผูถ้ือหุ้นของ บริษทั เอสเอ็นซี โฮลด้ิง จ ำกดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 ประกอบดว้ย 

1) ดร. สมชยั ไทยสงวนวรกุล ถือหุ้นร้อยละ 39.63 
2) นำง อนงคน์ำรถ ไทยสงวนวรกุล ถือหุ้นร้อยละ 11.82 
3) นำงสำว สินีนำรถ ไทยสงวนวรกุล ถือหุ้นร้อยละ 9.90 
4) นำงสำว เนตรชนก ไทยสงวนวรกุล ถือหุ้นร้อยละ 9.90 
5) นำงสำว ชนิสรำ ไทยสงวนวรกุล ถือหุ้นร้อยละ 9.90 
6) ผูถ้ือหุ้นอื่น ซ่ึงถือหุ้นต ่ำกว่ำร้อยละ 5.00 ต่อรำย จ ำนวน 15 รำย ถือหุ้นรวมร้อยละ 18.85 

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

รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่   จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1) บริษทั เอสเอน็ซี โฮลดิ้ง จ ำกดั/1 91,000,100 25.1 
2) ครอบครัวไทยสงวนวรกุล 32,011,564 8.9 

2.1) ดร.สมชยั              ไทยสงวนวรกุล 16,621,943 4.6 
2.2) นำงสำวสินีนำรถ    ไทยสงวนวรกุล 10,039,220 2.8 
2.3) นำงสำวเนตรชนก  ไทยสงวนวรกุล 2,170,246 0.6 
2.4) นำงอนงคน์ำรถ      ไทยสงวนวรกุล 1,698,300 0.5 
2.5) นำงสำวชนิสรำ      ไทยสงวนวรกุล 1,450,700 0.4 
2.6) นำงสำวชญำภำ      ไทยสงวนวรกุล 27,455 < 0.1 
2.7) นำงสำวนุสรำ         ไทยสงวนวรกุล 3,700 < 0.1 

3) ครอบครัวกิจธนำมงคลชยั 52,311,400 14.4 
3.1) นำยอนุชำ                กิจธนำมงคลชยั 17,204,000 4.7 
3.2) นำยวนัจกัร              กิจธนำมงคลชยั 13,434,800 3.7 

3.3) นำงสำววรรณงำม    กิจธนำมงคลชยั 10,890,000 3.0 
3.4) นำงจงพิศ                 กิจธนำมงคลชยั 8,230,000 2.3 
3.5) นำงสำววลัลภำ        กิจธนำมงคลชยั 2,437,600 0.7 
3.6) นำยพฒัน์พงศ ์         กิจธนำมงคลชยั 115,000 < 0.1 

4) บริษทั ไทยเอน็วีดีอำร์ จ ำกดั 10,418,784 2.9 
5) นำยพีรนำถ   โชควฒันำ 4,950,600 1.4 
6) นำยพิทกัษ ์  พิเศษสิทธ์ิ 4,020,000 1.1 
7) นำยบดินทร์   เจนใจ 3,838,600 1.1 
8) นำงสำวรุจิรำ   ก่อสวสัด์ิวรกุล 3,036,000 0.8 
9) กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแคพ็ 2,605,600 0.7 
10) บริษทั ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ำกดั โดย บล.ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 2,216,800 0.6 
ผูถื้อหุ้นรำยยอ่ยอื่น 155,810,891 43.0 
รวมทั้งหมด 362,220,339 100.0 
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1.3.5 รำยช่ือผูถื้อหุ้นของนกัลงทนุสถำบนั 
ล าดับที ่ ช่ือ สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ 

หุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั ไทยเอน็วดีีอำร์ จ ำกดั 10,418,784 2.9% 
2 อเบอร์ดีน สมอล-มิดแคพ็ 2,605,600 0.7% 
3 บริษทั ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ำกดั โดย บล.ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 2,216,800 0.6% 
4 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET 

CORE EQ PORT 
2,198,000 0.6% 

5 บริษทั ประชำอำภรณ์ จ ำกดั (มหำชน) 984,000 0.3% 
6 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 873,900 0.2% 
7 THE BANK OF NEW YORK MELLON 673,800 0.2% 
8 EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS 

SMALL CAP SERIES 
651,700 0.2% 

9 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยำว 70/30 611,500 0.2% 
10 OTHER 5,248,340 1.4% 
 รวม 26,482,424 7.3% 

 
1.4 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

บริษทัมีทุนจดทะเบียน 400,000,000 ล้ำนบำท เรียกช ำระแล้ว 362 ,220,339 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญั 
จ ำนวน 362,220,339 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท  
1.5 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

- ไม่มี – 
1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
หำกไม่มีเหตุจ ำเป็นอ่ืนใดและกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษทัอย่ำงมี

นยัส ำคญั บริษทัมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิหลงัหกัภำษี และส ำรองตำม
กฎหมำยโดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินรวมซ่ึงบริษทัตอ้งมีก ำไรสะสมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีเพียงพอส ำหรับจ่ำยเงิน
ปันผลนั้น ทั้งน้ี กำรจ่ำยเงินปันผลให้น ำปัจจยัตำ่งๆ มำประกอบกำรพิจำรณำ เช่น ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต ฐำนะทำง
กำรเงิน สภำพคล่อง แผนกำรขยำยงำน และภำวะทำงเศรษฐกิจ เป็นตน้ ซ่ึงกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวขำ้งตน้ ตอ้งไดรั้บ
ควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหุ้นหรือควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทัในกรณีท่ีเป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 

 

ประวติักำรจ่ำยเงินปันผล 2563 2564 2565 

อตัรำก ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท/หุ้น) 1.42 2.02 2.01 

อตัรำเงินปันผลต่อหุ้น (บำท/หุน้) 0.75 0.90 1.05 

อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อก ำไรสุทธิ (%) 53% 51% 52% 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 
บริษทัย่อยมิไดก้ ำหนดอตัรำกำรจ่ำยปันผลท่ีแน่นอนขึ้นอยู่กบัแผนกำรลงทุนในอนำคตของกลุ่มบริษทัและ

แผนกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทัแม่ บริษทัย่อยจ่ำยเงินปันผลให้บริษทัแม่โดยพิจำรณำจำกก ำไรสะสมและกระแสเงิน
สดคงเหลือของบริษทัยอ่ย 
2. การบริหารจัดการความเส่ียง 
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง 

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

1. บริษทัก ำหนดให้ผูบ้ริหำรและพนกังำนในหน่วยงำนต่ำงๆ เป็นผูดู้แลควำมเส่ียง โดยจะตอ้งมีบทบำทและ
ส่วนร่วมในกำรพฒันำกำรบริหำรควำมเส่ียงขององคก์ร และมีควำมเขำ้ใจในหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบที่เก่ียวขอ้งกบักำร
บริหำรควำมเส่ียง   

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

3. ด ำเนินกำรและสนบัสนุนกำรบริหำรควำมเส่ียงให้ประสบควำมส ำเร็จทัว่ทั้งองคก์ร โดยกำรใชท้รัพยำกรท่ี
มีจ ำกดัอยำ่งมีประสิทธิภำพ ในกำรบ่งช้ี ประเมิน และจดักำรควำมเส่ียงอยำ่งเหมำะสม  

4. ส่งเสริมและกระตุน้ให้กำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นวฒันธรรมองคก์ร โดยให้ทุกคนตระหนกัถึงควำมส ำคญั
ของกำรบริหำรควำมเส่ียง  

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

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ ธุรกิจผลิตช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำและธุรกิจรับจำ้ง
ผลิตและประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ โดยมีกำรพึ่งพิงลูกคำ้รำยใหญ่ 5 รำยแรก คิดเป็น 14,238 ลำ้นบำท ของรำยไดจ้ำกกำร
ขำยของกลุ่มบริษทั  (ปี 2564: 10,913 ลำ้นบำท ปี 2563: 5,457 ลำ้นบำท ปี 2562 : 3,411 ลำ้นบำท) ดงันั้นบริษทัจึงมี
ควำมเส่ียงในกรณีท่ีลูกคำ้รำยใหญ่ยกเลิกแผนกำรผลิตในปีถดัไปหรือลดปริมำณกำรส่ังซ้ือ และบริษทัอำจไม่สำมำรถ
หำลูกคำ้รำยอื่นมำทดแทนได ้

กลุ่มบริษทัตระหนกัถึงควำมเส่ียงในเร่ืองดงักล่ำว จึงไดข้ยำยฐำนลูกค้ำทั้งในและต่ำงประเทศให้มำกย่ิงขึ้น
โดยกระจำยกลุ่มลูกคำ้ให้อยู่หลำกหลำยธุรกิจ รวมถึงเจรจำกบักลุ่มลูกคำ้รับจำ้งผลิต (OEM) เพื่อท ำสัญญำรับจำ้งผลิต
ระยะยำวอนัจะช่วยลดควำมเส่ียงในเร่ืองดงักล่ำวได ้และกลุ่มบริษทัยงัมีควำมสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคำ้รำยใหญ่ขำ้งตน้
เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัเป็นบริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศรำยใหญ่ในประเทศท่ีสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำร
สินคำ้ของลูกคำ้รำยใหญ่ไดเ้ป็นอย่ำงดี ทั้งในดำ้นคุณภำพ รำคำ กำรส่งมอบสินคำ้ท่ีตรงตำมก ำหนดเวลำ ตลอดจนกำร
บริกำรทั้งก่อนและหลงักำรขำย โดยกลุ่มลูกคำ้รำยใหญ่ขำ้งตน้เป็นบริษทัท่ีมีกำรซ้ือขำยสินคำ้กบับริษทัมำอยำ่งต่อเน่ือง
และยำวนำน เป็นระยะเวลำกว่ำ 3 - 15 ปี  โดยไม่เคยยกเลิกกำรว่ำจำ้งผลิตกบักลุ่มบริษทัมำก่อน และกลุ่มบริษทัยงัมี
แผนท่ีจะร่วมมือกบัลูกคำ้เพ่ือวำงแผนพฒันำผลิตภณัฑแ์ละแผนกำรผลิตร่วมกนัตั้งแต่เร่ิมตน้กระบวนกำรผลิต เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรผลิตและตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ให้ไดม้ำกท่ีสุด 

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

2) ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
วตัถุดิบหลกัท่ีส ำคญัในกำรผลิตของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ ท่อทองแดง เหล็กแผ่น เม็ดพลำสติก อลูมิเนียม และ

ทองเหลืองโดยวตัถุดิบท่ีถือเป็นวตัถุดิบหลกัและมีปริมำณกำรใชสู้งสุดในกำรผลิตของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ ท่อทองแดง 
ซ่ึงคิดเป็น 12% ของมูลค่ำกำรซ้ือวตัถุดิบส ำหรับน ำมำใช้ในกำรผลิตในปี 2565  (2564: 11%, 2560-2563: 16%) ท่อ
ทองแดงเป็นผลิตภณัฑโ์ภคภณัฑซ่ึ์งรำคำอำ้งอิงจำกรำคำตลำดของ London Metal Exchange (LME) เป็นหลกั 

กลุ่มบริษทัตระหนกัถึงควำมเส่ียงในเร่ืองดงักล่ำว จึงไดก้ ำหนดแนวทำงและนโยบำยเพื่อลดควำมเส่ียงจำก
ควำมผนัผวนของรำคำทองแดงเพ่ือควบคุมและลดผลกระทบจำกควำมเส่ียงดงักล่ำวให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ดงัน้ี  

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

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

2.3. สนบัสนุนให้ลูกคำ้เป็นผูส่ั้งจองและตกลงรำคำวตัถุดิบทองแดงกบัผูจ้ดัหำวตัถุดิบ (Supplier) ไวล้่วงหนำ้ 
โดยกลุ่มบริษทัจะส่ังซ้ือทองแดงตำมรำคำท่ีลูกคำ้ส่ังจองไวแ้ละจะใช้รำคำดงักล่ำวในกำรก ำหนดรำคำขำยสินคำ้กบั
ลูกคำ้ ซ่ึงจะช่วยลดควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดิบไดอ้ีกทำงหน่ึง   

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

3) ความเส่ียงท่ีลูกค้าจะย้ายฐานการผลิตไปประเทศอ่ืน 
ลูกคำ้หลกัของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่เป็นบริษทัผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองปรับอำกำศท่ีเป็นบริษทัต่ำงชำติท่ีมี

ฐำนกำรผลิตในประเทศไทย  ดังนั้น กลุ่มบริษทัจึงมีควำมเส่ียงหำกกลุ่มลูกคำ้ดงักล่ำวมีกำรยำ้ยฐำนกำรผลิตไปยงั
ประเทศอื่นท่ีมีตน้ทุนกำรผลิตท่ีต ่ำกว่ำประเทศไทย เช่น ประเทศจีน หรือประเทศเวียดนำม  

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

4) ความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงานและต้นทุนค่าจ้างแรงงาน 
ธุรกิจของกลุ่มบริษทัทั้งกำรผลิตช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศและกำรรับจำ้งผลิตและประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ

เป็นธุรกิจท่ีมีกระบวนกำรผลิตหลำยขั้นตอน โดยในบำงขั้นตอนยงัคงมีควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งใช้แรงงำนจ ำนวนมำก ณ 
วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 กลุ่มบริษทัมีพนกังำนจ ำนวน 3,020 คน  พนกังำนส่วนใหญ่ 91% หรือ 2,760 คนอยู่ในแผนก
กำรผลิตจึงมีควำมเส่ียงในกรณีท่ีไม่สำมำรถจดัหำแรงงำนเขำ้ทดแทนแรงงำนในสำยกำรผลิตท่ีลำออกได ้อนัจะส่งผล
ท ำให้กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัอำจจะตอ้งหยุกชะงกั หรือมีควำมเส่ียงจำกภำระตน้ทุนค่ำแรงท่ีสูงขึ้นจำกกำร
เปล่ียนแปลงนโยบำยกำรก ำหนดค่ำแรงขั้นต ่ำของภำครัฐ ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อตน้ทุนค่ำใชจ้่ำยของกลุ่มบริษทัและ
กระทบต่อผลก ำไรสุทธิของบริษทัที่อำจลดลงอยำ่งมีนยัส ำคญั 

กลุ่มบริษทัตระหนกัถึงควำมเส่ียงในเร่ืองดงักล่ำว จึงไดว่้ำจำ้งบริษทัผูใ้ห้บริกำรจดัหำแรงงำน (Outsourcing) 
เป็นผูจ้ดัหำพนกังำนทดแทนให้มีจ ำนวนพนกังำนตำมท่ีก ำหนด ซ่ึงจะช่วยลดควำมเส่ียงในกำรขำดแคลนแรงงำนได้
บำงส่วน อีกทั้งกลุ่มบริษทัไดท้ยอยปรับปรุงกระบวนกำรผลิตโดยให้ควำมส ำคญักบักำรน ำเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยี
ต่ำงๆ โดยเฉพำะเทคโนโลยีทำงดำ้นหุ่นยนตแ์ละระบบปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เขำ้มำช่วยในระบบ
กำรผลิต เพื่อลดจ ำนวนพนกังำนท่ีตอ้งใชใ้นสำยกำรผลิตลง รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตในงำนท่ีตอ้งกำรควำม
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เท่ียงตรงแม่นย  ำมำกย่ิงขึ้น ซ่ึงจะช่วยลดควำมเส่ียงทั้งกำรขำดแคลนแรงงำนและตน้ทุนค่ำจำ้งแรงงำนท่ีอำจมีกำรปรับ
เพ่ิมขึ้นในอนำคต  

5) ความเส่ียงจากการพึง่พงิบุคลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะด้าน (Technical Skills) 
ในอุตสำหกรรมของกลุ่มบริษทัทั้งกำรผลิตช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศและกำรรับจ้ำงผลิตและประกอบ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำตอ้งอำศยับุคลำกรที่มีประสบกำรณ์ ควำมเช่ียวชำญ และควำมช ำนำญเฉพำะดำ้น โดยเฉพำะบุคลำกรท่ีมี
ควำมเขำ้ใจเป็นอยำ่งดีในดำ้นกระบวนกำรผลิต เทคนิคในกำรผลิต และกำรควบคุมคุณภำพสินคำ้ เพื่อกระบวนกำรผลิต
ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดสำมำรถด ำเนินกำรไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งรักษำคุณภำพและมำตรฐำน
ในกำรผลิตให้ไดต้ำมมำตรฐำนท่ีตั้งเป้ำหมำยไวเ้พ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ดงันั้น กลุ่มบริษทัอำจมีควำม
เส่ียงในกำรสรรหำหรือรักษำบุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญเฉพำะดำ้นให้ร่วมงำนกบับริษทัไดอ้ย่ำงต่อเน่ือง ซ่ึงถำ้หำกกลุ่ม
บริษทัสูญเสียบุคลำกรเหล่ำนั้นไปและไม่สำมำรถสรรหำบุคลำกรใหม่มำปฏิบติังำนทดแทนได ้อำจจะส่งผลกระทบต่อ
กระบวนกำรผลิตและคุณภำพสินคำ้ของกลุ่มบริษทั รวมถึงควำมเช่ือมัน่ของลูกคำ้ท่ีมีต่อกลุ่มบริษทัและอำจจะส่งผลต่อ
ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั 

อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัของบุคลำกรท่ีเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษทั
จึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรท่ีมุ่งเน้นกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเน่ื อง มีกำรแนะน ำ
ควำมกำ้วหน้ำในอำชีพ (Career Path) และก ำหนดระบบกำรประเมินผลกำรท ำงำนของพนกังำนอย่ำงชดัเจนเพื่อใชใ้น
กำรพิจำรณำปรับค่ำจำ้งและโบนสัประจ ำปีอย่ำงเหมำะสม รวมทั้งก ำหนดค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรของพนกังำนใน
กลุ่มบริษทัให้เทียบเคียงไดก้บัอุตสำหกรรม เพื่อจูงใจพนกังำนให้มีควำมผูกพนัและท ำงำนกบักลุ่มบริษทัในระยะยำว 
นอกจำกน้ี บริษทัมีนโยบำยในกำรหมุนเวียนหนำ้ท่ีกำรท ำงำนเพ่ือพฒันำบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถท่ีหลำกหลำย(Multi 
skills) และสำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีทดแทนกนัได ้(Multifunction) เพื่อให้พนักงำนมีขีดควำมสำมำรถรอบดำ้นและลด
ควำมเส่ียงในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียหรือขำดแคลนบุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญและไม่สำมำรถสรรหำบุคลำกรมำ
ทดแทนไดร้วมถึงทำงบริษทัมีแนวทำงสร้ำงและพฒันำบุคลำกรในองคก์รให้มีควำมเขำ้ใจในเทคโนโลยีและทิศทำงกำร
เปล่ียนแปลงของธุรกิจและอุตสำหกรรม จะเป็นพ้ืนฐำนส ำคญัในกำรขบัเคล่ือนองคก์รเพ่ือน ำไปสู่กำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยืน
โดยมีแนวทำงดงัน้ี  

5.1) กำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อเป็นผู ้ผลิตและผู ้ใช้เทคโนโลยีโดยให้มีกำรเช่ือมโยงระหว่ำงบุคลำกรท่ีมี
ประสบกำรณ์กบับุคลำกรท่ีมีเทคโนโลยี จดัให้มีกำรฝึกอบรมควำมรู้เฉพำะทำงเชิงลึก (Skills and Knowledges)ในเเตล่ะ
หน่วยงำนโดยเน้นให้มีกำรแบ่งปันควำมรู้และประสบกำรณ์ระหว่ำงผู ้ท่ีมีควำมรู้เชิงหลกักำร และผูท่ี้มีประสบกำรณ์  
หลงัจำกกำรฝึกอบรมในห้องเรียนและกำรฝึกฝนหน้ำงำนกบัเคร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั จะมีกำรทดสอบเพื่อ
ประเมินผลเทียบกบัผลลพัธ์ท่ีคำดหวงั (Indicators/ KPI) เก็บเป็นขอ้มูลเพื่อวิเครำะห์ ต่อยอดควำมสำมำรถของพนกังำน 
(Radar chart) ทั้งหน่วยงำนฝ่ำยผลิต และฝ่ำยสนบัสนุน  

5.2) บริษทัสนับสนุนกำรจดัหลกัสูตรร่วมกบัสถำบนักำรศึกษำ ทั้งระดบัอำชีวศึกษำ และระดบัอุดมศึกษำ 
ประกอบดว้ย หลกัสูตรระยะส้ัน (Short Course) หลกัสูตรประกำศนียบตัร (Non-degree) รวมถึงกำรรับนกัศึกษำ ปวส.
เข้ำมำฝึกอบรมในบริษัทและโรงงำน ท ำงำนแบบมีรำยได้ ระหว่ำงภำคกำรศึกษำ และจัดให้มีโครงกำรร่วมกับ
มหำวิทยำลยัในระดบัปริญญำตรี และปริญญำโท ศึกษำเน้ือหำวิชำท่ีพฒันำขึ้นมำให้สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของ
ภำคอุตสำหกรรม 

5.3) มีโครงกำรให้ทุนกำรศึกษำต่อส ำหรับพนกังำนและนกัศึกษำในระดบัปริญญำตรี และปริญญำโทในสำขำ 
วิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์, เทคโนโลยีแม่พิมพ,์ ไฟฟ้ำ และ อิเลคทรอนิกส์และกำรควบคุมอตัโนมติั โดยมีพนกังำนและ
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นกัศึกษำท่ีสอบผ่ำนกำรคดัเลือกไดรั้บทุนกำรศึกษำต่อในปี 2563 2564 และ2565 จ ำนวน 68 คน 122 คน และ 129 คน 
ตำมล ำดบั เพื่อสร้ำงบุคคลกรท่ีมีควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะดำ้นส ำหรับรองรับกำรเติบโตทำงธุรกิจ 

5.4) ประยุกต์และน ำเทคโนโลยีมำใช้ให้เป็นไปตำมทิศทำงกำรขบัเคล่ือนขององค์กรภำยใตก้รอบแนวคิด 
ARAI ซ่ึงคือกำร ประยุกต์ใชร้ะบบอตัโนมติั (Automation) หุ่นยนต์ (Robot) กบัสำยกำรผลิตและหน่วยงำนสนบัสนุน
อื่นในองคก์ร รวมถึงต่อยอดปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ท่ีพฒันำขึ้นมำเพ่ือให้สำมำรถเช่ือมโยงเครือข่ำย
ระหว่ำงเคร่ืองจกัรและระบบ สำมำรถส่ังกำรและควบคุมไดใ้นระยะไกล (Internet of Things) 

5.5)  กำรน ำเทคโนโลยีขอ้มูล (Big DATA) มำใชใ้นกำรบริหำรและตดัสินใจ บริษทัมีกำรบริหำรจดัเก็บขอ้มูล
เชิงระบบ ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลทำงกำรผลิต ขอ้มูลจำกฝ่ำยสนบัสนุน ท่ีมีจ ำนวนมำกจำกแต่ละบริษทัย่อยแต่ละธุรกิจ
มำรวบรวมไว ้เพื่อน ำมำประกอบกำรวิเครำะห์แผนธุรกิจท่ีด ำเนินอยู ่เป็นขอ้มูลท่ีสำมำรถน ำมำใชป้ระกอบกำรตดัสินใจ
ลงทุนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนหรือเพ่ิมผลผลิต รวมถึงกำรใชเ้พ่ือหำโอกำสทำงธุรกิจใหม่  โดยเร่ิมจำกกำรเก็บ
ขอ้มูลตวัเลขผลกำรผลิตอย่ำงละเอียด น ำมำวิเครำะห์ เพื่อสะทอ้นประสิทธิภำพกำรผลิตไดเ้ป็นรำยวนั สำมำรถรู้ตน้ทุน
กำรผลิต และควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร โดยน ำมำจดัท ำขอ้มูลอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั น ำมำใชเ้ป็นขอ้มูลใน
กำรวิเครำะห์ผลตอบแทนท่ีหน่วยงำนนั้นๆ พึงไดรั้บอยำ่งเหมำะสมยติุธรรม ตำมผลงำนและผลประกอบกำร 

5.6) วำงกลยุทธ์เพ่ือพฒันำบุคลำกรให้มีควำมรู้ เพ่ือสร้ำงให้เป็นองคก์รแห่งเทคโนโลยี ทั้งในดำ้นกำรผลิต 
กระบวนกำร และกำรบริกำร โดยมุ่งหวงัให้เกิดกำรสร้ำงเทคโนโลยีขึ้นมำ ทำงบริษทัมีกำรจดัสรรงบประมำณในกำร
ลงทุน คน้ควำ้ พฒันำ จนถึงซ่อมสร้ำง และติดตั้งเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกำรผลิตสินคำ้ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีเทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริม
กำรเรียนรู้จำกกำรใชง้ำนจริง ตลอดจนกำรพฒันำสำยกำรผลิตและผลิตภณัฑ์ กำรบริกำรร่วมกบัลูกคำ้ มุ่งเน้นสินคำ้ท่ี
ทันสมัยและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม งบประมำณดงักล่ำวถูกจดัสรรเพ่ือสร้ำง ARAI Academy โรงงำนท่ีเป็นแหล่ง
เรียนรู้เชิงปฏิบติักำรครบทุกขั้นตอนกระบวนกำรผลิต หรือกำรท ำงำนท่ีใชอ้ยู่จริงในแต่ละธุรกิจ เพ่ือให้พนกังำนไดเ้ขำ้
มำฝึกอบรม ทบทวนควำมรู้ และต่อยอดทกัษะเดิมดว้ยเทคโนโลยีท่ีช่วยให้กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึ้น 

6) ความเส่ียงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม 
จำกกำรเปิดเสรีประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนและผลกระทบจำกสงครำมกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ ส่งผลให้สภำพ

กำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมมีแนวโน้มท่ีสูงขึ้นโดยเฉพำะกลุ่มคู่แข่งท่ีเป็นนกัลงทุนจำกต่ำงประเทศ เช่น ประเทศจีน 
หรือประเทศเกำหลี ท่ีเขำ้มำตั้งโรงงำนผลิตสินคำ้ในประเทศไทยเพ่ือใชสิ้ทธิประโยชน์ทำงดำ้นภำษีหรือเพื่อหลบหลีก
ผลกระทบจำกมำตรกำรขึ้นภำษีน ำเขำ้สินคำ้จำกประเทศจีนของสหรัฐอเมริกำ เน่ืองจำกประเทศไทยมีขอ้ไดเ้ปรียบและ
ควำมพร้อมมำกกว่ำหลำยๆ ประเทศในอำเซียน ทั้งในเร่ืองระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบคมนำคมและขนส่ง รวมถึง
ควำมพร้อมในกำรเป็นฐำนกำรผลิตสินคำ้อุตสำหกรรมประเภทต่ำงๆ  กำรเพ่ิมขึ้นของกำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมจึง
อำจจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั 

กลุ่มบริษทัมีแนวทำงและนโยบำยเพ่ือลดควำมเส่ียงในเร่ืองดังกล่ำว โดยมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำธุรกิจของกลุ่ม
บริษทัให้สำมำรถแข่งขนัไดอ้ย่ำงทดัเทียมกับคู่แข่งในทุกด้ำน ทั้งในดำ้นคุณภำพของกำรผลิต กลุ่มบริษทัจะรักษำ
คุณภำพของสินคำ้และควบคุมคุณภำพให้ตรงตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ในดำ้นกำรส่งมอบงำน กลุ่มบริษทัมุ่งเน้น
กำรส่งมอบงำนให้เป็นไปตำมก ำหนดเวลำท่ีไดต้กลงร่วมกบัลูกคำ้โดยก ำหนดเป็น KPI ในกำรท ำงำน  ในดำ้นกำรขำย
และกำรก ำหนดรำคำ กลุ่มบริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะน ำเสนอรำคำสินคำ้ในรำคำท่ีเหมำะสมเพ่ือจูงใจให้ลูกคำ้เพ่ิมยอดกำรส่ังซ้ือ
และเพ่ิมโอกำสในกำรได้รับงำนใหม่ๆ ในอนำคต รวมทั้งได้ปรับปรุงกระบวนกำรผลิตของกลุ่มบริษัทโดยน ำ
เทคโนโลยีทำงดำ้นหุ่นยนต์และระบบปัญญำประดิษฐ์มำปรับใช ้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรผลิตและควบคุมตน้ทุน
ค่ำใชจ้่ำยในกำรผลิต และพิจำรณำใชก้ ำลงักำรผลิตท่ีมีอยูอ่ย่ำงคุม้ค่ำเต็มประสิทธิภำพมำกท่ีสุด และในดำ้นกำรบริกำร 
กลุ่มบริษทัมุ่งเนน้กำรให้บริกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ทั้งก่อนและหลงักำรขำยดว้ยควำมรวดเร็วเพื่อสร้ำง
ควำมประทับใจให้ลูกค้ำ และพร้อมท่ีจะช่วยเหลือและให้ควำมร่วมมือตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงเต็ม
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ควำมสำมำรถ อีกทั้งกลุ่มบริษทัไดม้อบหมำยให้ส่วนงำนพฒันำธุรกิจติดตำมควำมเคล่ือนไหวของสภำวะตลำดและ
อุตสำหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่ำงประเทศ รวมทั้งข่ำวสำรท่ีเก่ียวกับคู่แข่งของกลุ่มบริษทั เพื่อรำยงำนต่อฝ่ำย
บริหำรของบริษทัให้ทรำบควำมเปล่ียนแปลงเพ่ือเตรียมรับมือกบัสภำวะกำรณ์ท่ีอำจเกิดขึ้น 

7) ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ (Disruption) 
ในสภำวะปัจจุบนัท่ีเทคโนโลยีมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ซ่ึงส่งผลให้ธุรกิจตอ้งเร่งปรับตวัให้ทนักบักำร

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

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

8) ความเส่ียงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ตั้งแต่ตน้ปี 2563-2565 ทัว่โลกเผชิญกบัสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ซ่ึง

เป็นไวรัสท่ีมีอตัรำกำรแพร่ระบำดสูง และในขณะนั้นยงัไม่มียำหรือวคัซีนท่ีสำมำรถรักษำหรือป้องกนัได ้ผลกระทบ
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ส่งผลให้กำรบริโภคและก ำลงัซ้ือทั้งในประเทศและต่ำงประเทศลดลง 
และกำรส่งออกสินคำ้อำจมีกำรหยุดชะงกัชั่วครำวจำกควำมเขม้งวดในกำรเดินทำงและกำรขนส่งตำมนโยบำยในกำร
ป้องกนักำรแพร่ระบำดของโรค รวมถึงกำรสภำวะกำรลงทุนโดยรวมท่ีอำจจะตอ้งชะลอออกไปเน่ืองจำกสถำนกำรณ์
โรคระบำด  

กลุ่มบริษทัไดป้ระกำศแนวปฏิบติัและมำตรกำรป้องกนักำรแพร่ระบำด COVID-19 เพื่อให้พนกังำนทุกระดบั
มีควำมเขำ้ใจและตระหนกัในเร่ืองกำรป้องกนัตนเองจำกโรคระบำดดงักล่ำวและยกระดบัมำตรกำรเฝ้ำระวงัและป้องกนั
ทั้งในเร่ืองกำรเขำ้ท ำงำนในพ้ืนท่ีบริษทั กำรใชบ้ริกำรโรงอำหำรและพ้ืนท่ีส่วนกลำง กำรงดกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ 
กำรงดนดัหมำยกบับุคคลภำยนอก กำรหลีกเล่ียงกำรประชุมท่ีไม่จ ำเป็น รวมไปถึงกำรดูแลตวัเองทั้งในและนอกเวลำ
งำน  นอกจำกน้ีบริษทัยงัไดค้  ำนึงถึงกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง กำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม รวมถึงให้ควำมร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนุนและอำสำด ำเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอยำ่ง
ต่อเน่ือง เพื่อส่งเสริมให้เกิดควำมเขม้แขง็ทำงเศรษฐกิจตลอดจนกำรฟ้ืนฟูสังคมและวฒันธรรม  ในช่วงสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  ทำงบริษทัจึงมีกำรจดัท ำโครงกำรต่ำงๆ เพื่อเป็นส่วนร่วมในกำร
ช่วยเหลือและดูแลสังคม ดงัต่อไปน้ี 

8.1) โครงกำรสร้ำงโรงพยำบำลสนำมขึ้นในพ้ืนท่ีของบริษทั โดยเรียกว่ำ โรงพยำบำลสนำม SNC ท่ีสำมำรถ
รองรับผูป่้วยสีเขียว ไดจ้ ำนวนทั้งส้ิน 80 เตียง และนอกจำกนั้น บริษทัยงัไดจ้ดัสร้ำงโรงพยำบำลสนำม SNC อีกแห่ง
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หน่ึงในพ้ืนท่ีของโรงพยำบำลนิคมพฒันำ จงัหวดัระยอง สำมำรถรองรับผูป่้วยสีเขียว ไดจ้ ำนวน 198 เตียง โดยแบ่งเป็น
ชำย 99 เตียงและหญิง 99 เตียง และมีกำร จดัเตรียมห้องพกัผูป่้วยท่ีมีอำกำรสีเหลือง จ ำนวน 9 เตียง พร้อมอุปกรณ์ทำง
กำรแพทยท่ี์จ ำเป็น เช่น เคร่ืองผลิตออกซิเจน ขนำด 5 ลิตร รวมเป็นจ ำนวนเตียงทั้งส้ิน 207 เตียง  ภำยในโรงพยำบำล
สนำมมีห้อง X-Ray ไวใ้ห้บริกำร มีกำรติดตั้ง AGV เพื่อท ำหน้ำท่ีส่งอำหำรและยำแทนบุคลำกรทำงกำรแพทย ์เพื่อลด
ควำมเส่ียงในกำรติดเช้ือไวรัส ติดตั้งกลอ้ง CCTV ส ำหรับติดตำมดูอำกำรผูป่้วยและเฝ้ำระวงัควำมปลอดภยัทั้งภำยใน
และภำยนอก รวมจ ำนวน 30 จุด พร้อมจุดลงทะเบียนผูป่้วย โดยจะมีกำรสแกน QR Code ในกำรกรอกข้อมูล เพื่อ
ป้องกนักำรสัมผสัระหว่ำงเจำ้หน้ำท่ีและผูป่้วย มีกำรจดับริเวณห้อง Control ส ำหรับทีมแพทยเ์พื่อใชใ้นกำรควบคุมรถ 
AGV และคอยติดตำมอำกำรผูป่้วยตลอด 24 ชัว่โมง    

8.2) โครงกำรสร้ำงโรงงำนผลิตหนำ้กำกอนำมยั โดยกำรจดัสรรพ้ืนท่ีจ ำนวน 200 ตำรำงเมตร เพ่ือติดตั้งเคร่ือง
ผลิตหนำ้กำกอนำมยั และจดัท ำห้อง Clean room ผลิตหนำ้กำกอนำมยั เพื่อสนบัสนุนบุคลำกรทำงกำรแพทย ์หน่วยงำน
รำชกำร พนกังำน ผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั โดยมีควำมตั้งใจท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยเหลือสังคมในกำรควบคุม และลด
กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส COVID-19 บริษทัไดผ้ลิตหนำ้กำกอนำมยัโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือบริจำคทั้งส้ิน ไม่ไดผ้ลิต
เพ่ือจ ำหน่ำย นับตั้งแต่สร้ำงโรงงำนผลิตหน้ำกำกอนำมยั เม่ือเดือนพฤษภำคม 2563  และด ำเนินกำรผลิต จนถึงส้ินปี 
2565 บริษทัไดมี้กำรบริจำคหนำ้กำกอนำมยัไปแลว้จ ำนวนมำกกว่ำ 6,600,000 ช้ิน  

8.3) โครงกำร SNC Free Vaccine  บริษทัฯ ตระหนักถึงควำมเส่ียงต่อกำรติดเช้ือไวรัส ซ่ึงอำจท ำให้เกิดผล
กระทบต่อกำรด ำเนินชีวิตของพนกังำนภำยในองคก์ร ครอบครัวของพนกังำน หรือบุคคลท่ีพนกังำนอำศยัร่วมอยู่ดว้ย 
รวมถึงชุมชนโดยรอบ บริษทัจึงไดจ้ดัหำวคัซีนเพ่ือน ำมำฉีดให้แก่พนกังำน และผูมี้ส่วนไดเ้สียขององคก์รตำมท่ีกล่ำว
ไปขำ้งตน้ โดยไดจ้ดัสรรให้พนกังำนทั้งองคก์รเขำ้รับกำรฉีดวคัซีนไดอ้ย่ำงทัว่ถึงทุกคน  ณ 31 ธ.ค. 2564 มีพนกังำนท่ี
ไดรั้บวคัซีนเขม็แรก ในเดือน กรกฎำคม  เข็มสองในเดือน สิงหำคม และเข็มสำมในเดือน ธันวำคม จ ำนวน  2 ,681 คน 
และบุคคลจำกชุมชม รวมถึงญำติของพนักงำน จ ำนวน 41 คน รวมเป็นจ ำนวนคนทั้งส้ิน 2,722 คน  และยงัมีกำร
จดัเตรียมชุดตรวจ ATK ส ำหรับตรวจคดักรองกำรเขำ้พ้ืนท่ีบริษทั และดูแลพนกังำนทั้งในส่วนของจงัหวดัระยอง และ
สมุทรปรำกำร   

นอกจำกน้ี กำรท่ีกลุ่มบริษทัมีท่ีตั้งและโรงงำนอยูใ่น 2 จงัหวดั ไดแ้ก่ จ.ระยอง และจ.สมุทรปรำกำร จะช่วยลด
ควำมเส่ียงในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณ์ท่ีท ำให้โรงงำนในจงัหวดัใดจงัหวดัหน่ึงตอ้งหยุดด ำเนินกำรเป็นกำรชั่วครำว กลุ่ม
บริษทัที่เหลือก็ยงัคงสำมำรถปฏิบติังำนไดต้ำมปกติ  
2.2.1.2 ความเส่ียงด้านการเงิน 

1) ความเส่ียงจากการไม่สามารถด ารงอัตราส่วนทางการเงินตามเง่ือนไขในสัญญากับสถาบันการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 บริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัมีสัญญำกูย้ืมเงินกบัสถำบนักำรเงิน ซ่ึงมีเง่ือนไขก ำหนดให้

บริษทัยอ่ยนั้นๆ ตอ้งด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี DE, DSCR และ IBD/E ตำมเง่ือนไขท่ีสถำบนักำรเงิน
ก ำหนด   หำกบริษทัย่อยไม่สำมำรถรักษำอตัรำส่วนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดต้ำมเง่ือนไข หรือไม่สำมำรถปฏิบติัตำม
เง่ือนไขอ่ืนๆ ของสัญญำ บริษทัดงักล่ำวก็อำจมีควำมเส่ียงจำกกำรถูกเรียกคืนเงินตน้บำงส่วนหรือทั้งหมดในทนัที ซ่ึง
อำจส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องและควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั   
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บริษทัยอ่ยมีอตัรำส่วนอตัรำส่วนทำงกำรเงินเปรียบเทียบกบัเง่ือนไขท่ีธนำคำรก ำหนด ดงัน้ี 

สัญญำกูย้ืมเงิน 
D/E Ratio DSCR IBD/E Ratio 

เง่ือนไขของ
ธนำคำร 

ณ 31 
ธ.ค. 65 

เง่ือนไขของ
ธนำคำร 

ณ 31 
ธ.ค. 65 

เง่ือนไขของ
ธนำคำร 

ณ 31 
ธ.ค. 65 

บริษทั พำรำไดซ์ พลำสติก จ ำกดั 
กบั สถำบนักำรเงินแห่งท่ี 1 

ตั้งแต่ส้ินปี 2563 
ไม่เกิน 1.5 เท่ำ (1) 

1.09 
ตั้งแต่ส้ินปี 2563 

ไม่ต ่ำกว่ำ 
 1.25 เท่ำ 

4.89 - - 

บริษัท เอสเอ็นซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี 
จ ำกดั กบั สถำบนักำรเงินแห่งท่ี 2 

- - 
ไม่ต ่ำกว่ำ  
1.5 เท่ำ 

2.35 
ไม่เกิน1.5 เท่ำ 0.91 

บริษทั เอสเอ็นซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี 
จ ำกดั กบั สถำบนักำรเงินแห่งท่ี 3 

ตั้งแต่ส้ินปี 2563 
ไม่เกิน 2.0 เท่ำ (2) 

0.91 
ไม่ต ่ำกว่ำ  
1.5 เท่ำ 

- - 

บริษทั เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลำย จ ำกดั 
กบั สถำบนักำรเงินแห่งท่ี 3 

ไม่เกิน 2.0 เท่ำ (2) 0.24 
ไม่ต ่ำกว่ำ  
1.5 เท่ำ 

4.35 - - 

บริษทั เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลำย จ ำกดั 
กบั สถำบนักำรเงินแห่งท่ี 1 

ไม่เกิน 2.0 เท่ำ (2) 0.84 
ไม่ต ่ำกว่ำ  
1.5 เท่ำ 

2.34 - - 

บริษทั อิมมอทลั พำร์ท จ ำกดั กบั สถำบนั
กำรเงินแห่งท่ี 3 

ไม่เกิน 2.5 เท่ำ (2) 0.11 
ไม่ต ่ำกว่ำ  
1.5 เท่ำ 

13.76 - - 

บริษทั เอส เอ็น ซี ไพยองซำน อีโวลูชัน่ 
จ ำกดั กบั สถำบนักำรเงินแห่งท่ี 3 

- - 
ไม่ต ่ำกว่ำ  
1.5  เท่ำ 

4.97 ไม่เกิน 1.5 เท่ำ 0.16 

บริษทั เอส เอ็น ซี ไพยองซำน อีโวลูชัน่ 
จ ำกดั กบั สถำบนักำรเงินแห่งท่ี 4 

- - 
ไม่ต ่ำกว่ำ  
1.25 เท่ำ 

4.97 ไม่เกิน 0.5 เท่ำ 0.16 

บริษทั อินฟินิต้ี พำร์ท จ ำกดั กบั สถำบนั
กำรเงินแห่งท่ี 3 

- - 
ไม่ต ่ำกว่ำ 
 1.5 เท่ำ 

17.62 ไม่เกิน 1.5 เท่ำ 0.09 

บริษทั อินฟินิต้ี พำร์ท จ ำกดั กบั สถำบนั
กำรเงินแห่งท่ี 4 

- - 
ไม่ต ่ำกว่ำ  
1.25 เท่ำ 

17.62 ไม่เกิน 0.5 เท่ำ 0.09 

หมำยเหตุ:   (ก)  D/E Ratio มีวิธีกำรค ำนวณตำมนิยำมท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำเงินกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
(1)  D/E Ratio ค ำนวณจำก หน้ีสินทั้งหมด หำรดว้ย ส่วนของผูถื้อหุ้นทั้งหมด 
(2)  D/E Ratio ค ำนวณจำก หน้ีสินประเภทท่ีมีดอกเบ้ีย หักเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หำรดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้นทั้งหมด บวกเงินกู้

ยืมจำกกรรมกำรและ/หรือบริษทัในเครือ 
(ข) DSCR มีวิธีกำรค ำนวณตำมท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำเงินกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอำจแตกต่ำงกันไปตำมแต่ละสถำบนักำรเงิน แต่โดยหลกัจะ

พิจำรณำจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนหกัดอกเบ้ีย ภำษี และค่ำเส่ือม (EBITDA) หำรดว้ยมูลค่ำกำรช ำระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีถึงก ำหนดช ำระในปี
นั้นๆ 

(ค) IBD/E Ratio  มีวิธีกำรค ำนวณตำมท่ีตำมนิยำมท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำกูย้ืม โดยพิจำรณำจำกหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียจ่ำยหำรดว้ยส่วนของ
ผูถื้อหุ้นทั้งหมด โดยภำระดอกเบ้ียจ่ำยจะไม่รวมหน้ีสินจำกกำรกูย้ืมเงินระหว่ำงกนัของกลุ่มบริษทัในเครือ และ/หรือเงินกูจ้ำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับกลุ่ม
บริษทั 

2) ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
กลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรส่งออกสินคำ้เป็นเงินตรำต่ำงประเทศเพ่ิมมำกขึ้นในช่วงปีท่ีผ่ำนมำ โดยบริษทัมี

รำยไดท่ี้เป็นเงินตรำต่ำงประเทศคิดเป็นร้อยละ 23.82  ร้อยละ 49.45 ร้อยละ 65.25 และร้อยละ 68.53 ของยอดขำยรวม 
ในปี 2562- 2565 ตำมล ำดับ กำรเพ่ิมขึ้นของรำยไดจ้ำกกำรส่งออกสินคำ้เป็นเงินตรำต่ำงประเทศเป็นผลมำจำกกำร
ขยำยตวัของธุรกิจรับจำ้งผลิต (OEM) ท่ีมีกำรส่งออกผลิตภณัฑไ์ปขำยในต่ำงประเทศเพ่ิมมำกขึ้น ถึงแมว่้ำกลุ่มบริษทัจะ
มีกำรส่ังซ้ือวตัถุดิบบำงส่วนจำกต่ำงประเทศดว้ยเช่นกนั โดยบริษทัส่ังซ้ือวตัถุดิบจำกต่ำงประเทศคิดเป็นร้อยละ 23.81      
ร้อยละ19.86  ร้อยละ 70.24 และร้อยละ 52.11  ของยอดซ้ือวตัถุดิบรวม ในปี 2562- 2565 ตำมล ำดบั ถึงแมว่้ำบริษทัจะ
สำมำรถลดควำมเส่ียงบำงส่วนไดจ้ำกกำรส่ังซ้ือวตัถุดิบท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศซ่ึงถือเป็นกำรป้องกนัควำมเส่ียงตำม
ธรรมชำติ (Natural Hedge) ก็ตำม แต่กลุ่มบริษทัยงัคงมีควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ
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ต่ำงประเทศ โดยหำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศมีควำมผนัผวนย่อมจะส่งผลกระทบเล็กน้อยต่อผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษทั 

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

1) ความเส่ียงจากการพึง่พงิกลุ่มผู้บริหารระดับสูง 
กลุ่มบริษทัมีกำรพึ่งพิงผูบ้ริหำรระดบัสูงท่ีส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั โดยเฉพำะ ดร.สมชัย  

ไทยสงวนวรกุล (“ดร.สมชยัฯ”) ซ่ึงปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำร (CEO) และกรรมกำรของบริษทั 
ดร.สมชัยฯ เป็นผู ้ก่อตั้ งกลุ่มบริษัทในปี 2547 และเป็นผู ้มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรงำนในอุตสำหกรรม
เคร่ืองปรับอำกำศและช้ินส่วนยำนยนต์ มำกกว่ำ 40 ปี รวมถึงเป็นผูเ้ช่ียวชำญท่ีเคยด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร ตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และผูท้รงคุณวุฒิ ตลำดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ มำแลว้  ดงันั้น หำก ดร.สมชยัฯ ไม่สำมำรถ
ปฏิบติัหนำ้ท่ีบริหำรงำนกลุ่มบริษทัต่อไปได ้ก็อำจเกิดผลกระทบในทำงลบกบักำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั 

กลุ่มบริษทัตระหนกัถึงควำมเส่ียงดงักล่ำวจึงไดด้ ำเนินกำรจดัโครงสร้ำงองค์กรให้มีกำรกระจำยอ ำนำจและ
จดัตั้งคณะกรรมกำรชุดยอ่ย รวมทั้งคณะท ำงำนชุดต่ำงๆ เพ่ือสนบัสนุนให้ทั้งผูบ้ริหำรและพนกังำนเขำ้มำมีส่วนร่วมใน
กำรบริหำรจัดกำร และส่งเสริมให้เกิดกำรท ำงำนเป็นทีมเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรท ำงำน และเพื่อสร้ำง
บุคลำกรท่ีมีประสบกำรณ์ท่ีสำมำรถสืบทอดงำนต่อจำกผูบ้ริหำรเดิมได ้รวมถึงมีนโยบำยในกำรส่งเสริมและพฒันำ
พนกังำนท่ีมีศกัยภำพเพื่อถ่ำยทอดองคค์วำมรู้ในเชิงบริหำรจดักำรพร้อมปลูกฝังแนวควำมคิดในกำรเป็นเจำ้ของกิจกำร 
ภำยใต้โครงกำรมินิเอ็มดี (Mini MD) ซ่ึงได้จัดอบรมมำอย่ำงต่อเน่ือง และกลุ่มบริษทัไดจ้ัดท ำนโยบำยกำรก ำหนด
แผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) เพ่ือให้มั่นใจว่ำบริษทัจะสำมำรถสรรหำผูบ้ริหำรท่ีมีคุณสมบติั ทักษะ 
ประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถท่ีเหมำะสม ท่ีสำมำรถสืบทอดต ำแหน่งงำนไดใ้นอนำคต ทั้งน้ี ในกำรสืบทอดต ำแหน่ง
งำนเม่ือต ำแหน่งในระดบัประธำนกรรมกำรบริหำรและ/หรือกรรมกำรผูจ้ดักำรว่ำงลง หรือผูท่ี้อยูใ่นต ำแหน่งไม่สำมำรถ
ปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้บริษทัจะจดักำรให้ผูบ้ริหำรระดบัใกลเ้คียงหรือระดบัรองลงมำเป็นผูรั้กษำกำรในต ำแหน่ง จนกว่ำจะมี
กำรสรรหำและคดัเลือกบุคลำกรท่ีมีคุณสมบติัตำมหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัก ำหนด โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจำรณำคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพิจำรณำ
อนุมติัต่อไป 

2) ความเส่ียงจากกรณีมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในบริษัท มากกว่าร้อยละ 25 
บริษทัมีกลุ่มครอบครัวไทยสงวนวรกุล ถือหุ้นจ ำนวนรวมทั้งส้ินร้อยละ 34 ของทุนท่ีจดทะเบียนและจ ำหน่ำย

แลว้ทั้งหมด หำกกลุ่มครอบครัวไทยสงวนวรกุลรวมคะแนนเสียงเพ่ือลงมติในท่ีประชุมไดเ้กินก่ึงหน่ึงก็จะสำมำรถ
ควบคุมเสียงขำ้งมำกในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นได ้โดยท่ีผูถื้อหุ้นรำยอื่นของบริษทัอำจมีควำมเส่ียงในกำรรวบรวมคะแนน
เสียงเพื่อถ่วงดุลและตรวจสอบเร่ืองท่ีกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่เสนอในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ยกเวน้เร่ืองท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ตอ้ง
ไดรั้บเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

อย่ำงไรก็ดี บริษทัไดก้ ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ให้แก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรอย่ำง
ชดัเจนและโปร่งใส และมีกำรก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละมำตรกำรในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนักบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผู ้
ถือหุ้นใหญ่ รวมถึงบุคคลท่ีมีควำมขดัแยง้ ซ่ึงบุคคลดงักล่ำวจะไม่มีสิทธิในกำรออกเสียงในกำรอนุมติัรำยกำรนั้นๆ ทั้ง
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ในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัและในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจด
ทะเบียน นอกจำกน้ี จำกองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบริษทัที่ประกอบไปดว้ยกรรมกำรอิสระมำกกว่ำคร่ึงหน่ึงของ
จ ำนวนกรรมกำรทั้งคณะ ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบถ่วงดุลกำรตัดสินใจและกำรพิจำรณำอนุมัติรำยกำรต่ำงๆ ก่อนท่ีจะ
น ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น จึงสำมำรถมัน่ใจไดว่้ำบริษทัมีกำรบริหำรงำนดว้ยควำมโปร่งใสและมีกำรถ่วงดุลอ ำนำจ
ระหว่ำงกรรมกำรท่ีเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่และกรรมกำรท่ีเป็นอิสระ 
2.2.2 ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์   
2.2.2.1 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหุ้นสามัญของบริษัท 
 กำรท่ีหุ้นของบริษทัจดทะเบียนและซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพย ์ไม่ไดเ้ป็นกำรรับรองว่ำตลำดกำรซ้ือขำยหุ้น
ของบริษทัจะดีขึ้น หรือสภำพคล่องของกำรซ้ือขำยหุ้นของบริษทัจะดีขึ้น แม้วำ้ตลำดในกำรซ้ือขำยหุ้นในตลำด
หลกัทรัพยจ์ะดีขึ้นก็ตำม  นอกจำกน้ีรำคำซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัมีแนวโนม้ผนัผวน เน่ืองจำกปัจจยัหลำยประกำร 
เช่น 

(1) นักวิเครำะห์เปล่ียนแปลงประมำณกำรผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั และค ำแนะน ำให้ซ้ือหรือขำย หุ้น
สำมญัของบริษทั ฯ 

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

 จำกปัจจยัขำ้งตน้อำจส่งผลกระทบต่อผูล้งทุนไม่สำมำรถซ้ือขำยหุ้นไดใ้นรำคำท่ีตอ้งกำร แต่อย่ำงไรก็ดีทำง
บริษทัมีกำรปฏิบติัตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ในกำรเปิดเผยขอ้มูลต่ำงๆ เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส และเป็น
ปัจจุบนั เพื่อให้ผูล้งทุนรับทรำบขอ้มูลเพื่อพิจำรณำกำรตดัสินใจ  
2.2.2.2  ความเส่ียงจากนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

หำกไม่มีเหตุจ ำเป็นอ่ืนใดและกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษทัอย่ำงมี
นยัส ำคญั บริษทัมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิหลงัหกัภำษี และส ำรองตำม
กฎหมำยโดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินรวมซ่ึงบริษทัตอ้งมีก ำไรสะสมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีเพียงพอส ำหรับจ่ำยเงิน
ปันผลนั้น ทั้งน้ี กำรจ่ำยเงินปันผลให้น ำปัจจยัตำ่งๆ มำประกอบกำรพิจำรณำ เช่น ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต ฐำนะทำง
กำรเงิน สภำพคล่อง แผนกำรขยำยงำน และภำวะทำงเศรษฐกิจ เป็นตน้ ซ่ึงกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวขำ้งตน้ ตอ้งไดรั้บ
ควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหุ้นหรือควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทัในกรณีท่ีเป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล  
กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำว มีโอกำสเปล่ียนแปลงไดต้ำมสถำนกำรณ์โอกำส และกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษทั 
ซ่ึงหำกบริษทัมีควำมจ ำเป็นอื่นใด  เช่น กำรขยำยธุรกิจ กำรลงทุนโครงกำรในอนำคต หรือเกิดเหตุกำรณ์ท่ีเชิงลบต่อ
กระแสเงินสดของบริษทั อำจส่งผลต่อกำรพิจำรณำจ่ำยปันผลต ่ำกว่ำอตัรำท่ีก ำหนดไว ้ 
2.2.3 ความเส่ียงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ  

- ไม่มี –  
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3. การขับเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน 
3.1 นโยบายและเป้าหมายในการจัดการความยั่งยืน 

กลุ่มบริษทั เอส เอน็ ซี มีควำมมุ่งมัน่เร่ืองกำรพฒันำบุคลำกรเพ่ือสร้ำงนวตักรรม มุ่งเนน้กำรสร้ำงคุณค่ำให้กบั
ตนเอง องคก์ร ร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเป้ำหมำยควำมยัง่ยืน
ของกำรด ำเนินกิจกำร ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีตำมหลกับรรษทัภิบำล  

เพื่อส่งเสริมให้กรรมกำร  ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกระดับ มีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และเพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจเติบโตอย่ำงย ัง่ยืน บริษทัไดมี้กำรก ำหนด
นโยบำยกำรจดักำรควำมยัง่ยืน ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม รวมถึงไดน้ ำแนวปฏิบติัมำใชเ้ป็นส่วนหน่ึงใน
กำรบริหำรจดักำรกระบวนกำรทำงธุรกิจ 

 

กลยุทธ์หลกัด้านความย่ังยืนในการขับเคล่ือนองค์กร 
 

 
ปรัชญาในการด าเนินงานด้านความยั่งยืน SNC-3Cs 

กำรด ำเนินธุรกิจไดอ้ย่ำงมั่นคงและยัง่ยืน จะต้องสร้ำงสมดุลกับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วนท่ีมีควำม
เก่ียวขอ้งกบัองคก์รทั้งภำยในและภำยนอก โดยมีหลกัในกำรด ำเนินธุรกิจดงัน้ี   
  CG  บริหำรภำยใตห้ลกับรรษทัภิบำล 

CSR ควำมมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินกำรดว้ยควำมรับผิดชอบต่อทุกภำคส่วนตลอดกระบวนกำร 
Care กำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมห่วงใยต่อส่ิงแวดลอ้มและกำรด ำรงชีวิต 

SNC 2565 การเปลีย่นแปลงเพ่ือความยั่งยืน 



SNC 

 

42  บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) | รำยงำนประจ ำปี 2565 

กระบวนการขับเคล่ือนกลยุทธ์สู่ความย่ังยืน 

กรอบการด าเนินงานของบริษัทสู่ความย่ังยืน 

 
บริษัทมีกำรวำงแนวทำงกรอบกำรด ำเนินงำนของบริษัท โดยมีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พนัธกิจ 

(Mission) และกลยทุธ์ (Strategy) ท่ีสอดคลอ้งกนั มีกำรพิจำรณำประเด็นควำมยัง่ยืนท่ีส ำคญัจำกด ำเนินธุรกิจร่วมกบัผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียทุกส่วน ทั้งภำยใน และภำยนอกองคก์ร ซ่ึงไดข้อ้มูลจำกกำรประชุมหรือกิจกรรมต่ำง ๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ
น ำมำวิเครำะห์ล ำดบัควำมส ำคญัในกำรจดักำรดำ้นควำมยัง่ยืนขององคก์ร โดยระบุระดบัผลกระทบต่อองคก์รในดำ้น 
สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม  พร้อมกบัระดบัผลกระทบต่อควำมสนใจของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Materiality 
Matrix) หลงัจำกนั้นก ำหนดนโยบำย แนวปฏิบัติ พร้อมระบุเป้ำหมำยในแต่ละมิติ ได้แก่ 1. กำรบริหำรจัดกำรดำ้น
เศรษฐกิจอยำ่งมีประสิทธิภำพ (Efficient Economic) 2. ผลกระทบและกำรจดักำรทำงดำ้นสังคม (Social Impact) และ 3. 
กำรจดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม (Go Green Environment) ทั้งน้ีมีบริษทัมีกำรก ำหนดแผนงำนและกิจกรรม กำรประเมินผล 
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และควบคุม เพื่อให้เกิดกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ือง สร้ำงมูลค่ำต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ประกอบกบักำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ี
ส่งผลกระทบต่อองค์กรในปัจจุบนัและท่ีอำจเกิดขึ้นในอนำคต โดยมีกำรควบคุมตำมแนวทำงบรรษทัภิบำลและกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เพื่อให้องคก์รเจริญเติบโตไดอ้ยำ่งย ัง่ยืน  

ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญต่อองค์กร 

ข้อ ประเด็นความเสียหาย ผลกระทบ ผู้มีส่วนได้เสีย มิติ 

1 กำรมีทกัษะท่ีหลำกหลำยรองรับกำรเปล่ียนแปลง พนกังำน S 

2 คุณภำพชีวิตกำรท ำงำน พนกังำน S 

3 คุณภำพสินคำ้และกำรส่งมอบสินคำ้ ลูกคำ้ S 

4 กำรทุจริตคอร์รัปชนั พนกังำน ลูกคำ้ คู่คำ้ S G 

5 กำรเปล่ียนแปลงทำงเทคโนโลยีอยำ่งรวดเร็ว ลูกคำ้ คู่แข่ง S 

6 กำรบริหำรควำมเส่ียง ทุกภำคส่วน E S G 

 7 ผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้มจำกกำร
ด ำเนินกำร 

สังคม ชุมชน E S 

8 กำรใชพ้ลงังำน ส่ิงแวดลอ้ม E 

 
บริษทัน ำแนวปฏิบติัดำ้นควำมควำมยัง่ยืนของกิจกำร ควำมรับรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมมำใชเ้ป็นส่วน

หน่ึงในกำรบริหำรจดักำรกระบวนกำรทำงธุรกิจ ดงัน้ี  
1) กำรประกอบกิจกำรดว้ยควำมเป็นธรรม 
บริษทัมุ่งมัน่ประกอบธุรกิจดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต และด ำเนินงำนธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

มุ่งมัน่ท ำควำมดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม และประกอบธุรกิจโดยมีระบบกำรด ำเนินงำนท่ีมีมำตรฐำน
และมีกำรควบคุมท่ีดี โดยใชค้วำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มท่ีดว้ยควำมระมดัระวงั ดว้ยขอ้มูลท่ีเพียงพอและมีหลกัฐำน
สำมำรถอำ้งอิงได ้รวมทั้งถือปฏิบติัตำมขอ้กฎหมำยและขอ้ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงกำรปฏิบติัต่อลูกคำ้อย่ำงเป็น
ธรรม โดยไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่ชอบธรรมจำกลูกคำ้ และไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคำ้ท่ีบริษทัได้
ล่วงรู้มำเน่ืองจำกกำรด ำเนินธุรกิจ อนัเป็นขอ้มูลท่ีตำมปกติวิสัยจะพึงสงวนไวไ้ม่ เปิดเผย เวน้แต่จะเป็นกำรเปิดเผยตำม
หนำ้ท่ีหรือกฎหมำย 

(1.1) กำรแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 
- บริษทัส่งเสริมนโยบำยกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้อยำ่งเสรี และเป็นธรรม 

- ประพฤติปฏิบติัภำยใตก้รอบกติกำของกำรแข่งขนัท่ีดี 

- ไม่แสวงหำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของคู่คำ้ดว้ยวิธีกำรท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมำะสม เช่น กำรจ่ำยสินจำ้ง
ให้แก่กรรมกำรและพนกังำนของคู่แข่ง เป็นตน้ 

- ไม่ท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่ง ดว้ยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำย 
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(1.2) กำรส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมในคู่คำ้ 
- ปฏิบติักบัคู่คำ้ซ่ึงถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จทำงธุรกิจท่ีส ำคญัดว้ยควำมเสมอภำค และ

ค ำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั 

- คดัเลือกคู่คำ้อย่ำงโปร่งใส มีระบบ และมีมำตรฐำน มีกำรพฒันำและรักษำสัมพนัธภำพท่ีย ัง่ยืนกับ 
คู่คำ้และคู่สัญญำ 

- มีควำมเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั 

- ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำงเคร่งครัด โดยมีกำรคัดเลือกคู่ค้ำท่ีมีมำตรฐำน มีกำร
เปรียบเทียบรำคำก่อนกำรส่ังซ้ือ มีกำรประเมินคู่คำ้โดยใชเ้กณฑท่ี์มีมำตรฐำนสำกล 

(1.3) กำรเคำรพต่อสิทธิในทรัพยสิ์น 
- บริษทัจะไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัรและเคร่ืองหมำยกำรคำ้ของบุคคลอื่นโดยเด็ดขำด 

- พนกังำนของบริษทั มีหน้ำท่ีรักษำควำมลบัทำงกำรคำ้ วิธีประกอบธุรกิจท่ีเป็นควำมลบั ไม่ว่ำจะเป็น
ของบริษทั ลูกคำ้ หรือคู่คำ้ 

- พนกังำนของบริษทั ตอ้งใชค้อมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ในกำรท ำงำน ไม่ใชค้อมพิวเตอร์ไปในทำงท่ีผดิ
กฎหมำยศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจำรีตประเพณี 

- พนกังำนของบริษทัตอ้งใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง ห้ำมติดตั้งและใชง้ำนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิไม่ถูกตอ้งในบริษทัโดยเด็ดขำด 

(1.4) กำรเก่ียวขอ้งกบักำรเมืองอยำ่งมีควำมรับผิดชอบ 
- บริษทัมีนโยบำยเป็นกลำงทำงกำรเมือง โดยจะไม่ให้กำรสนบัสนุน หรือกระท ำกำรอนัเป็นกำรฝักใฝ่

พรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหน่ึง กำรสนบัสนุนกิจกรรมทำงกำรเมือง หมำยถึง กำรสนบัสนุนทั้ง
ท่ีเป็นตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินให้แก่พรรคกำรเมือง หรือผูล้งสมัครรับเลือกตั้งทำงกำรเมือง กำร
สนับสนุนท่ีมิใช่ตวัเงินจะรวมถึงกำรให้ยืมหรือบริจำคอุปกรณ์ ให้บริกำรดำ้นเทคโนโลยีโดยไม่คิด
ค่ำบริกำร รวมทั้งกำรสละเวลำท ำงำนของพนกังำน 

- ในกรณีท่ีบริษทัมีควำมประสงคท่ี์จะให้กำรสนบัสนุนทำงกำรเมือง เพื่อส่งเสริมระบอบประชำธิปไตย 
กำรสนบัสนุนดงักล่ำวจะตอ้งไม่ขดัต่อหลกักฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งหรือกระท ำไปดว้ยควำมคำดหวงัท่ีจะ
ไดรั้บกำรปฏิบติัตอบแทนเป็นพิเศษ ทั้งน้ี ในกำรสนบัสนุนจะตอ้งจดัท ำหนงัสือขออนุมติั ระบุช่ือผูรั้บ
กำรสนับสนุนและวตัถุประสงค์ของกำรสนับสนุนพร้อมแนบเอกสำรประกอบทั้งหมด เสนอให้
ประธำนกรรมกำรบริหำรพิจำรณำอนุมติั 

- พนักงำนมีสิทธิเสรีภำพในกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองภำยใตบ้ทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ แต่
จะตอ้งไม่แอบอำ้งควำมเป็นพนกังำน หรือน ำทรัพยสิ์น อุปกรณ์ เคร่ืองมือใดๆ ของบริษทัไปใชเ้พื่อ
ประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรใดๆ ในทำงกำรเมือง หำกเขำ้ร่วมจะตอ้งพึงระมดัระวงักำรด ำเนินกำรใดๆ 
ท่ีอำจท ำให้เกิดควำมเขำ้ใจว่ำบริษทัไดใ้ห้กำรสนบัสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคกำรเมืองใดพรรคหน่ึง 
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2) กำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั 
บริษทัมีนโยบำยด ำเนินกำรให้ถูกตอ้งตำมกฎหมำย และสนบัสนุนให้พนกังำนของบริษทัปฏิบติังำนอย่ำงมี

คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงส่งเสริมให้คู่คำ้ของบริษทัด ำเนินธุรกิจให้ถูกตอ้ง มีควำมโปร่งใสดว้ยเช่นกนั พร้อมกบักำร
สร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยม ทัศนคติท่ีถูกต้องในทุกระดับ จัดให้มีกำรตรวจสอบถ่วงดุล และระบบควบคุมภำยในท่ีมี
ประสิทธิภำพ ไม่มีผลประโยชน์ทบัซ้อน เพื่อให้นโยบำยกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชนัของบริษทัไดรั้บกำรปฏิบติัอยำ่ง
เป็นรูปธรรม โดยบริษทัไดป้ระกำศใชน้โยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั (Anti-corruption Policy) และให้ถือเป็น
ระเบียบขอ้บงัคบักำรท ำงำนของบริษทัท่ีพนักงำนทุกคนตอ้งปฏิบติั นอกจำกน้ี บริษทัไดป้ระกำศเจตนำรมณ์เขำ้เป็น
แนวร่วมต่อต้ำนคอร์รัปชันของภำคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ซ่ึงเป็น

ควำมร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นน ำ อันได้แก่ สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) หอกำรค้ำไทย 
หอกำรคำ้ร่วมต่ำงประเทศในประเทศไทย (JFCCT) สมำคมบริษทัจดทะเบียนไทย สมำคมธนำคำรไทย สภำธุรกิจตลำด
ทุนไทย สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย และสภำอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 29 
พฤษภำคม 2557 และไดผ้ำ่นกำรรับรองกำรเป็นสมำชิก CAC เม่ือวนัท่ี 16 ตุลำคม 2558 โดยบริษทัฯ ไดผ้ำ่นกำรต่ออำยุ
กำรรับรองเร่ือยมำทุก ๆ 3 ปี 

3) กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
บริษทัมีอุดมกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีคุณธรรม  และยึดมัน่ในควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วนได ้

เสียทุกกลุ่ม ตำมหลกับรรษทัภิบำลและจรรยำบรรณในด้ำนกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยบริษทัได้ปฏิบัติตำม
กฎหมำย และหลักสำกลอย่ำงเคร่งครัด โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกำรสนับสนุนและกำรปฏิบัติตำมข้อตกลงโลกแห่ง
สหประชำชำติ และปฏิญญำว่ำดว้ยหลกักำรและสิทธิขั้นพ้ืนฐำน  

ในกำรน้ี เพื่อให้มัน่ใจว่ำบริษทั มุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจปรำศจำกกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรม
ทำงธุรกิจทั้งภำยในบริษทัและระหว่ำงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ำย ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain) และสนบัสนุน
ให้คู่คำ้และผูร่้วมธุรกิจมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยเคำรพถึงสิทธิมนุษยชน และน ำหลกักำรเร่ืองสิทธิมนุษยชน
ไปปรับใช ้โดยไดก้ ำหนดนโยบำยดำ้นสิทธิมนุษยชน ดงัน้ี 

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน   

บริษทัตระหนกัถึงกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน กำรให้ควำมส ำคญักบัศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษย ์เสรีภำพ และควำม
เสมอภำคของบุคคล รวมถึงกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและหลกักำรสำกลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจ อนัประกอบดว้ย  

- กำรเคำรพสิทธิในกำรเจรจำต่อรอง (Right to collective bargaining)  
- เสรีภำพในกำรสมำคม (Freedom of association)  
- กำรก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีเป็นธรรม (Equal remuneration)  
- กำรไม่เลือกปฏิบติั (Non-Discrimination) 
- กำรต่อตำ้นกำรคุกคำมทำงเพศและกำรคุกคำมรูปแบบอื่นๆ (Anti-sexual harassment and other forms of 

harassment 
- กำรต่อตำ้นกำรคำ้มนุษย ์(Human trafficking)   
- กำรต่อตำ้นกำรใช้แรงงำนบงัคบั และแรงงำนเด็ก (Anti-forced labor and Child labor) และสิทธิอื่นๆ 

(Other rights) ท่ีเก่ียวขอ้ง 

นอกจำกน้ี บริษทัยงัให้ควำมส ำคญัต่อสิทธิของกลุ่มเปรำะบำง (Vulnerable Groups) ไดแ้ก่ เด็ก ผูพิ้กำร สตรี 
ชนกลุ่มน้อย ผูอ้พยพ ชนพ้ืนเมือง ชุมชนทอ้งถ่ิน แรงงำนต่ำงดำ้วหรือแรงงำนท่ีจำ้งผำ่นบุคคลท่ีสำม เพศทำงเลือกและ



SNC 

 

46  บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) | รำยงำนประจ ำปี 2565 

ผูสู้งอำย ุในทุก ๆ กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีปฏิบติักำรของบริษทั เพ่ือให้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม  
เคำรพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบติัต่อทุกคนตำมหลกัสิทธิมนุษยชนตำมแนวนโยบำยน้ี 

 
แนวทางการปฏิบัติ 
1. ให้ควำมเคำรพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบติัต่อกนัดว้ยควำมเคำรพ ให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั  และปฏิบติัต่อกนั

อย่ำงเท่ำเทียมโดยไม่แบ่งแยกควำมแตกต่ำงในทำงกำย จิตใจ เช้ือชำติ สัญชำติ ศำสนำ เพศ ภำษำ อำยุ สีผิว กำรศึกษำ 
สถำนะทำงสังคมหรือเร่ืองอื่นใด  

2. ใช้ควำมระมดัระวงัในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงท่ีจะเกิด กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในกำร
ด ำเนินธุรกิจ 

3. สนบัสนุนส่งเสริมกำรด ำเนินกำรเพื่อคุม้ครองสิทธิมนุษยชน ไม่ยอมรับกำรใชแ้รงงำนเด็กอยำ่งผิดกฎหมำย 
สอดส่องไม่ให้บุคคลใดถูกหลอกลวง ถูกบงัคบัใชแ้รงงำนเป็นทำส หรือบงัคบัให้กระท ำกำรอนัมิชอบทุกรูปแบบ  

4. ส่ือสำร เผยแพร่ ให้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจ ก ำหนดแนวทำง และกำรให้กำรสนบัสนุนอ่ืนใด แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งใน
กำรด ำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่ คุณค่ำของธุรกิจ (Business Value Chain)  ทั้งภำยในและภำยนอก ซ่ึงรวมถึงผูบ้ริหำร 
(Executives) พนกังำน (Employees) ผูส่้งมอบสินคำ้และบริกำร (Supplier)  ผูรั้บเหมำ (Contractor) ตลอดจนผูร่้วมธุรกิจ 
(Joint Venture)  เพื่อให้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีคุณธรรม เคำรพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบติัต่อทุกคนตำม
หลกัสิทธิมนุษยชนตำมแนวนโยบำยน้ี  

5. จดัให้มีช่องทำงให้ค  ำปรึกษำแนะน ำ หรือตอบขอ้ซักถำมท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบำยสิทธิมนุษยชนของบริษทั
ผำ่นทำงผูบ้งัคบับญัชำ หรือผูรั้บผิดชอบตำมท่ีบริษทัก ำหนด 

6. พฒันำและด ำเนินกระบวนกำรจดักำรดำ้นสิทธิมนุษยชนอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อท่ีจะระบุประเด็นและประเมิน
ควำมเส่ียง และผลกระทบดำ้นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมก ำหนดแนวทำงกำรแกไ้ขและป้องกนัปัญหำกำรละเมิด
สิทธิมนุษยชน ให้สอดคลอ้งตำมแนวทำงกำรจดักำรควำมเส่ียงขององคก์ร  

7. ช่วยกนัสอดส่องดูแลเร่ืองกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นกำรกระท ำท่ีเขำ้ข่ำย
ละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั โดยขอควำมร่วมมือให้ผูพ้บเห็นรำยงำนกำรประท ำท่ีเขำ้ข่ำยกำรละเมิดสิทธิ
มนุษยชนให้ผูบ้งัคบับญัชำ หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทรำบ และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่ำง ๆ 

8. บริษทัจะให้ควำมเป็นธรรมและคุม้ครองบุคคลท่ีแจง้เร่ืองกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
โดยใช้มำตรกำรคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน ตำมท่ีบริษทั 
ก ำหนดไว ้ 

นโยบำยดำ้นสิทธิมนุษยชนแสดงถึงเจตนำรมณ์ของบริษัทท่ีมุ่งมัน่จะสร้ำงแนวทำงปฏิบติัของบริษทั และ
รักษำวฒันธรรมองคก์รท่ียึดมัน่ต่อกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนกำรส่งเสริมให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกำรด ำเนินธุรกิจกบั
บริษทั ร่วมกนัด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีคุณธรรม เพื่อป้องกนักำรเลือกปฏิบติัและกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ 

4) กำรปฏิบติัต่อแรงงำนอยำ่งเป็นธรรม 
บริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัของทรัพยำกรบุคคลเป็นปัจจยัหลกัส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจ บริษทัจึงมีกำร

ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบติัต่อพนกังำน โดยผูบ้ริหำรยึดหลกักำรปฏิบติัต่อพนกังำนดว้ยควำมยุติธรรม สนบัสนุนกำร
สร้ำงศกัยภำพเพ่ือเพ่ิมควำมกำ้วหน้ำ และเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของพนักงำน รวมทั้งส่งเสริมให้พนกังำนมี
ควำมเขำ้ใจในเร่ืองจรรยำบรรณท่ีพนกังำนพึงปฏิบติั จดัให้มีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรให้แก่พนกังำนอย่ำง
เหมำะสม เพื่อให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดี มีสภำพกำรจำ้งงำนท่ียุติธรรม มีสวสัดิกำรท่ีเหมำะสม มีโอกำสท่ีจะพฒันำเพื่อ
กำ้วหน้ำในหน้ำท่ีกำรงำน รวมทั้งมีกำรท ำงำนท่ีปลอดภยัและถูกสุขอนำมยั ส่งเสริมให้บุคคลำกรในองคก์รปฏิบติัต่อ
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กนัดว้ยควำมสุจริตใจ รับฟังขอ้คิดเห็นของผูอ้ื่น รวมถึงเปิดโอกำสให้พนกังำนเสนอควำมคิดเห็น และรับฟังขอ้อเสนอ
แนะอย่ำงมีเหตุผล โดยบริษทัไดป้ระกำศใชน้โยบำยกำรบริหำรและพฒันำบุคลำกร อนัจะเป็นแนวทำงในกำรพฒันำ
และยกระดับควำมส ำคญัของทรัพยำกรบุคคลท่ีถือมีควำมส ำคญัสูงสุดในกำรด ำเนินธุรกิจท่ีจะท ำให้บริษทับรรลุ
เป้ำหมำยท่ีตั้งไวต้่อไป ทั้งน้ีบริษทัจะไม่กระท ำหรือสนบัสนุนให้มีกำรใชเ้รงงำนบงัคบัในทุกรูปแบบ เช่น ไม่บงัคบัใช้
แรงงำนโดยท่ีไม่ไดส้มคัรใจ ไม่บงัคบัใชแ้รงงำนดว้ยบทลงโทษ ไม่เรียกเก็บเงินหรือยึดดเอกสำรประจ ำตวั เวน้แต่เป็น
กำรด ำเนินกำรท่ีไม่ขดัต่อกฎหมำย รวมถึงกำรไม่ใช้แรงงำนเด็ก เช่น ไม่จ้ำงแรงงำนเด็กท่ีมีอำยุต ่ำกว่ำเกณฑ์ของ
กฎหมำยในเต่ละประเทศ ไม่จำ้งงำนแรงงำนเด็กให้ท ำงำนท่ีไม่ปลอดภยั และเป็นอนัตรำยต่อสุขภำพและพฒันำกำร 
ตำมกฎหมำยแต่ละประเทศ รวมถึงไม่จำ้งงำนแรงงำนเด็กให้ท ำงำนล่วงเวลำ หรือท ำงำนในวนัหยดุ 

5) ควำมรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 
(5.1) ส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภำพตรงตำมควำมตอ้งกำรหรือสูงกว่ำควำมคำดหมำยของลูกคำ้ ภำยใตเ้ง่ือนไข

ท่ีเป็นธรรม 
(5.2) ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริกำรท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตุกำรณ์แก่ลูกคำ้ เพ่ือให้ลูกคำ้มี

ขอ้มูลเพียงพอในกำรตดัสินใจ โดยไม่มีกำรกล่ำวเกินควำมเป็นจริงทั้งในกำรโฆษณำ หรือในกำรส่ือสำรช่องทำงอื่นๆ 
กบัลูกคำ้ อนัเป็นเหตุให้ลูกคำ้เกิดควำมเขำ้ใจผิดเก่ียวกบัคุณภำพ ปริมำณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสินคำ้และบริกำร 

(5.3) รักษำควำมลบัของลูกคำ้และไม่น ำไปใชป้ระโยชน์ของตนเอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
(5.4) ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ดว้ยควำมรวดเร็ว และจดัให้มีระบบและช่องทำงให้ลูกคำ้ร้องเรียน

เก่ียวกบัคุณภำพของสินคำ้และบริกำรไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
6) กำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม 
บริษทัให้ควำมส ำคญัต่อกำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม และด ำเนินธุรกิจโดยกำรค ำนึงถึงผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้น

ต่อส่ิงแวดลอ้ม รำวมถึงยึดแนวทำงปฏิบติัตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัไดจ้ดัให้มี
แนวทำงกำรปฏิบติั ดงัน้ี 

(6.1) ก ำหนดให้มีผูรั้บผิดชอบควบคุมกำรด ำเนินงำนของธุรกิจเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิน
กว่ำมำตรฐำนก ำหนด รับผิดชอบและยึดมัน่ในกำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้กำรใชท้รัพยำกรเกิดประโยชน์สูงสุด
อยำ่งสมดุล 

(6.2) ด ำเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้ำงสรรคสั์งคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือให้ชุมชนท่ีบริษทั
ตั้งอยู่มีคุณภำพชีวิตท่ีดีขึ้น ทั้งท่ีด ำเนินกำรเอง ร่วมมือกับรัฐ และชุมชน ตลอดจนเคำรพขนบธรรมเนียมประเพณี
ทอ้งถ่ินบริเวณท่ีองคก์รจดัตั้งอยู ่

(6.3) ประเมินควำมเส่ียง และก ำหนดมำตรกำรป้องกนัอุบติัเหตุและควบคุม กำรปล่อยของเสียให้อยูใ่นระดบั
ท่ียอมรับไดต้ำมมำตรฐำน รวมถึงมีนโยบำยและมำตรกำรลดกำรเกิดของเสีย และจดัให้มีกำรก ำจดัของเสียท่ีเกิดขึ้นดว้ย
วิธีกำรท่ีเหมำะสม 

(6.4) ตอบสนองอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพต่อเหตุกำรณ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน อนั
เน่ืองมำจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทั โดยให้ควำมร่วมมืออยำ่งเตม็ท่ีกบัเจำ้หนำ้ท่ีภำครัฐ และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

(6.5) ส่งเสริมให้พนกังำนของบริษทัมีจิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มภำยในระบบ
กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) และส่งเสริมให้มีกำรใชท้รัพยำกรอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

นอกจำกน้ี บริษทัได้ก ำหนดนโยบำยกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (Carbon Footprint) เพื่อให้ผูบ้ริหำรและ
พนกังำนทุกคนมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งภำยในและภำยนอกบริษทั กำร
ใชท้รัพยำกรไฟฟ้ำให้เกิดประสิทธิภำพ โดยกำรติดตั้ง Solar Rooftop บนหลงัคำโรงงำนของบริษทั โดยมีเป้ำหมำยระยะ
ยำวคือ ลดปริมำณคำร์บอนลง 2,000 ตนัคำร์บอน 
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7) กำรร่วมพฒันำชุมชนและสังคม 
บริษัทมีแนวทำงท่ีจะปฏิบัติหรือควบคุมให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องและ

รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ควำมร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนุนและอำสำท ำกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม เพื่อส่งเสริมให้เกิดควำมเขม้แขง็ทำงเศรษฐกิจตลอดจนกำรฟ้ืนฟูสังคมและวฒันธรรม นอกจำกน้ีบริษทัยงัจดัให้
มีช่องทำงส ำหรับให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดแ้สดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั และ
ร้องเรียน กรณีท่ีไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรมจำกกำรกระท ำของของบริษทัโดยผำ่นช่องทำงท่ีระบุไวใ้นนโยบำยกำรต่อตำ้น
กำรทุจริตคอร์รัปชนั 

นอกจำกน้ี บริษทัยงัไดจ้ดักิจกรรมต่ำงๆ ท่ีเป็นกำรร่วมพฒันำชุมชนหรือสังคมอย่ำงต่อเน่ือง เช่น กำรบริจำค
หนำ้กำกอนำมยัท่ีผลิตเป็นผูผ้ลิตให้กบัชุมชนและหน่วยงำนต่ำงๆ ในจงัหวดัท่ีตั้งบริษทัและจงัหวดัขำ้งเคียง ร่วมพฒันำ
ท่ีอยูอ่ำศยัของผูท่ี้ไดรั้บควำมเดือดร้อนร่วมกบัภำครัฐ กำรก่อสร้ำงอำคำรโรงพยำบำลเพ่ือรองรับผูป่้วยในยำมท่ีเกิดวิกฤ
โรคระบำดเพื่อช่วยบรรเทำผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ และอำคำรสถำนท่ียงัคงเปิดให้บริกำรตำมปกติถึงปัจจุบนั โครงกำร
มอบทุนกำรศึกษำให้แก่นกัศึกษำทั้งในระดบัอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำกบันกัเรียนและนกัศึกษำท่ีตอ้งกำรท่ีบริษทัได้
ด ำเนินกำรมำอยำ่งต่อเน่ือง เป็นตน้ 

8) กำรมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรม 
กำรพฒันำบุคลำกรให้มีควำมเขำ้ใจในเทคโนโลยีและทิศทำงกำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจและอุตสำหกรรม จะ

เป็นพ้ืนฐำนส ำคญัในกำรขบัเคล่ือนองคก์ร บริษทัมีกลยทุธ์และแนวทำงส ำหรับกำรขบัคล่ือนองคก์ร ดงัน้ี 
(8.1) กำรพฒันำบุคลำกรเพื่อเป็นผูผ้ลิตและผูใ้ช้เทคโนโลยี โดยให้มีกำรเช่ือมโยงระหว่ำงบุคลำกรท่ีมี

ประสบกำรณ์กบับุคลำกรท่ีมีเทคโนโลยี บริษทัให้ควำมส ำคญัในกำรสร้ำงบุคลำกร ซ่ึงเป็นทรัพยำกรท่ีมีคุณค่ำมำกท่ีสุด
ในกำรขบัเคล่ือนและพฒันำองคก์ร โดยบริษทัจดัให้มีกำรฝึกอบรมควำมรู้เฉพำะทำงเชิงลึก(Skills and Knowledges) ใน
เเต่ละหน่วยงำนโดยเน้นให้มีกำรแบ่งปันควำมรู้และประสบกำรณ์ระหว่ำงผูท่ี้มีควำมรู้เชิงหลักกำร และผูท่ี้มำก
ประสบกำรณ์  หลงัจำกกำรฝึกอบรมในห้องเรียนและกำรฝึกฝนหนำ้งำนกบัเคร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั จะมีกำร
ทดสอบเพื่อประเมินผลเทียบกบัผลลพัธ์ท่ีคำดหวงั (Indicators/ KPI) เก็บเป็นขอ้มูลเพื่อวิเครำะห์ ต่อยอดควำมสำมำรถ
ของพนักงำน (Radar Chart) ทั้งหน่วยงำนฝ่ำยผลิตและฝ่ำยสนับสนุน โดยในปัจจุบนัไดพ้ฒันำระบบเพื่อต่อยอดให้
ผลตอบแทนหรือรำยไดข้องพนกังำนสะทอ้นกบัควำมสำมำรถและประสิทธิภำพกำรท ำงำนท่ีเกิดขึ้นจริงของพนกังำน
เป็นรำยบุคคล เรียกว่ำ ระบบ Income per Head ซ่ึงบริษทัเช่ือว่ำจะก่อให้เกิดควำมยติุธรรมในกำรจดัสรรรำยได ้เน่ืองจำก
มีกำรเก็บขอ้มูลเชิงปริมำณอยำ่งเป็นระบบและชดัเจนร่วมกบักำรประเมินผลในมิติอื่นๆ 

นอกจำกกำรฝึกอบรมภำยในองคก์ร บริษทัสนบัสนุนกำรจดัหลกัสูตรร่วมกบัสถำนศึกษำ ทั้งระดบัอำชีวศึกษำ 
และระดบัอุดมศึกษำ ประกอบดว้ย หลกัสูตรระยะส้ัน (Short Course) หลกัสูตรประกำศนียบตัร (Non-degree) รวมถึง
กำรรับนักศึกษำ ปวส.เขำ้มำฝึกอบรมในบริษทัและโรงงำน ท ำงำนแบบมีรำยได ้ระหว่ำงภำคกำรศึกษำ และจดัให้มี
โครงกำรร่วมกับมหำวิทยำลัยในระดับปริญญำตรี และปริญญำโท โดยเน้ือหำวิชำได้ถูกพฒันำร่วมกันระหว่ำง
สถำนศึกษำและสถำนประกอบกำรซ่ึงเป็นควำมรู้เชิงลึกอนัสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของภำคอุตสำหกรรมในปัจจุบนั 
และรองรับำรเปล่ียนแปลงในอนำคต 

(8.2) กำรประยุกต์และน ำเทคโนโลยีมำใช้ให้เป็นไปตำมทิศทำงกำรขบัเคล่ือนขององค์กร ภำยใต้กรอบ
แนวคิด ARAI ซ่ึงคือกำร ประยุกต์ใช้ระบบอตัโนมติั (Automation) หุ่นยนต์ (Robot) กบัสำยกำรผลิตและหน่วยงำน
สนบัสนุนอื่นในองคก์ร รวมถึงต่อยอดปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ท่ีพฒันำขึ้นมำเพ่ือให้สำมำรถเช่ือมโยง
เครือข่ำยระหว่ำงเคร่ืองจกัรและระบบ สำมำรถส่ังกำรและควบคุมไดใ้นระยะไกล (Internet of Things) 
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(8.3) กำรน ำเทคโนโลยีขอ้มูล (Big DATA) มำใชใ้นกำรบริหำรและตดัสินใจ บริษทัมีกำรบริหำรจดัเก็บขอ้มลู
เชิงระบบ ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลทำงกำรผลิต ขอ้มูลจำกฝ่ำยสนบัสนุน ท่ีมีจ ำนวนมำกจำกแต่ละบริษทัย่อยแต่ละธุรกิจ
มำรวบรวมไว ้เพื่อน ำมำประกอบกำรวิเครำะห์แผนธุรกิจท่ีด ำเนินอยู ่เป็นขอ้มูลท่ีสำมำรถน ำมำใช้ประกอบกำรตดัสินใจ
ลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนหรือเพ่ิมผลผลิต รวมถึงกำรใช้เพ่ือหำโอกำสทำงธุรกิจใหม่  โดยในปัจจุบนั 
บริษทัเร่ิมจำกกำรเก็บตวัเลขผลกำรผลิตจ ำนวนมำกอย่ำงละเอียด น ำมำวิเครำะห์ เพ่ือสะทอ้นประสิทธิภำพกำรผลิตได้
เป็นรำยวนั สำมำรถรู้ตน้ทุนกำรผลิต และควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร เพื่อท่ีจะน ำไปต่อยอดเป็นอตัรำส่วนทำงกำรเงิน
ท่ีส ำคญั โดยทั้งน้ีสำมำรถน ำมำใช้เป็นขอ้มูลในกำรวิเครำะห์ผลตอบแทนท่ีหน่วยงำนนั้นๆ พึงไดรั้บอย่ำงเหมำะสม
ยติุธรรม ตำมผลงำนและผลประกอบกำร 

(8.4) กำรสร้ำงให้เป็นองคก์รเทคโนโลยี ทั้งในดำ้นกำรผลิต กระบวนกำร และกำรบริกำร จำกกลยุทธ์ท่ีเน้น
กำรสร้ำงทรัพยำกรบุคคล โดยมุ่งหวงัให้เกิดกำรสร้ำงเทคโนโลยีขึ้นมำ บริษทัมีกำรจดัสรรงบประมำณในกำรลงทุน 
คน้ควำ้ พฒันำ จนถึงซ่อมสร้ำง และติดตั้งเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกำรผลิตสินคำ้ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีเทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมกำร
เรียนรู้จำกกำรใช้งำนจริง ตลอดจนกำรพฒันำสำยกำรผลิตและผลิตภณัฑ์ กำรบริกำรร่วมกับลูกคำ้ มุ้งเน้นสินคำ้ท่ี
ทันสมัยและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ARAI Academy โรงงำนท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติกำรครบทุกขั้นตอน
กระบวนกำรผลิต หรือกำรท ำงำนท่ีใชอ้ยู่จริงในแต่ละธุรกิจไดถู้กก่อสร้ำงขึ้นเรียบร้อยแลว้ในปี 2565 และไดเ้ปิดใชใ้ห้
พนกังำนไดเ้ขำ้มำฝึกอบรมลกัษณะกำรปฏิบติังำนท่ีถูกตอ้งตำมกระบวนกำรท ำงำนเพื่อควำมปลอดภยัสูงสุด เป็นแหล่ง
ทบทวนควำมรู้ และต่อยอดทกัษะเดิมดว้ยเทคโนโลยีท่ีช่วยให้กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึ้น ซ่ึงสินคำ้ท่ีถูกผลิต
ขึ้นบนสำยกำรผลิตใน ARAI Academy เป็นกำรผลิตสินคำ้ท่ีน ำไปส่งมอบให้ลูกคำ้จริง 
3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีควำมส ำคญัอย่ำงย่ิงต่อควำมยัง่ยืนของบริษทัเพ่ือให้กำรด ำเนินธุรกิจร่วมกบัผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียเป็นไปอยำ่งเก้ือกูลจึงไดก้ ำหนดวิธีกำรมีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และพิจำรณำประเด็นท่ีส ำคญัไว ้ดงัน้ี 
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พนักงาน • ผูบ้ริหำรมีกำรประชุมหนำ้

แถว  (Morning Talk) กบั

พนกังำนในทุกเชำ้วนัจนัทร์ 

หรือเปิดงำนวนัแรกหลงัจำก

วนัหยดุยำว  
• กิจกรรมต่ำงๆของบริษทั 
• ช่องทำงกำรส่ือสำรผำ่นส่ือ     

อิเลก็คทรอนิกส์ 

• ไดรั้บค่ำตอบแทน

สวสัดิกำรท่ีดี 
•  มีควำมกำ้วหนำ้ใน

อำชีพกำรงำนไดรั้บ

กำรพฒันำควำมรู้   

ควำมสำมำรถให้

สอดคลอ้งกบักำร

เติบโตในอำชีพกำร

งำน 
• คุณภำพชีวิตในกำร

ท ำงำนท่ีดี 

• จ่ำยค่ำตอบแทนและ

สวสัดิกำรอย่ำงเหมำะสม 
• ส่งเสริมให้เติบโตตำมสำย

งำนท่ีสอดคลอ้งกบัควำมรู้

ควำมสำมำรถของพนกังำน 

และเปิดโอกำสให ้  เรียนรู้

ทกัษะใหม่เพื่อต่อยอดองค์

ควำมรู้เดิม 
• เปิดโอกำสให้พนกังำนมี

ส่วนร่วมในกำรจดักำรดำ้น

สวสัดิกำรและคุณภำพชีวิต

ในกำรท ำงำน เช่น กำรเขำ้

ร่วมคณะกรรมกำรสวสัดิกำร

คณะกรรมกำรอำชีวอนำมยั

และควำมปลอดภยั 

• สถำนท่ีท ำงำนท่ีสะดวก เอ้ือ

ต่อกำรท ำงำนให้เกิด

ประสิทธิภำพ ปลอดภยัและ

สะอำด 

ผู้ถือหุ้น  
นักลงทุน 

• กำรประชุมสำมญัประจ ำปี 
• รำยงำนประจ ำปี 

• กิจกรรมนกัลงทุนพบ

ผูบ้ริหำรรำยไตรมำส 

• กิจกรรม Company Visit 

• กำรร่วมงำน Road show 

• กิจกรรมนกัลงทุนพบ

ผูบ้ริหำรรำยไตรมำส  

• ผลตอบแทนจำก

กำรลงทุนท่ีดีอย่ำง

ต่อเน่ือง 
• มีกำรก ำกบัดูแล

กิจกำรท่ีดี 
• มีกำรเปิดเผยขอ้มูล

ท่ีทนัต่อเหตุกำรณ์ 

สม ่ำเสมอเท่ำเทียม      

และเพียงพอต่อกำร

ตดัสินใจลงทุน  

• ปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นตำม

นโยบำยจรรยำบรรณทำง

ธุรกิจรวมทั้งเคำรพสิทธิของ

ผูถ้ือหุ้นในกำรไดรั้บขอ้มูลท่ี

จ ำเป็นถูกตอ้งตำมควำมจริง    

ตำมท่ีตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (ตลท.) และ

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด

หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ก ำหนด 
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ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง แนวทางปฏิบัติ 

ลูกค้า • กำรส่ือสำรตำมแผนงำน 
• กำรพบปะลูกคำ้ในแต่ละ

สัปดำห์และในแต่ละเดือน 
• กำรเขำ้พบของลูกคำ้ในวำระ

ต่ำงๆ 
• กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ

ลูกคำ้ 

• สินคำ้มีคุณภำพและ

จดัส่งตรงตำมเวลำ

ในรำคำท่ีเหมำะสม     

    

• พฒันำสินคำ้และบริกำรเพ่ือ

ตอบสนองควำมตอ้งกำรท่ี

หลำกหลำยอยำ่งต่อเน่ือง

ตลอดจนร่วมด ำเนินธุรกิจ

บนหลกัควำมไวว้ำงใจและ    

ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั 
• ให้ควำมส ำคญัของ “คู่คำ้” 

ในฐำนะพนัธมิตรโดยปฏิบติั

กบัคู่คำ้อยำ่งเป็นธรรมและ

เสมอภำคเพ่ือสร้ำงควำม

เช่ือถือพฒันำและรักษำ

สัมพนัธภำพท่ีดีต่อกนั  

สังคมชุมชน • รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้

ร้องเรียนกำรมีส่วนร่วมกบั

ชุมชนตำมแผนงำนของ

บริษทั 

• กำรด ำเนินธุรกิจท่ี

ไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อ

คุณภำพชีวิตของ

ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม

และสังคม 
• สนบัสนุนกิจกรรม

ท่ีสร้ำงมูลค่ำของ

ชุมชน 

• ด ำเนินโครงกำรเพ่ือชุมชน

ให้กำรสนบัสนุนในดำ้น

อำชีพ กำรศึกษำ และอื่นๆ 

ตำมโอกำส 
• ติดตำมดูแลคุณภำพ

ส่ิงแวดลอ้มไม่ให้ก่อเกิด

ผลกระทบต่อสังคมชุมชน 

คู่ค้า • กำรส่ือสำรผำ่นทำงส่ือ     

อิเลก็ทรอนิกส์และโทรศพัท ์
• กำรประชุมร่วมกบัคู่คำ้ตำม     

แผนงำนบริษทั 

• กำรคดัเลือกท่ีเป็น

ธรรมและโปร่งใส 
• เง่ือนไขกำรช ำระ

เงินเป็นท่ียอมรับ 
     

• ค ำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั 
• สร้ำงโอกำสในกำร

แลกเปลี่ยนองคค์วำมรู้ 

ประสบกำรณ์และควำม

เช่ียวชำญ 
• มีส่วนร่วมและสนบัสนุนใน

กิจกรรมสร้ำงสรรคข์องคู่คำ้

อยำ่งต่อเน่ือง 
• ส่งเสริมนโยบำยกำรแข่งขนั

ทำงกำรคำ้อย่ำงเสรีและเป็น

ธรรม 
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ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง แนวทางปฏิบัติ 

คู่แข่ง • กำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจ • ประพฤติปฏิบติั

ภำยใตก้รอบกติกำ

ของกำรแข่งขนัท่ีดี 

• ไม่แสวงหำขอ้มูลท่ีเป็น

ควำมลบัของคู่แข่งทำง

กำรคำ้ดว้ยวิธีกำรท่ีไม่สุจริต 

หรือไม่เหมำะสม เช่น กำร

จ่ำยสินจำ้งให้แก่กรรมกำร

และพนกังำนของคู่แข่ง 
• ไม่ท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่ง

ทำงกำรคำ้ ดว้ยกำรกล่ำวหำ

ในทำงร้ำยบิดเบือนจำกควำม

จริง 

หน่วยงาน
ราชการ 

• กำรจดัส่งรำยงำนให้กบั

หน่วยงำนรำชกำร 
• กำรเขำ้ร่วมในกิจกรรมและ

โครงกำรของหน่วยงำน

รำชกำร 

• ปฏิบติัตำม

ขอ้ก ำหนดของ 

กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ปฏิบติัตำมกฎหมำยและ

รำยงำน ผลปฏิบติังำนอย่ำง

เคร่งครัด 
• จ่ำยภำษีและค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ  

ตำมระเบียบและกฎเกณฑท่ี์    
ภำครัฐก ำหนด 

ส่ือมวลชน • กิจกรรมนกัลงทุนพบ

ผูบ้ริหำรรำยไตรมำส 
• กิจกรรม Company visit 
• กำรสัมภำษณ์ตำมส่ือต่ำงๆ 

• เปิดเผยขอ้มูล

ข่ำวสำรอย่ำง

โปร่งใส ถูกตอ้ง 

รวดเร็ว 

• ปฏิบติัต่อส่ือมวลชนทุก

แขนงอยำ่งเป็นธรรมและเท่ำ

เทียม 

 
การบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ 
ในปี 2565 น้ี บริษทัมีกำรตั้งเป้ำหมำยของกำรบริหำรจดักำรองคก์รทำงดำ้นเศรษฐกิจ 3 เร่ืองหลกั ไดแ้ก่  
1.กำรพัฒนำบุคลำกรและปรับเปล่ียนสำยกำรผลิตเข้ำสู่เทคโนโลยีอัตโนมัติ อย่ำงต่อเน่ือง เพื่อเข้ำสู่

อุตสำหกรรมยคุ 4.0 
2.พฒันำระดบัควำมพึงพอใจของลูกคำ้ทุกรำยสู่ระดบั A วำงแผนแนวทำงในกำรด ำเนินงำนร่วมกบัคู่คำ้อยำ่ง

เป็นระบบ  
3. ขอ้ร้องเรียนจำกกำรทุตริตคอร์รัปชนัในสำยโซ่อุปทำนเป็นศูนย ์
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การจัดการนวัตกรรม  
ในยุคแห่งกำรเปล่ียนแปลงทำงเทคโนโลยี บริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์เพื่อรองรับกำรเปล่ียนแปลง

เขำ้สู่ปี 2025 เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปรับเปล่ียนองคก์รรองรับกำรแข่งขนัสู่ควำมยัง่ยืนในอนำคตไวด้งัน้ี 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ตั้งแต่ปี 2017 บริษทัเร่ิมดว้ยกำรปรับเปล่ียนโครงสร้ำงบุคลำกรใหมี้ควำมเหมำะสม และมีควำมพร้อมเพื่อท่ีจะ

รองรับกำรเปล่ียนแปลง รวมถึงกำรพฒันำต่อยอดเร่ืองกำรฝึกอบรมอย่ำงเป็นระบบเพ่ือเพ่ิมทกัษะทำงวิชำชีพท่ีมีควำม
จ ำเป็นในสำยงำน (Hard skills) ไปพร้อมกบัทกัษะท่ีเกิดจำกกำรใชป้ระสบกำรณ์ คิดวิเครำะห์ (Soft skills) แก่บุคลำกร 
และด ำเนินกำรต่อเน่ืองในกำรจดัโครงสร้ำงกำรด ำเนินธุรกิจ เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมรับมือกบัควำมเปล่ียนแปลง
อย่ำงรวดเร็วและให้สอดคลอ้งกบัแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคตภำยในปี 2018 โดยในปี 2019 บริษทัด ำเนินธุรกิจ
โดยมุ่งเน้นกำรท ำตลำดกบัลูกคำ้ใหม่ควบคู่ไปกบักำรรักษำฐำนลูกคำ้เดิม และในปี 2020-2025 บริษทัตั้งเป้ำท่ีจะผลิ
กโฉมกำรด ำเนินงำนทุกผำ่นส่วนให้เขำ้สู่อุตสำหกรรมยคุ 4.0 เพ่ือกำรเจริญเติบโตของบริษทัอยำ่งย ัง่ยืน 

การพฒันาสายการผลิต  
ดำ้นกระบวนกำรผลิต ปัจจยัส ำคญัของกำรเปล่ียนแปลงทำงเทคโนโลยีคือ คน ซ่ึงผูบ้ริหำรระดบัสูงไดเ้ลง็เห็น

ควำมส ำคญั จึงไดมี้นโยบำยท่ีจะมุ่งมัน่พฒันำบุคลำกรของบริษทั มำกกว่ำกำรให้ควำมส ำคญัต่อกำรซ้ือเทคโนโลยีมำใช ้
เพรำะกำรท่ีมีบุคลำกรท่ีควำมสำมำรถนั้นท ำให้สำมำรถพฒันำเทคโนโลยีขึ้นมำใชเ้องจนสำมำรถเกิดเป็นนวตักรรมได ้
ซ่ึงเป็นรำกฐำนส ำคญัของควำมยัง่ยืนขององคก์ร และในขณะเดียวกนักำรพฒันำบุคลำกรยงัท ำให้พนกังำนบริษทัทุกคน 
มีคุณภำพชีวิตท่ีดี จำกกำรสร้ำงผลงำนและมีรำยไดท่ี้เพ่ิมขึ้นดว้ย 

ในปี 2565 บริษัทมุ่งเม้นกำรพฒันำศักยภำพด้ำนกำรผลิต โดยกำรลงทุนอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อปรับเปล่ียน
กระบวนกำรผลิตให้เป็นระบบอตัโนมติั กำรใชหุ่้นยนต์ รวมถึงพฒันำปัญญำประดิษฐ์ เพื่อตอบสนองกำรขยำยตวัของ
ลูกคำ้ และรักษำควำมพึงพอใจดำ้นคุณภำพจำกกระบวนกำรท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพสูง และกำรบริกำรในกำรผลิต
สินคำ้ให้กบัลูกคำ้  
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นอกเหนือจำกกำรกำรพฒันำกระบวนกำรผลิตโดยกำรใชหุ่้นยนต์ยงัเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนยงัเพ่ิมเร่ืองควำม
ปลอดภยัในกำรท ำงำนให้กบัพนักงำนในสำยกำรผลิตอีกด้วย ในส่วนของฝ่ำยสนับสนุน (Support) ยกตวัอย่ำงเช่น 
หน่วยงำนวำงแผน บริษทัไดมี้กำรพฒันำ Industrial Internet Of Things (IIoT) เช่ือมต่อกบัสำยกำรผลิต เพื่อให้สำมำรถ
รับรู้ขอ้มูลในทนัที (Real time) และสำมำรถใชข้อ้มูลในกำรวิเครำะห์ตดัสินใจ รวมทั้งแกไ้ขปัญหำท่ีเกิดขึ้นไดแ้ม่นย  ำ
มำกขึ้น  หรือ หน่วยงำนบญัชีกำรเงิน หน่วยงำนจดัซ้ือ ซัพพลำยเชน ไดมี้กำรน ำระบบ  Robotic Process Automation 
(RPA) มำปรับใชก้บังำนเอกสำรท่ีท ำซ ้ ำ งำนท่ีท ำใชเ้วลำจำกปริมำณขอ้มูลท่ีมำก และงำนท่ีอำจเกิดจำกควำมผิดพลำด
ของบุคคล (Human error) 

 
จำกนโยบำยกำรปรับเปล่ียนองค์กร โดยกำรปรับปรุงสำยกำรผลิตให้เป็นระบบอตัโนมติั บริษทัได้ขยำย

แนวคิดในกำรปรับปรุงสำยกำรผลิตไปยงัทุกสำยกำรผลิต อำทิ สำยกำรผลิตขึ้นรูปโลหะ โดยกำรน ำหุ่นยนต์ท่ีทำง
บริษทัไดมี้กำรพฒันำขึ้น เช่ือมต่อกบัเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกระบวนกำรผลิตช้ินงำนขึ้นรูปโลหะ หุ่นยนต์ท่ีเช่ือมต่อกบั
เคร่ืองฉีดพลำสติก และหุ่นยนตท่ี์ใชใ้นสำยผลิตในธุรกิจรับจำ้งประกอบ เพื่อพฒันำรูปแบบกำรท ำงำนของพนงัำนให้มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกบัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ซ่ึงถือเป็นนวตักรรมท่ีเกิดจำกองคค์วำมรู้ของพนกังำน
ท่ีสำมำรถน ำมำใชไ้ดจ้ริง นอกจำกน้ีบริษทัยงัไดมี้กำรส่งเสริมกำรสร้ำงทกัษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในดำ้นกำรพฒันำ
เทคโนโลยี ให้กบัพนกังำนของบริษทั เพื่อให้พนกังำนมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจนวตักรรมใหม่ และสำมำรถท ำงำนร่วมกนั
ไดใ้นทุกๆ กำรเปล่ียนแปลงอยำ่งรำบร่ืน พร้อมท่ีจะน ำองคก์รไปสู่อุตสำหกรรม 4.0 

หลงัจำกท่ีบริษทัน ำนวตักรรมทำงดำ้นหุ่นยนต์เขำ้มำปรับใช้ควบคู่ไปกับเคร่ืองจกัรทนัสมัยท่ีรองรับกำร
เช่ือมต่อกบัโปรแกรมของหุ่นยนต์ ในกำรพฒันำประสิทธิภำพ และประสิทธิผลของบริษทั พบว่ำประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำนเพ่ิมสูงขึ้น สำมำรถผลิตสินคำ้ได้รวดเร็ว แม่นย  ำ และคงท่ีมำกขึ้นดว้ยต้นทุนท่ีต ่ำลง นอกจำกตน้ทุนในกำร
บริหำรท่ีต ่ำลง อีกทั้งกำรเพ่ิมขึ้นในดำ้นควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนระหว่ำงคนกบัเคร่ืองจกัร ลดควำมเส่ียงในกำรเกิด
อุบติัเหตุในกำรบวนกำรผลิต และกำรพฒันำแรงงำน ท่ีส่งผลให้สำมำรถเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรพฒันำพนักงำน
ด้วยกำรฝึกอบรมได้มำกขึ้น รวมทั้งสำมำรถหมุนเวียนต ำแหน่งให้มีควำมสำมำรถครอบคลุม สำมำรถท ำงำนได้
หลำกหลำยด้ำน ส่งผลให้องค์กรสำมำรถบริหำรจัดกำรด้ำนแรงงำนในช่วงฤดูกำลผลิตท่ีไม่แน่นอนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ มำกขึ้น โดยยงัคงไวซ่ึ้งมำตรฐำนคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนท่ีดี และควำมมัน่คงของพนกังำนในองคก์ร 
             ซ่ึงกำรผลิตท่ีมีประสิทธิภำพสูงย่อมเกิดจำกกำรวำงแผนกำรผลิตอย่ำงมีประสิทธิภำพและด ำเนินกำรได้
สอดคลอ้งตำมแผน บริษทัจึงให้ควำมส ำคญักบัขั้นตอนกำรวำงแผนกำรผลิตเป็นอย่ำงมำก ปัจจุบนัไดใ้ชวิ้ธีกำรจ ำลอง
กำรผลิต (Manufacturing simulation) ตำมเง่ือนไขขอ้จ ำกดัของทรัพยำกรในกำรผลิตทั้ง 4 ดำ้น (Productive resources) 
เพื่อให้เขำ้ใจภำพรวมของกำรผลิตและสำมำรถประเมินควำมเหมำะสมของแผนกำรผลิต ประเมินควำมเส่ียง และ
ประเมินรำคำตน้ทุนไดแ้ม่นย  ำมำกย่ิงขึ้น  
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สำมำรถติดตำมสถำนะกำรผลิต (Production status) และตรวจสอบตน้ทุนแปรผนักำรผลิต (Variable cost) ไดต้ลอดเวลำ
ผำ่นระบบ SNC-IIoT system ท่ีทำงบริษทัไดพ้ฒันำขึ้นและเร่ิมใชง้ำนแลว้ในหลำยกลุ่มธุรกิจ โดยวตัถุประสงคข์องกำร
ใชง้ำนระบบแบ่งเป็น 3 วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. ควบคุม และตรวจสอบภำพรวมของสถำนะกำรผลิตและทรัพยำกรกำรผลิตทุกค ำส่ังซ้ือไดอ้ย่ำงต่อเน่ือง 
และมองเห็นประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองจกัร (Overall equipment effectiveness: OEE) แบบทนัท่วงทีเพื่อควบคุมให้
เป็นไปตำมแผนงำนท่ีไดว้ำงไว ้

2. ควบคุม และตรวจสอบพลงังำนท่ีถูกใช้ไปในกระบวนกำรผลิต (Energy consumption) ทั้งทำงตรงและ
ทำงออ้ม เช่น พลงังำนไฟฟ้ำ น ้ ำประปำ และอ่ืนๆ เพ่ือตรวจสอบเทียบควำมสอดคลอ้งกบัแผนกำรผลิตและปริมำณกำร
ผลิตในช่วงเวลำนั้นๆ เพ่ือให้อตัรำส่วนระหว่ำงผลท่ีไดรั้บต่อหน่วยกำรใชพ้ลงังำน (Energy efficiency) มีประสิทธิภำพ
สูงขึ้น   

3. ควบคุม และตรวจสอบพำรำมิเตอร์วิกฤติ (Critical parameters) ของเคร่ืองจกัรในกระบวนกำรผลิตและ
เคร่ืองจกัรท่ีสร้ำงพลงังำนเพื่อใชใ้นกระบวนกำรผลิต เพื่อประเมินควำมเส่ียงและป้องกนักำรหยดุจอดแบบไม่คำดกำรณ์ 
(Machine breakdown) ในระหว่ำงกำรผลิต รวมถึงใช้ขอ้มูลในกำรประเมินแผนกำรซ่อมบ ำรุงเคร่ืองจกัรทั้งดำ้น กำร
ซ่อมบ ำรุงเชิงป้องกนั (Preventive maintenance: PvM) และกำรซ่อมบ ำรุงเชิงคำดกำรณ์ (Predictive maintenance: PdM) 
รวมถึงประเมินแผนกำรส ำรองอะไหล่เคร่ืองจกัรส ำหรับกำรซ่อมบ ำรุงแบบทนัท่วงที (Corrective maintenance: CM)  
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การพฒันาระบบควบคู่กบัสายการผลิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ในปี 2565 ไดมี้กำรพฒันำ อย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดประโยชน์กบัฝ่ำยผลิตมำกขึ้นไดมี้กำรพฒันำ  RPA  เพ่ิมเติม เพ่ือให้
ทำงฝ่ำยผลิตไดท้รำบถึงรำยจ่ำย รำยรับ ของหน่วยงำนตวัเอง ยกตวัอยำ่ง เช่น 

• ส่งรำยงำนยอดขำยรำยวนั  

• ส่งรำยงำนสัดส่วนกำรใชว้ตัถุดิบ 

• ส่งรำยงำนกำรผลิตในแต่ละวนั 

 

1. สำมำรถใช้แสดงผล และควบคุม ยอด ของสำยกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึ้นออกรำยงำน รำยวนั 
รำยสัปดำห์ รำยเดือน ควบคุมยอดสินคำ้ในสำยผลิต ท ำให้มีขอ้มูลท่ีครอบคลุมในกำรวิเครำะห์ถึงสำเหตุ และแกปั้ญหำ
ไดต้รงจุดมำกย่ิงขึ้น ท ำให้ผลผลิตโดยรวมมีควำมแม่นย  ำมำกกบัแผนกำรผลิตมำกย่ิงขึ้น 

2. รำยงำนยอดกำรผลิตแบบ Real Time ท ำให้ทรำบยอดกำรผลิตในสำยกำรผลิตเป็นแบบ Real-Time เพื่อให้
สำมำรถผลิตช้ินงำนไดเ้ทียบเท่ำกบัเป้ำหมำยท่ีตั้งเอำไวเ้พ่ือให้ไดย้อดของสินคำ้ ตำมจ ำนวนท่ีไดต้กลงไวก้บัลูกคำ้ 

 

ปกติ RPA

1 Download IC Online System ทกุวนั 10 0.5

2 Insert Report PO to Database P2P (Vendor portal) ทกุวนั 2 0.5

3 ตรวจสอบสถานะ TECO CRTD REL CLSD ทกุวนั 4 0.5

4 %RM USED vs Sale (Standard) by Customer ทกุวนั 8 0.3

5 %RM USED vs Sale (Actual) by Customer ทกุวนั 8 0.3

6 จัดท ารายงาน NRV (ส่ง Email) ทกุวนั 4 0.5

7 Daily cost ทกุวนั 8 0.5

8 ต้ังหน้ีไม่อ้างอิง PO (Electrical used, Water used) ทกุวนั 1 0.3

9 รายงานยอดขาย VS ยอดค่าขนส่ง (B2, PRD) ทกุวนั 8 0.3

เวลาทีใ่ช ้

(นาท)ี
ความถี่ชือ่งาน ล าดบั
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การพฒันาระบบความปลอดภัยด้าน Cyber Security ควบคู่กับสายการผลิต 
ในปี 2564 – 2565 เกิดกำรเปล่ียนแปลงดำ้นนวตักรรมเพื่อเขำ้สู่ยคุแห่งกำรปฏิวติัอุตสำหกรรมแห่งอนำคต ซ่ึง

เป็นกำรบูรณำกำรกำรผลิตเขำ้กบักำรเช่ือมต่อเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตในรูปแบบ “The Internet of Things (IoT)” ท ำให้
กระบวนกำรผลิตตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทำนเช่ือมต่อกนับนโลกดิจิทลัไดอ้ย่ำงสมบูรณ์ย่ิงขึ้นนอกจำกสำยกำรผลิตท่ีมีกำร
พฒันำระบบ IIoT เพื่อรองรับกำรเปล่ียนแปลง กำรท ำงำนของโรงงำนอตัโนมติัในปัจจุบนันั้นเป็นกำรน ำเอำศกัยภำพ
ของ Operational Technology และ Information Technology มำบูรณำกำรเขำ้ดว้ยกนัเพื่อท ำให้กำรผลิตเกิดกำรสูญเสีย
น้อยท่ีสุด ด้วยกำรใช้งำนระบบ Cyber-Physical ซ่ึงใช้ประโยชน์จำกข้อมูลท่ีเกิดขึ้นในระบบตลอดจนถึงข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้งน ำมำวิเครำะห์และวำงแผนกำรท ำงำนให้เกิดควำมคุม้ค่ำในทุกวินำที ทั้งยงัลดควำมสูญเปล่ำจำกกระบวนกำร
ต่ำง ๆ ไดอ้ย่ำงชดัเจน ฝ่ำยสนบัสนุนกำรผลิตของบริษทัจึงไดน้ ำ Solution และ นวตักรรม รวมทั้งระบบควำมปลอดภยั
ทำงดำ้น Cyber Security เพื่อน ำมำประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร 

 
รูป Operational Technology และ Information Technology 

 
ระบบควำมปลอดภยัทำงดำ้น Cyber Security 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแพลตฟอร์มกำรรักษำควำมปลอดภยัทำงไซเบอร์ 
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 ตั้งแต่วิกฤตโรคระบำดไวรัสโคโรนำ 2019  แนวโน้มกำรท ำงำนเร่ิมมีกำรปรับเปล่ียนมำเป็นกำรท ำงำนผ่ำน
ระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ทำงบริษทัมีกำรปรับระบบกำรท ำงำนโดยผ่ำนคอมพิวเตอร์มำกขึ้น ร่วมกบั Internet of 
Thing เพื่อช่วยให้กำรท ำงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึ้น ตน้ทุนท่ีควบคุมได ้และรวดเร็วย่ิงขึ้น โดยบริษทัได้
ค  ำนึงถึงระบบรักษำควำมปลอดภยั  Firewall เพื่อป้องกันกำรโจมตีทำงไซเบอร์ บริษทัจึงได้น ำ Solution Firewall 
รวมทั้ง Solution SD-WAN เขำ้มำใชง้ำนเพื่อให้บริษทัมีระบบควำมปลอดภยัท่ีรัดกุม ซ่ึงจะท ำให้ธุรกิจด ำเนินไปไดอ้ยำ่ง
คล่องตวั และสำมำรถบริหำรจดักำรเครือข่ำยแบบรวมศูนย ์

 

รูป Firewall และ SD-WAN ของบริษทั 
 
ธุรกิจอุตสำหกรรม และ IIoT ต่ำงพึ่งพำระบบปลำยทำงท่ีหลำกหลำย เช่น อุปกรณ์พกพำ แทบ็เลต็

คอมพิวเตอร์ สมำร์ททีวี PLC MES SCADA และสมำร์ทวอทช์เพื่อท ำหนำ้ท่ีต่ำงๆ อุปกรณ์ ระบบ และเครือข่ำยไอที
ทั้งหมดเหล่ำน้ีพบว่ำมีควำมเส่ียงต่อกำรถูกโจมตีทำงไซเบอร์ บริษทัเห็นควรว่ำจ ำเป็นตอ้งมีระบบเพือ่ปกป้องกำร
เช่ือมต่อระหว่ำงภำยในและภำยนอก บริษทัจึงไดน้ ำ Endpoint Solution เขำ้มำประยกุตใ์ช ้เพื่อเสริมสร้ำงควำมปลอดภยั
ให้แก่ระบบกำรท ำงำน   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูป Endpoint Solution 
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การพฒันาทักษะของบุคลากร เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  
เพ่ือให้พนักงำนสำมำรถปรับตัวเข้ำกับเทคโนโลยีได้ดีมำกย่ิงขึ้น บริษัทจึงได้ลงทุนสร้ำงอำคำร ARAI 

Academy ขึ้นมำ ซ่ึงเป็นอำคำรสองชั้น ชั้นล่ำงเป็นสำยกำรผลิตครบวงจร และชั้นสองเป็นห้องควบคุม ห้องเรียน โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อให้พนกังำนเขำ้รับกำรฝึกอบรมในสำยกำรผลิตท่ีครบขั้นตอน ไดล้งมือปฏิบติัจริง ใชง้ำนเคร่ืองจกัรท่ี
ทนัสมยั และลดอุบติัเหตุในกำรท ำงำนหน้ำงำนจริง ภำยในอำคำรจะมีกำรฝึกอบรมทั้งหมด 5 หลกัสูตรคือ ROBOT, 
CNC, PLC, IIOT และ ERP เร่ิมเปิดอบรมให้พนังำนตั้งแต่ไตรมำสท่ี 1 ของปี 2564 ในปัจจุบนัมีพนักงำนไดรั้บกำร
ฝึกอบรมรวมทั้งส้ิน 730 คน 
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SAHP SEREN SCAN IPC SAWHA MERQ YALA SNC IMP CL PRD B2 MSPC

1 หลกัสตูร ความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้าเบือ้งต้น ผูเ้ชีย่วชาญดา้น ไฟฟ้า ภายนอก - 1           - - - - - - - - - - - 1              

2 หลกัสตูร ระบบการส่ือสาร CAN Potocol ด้วย MRS DEVELOPERS STUDIO ในยานยนตไ์ฟฟ้า ผูเ้ชีย่วชาญดา้นระบบการสือ่สาร CAN Potocol ภายนอก - - - - - 3        - - - - - - - 3              

3 หลกัสตูร  Injection Moulding Machine & Smart Production  ( โครงการอบรมระยะสัน้ตาม EEC Model ) ผูเ้ชีย่วชาญสถาบนัไทยเยอรมนั ภายนอก - 4           - - - - - - - - - - - 4              

4 หลกัสตูร Industrial Robotics-Basic (KUKA)  ( โครงการอบรมระยะสัน้ตาม EEC Model ) ผูเ้ชีย่วชาญ มทร.บางพระ ภายนอก - - 5              5           - - - - - - - - - 10            

5 หลกัสตูร Industrial Robotics- Advance(KUKA) ( โครงการอบรมระยะสัน้ตาม EEC Model ) ผูเ้ชีย่วชาญ มทร.บางพระ ภายนอก - - 5              5           - - - - - - - - - 10            

6 หลกัสตูร Battery Electric Vehicle Technology ผูเ้ชีย่วชาญดา้น  Battery คณะวศิวกรรมศาสตร์ ภายนอก - - - - - 4        - - - - - - - 4              

7 หลกัสตูร การสอบเทียบเคร่ืองมือวดั ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสอบเทยีบเครือ่งมอืวดั ภายนอก - - - 3           - - - - - - - - - 3              

8 หลกัสตูร Solar Cell Course Training ผูเ้ชีย่วชาญ Solar Cell Course ภายนอก - - 6              - - - - - - - - - - 6              

9 หลกัสตูร Solar Cell ผูเ้ชีย่วชาญกรมพฒันาฝีมอืแรงงาน ภายนอก - - 2              - - - - - - - - - - 2              

-     5           18            13         -        7        -    -     -       -       -       -       -     43            

รวม
จ านวนผูเ้ข้าอบรม

ล าดบั หลกัสตูร วิทยากร

อบรมภายนอก

 ประเภทอบรม

รวม

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

ทรัพยำกรท่ีมีค่ำมำกท่ีสุดขององคก์ร บริษทัจึงให้ควำมส ำคญักบักำรสร้ำงคน โดยก ำหนดกรอบกำรด ำเนินกำรไว ้3 
ประกำรคือสร้ำงคนเก่ง สร้ำงวฒันธรรม และ สร้ำงควำมสุข เพ่ือให้พนกังำนมีควำมสำมำรถและเติบโตไปพร้อมกบั
องค์กรบนพ้ืนฐำนจริยธรรมอนัดีตำมวฒันธรรมองคก์รท่ีก ำหนดไวแ้ละมีควำมสุขในกำรท ำงำนซ่ึงจะน ำมำซ่ึงควำม
ผูกพนัต่อองคก์รพร้อมท่ีจะทุ่มเททั้งแรงกำยและแรงใจในกำรท ำงำนเพ่ือควำมส ำเร็จร่วมกนั นอกจำกกำรจดัฝึกอบรม
ควำมรู้และทกัษะของพนกังำน บริษทัยงัให้ควำมส ำคญั และสนบัสนุนทำงดำ้นกำรศึกษำ โดยปัจจุบนั มีเด็กนกัศึกษำท่ี
อยูใ่นโครงกำรนกัเรียนทุนในปี 2565 ทั้งส้ิน 309 คน ดงัภำพดำ้นล่ำง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
โดยในปี 2565 บริษทัไดจ้ดัให้มีกำรฝึกอบรมภำยใน และภำยนอก สรุปไดเ้ป็นจ ำนวน ตำมตำรำงดำ้นล่ำง    

 
 
 
 
 
 
 

ฝึกอบรมภำยนอก จ ำนวน 9 หลกัสูตร โดยมีจ ำนวนผูเ้ขำ้อบรมรวม 43 คน 
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SAHP SEREN SCAN IPC SAWHA MERQ YALA SNC IMP CL PRD B2 MSPC

1 หลกัสูตร 5ส. และการต่อต้านทจุริตคอรปัชัน่ คุณพรชยั  ศริกิจิพาณิชยก์ูล ภายใน - - 70            - - - - - - - - - - 70            

2 หลกัสูตร ROBOT Beginer ผูเ้ชีย่วชาญ B1F1 ภายใน -     6           5              8           - - - - 5           8           - 3           - 35            

3 หลกัสูตร ROBOT Basic ผูเ้ชีย่วชาญ B1F1 ภายใน 1         24         24            21         - - - 2         21         1           20         19         - 133          

4 หลกัสูตร CNC Beginer ผูเ้ชีย่วชาญ B1F1 ภายใน - 3           6              3           - - - - 8           7           1           1           - 29            

5 หลกัสูตร CNC Basic ผูเ้ชีย่วชาญ B1F1 ภายใน 3         8           66            - - - - - 12         11         - - - 100          

6 หลกัสูตร  PLC Mitsubishi Beginer ผูเ้ชีย่วชาญ B1F1 ภายใน - 7           6              5           - - - - 7           5           4           3           - 37            

7 หลกัสูตร  PLC Mitsubishi Basic ผูเ้ชีย่วชาญ B1F1 ภายใน 3         14         27            4           - - - - - 1           - 1           - 50            

8 หลกัสูตร IIOT Beginer ผูเ้ชีย่วชาญ B1F1 ภายใน 1         1           16            3           - - - - 2           4           1           - - 28            

9 หลกัสูตร IIOT Basic ผูเ้ชีย่วชาญ B1F1 ภายใน 1         6           48            2           - - - 2         3           - 1           - - 63            

10 หลกัสูตร ERP USER ผูเ้ชีย่วชาญ B1F1 ภายใน 2         10         30            11         - 4        2       4         8           9           7           7           - 94            

11 หลกัสูตร ERP Basic ผูเ้ชีย่วชาญ B1F1 ภายใน - - 2              1           - - - - 2           - - - - 5              

12 หลกัสูตร ERP เบือ้งต้น ผูเ้ชีย่วชาญ B1F1 ภายใน - - 18            - - - - - - - - - - 18            

13 หลกัสูตร key users Income per head SNC Rayong คุณวรีเทพ ชลาดี ภายใน - 16         39            15         - - - - - - - - - 70            

14 หลกัสูตร Net Inspect Progress costumer Fisher&Paykel วทิยากรภายนอก คุณจุฑามาศ ทรพัยส์นิ ภายใน - - - 7           - - - - - - - - - 7              

15 หลกัสูตร Programming Courses & Machine Courses วทิยากรภายนอก คุณสราญจติ อุ่นจติต ภายใน - - 2              2           - - - - - - - - - 4              

16 หลกัสูตร SAP Module FI วทิยากรภายนอก consult SAP ภายใน 1         6           7              6           - - - 6         2           2           1           - - 31            

17 หลกัสูตร Training the Trainer อาจารยส์มหวงั บุญรกัษ์เจรญิ ภายใน - 1           11            5           - - - 1         1           - 1           1           2         23            

18 หลกัสูตร Training the Trainer อาจารยปั์ญญา ภายใน - 3           13            1           - - - 3         - 1           - - 4         25            

19 หลกัสูตร การท า Shipment เรียกรถขนส่ง ในระบบ SAP ผูเ้ชีย่วชาญ ระบบ SAP ภายใน - 2           5              2           - - - - - - 3         - - 12            

20 หลกัสูตร การวิเคราะหโ์ครงสร้างช้ินส่วนอตุสาหกรรม โดย การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์ วทิยากรภายนอก คุณพจิติรา เอื้องไพโรจน์ ภายใน - 2           2              1           - - - - - - - - - 5              

21 หลกัสูตร ระเบียบข้อปฏิบติัและการแจง้เตือนการใช้งานท่ีไม่ถกูต้องจากทาง Solidwork คุณวรีเทพ ชลาดี ภายใน - 2           5              - - - - - - - - - - 7              

22 หลกัสูตร ความรู้เบือ้งต้นในการท างานส าหรบัพนักงานใหม่ คุณศุภวุฒ ิ/ คุณโสภติา / คุณณภชักมล ภายใน 17       185       1,420       121       - - - 18       95         102       43         - 6         2,007       

23 หลกัสูตร 9K9S Mini MD / Supervisor ภายใน 33       125       630          190       - - - - 315       204       130       117       - 1,744       

62       421       2,452       408       -        4        36       481       355       212       152       12       4,597       

รวม
จ านวนผูเ้ข้าอบรม

รวม

อบรมภายใน

ล าดบั หลกัสูตร วิทยากร  ประเภทอบรม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝึกอบรมภำยใน จ ำนวน 23 หลกัสูตร โดยมีจ ำนวนผูเ้ขำ้อบรมรวม 4,597 คน 
1. ระบบวดัควำมสำมำรถ 

Radar Chart ถูกน ำมำใช้เป็นเคร่ืองมือสะทอ้นระดบัควำมสำมำรถของพนกังำน และเพื่อให้พนักงำนทรำบ 
gap ในกำรพฒันำตนเองอย่ำงโปร่งใส บริษทัฯจึงไดน้ ำ Radar Chart มำใชใ้นประเมินสมรรถนะของพนกังำน โดยท ำ
กำรประเมินปีละ 1 คร้ัง และหลงักำรประเมิน บริษทัฯ จะมีกำรพฒันำและฝึกอบรมให้พนกังำนให้มีระดบัควำมสำมำรถ
ท่ีสูงขึ้น ซ่ึงควำมสำมำรถท่ีสูงขึ้นจะส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรท ำงำน และสะทอ้นกลบัมำท่ีรำยไดข้องพนกังำนเอง 

 
 
 
 
 
 
 

ภำพแสดงรำยละเอียดบนบตัร Radar Chart 

2. เช่ือมโยงกำรพฒันำกบัเส้นทำงควำมกำ้วหนำ้ของบุคลำกร ดว้ย 9K9S  

            จำกผลกำรประเมิน Radar Chart บริษทัไดมี้กำรปรับกลยุทธ์ในกำรพฒันำบุคลำกร โดยให้แต่ละหน่วยงำน
ก ำหนดควำมรู้ท่ีจ ำเป็น 9 ประกำร (9 Knowledges Needs) และทกัษะท่ีจ ำเป็น 9 ประกำร (9 Skills Needs) ขึ้น ทั้งน้ี มี
วตัถุประสงคเ์พื่อให้กำรพฒันำบุคลำกรตำม Radar Chart สอดคลอ้งกบักำรพฒันำบุคลำกรตำมเส้นทำงควำมกำ้วหน้ำ
ในสำยอำชีพดว้ย โดยไดว้ำงกระบวนกำรพฒันำไวด้งัน้ี 
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คุณภาพชีวิตการท างาน 
บริษทัเล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพนักงำน โดยในปี 2565 บริษทัไดพ้ฒันำ SNC 

Park ซ่ึงเป็นโครงกำรต่อเน่ืองในพ้ืนท่ีกว่ำ 5 ไร่ เสร็จเรียบร้อยแลว้ จดัให้เป็นสถำนท่ีท ำงำนรำยลอ้มโดยธรรมชำติ 
ประกอบดว้ยอำคำรท ำงำน 2 หลงั อำคำร Co-working space 1 หลงั และ อำคำรฟิตเนสออกก ำลงักำย รวมถึงลำนว่ิงรอบ
สวน เพื่อสร้ำงบรรยำกำศท่ีดีในกำรท ำงำน ส่งเสริมกำรคิดพฒันำต่อยอด และกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขของ
พนกังำนในองคก์ร  นอกจำกน้ี เน่ืองจำกบริษทัประกอบธุรกิจอยูใ่นกลุ่มอุตสำหกรรม บริษทัจึงให้ควำมส ำคญัเร่ืองกำร
เปล่ียนแปลงของสภำพอำกำศมำกขึ้นเร่ือยๆ ตั้งแต่ปี 2560 บริษทัมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยท่ีจะลดปริมำณคำร์บอนใน
ระยะยำว ไวท่ี้ 500 t/Co2 จำกกำรปลูกตน้ไมใ้หญ่ และจำกกระบวนกำรผลิต กำรด ำเนินงำนอื่นของบริษทั  ส ำหรับ
เป้ำหมำยในระยะส้ัน ก ำหนดให้ปลูกตน้ไม ้มำกกว่ำ  1,000 ตน้ ภำยในบริเวณพ้ืนท่ีของบริษทั โดยในปี 2565 บริษทัได้
ปลูกตน้ไมใ้หญ่ไปแลว้กว่ำ 2,562 ตน้ ทั้งน้ีไดจ้ะมีกำรปลูกไมย้ืนตน้และไมพุ้่มอีกเป็นจ ำนวนมำกกว่ำ 1,000 ตน้  

ปัจจุบนัทำงบริษทั มีกำรด ำเนินกำรดำ้นคำร์บอนเครดิต โดยมีกำรจดัท ำรำยงำนโครงกำรปลูกป่ำอย่ำงย ัง่ยืน 
เพื่อเขำ้ร่วมโครงกำรลดก๊ำซเรือนกระจกภำคสมคัรใจ (ป่ำไม)้ ขององคก์ำรบริหำรจดักำรก๊ำซเรือนกระจก  ซ่ึงมีพ้ืนท่ีสี
เขียวท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรทั้งหมด 19.40 ไร่ และมีจ ำนวนตน้ไมใ้นโครงกำรทั้งส้ิน 1,788 ตน้ ปริมำณกำรกกัเก็บคำร์บอน
ท่ีไดจ้ำกโครงกำรสูงสุดถึง 184.34 ตนัคำร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่ำ หรือเฉล่ียปีละ 18.43 ตนัคำร์บอนไดออกไซด์  อีก
ทั้งบริษทัฯไดค้  ำนึงถึงควำมยัง่ยืนในระยะยำวของโครงกำรจึงจดัท ำเวบ็ไซต ์ iCarbon Credit System เพื่อติดตำมปริมำณ
กำรดูดซบัคำร์บอน จ ำนวนตน้ไม ้ชนิดพนัธ์ุตน้ไม ้ในพ้ืนท่ีบริษทัไดแ้บบทนัที (Real-Time) และตั้งเป้ำหมำยในอีก 3 ปี
ขำ้งหนำ้ในกำรด ำเนินกำรซ้ือขำยในตลำดคำร์บอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :ขอ้มูลหนำ้เวป็ไซตปั์จจุบนัอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมจ ำนวน และชนิดพนัธ์ุตน้ไม ้
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โดยมีแผนงำนในอนำคตจะจดัเป็นแหล่งเรียนรู้ทำงธรรมชำติ ให้แก่ชุมชนโดยรอบ ทั้งน้ีผลลพัธ์ในกำรเพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียวในโรงงำน ยงัช่วยเร่ืองกำรเปล่ียนแปลงสภำพอำกำศ รวมถึงเป็นสถำนท่ีพกัผ่อนให้แก่พนกังำนในบริษทั
ไดม้ำใชป้ระโยชน์ร่วมกนั พฒันำคุณภำพชีวิต และสร้ำงบรรยำกำศท่ีดีร่วมกนัในกำรท ำงำน  

   

  

การพฒันาเพ่ือต่อยอดสู่ภาคเศรษฐกิจ และสังคม   
 นอกจำกกำรใช้ระบบอตัโนมติั และหุ่นยนต์ภำยในองคก์ร บริษทัยงัเล็งเห็นถึงควำมส ำคญัในกำรเป็นส่วน
หน่ึงในกำรร่วมสร้ำงภำคอุตสำหกรรมให้มีควำมแข็งแกร่งขึ้น เร่ิมจำกกำรพฒันำบุคลำกร โดยบริษทัไดมี้พิธีลงนำม
ประสำนควำมร่วมมือ 3 ฝ่ำย ระหว่ำงภำคอุตสำหกรรม สถำบันอุดมศึกษำ และสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กว่ำ 50 แห่ง  โดยวตัถุประสงคข์องพิธีลงนำม คือ  

1. เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือ 3 ฝ่ำยระหว่ำง สถำนประกอบกำร สถำบันอุดมศึกษำ และสถำนศึกษำสังกัด
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เพ่ือให้กำรพฒันำบุคลำกรเกิดขึ้นอยำ่งต่อเน่ือง  

2. ยกระดบัฝีมือแรงงำน ทกัษะและองคค์วำมรู้ เพ่ือรองรับกำรเจริญเติบโตของภำคอุตสำหกรรม ทั้งใน และ
นอกพ้ืนท่ีเขต EEC 

3. เพื่อพฒันำตน้แบบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  (SMEs)  เพื่อท่ีจะสำมำรถยกระดบักำรผลิตไปสู่
ระบบ Industry 4.0 
 4. พฒันำควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชน ในกำรพฒันำ ยกระดับกำรพฒันำให้ทุกภำคส่วนท่ี
เก่ียวข้อง ในทุกมิติของกำรพฒันำบุคลำกรและกำรศึกษำแนวใหม่ หลักสูตรก ำหนดเป็น Project-Based Learning 
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ประกอบกบัเม่ือจบกำรศึกษำแลว้ นกัศึกษำสำมำรถเขำ้ปฏิบติังำนต่อท่ีสถำนประกอบกำร และมีรำยไดสู้ง แต่หำกถำ้
ประสงค์ท่ีจะศึกษำต่อ จะได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ศึกษำต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ด้วยกำรจับคู่กับสถำนศึกษำ
ระดบัอุดมศึกษำ เพื่อให้เกิดกำรพฒันำบุคลำกรอย่ำงต่อเน่ือง เห็นเป็นเส้นทำงควำมกำ้วหนำ้ในสำยอำชีพ (Career Path) 
อยำ่งชดัเจน 

ซ่ึงตั้งแต่ปลำยปี 2563 หลงัพิธีกำรลงนำมควำมร่วมมือ จนถึงปัจจุบนั บริษทัไดมี้กำรรับนกัศึกษำจำกสถำบนั
ต่ำงๆเขำ้มำฝึกทกัษะ โดยมุ่งเน้นกำรท ำงำนจริง ตรงกบัสำขำวิชำท่ีเรียน และมีกำรประเมินผลกำรท ำ งำน พร้อมทั้ง
เสริมสร้ำงทกัษะใหม่ๆ ให้นกัศึกษำมีควำมสำมำรถตรงกบัควำมตอ้งกำรของภำคอุตสำหกรรมมำกย่ิงขึ้น โดยในปี 2565 
มีนกัศึกษำจำกสถำบนัต่ำงๆเขำ้มำฝึกงำนจ ำนวน 967 คน 
3.3 การจัดการด้านความย่ังยืนในมิตส่ิิงแวดล้อม  
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อม  

กลุ่มบริษทัประกอบกิจกำรผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์และประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ ช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้ส ำหรับ
ยำนพำหนะแม่พิมพ์ รวมถึงช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นผลิตสินค้ำและบริกำรอย่ำงมีคุณภำพ ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ ตลอดจนผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม ซ่ึงมุ่งเน้นกำรพฒันำ 
ด ำเนินกำรจดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมมำตรฐำนสำกล ISO 14001:2015 เพื่อกำรเจริญเติบโตของ
บริษทัอยำ่งย ัง่ยืน โดยผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกคนมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตำมนโยบำยดงัต่อไปน้ี 

1) บริษทัจะปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนดดำ้นส่ิงแวดลอ้ม และระเบียบขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ดำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ี
บริษทัมีส่วนเก่ียวขอ้งอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะบรรลุเป้ำหมำย และวตัถุประสงคท์ำงดำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ี
บริษทัไดก้ ำหนดไว ้

2) บริษทัด ำเนินกำรปลูกฝัง และสร้ำงจิตส ำนึกให้กับพนักงำนในองค์กร และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องกับกำร
ด ำเนินงำนของบริษทั รวมถึงสังคมชุมชน ให้ตระหนักถึงควำมส ำคญัในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู้คุณค่ำ ก่อเกิดเป็น
วฒันธรรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

3) บริษทัเสริมสร้ำงควำมเขำ้ใจและสนบัสนุนให้ใช้ทรัพยำกรและพลงังำน ตลอดจนกำรใช้เทคโนโลยีกำร
ผลิตอยำ่งมีประสิทธิภำพ ก่อเกิดเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภำพ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด ตลอดจนมีกำรติดตำมประเมินผล และควบคุมกำรจดักำรของเสียท่ีเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนอยำ่ง
เป็นระบบ 

4) บริษทัวิเครำะห์ประเด็นดำ้นส่ิงแวดล้อม มุ่งเน้นกำรป้องกันปัญหำ โดยมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำร
บริหำรจดักำรเพื่อลดควำมรุนแรงของกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ รวมถึงกำรก ำหนดแนวทำงกำรพฒันำปรับปรุง
ให้ดีขึ้นต่อเน่ืองอยำ่งเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

5) บริษทัจะด ำเนินกำรเผยแพร่นโยบำยแนวทำงปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียขององคก์ร และสำธำรณชน 
ทั้งน้ี บริษทัจะด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งภำยในและภำยนอกบริษทั โดยมีกล
ยุทธ์ท่ีส ำคัญ คือ ปลูกฝังจิตส ำนึก ปฏิบัติตำมกฎหมำยในกำรรักษำและป้องกันกำรปล่อยมลภำวะสู่ส่ิงแวดล้อม 
นอกจำกน้ี บริษทัมีมำตรกำรลดกำรใชพ้ลงังำน โดยไดศึ้กษำขอ้มูล พฒันำ และปรับปรุงกระบวนกำรผลิต ผลิตภณัฑ์ 
ให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงบริษทัวำงแผนท่ีจะด ำเนินธุรกิจ โดยเน้นกำรพฒันำ และสร้ำงมูลค่ำร่วมกบัชุมชน และ
ด ำเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม รำยละเอียดดงัน้ี 

5.1) เน่ืองจำกธุรกิจหลกัของบริษทัเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองปรับอำกำศซ่ึงใชส้ำรท ำควำมเยน็ท่ีอำจจะส่งผลกระทบ
ต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำวะอำกำศของโลก บริษทัจึงไดพ้ฒันำสินคำ้ประเภทเคร่ืองปรับอำกำศ ท่ีใชก้บัสำรท ำควำมเยน็
ชนิดใหม่ (R32) ซ่ึงจะช่วยลดผลกระทบต่อกำรท ำลำยชั้นโอโซน (Ozone Depletion) และผลกระทบต่อสภำวะโลกร้อน 



ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน 

65 

(Global Warming) นอกจำกน้ี บริษัทมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยท่ีจะลดปริมำณคำร์บอนลง 2,000 ตันคำร์บอน โดยมี
โครงกำรติดตั้ง Solar Rooftop บนหลงัคำโรงงำนของบริษทั ซ่ึงช่วยให้กำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำเกิดประสิทธิภำพสูงสุด ลด
ภำระตน้ทุนกำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำของบริษทั และช่วยลดกำรสร้ำงมลภำวะ 

5.2) เพื่อให้สภำวะแวดล้อมภำยในบริษทัมีควำมน่ำอยู่ และมีประสิทธิภำพในกำรท ำงำน บริษทัจึงไดใ้ห้
ควำมส ำคญักบัระบบ 5 ส. ภำยในบริษทั ไดแ้ก่ สะสำง สะดวก สะอำด สุขลกัษณะ และสร้ำงนิสัย นอกจำกนั้น บริษทั
ไดมี้กำรจดักิจกรรมเพ่ือรณรงคใ์ห้พนกังำนทุกระดบัเห็นควำมส ำคญัเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ กิจกรรมเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
โครงกำรร่วมใจปลูกตน้ไมด้ว้ยมือเรำ SNC Green Thumb โครงกำรน ำทรัพยำกรกลบัมำใชใ้หม่ภำยใต ้“หลกั 3 R” ซ่ึง
ประกอบดว้ย Reduce Re-use และ Recycle กิจกรรมกำรลดกำรใชข้วดน ้ ำพลำสติก และพลำสติกท่ีใชค้ร้ังเดียวทิ้ง เป็น
ตน้ 
3.3.2 ผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
บริษทัให้ควำมส ำคญัต่อกำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม โดยมีกำรด ำเนินธุรกิจโดยกำรค ำนึงถึงผลกระทบท่ีอำจ

เกิดขึ้นต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงยึดแนวทำงปฏิบติัตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม บริษทัไดจ้ดัให้มี
แนวทำงกำรปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ก ำหนดให้มีผูรั้บผิดชอบควบคุมกำรด ำเนินงำนของธุรกิจเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกินกว่ำ
มำตรฐำนก ำหนด รับผิดชอบและยึดมัน่ในกำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้กำรใชท้รัพยำกรเกิดประโยชน์สูงสุดอยำ่ง
สมดุล 

2. ด ำเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้ำงสรรค์สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนท่ีบริษทั
ตั้งอยู่มีคุณภำพชีวิตท่ีดีขึ้น ทั้งท่ีด ำเนินกำรเอง ร่วมมือกับรัฐ และชุมชน ตลอดจนเคำรพขนบธรรมเนียมประเพณี
ทอ้งถ่ินบริเวณท่ีองคก์รจดัตั้งอยู ่

3. บริษทัมีกำรประเมินควำมเส่ียง และก ำหนดมำตรกำรป้องกนัอุบติัเหตุและควบคุม กำรปล่อยของเสียให้อยู่
ในระดบัท่ียอมรับไดต้ำมมำตรฐำน รวมถึงมีนโยบำยและมำตรกำรลดกำรเกิดของเสีย และจดัให้มีกำรก ำจดัของเสียท่ี
เกิดขึ้นดว้ยวิธีกำรท่ีเหมำะสม 

4. ตอบสนองอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพต่อเหตุกำรณ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน อนั
เน่ืองมำจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทั โดยให้ควำมร่วมมืออยำ่งเตม็ท่ีกบัเจำ้หนำ้ท่ีภำครัฐ และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. ส่งเสริมให้พนกังำนของบริษทัมีจิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มภำยในระบบกำร
จดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) และส่งเสริมให้มีกำรใชท้รัพยำกรอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ    
 การจัดการก๊าซเรือนกระจก 

บริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (Carbon Footprint) เพื่อให้ผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกคน
มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งภำยในและภำยนอกบริษทั ภำยในกลุ่มบริษทั 
เอส เอน็ ซี ค ำนึงถึงวิธีกำรในกำรใชท้รัพยำกรไฟฟ้ำให้เกิดประสิทธิภำพ โดยมีกำรติดตั้ง Solar Roof บนหลงัคำโรงงำน 
ท่ีจงัหวดัระยอง จ ำนวนทั้งส้ิน  6 โรงงำน  โดยมีเป้ำหมำยระยะยำวคือ ลดปริมำณคำร์บอนลง 2,000 ตนัคำร์บอน โดย 

1. กำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
2. ลดภำระตน้ทุนกำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำของบริษทั 
3. ช่วยลดกำรสร้ำงมลภำวะ เน่ืองจำกเป็นกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนสะอำด เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

โดยบริษทั ไดมี้กำรเก็บขอ้มูลกำรใชไ้ฟฟ้ำอยำ่งต่อเน่ือง พบว่ำบริษทัมีตน้ทุนกำรใชไ้ฟฟ้ำท่ีลดลง 
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จำกกำรน ำ Solar Rooftop เขำ้มำติดตั้ง จ ำนวนทั้งส้ิน 3.4 MW บริษทัมีกำรจดัเก็บขอ้มูลพลงังำนไฟฟ้ำท่ีผลิต
ได ้รวมถึงขอ้มูลปริมำณคำร์บอนท่ีลดลง โดยปริมำณคำร์บอนท่ีลดไดต้ั้งแต่เดือน มกรำคม-ธันวำคม 2565 มีปริมำณ
เท่ำกบั 1,740 ตนัคำร์บอน คิดเป็นร้อยละ 87.00 จำกเป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้ท่ี 2,000 ตนัคำร์บอน 

โครงกำร Solar Rooftop เป็นโครงกำรระยะยำวของบริษทัท่ีนอกจำกจะช่วยลดผลกระทบดำ้นมลภำวะจำก
ส่ิงแวดลอ้มแลว้ยงัช่วยเร่ืองตน้ทุนดำ้นพลงังำนของบริษทัไปพร้อมกนัดว้ย ซ่ึงจำกตำรำงดำ้นล่ำงจะเห็นไดว่้ำ บริษทัมี
กำรใชไ้ฟฟ้ำท่ีผลิตจำกพลงังำนแสงอำทิตยเ์พ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบัปี 2564 โดยทั้งน้ีบริษทัยงัคงมีกำรด ำเนินงำนและเก็บ
ผลลพัธ์ อยำ่งต่อเน่ือง 

 

 
 

การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยมาจากกิจกรรมของบริษัท 
นอกจำกโครงกำร กำรน ำ Solar Rooftop มำใช ้เพ่ือเพ่ิมปริมำณกำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย ์รวมถึง

โครงกำรปลูกตน้ไม ้ท่ีไดด้ ำเนินกำรมำเพ่ือดูดซบัก๊ำซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกำรของบริษทั  
บริษทัไดริ้เร่ิมโครงกำรส ำรวจแหล่งก ำเนิดของกำรใช้พลงังำน ตำมลกัษณะของกระบวนกำรผลิต รวมถึง

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ระบุให้ชัดเจนถึงแหล่งปล่อยและแหล่งกกัเก็บก๊ำซเรือนกระจก เพื่อประเมินกำรใช้พลงังำน
โดยรวมของบริษทั และน ำมำก ำหนดแนวทำง และมำตรกำรกำรอนุรักษพ์ลงังำนต่อไป  

การใช้ไฟฟ้า 
ในปี 2564 บริษทัในเครือ SNC มีผลสรุปปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำตั้งแต่เดือน มกรำคม-ธันวำคมเป็นจ ำนวน 

40,266,605.98 กิโลวตัต์ - ชัว่โมงโดยสำมำรถค ำนวณเป็นจ ำนวนเงิน ไดเ้ท่ำกบั 149,755,667 บำท บริษทัจึงไดก้ ำหนด
เป้ำหมำยกำรลดใชไ้ฟฟ้ำลง โดยตั้งเป้ำระยะยำวไวใ้ห้ลดลง ร้อยละ 4 และระยะส้ัน ร้อยละ 2 โดยไดก้ ำหนดมำตรกำร 
กำรรณรงคอ์ย่ำงต่อเน่ืองให้พนกังำนทุกคนค ำนึงถึงกำรใช้พลงังำนอย่ำงรู้คุณค่ำ  เช่นให้ปิดไฟ ก่อนเวลำพกัเป็นเวลำ
คร่ึงชัว่โมง ปิดไฟในสถำนท่ีท่ีไม่ไดต้อ้งกำรแสงสว่ำง ปิดคอมพิวเตอร์ และปิดเคร่ืองปรับอำกำศเวลำพกั และเลิกงำน 
ซ่ึงไดก่้อเกิดเป็นวฒันธรรมองคก์ร ท่ีพนกังำนทุกคนให้ควำมร่วมมือเป็นอยำ่งดี  นอกจำกมำตรกำรลดกำรใชไ้ฟฟ้ำจำก

ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า KW T ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า KW T ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า KW T ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า KW T ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า KW T

มกราคม 179,982.81                            100.97 189,052                                  106.06 238,846                                  133.99 260,229                                  145.99 308,125                                  172.86 

กมุภาพนัธ์ 222,404.00                            124.77 221,888                                  124.48 248,552                                  139.44 255,139                                  143.13 252,346                                  141.57 

มนีาคม 268,798.03                            150.80 280,972                                  157.63 269,264                                  151.06 286,831                                  160.91 290,769                                  163.12 

เมษายน 168,666.22                            94.62   207,821                                  116.59 250,666                                  140.62 159,167                                  89.29   293,443                                  164.62 

พฤษภาคม 173,620.23                            97.40   206,838                                  116.04 209,257                                  117.39 244,869                                  137.37 255,335                                  143.24 

มถินุายน 189,739.21                            106.44 201,748                                  113.18 233,370                                  130.92 278,289                                  156.12 232,411                                  130.38 

กรกฎาคม 176,867.28                            99.22   195,164                                  109.49 250,180                                  140.35 249,441                                  139.94 233,062                                  130.75 

สงิหาคม 186,044.00                            104.37 220,145                                  123.50 254,062                                  142.53 200,913                                  112.71 243,775                                  136.76 

กนัยายน 116,003.00                            65.08   170,447                                  95.62   208,571                                  117.01 202,721                                  113.73 181,097                                  101.60 

ตลุาคม 118,047.00                            66.22   236,070                                  132.44 199,788                                  112.08 229,495                                  128.75 305,848                                  171.58 

พฤศจกิายน 162,370.00                            91.09   218,631                                  122.65 249,254                                  139.83 261,251                                  146.56 244,685                                  137.27 

ธนัวาคม 125,884.00                            70.62   198,861                                  111.56 218,856                                  122.78 310,141                                  173.99 260,787                                  146.30 

ปรมิาณรวม 2,088,425.78                        1,172   2,547,637.00                        1,429   2,830,666.00                        1,588   2,938,486.00                        1,648   3,101,680                              1,740   

เป้าหมาย 2,000   2,000   2,000   2,000   2,000   

% 58.58   71.46   79.40   82.42   87.00   

25652561 2562 2563 2564
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กำรรณรงค ์บริษทัมีนโยบำยในกำรใชไ้ฟฟ้ำจำกพลงังำนทดแทน ซ่ึงไดแ้ก่ ระบบผลิตไฟฟ้ำดว้ยพลงังำนแสงอำทิตยบ์น
หลงัคำโรงงำน จ ำนวน 3.4 MW 

โดยในปี 2565 มีกำรใชไ้ฟฟ้ำเป็นจ ำนวน 47,876,645.43 กิโลวตัต์ - ชัว่โมง สำมำรถค ำนวณเป็นจ ำนวนเงิน 
ไดเ้ท่ำกบั 188,167,128 บำท ซ่ึงค่ำใชจ้่ำยมำกกว่ำปี 2564  เน่ืองดว้ยในปี 2565 ทำงบริษทัมีก ำลงักำรผลิตท่ีเพ่ิมขึ้น และ
เม่ือค ำนวณปริมำณกำรใชไ้ฟฟ้ำต่อรำยได ้พบว่ำมีค่ำลดน้อยลงกว่ำปี 2564 โดยคิดเป็นร้อยละ 0.25 ในปี 2565 และคิด
เป็น ร้อยละ 0.26 ในปี 2564               

 

 

 

 

 

 

 

การใช้เช้ือเพลิง 
บริษทัมีกำรควบคุมกำรใช้เช้ือเพลิง ส ำหรับ น ้ ำมนัดีเซล และน ้ ำมนัเบนซิน โดยในปี 2565 บริษทัมีปริมำณ

กำรใชน้ ้ำมนัทั้ง 2 ประเภทลดนอ้ยลง แมว่้ำจะประกอบกิจกรรมทำงกำรผลิตมำกย่ิงขึ้น โดยมีปริมำณกำรใช ้น ้ำมนัดีเซล 
จ ำนวน 79,385 ลิตร และมีปริมำณกำรใชน้ ้ำมนัเบนซิน จ ำนวน 29,181 ลิตร ลดลงเป็นอตัรำร้อยละ 9 และ 34 ตำมล ำดบั 
เม่ือเทียบกบัปี 2564  

แนวทำงท่ีบริษทัไดก้ ำหนดขึ้นมำ เพื่อใชใ้นกำรปฏิบติัร่วมกนั ยกตวัอยำ่ง เช่น 
- กำรขนส่งสินคำ้ทั้งภำยใน และภำยนอกบริษทั พำหนะจะตอ้งขนส่งดว้ยควำมคุม้ค่ำสูงท่ีสุด ไม่มีพ้ืนท่ีว่ำง

เปล่ำภำยในตูข้นสินคำ้ เพื่อควบคุมปริมำณท่ียวรถในกำรขนส่ง  
- ลดกำรเดินทำงเพื่อส่ง หรือรับเอกสำร โดยพิจำรณำเอกสำรท่ีสำมำรถส่งผำ่นทำงช่องทำงออนไลน์ 
ส่วนปริมำณก๊ำซหุงตม้ ท่ีใช้ในกำรสำยกำรผลิต ในปี 2565 มีปริมำณ 1,320,000 กิโลกรัม เพ่ิมขึ้นเป็นอตัรำ

ร้อยละ 19.โดยเพ่ิมขึ้นตำมกำรกิจกรรมกำรด ำเนินกำรของบริษทัท่ีมีมำกขึ้น 
การจัดการของเสีย 
บริษทัให้ควำมส ำคญัในกำรจดักำรขยะและของเสียทั้งท่ีเกิดขึ้นจำกกระบวนกำรผลิต รวมถึงกิจกรรมต่ำงๆท่ี

เกิดขึ้นโรงงำน บริษทัจดัให้มีกระบวนกำรคดัแยกขยะ เพ่ือกำรจดักำรท่ีเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยมีระบบกำรแยก
ขยะและของเสียท่ีไม่เป็นอนัตรำย และท่ีเป็นอนัตรำยออกจำกกนั ในปี 2565 บริษทัมีปริมำณขยะและของเสียท่ีไม่เป็น
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อนัตรำยรวม 15,120 ตนั ปริมำณขยะและของเสียท่ีสำมำรถน ำไปรีไซเคิลไดร้วม 6,252 ตนั  และมีปริมำณขยะและของ
เสียท่ีเป็นอนัตรำยรวม 583 ตนั ซ่ึงบริษทัมีกำรจดักำรขยะและของเสียดงักล่ำวอย่ำงถูกวิธี และมีกำรตรวจวดัคุณภำพ
ส่ิงแวดลอ้มไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้มเป็นประจ ำ อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

การใช้น ้า 
จำกสภำวะกำรขำดแคลนน ้ ำประปำในพ้ืนท่ีโรงงำนจงัหวดัระยองในช่วงฤดูแลง้ เพ่ือลดควำมเส่ียงต่อกำรเกิด

ปัญหำในกำรผลิตซ่ึงส่งผลกระทบต่อลูกคำ้ และกำรอุปโภคบริโภคของพนักงำนบริษทัฯ จึงลงทุนด ำเนินกำรสร้ำง
แหล่งเก็บน ้ำของตนเองท่ีโรงงำนจงัหวดัระยองและติดตั้งระบบผลิตน ้ำประปำเพื่อใชใ้นกิจกำร โดยกำรท่ีมีน ้ำประปำใช้
ด้วยแหล่งผลิตของบริษทัเอง ท ำให้สำมำรถควบคุมต้นทุนกำรผลิตได้  เน่ืองจำกไม่ได้พ่ึงพำกำรใช้น ้ ำประปำจำก
ภำยนอก และเพื่อช่วยเหลือชุมชนกรณีเกิดภยัแลง้  

โดยในปี 2565 บริษทัไดมี้กำรขยำยขดุขยำยพ้ืนท่ีของบ่อน ้ำต่อเน่ือง เพื่อรองรับกำรเจริญเติบโตของธุรกิจเป็น
จ ำนวนรวมทั้งส้ิน 4 บ่อ มีปริมำตรกว่ำ 361,700 ลูกบำศกเ์มตร ทั้งน้ี บริษทัทำงฝ่ังระยอง มีกำรน ำน ้ำจำกบ่อเขำ้มำใชใ้น
กิจกำรของบริษทัเพ่ิมมำกขึ้น โดยในปี 2565 บริษทัมีปริมำณกำรใชน้ ้ ำจำกบ่อของบริษทัเป็นจ ำนวน 183,185 ลูกบำศก์
เมตร มำกขึ้นจำกปี 2564 ซ่ึงมีปริมำณกำรใชน้ ้ำจ ำนวน 174,708 ลูกบำศกเ์มตร อยูท่ี่ 8,477 ลูกบำศกเ์มตร แต่ทั้งน้ีมีอตัรำ
กำรใชน้ ้ ำท่ีลดลงร้อยละ 15.42 เม่ือเทียบปริมำณกำรใชน้ ้ำกบัยอดขำย อีกทั้งในพ้ืนท่ีโรงงำนจงัหวดัสมุทรปรำกำรในปี 
2565 บริษทัมีปริมำณกำรใชน้ ้ ำอยู่ท่ี 106,231 ลูกบำศก์เมตร ลดลงจำกปี 2564 ซ่ึงมีปริมำณกำรใชน้ ้ ำจ ำนวน 114,378 
ลูกบำศกเ์มตร ลดลง 8,147 ลูกบำศกเ์มตร โดยบริษทัตั้งเป้ำท่ีจะลดตน้ทุนค่ำน ้ำประปำ 2% ในแต่ละปี  
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3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม 
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม 

บริษัทมีแนวทำงท่ีจะปฏิบัติหรือควบคุมให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องและ
รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ควำมร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนุนและอำสำท ำกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม เพื่อส่งเสริมให้เกิดควำมเขม้แขง็ทำงเศรษฐกิจตลอดจนกำรฟ้ืนฟูสังคมและวฒันธรรม นอกจำกน้ีบริษทัยงัจดัให้
มีช่องทำงส ำหรับให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดแ้สดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั และ
ร้องเรียน กรณีท่ีไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรมจำกกำรกระท ำของของบริษทัโดยผำ่นช่องทำงท่ีระบุไวใ้นนโยบำยกำรต่อตำ้น
กำรทุจริตคอร์รัปชนั 

3.4.2 ผลการด าเนินงานด้านสังคม 
บริษทัได้จดักิจกรรมต่ำงๆ ท่ีเป็นกำรร่วมพฒันำชุมชนหรือสังคมอย่ำงต่อเน่ือง เช่น กำรบริจำคหน้ำกำก

อนำมัยท่ีผลิตเป็นผูผ้ลิตให้กับชุมชนและหน่วยงำนต่ำงๆ ในจังหวดัท่ีตั้งบริษทัและจงัหวดัขำ้งเคียง โครงกำรมอบ
ทุนกำรศึกษำให้แก่นักศึกษำทั้งในระดับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำกับนักเรียนและนักศึกษำท่ีต้องกำรท่ีบริษทัได้
ด ำเนินกำรมำอยำ่งต่อเน่ือง  

บริษทัส่งเสริมและสนบัสนุนกำรท ำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอย่ำงต่อเน่ือง ตวัอย่ำงโครงกำรท่ีบริษทั 
ไดด้ ำเนินกำรในช่วงท่ีผำ่นมำ ไดแ้ก่ 

การบริจาคหน้ากากอนามัย  
ช่วงท่ีเหตุกำรณ์กำรไวรัสโคโรนำ 2019 ระบำด เร่ิมตั้งแต่ปี 2562 หน้ำกำกอนำมยัขำดแคลนไม่เพียงพอต่อ

ควำมตอ้งกำรของประชำชนทัว่ไป รวมถึงพนักงำนของบริษทั อีกทั้งยงัมีรำคำสูงและหำซ้ือไดย้ำกล ำบำก บริษทัจึง
ตดัสินใจลงทุนสร้ำงห้องปฏิบติักำรท่ีมีมำตรฐำนสำมำรถผลิตอุปกรณ์ทำงกำรแพทยไ์ด ้ขึ้นมำ พร้อมติดตั้งเคร่ืองจกัรใน
สำยกำรผลิต แลว้เสร็จเดือนพฤษภำคม ปี 2563 โดยบริษทัไดด้ ำเนินกำรผลิตหนำ้กำกอนำมยัเพ่ือมอบให้แก่ผูท่ี้เดือดร้อน 
ผ่ำนทั้งหน่วยงำนรัฐและเอกชน โดยไม่ไดเ้ป็นกำรผลิตเพ่ือจ ำหน่ำย ณ ปัจจุบนั บริษทัไดผ้ลิตและแจกจ่ำยหน้ำกำก
อนำมยัไปมำกกว่ำ 8,000,000 ช้ิน 
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    โครงการ SNC Free Vaccine 
จำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของเช้ือไวรัส ไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีมีกำรกระจำยตัวในวงกวำ้งไปทั่วโลก 

เช่นเดียวกบักำรแพร่ระบำดอย่ำงรวดเร็ว และรุนแรงในประเทศไทย บริษทัตระหนกัถึงควำมเส่ียงต่อกำรติดเช้ือไวรัส 
ซ่ึงอำจท ำให้เกิดผลกระทบต่อกำรด ำเนินชีวิตของพนกังำนภำยในองคก์ร ครอบครัวของพนกังำน หรือบุคคลท่ีพนกังำน
อำศยัร่วมอยู่ดว้ย รวมถึงชุมชนโดยรอบ จึงไดส้รรหำวคัซีนเพื่อน ำมำฉีดให้พนกังำน และผูมี้ส่วนไดเ้สียขององคก์ร
ตำมท่ีกล่ำวไปขำ้งตน้ โดยไดจ้ดัสรรให้พนกังำนทั้งองคก์รตั้งแต่ปี 2564  และยงัคงมีกำรจดัสรรวคัซีนเขม็กระตุน้ให้แก่
พนกังำนท่ีตอ้งกำร โดยในปี 2565 ไดจ้ดัสรรวคัซีนรวม 447 เขม็ 
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การสนับสนุนทางการศึกษา  

บริษทัเล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของกำรศึกษำ และมีควำมตั้งใจท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในกำรเพ่ิมโอกำสกำรเขำ้ถึง
ทรัพยำกรท่ีมีควำมจ ำเป็นต่อกำรศึกษำ โดยในปี 2565 บริษทัไดม้อบทุนกำรศึกษำ และส่ิงของจ ำเป็นให้กบัโรงเรียนใน
บริเวณใกลเ้คียงรัศมี 5 กิโลเมตร ไดแ้ก่ โรงเรียนวดัลำดหวำย รวมเป็นจ ำนวนเงิน 60,000 บำท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมถึงบริษทัไดร่้วมเป็นส่วนหน่ึงในกำรมอบทุนกำรศึกษำให้กบับุตรสมำชิกกองอำสำรักษำดินแดง จงัหวดัชลบุรี รวม
เป็นจ ำนวนเงิน 163,000 บำท 
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4. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
4.1 วิเคราะห์การด าเนินงานและฐานะทางการเงิน  

รายได้จากการด าเนินงาน 
 

รำยได ้
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้:       

      รำยไดธุ้รกิจรับจำ้งผลิตและประกอบ (OEM)  5,605.8  62.6 11,120.8 72.2 14,447.1 75.8 
      ช้ินส่วนอุปกรณ์ในเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ (PART)           2,579.7  28.8 3,427.0 22.3 3,677.8 19.3 
      ช้ินส่วนอุปกรณ์ในยำนพำหนะ (AUTO)  772.0  8.6 850.0 5.5 946.1 5.0 
      รำยไดจ้ำกส่วนงำนอื่นๆ (OTHER) 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
รวมรายได้จากการขาย   8,960.5  100.0  15,397.8 100 19,071.0 100.0 
ก าไรสุทธ ิ 407.7 4.5 636.4 4.1 727.2 3.8 
EBITDA 856.0 9.6 1,274.5 8.2 1,581.8 8.3 

 
ในปี 2564 – 2565 บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรเติบโตอย่ำงย ัง่ยืน จึงไดท้  ำกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือเพ่ิมศกัยภำพ

ของบริษทัฯ เพ่ือควำมยัง่ยืนในระยะยำว ไม่ว่ำจะเป็นกำรหำลูกคำ้ใหม่เพ่ือกระจำยควำมเส่ียงจำกกำรพ่ึงพำลูกคำ้รำย
ใหญ่ กำรลงทุนขยำยธุรกิจเพ่ือสร้ำงโรงงำนและซ้ือเคร่ืองจกัรเพ่ือปรับปรุงสำยกำรผลิตให้ทนัสมัย กำรลงทุนเพื่อ
ป้องกนักำรขำดแคลนน ้ำ ลงทุนในกำรพฒันำบุคลำกรและลงทุนในคุณภำพชีวิตของพนกังำน 

บริษทัอยูร่ะหว่ำงกำรน ำเทคโนโลยีมำใชใ้นสำยกำรผลิตเพ่ือเพ่ิมคุณภำพของผลิตภณัฑแ์ละเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรผลิตเพื่อสร้ำงโอกำสในกำรแข่งขนั เน่ืองจำกบริษทัตระหนักถึงกำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี หำกบริษทัไม่
ปรับตวัให้ทนักบัเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง บริษทัก็จะมีควำมเส่ียงท่ีจะด ำรงอยู่ได ้ดงันั้นในปีท่ีผ่ำนมำบริษทัจึงได้
ลงทุนขยำยธุรกิจและน ำเทคโนโลยีมำปรับปรุงสำยกำรผลิตเพ่ือสร้ำงควำมมัน่คงและยัง่ยืนในระยะยำว นอกจำกน้ี
บริษทัยงัประสบปัญหำภยัแลง้ท่ีเกิดขึ้นในจงัหวดัระยองซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีธุรกิจหลกัของบริษทัตั้งอยูท่  ำใหข้ำดแคลนน ้ำ ซ่ึง
จะส่งผลกระทบต่อกำรผลิตของบริษทัท ำให้ตอ้งหยุดสำยกำรผลิต บริษทัจึงไดล้งทุนเพ่ิมเติมเพ่ือสร้ำงโรงเก็บน ้ำขนำด
กว่ำ 361,700 ลูกบำศก์เมตร บนพ้ืนท่ี 71 ไร่ และติดตั้งระบบประปำใชใ้นโรงงำนของบริษทัเองเพ่ือแกปั้ญหำกำรขำด
แคลนน ้ ำในช่วงฤดูแลง้ นอกจำกน้ีบริษทัยงัสำมำรถช่วยเหลือชุมชนรอบ ๆ บริษทัไดใ้นกรณีท่ีเกิดภยัแลง้รุนแรง มี
วิกฤตท่ีคุกคำมกำรด ำเนินงำนอย่ำงย ัง่ยืนของบริษทั ไดแ้ก่ กำรระบำดของ COVID-19 และกำรขำดแคลนบุคลำกรท่ีมี
ทกัษะ ดงันั้นบริษทัจึงไดด้ ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ เพ่ือรับมือกบัวิกฤตกำรณ์เหล่ำน้ีให้ด ำเนินต่อไปอยำ่งย ัง่ยืนในระยะยำว 
บริษทัไดด้ ำเนินกำรดงัน้ี 1) กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19: บริษทัไดส้ร้ำงโรงพยำบำลสนำมเพื่อบริจำคให้กบั
โรงพยำบำลนิคมพฒันำ และเปิดศูนย ์โรงพยำบำลสนำม SNC ในพ้ืนท่ี SNC ท่ีอ  ำเภอนิคมพฒันำ จงัหวดัระยอง บริษทั
ยงัสร้ำงโรงงำนผลิตหน้ำกำกอนำมยัเพื่อแจกจ่ำยให้กบัพนกังำนเพื่อป้องกนักำรแพร่ระบำดของโรค บริษทัรุกจดัหำ
วคัซีนและชุดทดสอบ ATK ให้กบัพนกังำนของบริษทัทั้งในจงัหวดัสมุทรปรำกำรและระยอง นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัได้
บริจำควคัซีนและหน้ำกำกอนำมยัให้กบัชุมชนรอบบริษทัฯ ตลอดช่วงกำรระบำดของ COVID-19 2) กำรขำดแคลน
บุคลำกรท่ีมีทักษะ : บริษัทฯ ค ำนึงถึงกำรพัฒนำบุคลำกร จึงมีโครงกำรพัฒนำทักษะบุคลำกร “ SNC Human 
Development, Social Development Person” เพื่อรองรับกำรศึกษำในปัจจุบัน ตำมโครงกำรดังกล่ำวส่งผลให้ผล
ประกอบกำรปี 2564 - 2565 เพ่ิมขึ้น 
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รายได้ 
ส ำหรับปี 2565 บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยรวมเพ่ิมขึ้น 3,673.2 ลำ้นบำท หรือ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.9 เม่ือเทียบกบั

ช่วงเดียวกันของปีก่อนจำกแต่ละกลุ่มธุรกิจ ดัง น้ี  1)  OEM: รำยได้เ พ่ิมขึ้ น 3 ,326.3 ล้ำนบำท จำกค ำส่ัง ซ้ือ
เคร่ืองปรับอำกำศท่ีเพ่ิมขึ้น, ฮีตป๊ัมเพ่ิมขึ้น และเงินบำทอ่อนค่ำเม่ือเทียบกบัปีก่อน 2) PART: รำยไดเ้พ่ิมขึ้น 250.8 ลำ้น
บำท เน่ืองจำกไดรั้บค ำส่ังซ้ือช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำเพ่ิมขึ้น และมีกำรปรับรำคำตำมตน้ทุนวสัดุท่ี
เพ่ิมขึ้น 3) AUTO ไดรั้บค ำส่ังซ้ือเพ่ิมขึ้นหลงัจำกท่ีเคยชะลอตวัจำกผลกระทบโควิด และมีงำน new model ใหม่เพ่ิมเขำ้
มำ ท ำให้มีรำยไดเ้พ่ิมขึ้น 96.1 ลำ้นบำท  

ส ำหรับปี 2564 บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยรวมเพ่ิมขึ้น 6,437.3 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 71.8 เพ่ิมมำจำก
แต่ละกลุ่มธุรกิจดงัน้ี 1) กลุ่มงำน OEM ไดรั้บค ำส่ังซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ โทรทศัน์ และฮีทป๊ัมส ำหรับเคร่ืองท ำน ้ำร้อน
เพ่ิมขึ้นประกอบกบัมีกำรปรับรำคำขำยผลิตภณัฑ์ตูเ้ก็บเคร่ืองมือให้มีควำมเหมำะสมกบัโครงสร้ำงตน้ทุน และค่ำเงิน
บำทอ่อนค่ำเม่ือเทียบกบัปีก่อนท ำให้มีรำยไดเ้พ่ิมขึ้น 5,514.5 ลำ้นบำท 2) กลุ่มงำน EA PART ไดรั้บค ำส่ังซ้ือช้ินส่วน
เคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำเพ่ิมขึ้น ประกอบกบัมีกำรปรับรำคำขำยเพ่ิมขึ้นตำมรำคำวตัถุดิบท่ีสูงขึ้นท ำให้มี
รำยไดเ้พ่ิมขึ้น 846.4 ลำ้นบำท 3) กลุ่มงำน AUTO ไดรั้บค ำส่ังซ้ือเพ่ิมขึ้นหลงัจำกท่ีเคยชะลอตวัในปีก่อนจำกผลกระทบ
โควิด ประกอบกบัมีกำรปรับรำคำขำยเพ่ิมขึ้นตำมรำคำวตัถุดิบท่ีสูงขึ้นท ำให้มีรำยไดเ้พ่ิมขึ้น 78.0 ลำ้นบำท 

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

ก าไรสุทธ ิ
ในปี 2565 ก ำไรเพ่ิมขึ้น 90.8 ลำ้นบำท เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ เน่ืองจำกยอดขำยท่ีเพ่ิมขึ้น ก ำไรสุทธิเท่ำกบั 727.2 

ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำก ำไรสุทธิท่ีร้อยละ 3.8  
ปี 2564 ก ำไรเพ่ิมขึ้นจำกยอดขำยท่ีเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้บริษทัมีก ำไรสุทธิ 636.4 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 228.7 ลำ้นบำท 

คิดเป็นอตัรำก ำไรสุทธิท่ีร้อยละ 4.1  
ปี 2563 ก ำไรเพ่ิมขึ้นจำกยอดขำยท่ีเพ่ิมขึ้นโดยกำรปรับแผนกำรด ำเนินธุรกิจและกำรควบคุมค่ำใชจ้่ำยในช่วง

ท่ีเกิดกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้บริษทัมีก ำไรสุทธิ 407.7 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 68.4 ลำ้นบำท คิดเป็น
อตัรำก ำไรสุทธิท่ีร้อยละ 4.5 

 
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 

รำยกำร 
31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2565 

ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ 
สินทรัพย ์  7,769.7   100.0  13,946.7 100 13,657.2 100.0 
หน้ีสิน  4,191.6   53.9  9,036.0 64.8 8,397.8 61.5 
ส่วนของผูถื้อหุ้น  3,578.1   46.1  4,910.7 35.2 5,259.4 38.5 
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สินทรัพย์ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สินทรัพยร์วม 13,657.2 ลำ้นบำท (2564: 13,946.7 ลำ้นบำท) ลดลง 289.5 ลำ้นบำท 

2.1 % เน่ืองจำก: 
▪  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้น 199 ลำ้นบำท จำกกำรรับช ำระจำกลูกหน้ีกำรคำ้ 
▪ ลูกหน้ีกำรค้ำเพ่ิมขึ้น 371 ล้ำนบำท ซ่ึงเป็นปริมำณผนัแปรตำมยอดขำยท่ีเพ่ิมขึ้นจำกธุรกิจผลิตและ

ประกอบเคร่ืองปรับอำกำศ (OEM) 
▪ สินคำ้คงคลงัลดลง 1,541 ลำ้นบำท ซ่ึงลดลงตำมยอดขำยในธุรกิจ OEM 
▪ ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์เพ่ิมขึ้น 402 ลำ้นบำท จำกกำรขยำยกำรซ้ือท่ีดิน ธุรกิจอำคำรโรงงำน และกำร

ซ้ือเคร่ืองจกัรในจงัหวดัระยอง 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสินทรัพยร์วมจ ำนวน 13,946.7 ลำ้นบำท (ปี 2563: 7,769.7 ลำ้นบำท) เพ่ิมขึ้น 
6,177 ลำ้นบำท คิดเป็น 79.5% รำยกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

▪ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้น 1,094.5 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นจำกกำรจดัหำเงินเพ่ือใชห้มุนเวียน
ในกิจกำร 

▪ ลูกหน้ีกำรคำ้เพ่ิมขึ้น 1,557 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวนเงินท่ีผนัแปรตำมยอดขำยท่ีเพ่ิมขึ้นจำกกำรเติบโตใน
ธุรกิจรับจำ้งผลิตและประกอบเคร่ืองปรับอำกำศ (OEM) 

▪ สินคำ้คงเหลือเพ่ิมขึ้น 1,953 ลำ้นบำท ซ่ึงเพ่ิมขึ้นในทิศทำงเดียวกบักำรเพ่ิมขึ้นของรำยไดจ้ำกธุรกิจ 
OEM 

▪ ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ เพ่ิมขึ้น 1,738 ลำ้นบำท จำกกำรขยำยธุรกิจสร้ำงโรงงำนและซ้ือเคร่ืองจกัร ท่ี
จงัหวดัระยอง   

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

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

▪ สินค้ำคงเหลือเพ่ิมขึ้น 861.3 ล้ำนบำท ซ่ึงเพ่ิมขึ้นในทิศทำงเดียวกับกำรเพ่ิมขึ้นของรำยไดจ้ำกธุรกิจ 
OEM  โดยระยะเวลำกำรหมุนของสินคำ้ปี 2563 เท่ำกบั 43 วนั (ปี 2562 : 25 วนั) 

▪ ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ เพ่ิมขึ้น 543.5 ลำ้นบำท จำกกำรขยำยธุรกิจสร้ำงโรงงำนและส่ังซ้ือเคร่ืองจกัร
ท่ีระยอง 

▪ สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชจ้ำกท่ีบริษทัเช่ำคลงัสินคำ้และโรงงำน 294.4 ลำ้นบำท (สัญญำเช่ำตำม TFRS 16)  
หนีสิ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีหน้ีสินรวม 8,397.8 ลำ้นบำท (ปี 2564: 9,036.0 ลำ้นบำท) ลดลง 638.2 ลำ้นบำท 

หรือ 7.1 % เน่ืองจำก 
▪ เจำ้หน้ีกำรคำ้ลดลง 1,364.6 ลำ้นบำท เน่ืองจำกช ำระตำมก ำหนดช ำระตำมปกติธุรกิจ 
▪ เงินกูยื้มระยะส้ันลดลง จ ำนวน 196.9 ลำ้นบำท เน่ืองจำกช ำระตำมก ำหนดช ำระ 
▪ เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมขึ้น 977.3 ลำ้นบำท เป็นกำรกูย้ืมเพื่อลงทุนในโรงงำนและ

เคร่ืองจกัรรองรับกำรเพ่ิมก ำลงักำรผลิต 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  มีหน้ีสินรวมจ ำนวน 9,036.0 ลำ้นบำท (ปี 2563: 4,191.6 ลำ้นบำท) เพ่ิมขึ้น จ ำนวน 

4,844.4 ลำ้นบำท คิดเป็น 115.6% รำยกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 
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▪ เจำ้หน้ีกำรคำ้เพ่ิมขึ้น 3,254.5 ลำ้นบำท ซ่ึงผนัแปรตำมตำมยอดซ้ือวตัถุดิบและยอดขำยท่ีเพ่ิมขึ้น 
▪ เงินกูยื้มระยะส้ันเพ่ิมขึ้น จ ำนวน 825.1 ลำ้นบำท เป็นเงินกูย้ืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร

และเพื่อใชใ้นกำรขยำยธุรกิจสร้ำงโรงงำนและส่ังซ้ือเคร่ืองจกัร 
▪ เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมขึ้น 669.8 ลำ้นบำท เป็นกำรกูย้ืมเพื่อลงทุนในโรงงำนและ

เคร่ืองจกัรรองรับกำรเพ่ิมก ำลงักำรผลิต 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  มีหน้ีสินรวมจ ำนวน 4,191.6 ลำ้นบำท (ปี 2562: 1,999.1 ลำ้นบำท) เพ่ิมขึ้น จ ำนวน 

2,192.5 ลำ้นบำท คิดเป็น 109.7% รำยกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 
▪ เจำ้หน้ีกำรคำ้เพ่ิมขึ้น 971.6 ลำ้นบำท ซ่ึงผนัแปรตำมตำมยอดซ้ือวตัถุดิบและยอดขำยท่ีเพ่ิมขึ้น 
▪ เงินกูยื้มระยะส้ันท่ีเพ่ิมขึ้นในปี 2563 จ ำนวน 541.0 ลำ้นบำท เป็นเงินกูย้ืมเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน

ในกิจกำรและรักษำสภำพคล่องในช่วงท่ีบริษทัไดรั้บผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-
19 

▪ เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมขึ้น 669.8 ลำ้นบำท เป็นกำรกูย้ืมเพื่อลงทุนในโรงงำนและ
เคร่ืองจกัรรองรับกำรเพ่ิมก ำลงักำรผลิต 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส่วนของผูถื้อหุ้นประกอบดว้ย ทุนท่ีออกและช ำระแลว้ ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญั และก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 31 

ธันวำคม 2563-2565 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้น (เฉพำะส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่) จ ำนวน 3,482.7 ล้ำนบำท และ 
4,785.4 ลำ้นบำท และ 5,110.5 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงกำรเพ่ิมขึ้นของส่วนของผูถื้อหุ้นมำจำกกำรเพ่ิมทุน และก ำไร
เบด็เสร็จรวมของบริษทั (เฉพำะส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่) หกัดว้ยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น   

 โครงสร้างเงินทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563-2565 บริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนท่ี 1.2 เท่ำ 1.8 เท่ำ และ 1.6 เท่ำ  ตำมล ำดบั  
ในปี 2565 อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนลดลงเหลือ 1.6 เท่ำ เน่ืองจำกเจำ้หน้ีกำรคำ้ลดลง จำกกำรช ำระเงินครบตำม

ก ำหนดของเง่ือนไขกำรคำ้ 
ในปี 2564 บริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเพ่ิมขึ้นเป็น 1.8 เท่ำ โดยมีสำเหตุมำจำกกำรเจำ้หน้ีกำรคำ้ท่ีเพ่ิมขึ้น

สูงในไตรมำส 4 ตำมสัดส่วนยอดขำยท่ีเพ่ิมขึ้น และเงินกูยื้มระยะส้ันและระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวียนในกิจกำร 

ในปี 2563 บริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทนุเพ่ิมขึ้นเป็น 1.2 เท่ำ โดยมีสำเหตุจำกกำรเงินกูยื้มระยะส้ันและระยะ
ยำวจำกสถำบันกำรเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร และรองรับแผนกำรขยำยธุรกิจงำนรับจำ้งผลิตและ
ประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ  
4.2 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

ปัจจยัท่ีอำจมีผลต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัอย่ำงมีนัยส ำคญั ประกอบดว้ย กำรยำ้ยฐำนกำรผลิตของกลุ่ม
ลูกคำ้ กำรเกิดสงครำมระหว่ำงประเทศ ส่งผลกระทบต่อภำวะเศรษฐกิจโลก โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

การย้ายฐานการผลิตของกลุ่มลูกค้า 
ปัจจุบนักลุ่มลูกคำ้หลกัของธุรกิจรับจำ้งผลิตและประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ ไดแ้ก่ บริษทัเจำ้ของแบรนด์สินคำ้

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำในต่ำงประเทศ ท่ีตอ้งกำรขยำยฐำนกำรผลิตสินคำ้ในประเทศไทย อย่ำงไรก็ตำมหำกในอนำคต กลุ่ม
ลูกคำ้ดงักล่ำวมีกำรยำ้ยฐำนกำรผลิตซ่ึงอำจมีสำเหตุจำก ตน้ทุนกำรผลิตท่ีต ่ำกว่ำประเทศไทย นโยบำยทำงกำรคำ้ และ
นโยบำยทำงภำษีท่ีอำจเกิดขึ้ นในอนำคต อำจส่งผลให้เกิดกำรยกเลิกกำรว่ำจ้ำงให้บริษัทผลิตและประกอบ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำก็ส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั  
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สงครามรัสเซียและยูเครน 
สงครำมรัสเซียและยูเครนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในยุโรป รัสเซีย ซ่ึงเป็นผูส่้งออกน ้ ำมนัและ

ก๊ำซธรรมชำติรำยใหญ่ ไดล้ดกำรจดัหำก๊ำซ ดงันั้นรำคำก๊ำซธรรมชำติจึงพุ่งสูงขึ้นตำมไปดว้ย บริษทัผลิตป๊ัมควำมร้อนท่ี
ใชใ้นเคร่ืองท ำน ้ำอุ่นไฟฟ้ำและส่งออกไปยงัประเทศในแถบยุโรป ซ่ึงยอดขำยป๊ัมควำมร้อนประมำณ 5% ของยอดขำย
ทั้งหมด รำคำก๊ำซธรรมชำติท่ีเพ่ิมขึ้นดงักล่ำวส่งผลให้ผูบ้ริโภคในกลุ่มประเทศยุโรปหนัมำใชเ้คร่ืองท ำน ้ ำร้อนแบบป๊ัม
ควำมร้อนของบริษทัมำกขึ้น อีกทั้งรำคำน ้ำมนัท่ีเพ่ิมสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อตน้ทุนกำรขนส่งสินคำ้ อยำ่งไรก็ตำมบริษทั
ใชวิ้ธีบวกตน้ทุนในกำรก ำหนดรำคำขำย ลูกคำ้รับภำระค่ำขนส่ง ดงันั้นบริษทัจึงไม่ไดรั้บผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัจำก
ค่ำขนส่งท่ีเพ่ิมขึ้น 

เศรษฐกิจสหรัฐฯ 
ธนำคำรกลำงสหรัฐ ปรับขึ้นอตัรำดอกเบ้ียเพ่ือต่อสู้กบัอตัรำเงินเฟ้อ ส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตวัลง 

เหตุกำรณ์ดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อก ำลงัซ้ือของผูบ้ริโภคและอำจท ำให้ค  ำส่ังซ้ือจำกตลำดสหรัฐฯ ชะลอออกไป 
อยำ่งไรก็ตำมบริษทัประเมินว่ำผลกระทบดงักล่ำวน่ำจะเป็นผลกระทบระยะส้ัน (ไม่เกิน 1 ปี) 
4.3 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ  

  2563 2564 2565 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 1.2 1.1 1.2 
ระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 37 42 53 
ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ีย วนั 43 60 53 
ระยะเวลำช ำระหน้ี วนั 78 98 99 
วงจรเงินสด วนั 2 4 7 
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล ร้อยละ 52.9 51.2 52.3 

 
อัตราส่วนสภาพคล่อง  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563- 2565 บริษทัมีอตัรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกบั 1.2 เท่ำ 1.1 เท่ำ และ 1.2 เท่ำ ตำมล ำดบั 

อตัรำส่วนสภำพคล่องเพ่ิมขึ้นจำกปีก่อน ซ่ึงเป็นผลจำกกำรเพ่ิมขึ้นของเงินกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงินเพ่ือเสริม
สภำพคล่อง และกำรลดลงของสินคำ้คงเหลือและเจำ้หน้ีกำรคำ้  

วงจรเงินสด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563-2565 บริษทัมีวงจรเงินสดเท่ำกบั 2 วนั 4 วนั และ 7 วนั ตำมล ำดบั  
ในปี 2565 บริษทัมีวงจรเงินสดท่ีเพ่ิมขึ้น อยู่ท่ี 7 วนั เน่ืองจำกบริษทัไดส่ั้งซ้ือสินคำ้และวตัถุดิบเพ่ิมสูงขึ้นเพื่อ

รองรับกำรผลิตสินคำ้ส ำหรับกำรส่งมอบในช่วงตน้ปี 2566 จึงท ำให้ระยะเวลำในกำรขำยสินคำ้เฉล่ียเพ่ิมขึ้น  
ในปี 2564 บริษทัมีวงจรเงินสดท่ีเพ่ิมขึ้น อยู่ท่ี 4 วนั เน่ืองจำกบริษทัไดส่ั้งซ้ือสินคำ้และวตัถุดิบเพ่ิมสูงขึ้นเพื่อ

รองรับกำรผลิตสินคำ้ส ำหรับกำรส่งมอบในช่วงตน้ปี 2565 จึงท ำให้ระยะเวลำในกำรขำยสินคำ้เฉล่ียเพ่ิมขึ้น  
ในปี 2563 บริษทัมีวงจรเงินสดอยู่ท่ี 2 วนั เน่ืองจำกบริษทัไดส่ั้งซ้ือสินคำ้และวตัถุดิบเพ่ือรองรับกำรผลิต

สินคำ้ส ำหรับกำรส่งมอบในช่วงตน้ปี 2564 จึงท ำให้ระยะเวลำในกำรขำยสินคำ้เฉล่ียเพ่ิมขึ้น  
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อัตราการจ่ายเงินปันผล 
บริษทัก ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิหลงัหักภำษีและส ำรองตำม

กฎหมำย โดยในปี 2563-2565 บริษทัมีกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละปีจ ำนวน 0.75 บำทต่อหุ้น 0.90 
บำทต่อหุ้น และ 1.05 บำทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ำรวม 215.8 ลำ้นบำท 325.99 ลำ้นบำท และ 380 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และ
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลท่ี ร้อยละ 52.9 ร้อยละ 51.2 และ ร้อยละ 52.3 ของก ำไรสุทธิ ตำมล ำดบั 

 
การวิเคราะห์กระแสเงินสดและสภาพคล่อง 
กำรเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดของบริษทัในระหว่ำงปี 2563 - 2565 สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

กระแสเงินสด  (หน่วย: ลำ้นบำท) 2563 2564 2565 

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 618.4 920.6     1,441.7  
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (1,129.7) (1,755.9) (1,430.8)  
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน 908.3 1,906.3        234.4  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ 397.1 1,071.0        245.3  
ผลกระทบอตัรำแลกเปล่ียนต่อเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 1.2 23.6 (46.1)  
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ตน้งวด 836.8 1,235.0     2,329.6  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด 1,235.1 2,329.6     2,528.8  

 
ในปี 2565 บริษทัมีเงินสดรับสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด ำเนินงำน 1,441.7 ลำ้นบำท บริษทัมีเงินสดสุทธิใชไ้ปใน

กิจกรรมลงทุน 1,430.8 ลำ้นบำท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนเพื่อขยำยโรงงำนรองรับธุรกิจรับจำ้งผลิตและประกอบ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำในโรงงำนจงัหวดัระยอง เงินสดรับจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 234.4 ลำ้นบำท โดยไดม้ำจำกเงินกูย้ืมจำก
สถำบนักำรเงินเพื่อใชใ้นกำรขยำยธุรกิจและเพื่อใชห้มุนเวียนในกิจกำร ส่งผลให้ในปี 2565 บริษทัมีเงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น 
245.3 ลำ้นบำท และมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 จ ำนวน 2,528.8 ลำ้นบำท 

ในปี 2564 บริษทัมีเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 920.6 ลำ้นบำท บริษทัมีเงินสดสุทธิใชไ้ป
ในกิจกรรมลงทุนจ ำนวน 1,755.9 ลำ้นบำท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนเพื่อขยำยโรงงำนรองรับธุรกิจรับจำ้งผลิตและ
ประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำในโรงงำนจงัหวดัระยอง และมีเงินสดได้มำจำกกิจกรรมจดัหำเงินจ ำนวน 1,906.3 ลำ้นบำท 
โดยไดม้ำจำกกำรเงินเพ่ิมทุนและเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินเพื่อใชใ้นกำรขยำยธุรกิจและเพื่อใชห้มุนเวียนในกิจกำร
ส่งผลให้ในปี 2564 บริษทัมีกระแสเงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น 1,071.0 ลำ้นบำท และมีรำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิน
สด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 จ ำนวน 2,329.6 ลำ้นบำท 

ในปี 2563 บริษทัมีเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 618.4 ลำ้นบำท บริษทัมีเงินสดสุทธิใชไ้ป
ในกิจกรรมลงทุนจ ำนวน 1,129.7 ลำ้นบำท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนเพื่อขยำยโรงงำนรองรับธุรกิจรับจำ้งผลิตและ
ประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำและตูเ้ก็บเคร่ืองมือในโรงงำนจงัหวดัระยอง และมีเงินสดไดใ้นกิจกรรมจดัหำเงินจ ำนวน 908.3 
ลำ้นบำท โดยส่วนใหญ่เป็นเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินเพื่อใชใ้นกำรขยำยธุรกิจ ส่งผลให้ในปี 2563 บริษทัมีกระแสเงิน
สดสุทธิเพ่ิมขึ้น 397.1 ลำ้นบำท และมีรำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 
1,235.1 ลำ้นบำท 
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ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 
สรุปรายงานของผู้สอบบัญชี 

 ผูส้อบบญัชีไดใ้ห้ควำมเห็นในหนำ้รำยงำนของผูส้อบบญัชีต่องบกำรเงินรวมของบริษทัประจ ำปี 2563 - 2565 ดงัน้ี 
งบกำรเงิน สรุปรำยงำนของผูส้อบบญัชี 

งบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวำคม 2565 

 ผูส้อบบญัชี ไดแ้ก่ นำงสำวมำริษำ ธรำธรบรรพกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 
5752 จำกบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีท่ีได้รับควำม
เห็นชอบจำกส ำนกังำน กลต. 

 ผูส้อบบญัชีได้ให้ควำมเห็นไวใ้นรำยงำนผูส้อบบญัชีอย่ำงไม่มีเง่ือนไขว่ำ งบกำรเงิน
รวมแสดงฐำนะกำรเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 ผลกำรด ำเนินงำนและ
กระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคัญตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

งบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวำคม 2564 

 ผูส้อบบญัชี ไดแ้ก่ นำงสำวมำริษำ ธรำธรบรรพกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 
5752 จำกบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีท่ีได้รับควำม
เห็นชอบจำกส ำนกังำน กลต. 

 ผูส้อบบญัชีได้ให้ควำมเห็นไวใ้นรำยงำนผู้สอบบญัชีอย่ำงไม่มีเง่ือนไขว่ำ งบกำรเงิน
รวมแสดงฐำนะกำรเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 ผลกำรด ำเนินงำนและ
กระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคัญตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

งบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวำคม 2563 

 ผูส้อบบญัชี ไดแ้ก่ นำงสำวมำริษำ ธรำธรบรรพกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 
5752 จำกบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีท่ีได้รับควำม
เห็นชอบจำกส ำนกังำน กลต. 

 ผูส้อบบญัชีได้ให้ควำมเห็นไวใ้นรำยงำนผูส้อบบญัชีอย่ำงไม่มีเง่ือนไขว่ำ งบกำรเงิน
รวมแสดงฐำนะกำรเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ผลกำรด ำเนินงำนและ
กระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคัญตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

 
สรุปงบการเงินของบริษัท 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 – 2565 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
งบกำรเงินรวม 

31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2565 
ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ 

 สินทรัพย์       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  1,235.0   15.9   2,329.6   16.7   2,528.8   18.5  
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  1,099.9   14.2   2,656.9   19.1   2,981.6   21.9  
เงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  27.4   0.4   25.6   0.2   25.6   0.2  
สินคำ้คงเหลือ  1,408.2   18.1   3,361.0   24.1   1,820.5   13.3  
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น  116.7   1.5   158.9   1.1   138.1   1.0  

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  3,887.2   50.0   8,532.0   61.2   7,494.6   54.9  
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอื่น  28.5   0.4   31.3   0.2   53.6   0.4  
เงินลงทุนในบริษทัร่วม  -   -   -   -   -     -    
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  226.8   2.9   41.9   0.3   348.9   2.6  
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
งบกำรเงินรวม 

31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2565 
ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  3,174.4   40.9   4,912.0   35.1   5,314.2   38.9  
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้  294.4   3.8   244.7   1.8   224.0   1.6  
สินทรัพยไ์ม่มตีวัตน  53.3   0.7   45.0   0.3   46.9   0.3  
สิทธิในกำรให้บริกำรจำกขอ้ตกลงสัมปทำน  -   -   35.8   0.3   65.5   0.5  
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีสุทธิ  50.8   0.7   36.4   0.3   24.0   0.2  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น  54.4   0.7   67.6   0.5   85.5   0.6  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน  3,882.6   50.0   5,414.7   38.8   6,162.6   45.1  

รวมสินทรัพย์  7,769.8   100.0   13,946.7   100.0   13,657.2   100.0  

 หน้ีสิน       
เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน  710.0   9.1   1,535.1   11.0   1,338.2   9.8  
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน  2,249.9   29.0   5,504.4   39.5   4,139.8   30.3  
รำยไดร้อตดับญัชีส่วนท่ีรับรู้ภำยในปี   2.2   -     2.2   -     2.2   0.0  
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพยท่ี์ครบก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  44.7   0.6   189.6   1.4   249.9   1.8  
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  202.2   2.6   278.6   2.0   567.4   4.2  

ท่ีครบก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี          

ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน  28.4   0.4   27.5   0.2   37.0   0.3  
ท่ีครบก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี          

ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคำ้งจ่ำย  28.7   0.4   42.0   0.3   70.3   0.5  
หน้ีสินทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน  0.9   -     0.6   -     4.8   0.0  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  10.6   0.1   15.1   0.1   14.3   0.1  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน  3,277.6   42.2   7,595.1   54.5   6,423.9   47.0  
เจำ้หน้ีอ่ืนไม่หมุนเวยีน  -   -   7.3   0.1   7.8   0.1  
รำยไดร้อตดับญัชี  46.0   0.6   43.8   0.3   41.5   0.3  
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  -   -   127.8   0.9   -     -    
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  545.0   7.0   976.5   7.0   1,665.0   12.2  
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ  272.7   3.5   230.1   1.6   191.1   1.4  
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  -    -      -    -      -     -    
ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน  50.3   0.6   55.4   0.4   59.0   0.4  
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน   -       -       -       -      9.5   0.1  
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน  914.0   11.8   1,440.9   10.3   1,973.9   14.5  
รวมหน้ีสิน  4,191.6   53.9   9,036.0   64.8   8,397.8   61.5  
       

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนจดทะเบียน   287.8   3.7   400.0   2.9   400.0   2.9  
ทุนท่ีออกและช ำระแลว้  287.8   3.7   362.2   2.6   362.2   2.7  
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญั  1,213.6   15.6   2,086.4   15.0   2,086.4   15.2  
ก ำไร (ขำดทุน) สะสม       
ทุนส ำรองตำมกฎหมำย  75.7   1.0   50.5   0.4   50.5   0.4  
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  1,910.0   24.6   2,281.3   16.4   2,621.2   19.2  

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้น  (4.4)  (0.1)  (6.1)  -    (9.8) (0.1) 
รวมส่วนของบริษทัใหญ ่  3,482.7   44.8   4,785.4   34.3   5,110.5   37.4  
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ  95.5   1.2   125.3   0.9   148.9   1.1  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  3,578.2   46.1   4,910.7   35.2   5,259.4   38.5  
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  7,769.8   100.0   13,946.7   100.0   13,657.2   100.0  
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี 2563 - 2565 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
งบกำรเงินรวม 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรขำย  8,960.5   98.6   15,397.8   98.9   19,071.0   98.7  
รำยไดอ้ื่น  128.2   1.4   165.3   1.1   248.4   1.3  
รายได้รวม  9,088.7   100.0   15,563.1   100.0   19,319.4   100.0  
ตน้ทุนขำย  8,166.2   89.8   14,197.6   91.2   17,757.1   91.9  
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย  158.1   1.7   212.6   1.4   201.7   1.0  
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร  286.6   3.2   332.8   2.1   363.8   1.9  
ค่ำใชจ้่ำยทำงตรงท่ีเกิดจำกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  1.6   -     1.7   -     2.0   0.0  
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้  4.2   -     -     -     -     -    
ค่าใช้จ่ายรวม  8,616.7   94.8   14,744.7   94.7   18,324.6   94.8  

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้  472.0   5.2   818.4   5.3   994.8   5.2 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน  48.7   0.5   70.6   0.5   109.7   0.6  
ก าไรก่อนภาษีเงินได้  423.3   4.7   747.8   4.8   885.1   4.6  
ภำษีเงินได ้  10.7   0.1   97.7   0.6   134.1   0.7  
ก าไรส าหรับปี  412.6   4.5   650.1   4.2   751.0   3.9  

ก าไรสุทธิส าหรับปีปรับปรุงรายการพิเศษ  412.6   4.5   650.1   4.2   751.0   3.9  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน       
รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไร
หรือขาดทุนในภายหลัง     

(9.5)  

ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวดัมูลค่ำใหมข่องผลประโยชน์
พนกังำนท่ีก ำหนดไว ้

 2.2   -     -     -     -     -    

ผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีก ำหนดให้วดัมูลค่ำ
ดว้ยมูลค่ำยตุิธรรม 

 (2.1)  -     (2.1)  -     7.3   -    

ภำษีเงินไดข้องรำยกำรท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก ำไร
หรือขำดทุนในภำยหลงั 

 -     -     0.4   -    (1.5)   -    

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี-สุทธิจากภาษ ี  0.1   -     (1.7)  -    (3.7)   -    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  412.7   4.5   648.4   4.2   747.3   3.9  

ส่วนของก าไรส าหรับปีที่เป็นของ          
ส่วนของบริษทัใหญ ่  407.7   4.5   636.4   4.1   727.2   3.8  
ส่วนไดเ้สียท่ีไมม่ีอ ำนำจควบคมุ  4.9   -     13.7   0.1   23.8   0.1  
ก าไรส าหรับปี  412.6   4.5   650.1   4.2   751.0   3.9  

ส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมท่ีเป็นของ          
ส่วนของบริษทัใหญ ่  407.7   4.5   634.7   4.1   723.5   3.8  
ส่วนไดเ้สียท่ีไมม่ีอ ำนำจควบคมุ  5.0   -     13.7   0.1   23.8   0.1  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  412.7   4.5   648.4   4.2   747.3   3.9  

ก าไรต่อหุ้น    
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท) 1.42 2.02 2.01 
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (ลำ้นหุ้น) 287.7 315.5 362.2 
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งบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 – 2565 

งบกระแสเงินสด 
งบกำรเงินรวม 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
ก ำไรส ำหรับปี  412.6   650.1  751.0  
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้    

(ผลประโยชน) ภำษีเงินได ้  10.7   97.7  134.1  
ตน้ทุนทำงกำรเงิน  48.7   70.6  109.7  
ค่ำเส่ือมรำคำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  377.7   457.7  598.0  
ค่ำเส่ือมรำคำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  1.7   1.7  1.9  
ค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้  32.2   30.9  33.8  
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  9.6   10.4  10.9  
(กลบัรำยกำร) ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน  (15.9)  5.7  5.4  
(ก ำไร) ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้น  (2.1)  (10.6) (91.8) 
ผลขำดทุนจำกสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง  0.9   (0.4) 1.8  
ส่วนแบ่งขำดทุนของบริษทัร่วมท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจำกภำษี)   4.3   -     - 
(กลบัรำยกำร) หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ  0.4   -    -  
(กลบัรำยกำร) ขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำสินคำ้  7.0   84.0  (59.4) 
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  0.1   (1.1) (2.6) 
ผลขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  4.4   5.4  1.9  
ผลต่ำงจำกกำรลดค่ำเช่ำ  0.2   (2.9) (5.2) 
ดอกเบ้ียรับ  (8.4)  (2.5) (2.4) 
  884.1   1,396.7  1,487.1  
กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน    

ลูกหน้ีกำรคำ้  (156.8)  (1,553.1) (418.4) 
ลูกหน้ีอ่ืน  (57.7)  (1.0) 46.8  
สินคำ้คงเหลือ  (868.2)  (2,036.8) 1,599.9  

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น  17.7   (42.3) 20.8  
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนท่ีไม่ใช่เงินสดที่เป็นหลกัประกนั  (5.0)  -  -  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น  (36.6)  (13.1) (18.0) 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน  961.7   3,238.2  (1,179.7) 
จ่ำยผลประโยชน์พนกังำน  (10.0)  (0.8) (1.7) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  (2.7)  4.6  (0.8) 
รำยไดร้อตดับญัชี  (10.5)  (2.2) (2.2) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน  (4.4)  -  0.4  
ภำษีเงินไดจ้่ำยออก  (93.2)  (69.6) (92.5) 
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการด าเนินงาน  618.4   920.6  1,441.7  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

    เงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุนของส่วนไดเ้สียท่ีไมม่ีอ  ำนำจควบคมุ  -   15.0  -  
เงินสดจ่ำยเพื่อซ้ือเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน  (7.5)  (5.0) (15.0) 
เงินสดจ่ำยเพื่อซ้ืออสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  (148.7)  -  (295.9) 

เงินสดรับจำกกำรขำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  2.6   2.2  14.3  
เงินสดจ่ำยเพื่อซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  (974.7)  (1,759.5) (1,094.1) 
เงินสดจ่ำยเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มตีวัตน  (10.1)  (2.0) (12.9) 
เงินสดจ่ำยเพื่อซ้ือสิทธิในกำรให้บริกำรจำกขอ้ตกลงสัมปทำน  -   (11.0) (29.6) 
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งบกระแสเงินสด 
งบกำรเงินรวม 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท 

เงินให้กูย้ืมระยะส้ัน  (63.0)  -  -  
เงินสดรับช ำระคืนจำกเงินให้กูย้ืมระยะส้ัน  63.0   -  -  
เงินสดรับช ำระคืนจำกเงินให้กูย้ืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  8.0   1.8  -  
เงินให้กูย้ืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (8.0)  -  -  
ดอกเบ้ียรับ  8.7   2.6  2.4  
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (1,129.7)  (1,755.9) (1,430.8) 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

เงินสดจ่ำยเพื่อซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไมม่ีอ  ำนำจควบคมุโดยอ ำนำจควบคุมไม่เปล่ียนแปลง  (15.1)  -  (0.2) 
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นทุนสุทธิจำกค่ำใชจ้่ำยทำงตรงท่ีเก่ียวขอ้ง  -   947.2  -  
เงินสดรับจำกเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน  4,864.4   4,365.8  2,093.7  
เงินสดจ่ำยเพื่อช ำระเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน  (3,654.2)  (3,032.1) (1,318.4) 
เงินสดจ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ  (38.9)  (37.1) (48.4) 
เงินปันผลจ่ำยให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั  (201.4)  (278.1) (398.4) 
เงินปันผลจ่ำยให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม  (13.0)  -  -  

ดอกเบ้ียจ่ำย  (33.4)  (59.4) (93.9) 
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  908.4   1,906.3  234.4  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน  397.1   1,071.0  245.3  
ผลกระทบของอตัรำแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  1.2   23.6  (46.1) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ  398.3   1,094.6  199.2  
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ ตน้งวด  836.7   1,235.0  2,329.6  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ปลายงวด  1,235.0   2,329.6  2,528.8  

 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั หน่วย ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
 อัตราส่วนสภาพคล่อง     

อตัรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 1.2 1.1 1.2 
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว  เท่ำ 0.7 0.6 0.9 
อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด  เท่ำ 0.2 0.2 0.3 
อตัรำส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีกำรคำ้  เท่ำ 9.7 8.6 6.9 
ระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 37 42 53 
อตัรำส่วนหมุนเวียนสินคำ้คงเหลือ/1 เท่ำ 8.4 6.0 6.9 
ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ีย  วนั 43 60 53 
อตัรำส่วนหมุนเวียนเจำ้หน้ี  เท่ำ 4.6 3.7 3.7 
ระยะเวลำช ำระหน้ี  วนั 78 98 99 
วงจรเงินสด  วนั 2 4 7 

 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร     
อตัรำก ำไรขั้นตน้  ร้อยละ  8.7  7.7 6.8 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ  3.9  4.2 3.9 
อตัรำก ำไรอื่น  ร้อยละ  1.4  1.1 0.3 
อตัรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร /2 ร้อยละ  177.7  141.0 193.2 
อตัรำก ำไรสุทธิ  ร้อยละ  4.5  4.2 3.9 
อตัรำก ำไรสุทธิปรับปรุงรำยกำรพิเศษ/3 ร้อยละ  4.5  4.2 3.9 
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อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั หน่วย ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
อตัรำผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น/4 ร้อยละ  12.2  15.4 15.0 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์/5 ร้อยละ  6.3  6.0 6.1 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยถ์ำวร /6 ร้อยละ 27.2 27.4 28.0 
อตัรำหมุนเวียนของสินทรัพย ์/7 เท่ำ  1.4  1.4 1.6 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  เท่ำ 1.2 1.8 1.6 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ีย/7 เท่ำ 9.7 11.6 9.1 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผูกพนั (Cash basis) /8  เท่ำ 0.1 0.2 0.5 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผูกพนั (Cash basis) ปรับปรุง/9 เท่ำ 3.8 1.2 1.3 

อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล ร้อยละ 52.9 51.2 52.3 

หมายเหต ุ
/1 อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ ค านวณโดยตน้ทนุขายหารดว้ยสินคา้คงเหลือรวม (เฉล่ีย) 
/2 อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร ค านวณโดยใชก้ระแสเงินสดจากการด าเนินงานภายหลงัปรบัปรุงก าไรจากการจ าหน่ายทรพัยส์ิน / ก าไรจากการ

ด าเนินงาน 
/3 อัตราก าไรสุทธิปรบัปรุงรายการพิเศษ ค านวณโดยปรบัปรุง รายการก าไรจากการจ าหน่ายสิทธิการเช่าท่ีดิน อาคารและโรงงาน ( “ก ำไรจำกกำร

จ ำหน่ำยทรัพย์สิน”) และการตัดจ าหน่ายส่วนต่อเติมอาคารเมื่อมีการย้ายโรงงานและการจ่ายเงินชดเชยพนักงานรวมถึงการบันทึกส ารอง
ผลประโยชนพ์นกังานตามกฎหมาย (“เงนิชดเชย”)  

/4  อัตราผลตอบแทนของผูถ้ือหุน้ ค านวณโดยก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ภายหลงัปรบัปรุงรายการก าไรจากการจ าหน่ายทรพัยส์ินและเงิน
ชดเชยหารดว้ยส่วนของผูถ้ือหุน้ เฉพาะส่วนของบริษัทใหญ่เฉล่ีย  

/5  อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ ค านวณโดยก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ภายหลงัปรบัปรุงรายการก าไรจากการจ าหน่ายทรพัยส์ินและเงิน
ชดเชยหารดว้ยสินทรพัยร์วมเฉล่ีย 

/6  อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร ค านวณโดยก าไรสทุธิ หลงัปรบัปรุงรายการก าไรจากการจ าหน่ายทรพัยส์ินและเงินชดเชย บวกดว้ยค่าเสื่อม
ราคาหารดว้ยสินทรพัยถ์าวรสทุธิเฉล่ีย 

/7 อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ ค านวณก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษี (EBIT) หาร ดอกเบีย้จ่าย (Interest) 
/8  อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash basis) ค านวณโดยกระแสเงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การด าเนินงาน หารดว้ยผลรวมของ 

(1) เงินสดจ่ายคืนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ (2) เงินสดจ่ายซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุ และ (3) เงินปันผลจ่าย (การ
จ่ายช าระหนีส้ิน + รายจ่ายลงทนุ + ซือ้สินทรพัย+์เงินปันผลจ่าย 

/9  อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน (Cash basis) ปรบัปรุง ค านวณโดยกระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การด าเนินงานหารดว้ย
ผลรวมของ (1) เงินสดสุทธิจากการรบัช าระและการคืนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ (2) เงินสดจ่ายซือ้ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อ
การลงทนุ และ (3) เงินปันผลจ่าย (การจ่ายช าระหนีส้ิน + รายจ่ายลงทนุ + ซือ้สินทรพัย+์เงินปันผลจ่าย) 

 

5.   ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน  
5.1 ข้อมูลท่ัวไปของบุคคลอ้างอิงอ่ืน ๆ 

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

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 

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

กรุงเทพมหำนคร 10120 
 โทรศพัท ์ : 02-677-2000 
 โทรสำร : 02-677-2222 
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5.2 ข้อมูลส าคัญอ่ืน 
5.2.1 ขอ้มูลอื่นท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรตดัสินใจของผูล้งทนุอยำ่งมีนยัส ำคญั   
 - ไม่มี - 
5.2.2 ขอ้จ ำกดัของผูถื้อหุ้นในต่ำงประเทศ  
 - ไม่มี – 
5.3 ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 บริษทั ไม่มี ขอ้พิพำททำงกฎหมำย ในคดีดงัต่อไปน้ี 

▪ คดีท่ีอำจมีผลกระทบดำ้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
▪ คดีท่ีกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั  
▪ คดีท่ีมิไดเ้กิดจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทั 

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

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

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

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

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

หมายเหตุ: รายละเอียดจรรยาบรรณธุรกิจ ตามเอกสารแนบท่ี 4 
6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีส าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก ากับดูแลกิจการในรอบปีท่ี
ผ่านมา 
6.3.1   บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยตระหนกัถึงความส าคญั
และความรับผิดชอบท่ีมีต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสียของบริษทัอย่างต่อเน่ือง รวมถึง คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้
ความส าคญัต่อการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้แก่ ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทุกฝ่าย จึงไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ   แนวปฏิบติัจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ  นโยบายและคู่มือการ
ปฏิบติังานเพื่อเป็นแนวทางปฏิบติั  โดยปี 2565 ท่ีผ่านมา ทางคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และฝ่ายจดัการไดมี้การทบทวน
นโยบายและแนวทางปฏิบติั ต่างๆ ดงัน้ี 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
บริษทัไดมี้การทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ไดมี้การปรับปรุงนโยบายให้สอดคลอ้งกบั ระเบียบ

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



SNC 

 

86  บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) | รายงานประจ าปี 2565 

1. ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองคก์รท่ีสร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอยา่งย ัง่ยืน 

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

บริษทั และให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการน า CG Code ไปปรับใช ้ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ  
บริษทัไดท้บทวนคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

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

กฎบัตรคณะกรรมการ และนโยบายการปฏิบตัิงานด้านต่างๆ  
บริษทัไดท้บทวนกฎบตัร และนโยบายการปฏิบติังานดา้นต่างๆ  เพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแล

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

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปช่ัน 
เน่ืองจากการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของก านัล หรือประโยชน์อื่นใด ท่ีไม่เหมาะสมย่อมจะท าให้เกิด

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

ในกรณีไดรั้บความไม่เป็นธรรมหรือความเดือนร้อนจากการกระท าของบริษทั นอกจากน้ีพนกังานทุกคนมีหน้าท่ีตอ้ง
รายงานเหตุการณ์หรือพฤติกรรมในท่ีท างานท่ีไม่ถูกตอ้งหรือสงสัยว่าจะไม่ถูกตอ้งหรือละเมิดต่อธรรมภิบาลของบริษทั
กฎระเบียบหรือกฎหมายใดๆ ต่อผูบ้ังคบับญัชา และบริษทัไดจ้ดัช่องทางส าหรับพนักงานเพื่อปรึกษาหรือแจง้เหตุ
โดยตรง โดยผา่นช่องทางดงัน้ี  

1. แจง้ผา่นช่องทาง อีเมลข์องประธานกรรมการบริษทั satit.ck@gmail.com หรือ 
2. แจง้ผา่นช่องทาง อีเมลข์องประธานกรรมการบริหาร ท่ี somchai@sncformer.com หรือ 
3. แจง้ผา่นช่องทาง อีเมลข์องประธานคณะกรรมการตรวจสอบ sirote@fispri.org หรือ 
4. แจง้ผา่นช่องทาง เวบ็ไซตข์องบริษทั http://www.sncformer.com (หวัขอ้ แจง้เบาะแส) หรือ 
5. แจง้ผา่นช่องทาง โทรศพัท ์เบอร์ 02-108-0360-66 (ฝ่ายประชาสัมพนัธ ์/ เลขานุการบริษทั)หรือ 
6. แจง้ผา่นช่องทาง กล่องแดงรับแจง้เบาะแส (ตั้งอยูท่ี่ตึกส านกังานใหญ่และท่ีระยอง) 
และบริษทัยงัเปิดให้บุคคลทัว่ไป สามารถร้องเรียนเม่ือพบพฤติกรรมของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ี

ไม่เหมาะสมหรือขดัต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัต่อกรรมการตรวจสอบ โดยบริษทัจะรับฟังทุกขอ้ร้องเรียนอย่าง
เสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการก าหนดระยะเวลาด าเนินการท่ีเหมาะสม มีการรักษา
ความลบัและคุม้ครองผูร้้องเรียน โดยส่งอีเมลถึ์งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ sirote@fispri.org 

▪ ในปี 2565 ไม่มีขอ้ร้องเรียนในกรณีละเมิดต่อธรรมาภิบาล กฎระเบียบ หรือกฎหมาย จากผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
▪ ไม่มีกรรมการลาออกอนัเน่ืองจากประเด็นเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั 
▪ ไม่มีกรณีเก่ียวกบัช่ือเสียงในทางลบของบริษทัอนัเน่ืองมาจากความลม้เหลวในการท าหน้าท่ีสอดส่อง

ดูแลของคณะกรรมการ 
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 
บริษทั ไดมี้การก าหนดนโยบายการความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมให้

กรรมการ  ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบั มีการปฏิบติังานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่วนรวม เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจเติบโตอย่างย ัง่ยืน จึงมีการจดัท านโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่วนรวม โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  ทั้งน้ีบริษทัไดเ้ปิดเผยนโยบายฉบบัเตม็ไวท่ี้  
(https://www.sncformer.com/th/sustainability/corporate-governance/company-policy) 

1. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 
2. การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
4. การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 
5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 
6. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 
8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรม 
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1.3.2 การปฏบิัติในเร่ืองอ่ืน ๆ ตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บการคดัเลือกจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนาย

สมชาย งามกิจเจริญลาภ รองประธานกรรมการบริหาร เเละตวัเเทนจากบริษทัเขา้รับรางวลั Best Investor Relations 
Awards ประจ าปี 2565 ณ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในวนัท่ี 28 ตุลาคม 2565 

 
 
บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บการคดัเลือกจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนาย

สมชาย งามกิจเจริญลาภ รองประธานกรรมการบริหาร เเละตัวเเทนจากบริษทัเข้ารับรางวลั Outstanding Investor 
Relations Awards ประจ าปี 2565 ณ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในวนัท่ี 28 ตุลาคม 2565 
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บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บการคดัเลือกจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  บริษทั
ไดรั้บรางวลั Thailand Sustainability Investment (THSI) Awards ประจ าปี 2565 ณ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ในวนัท่ี 10 ตุลาคม 2565 

 

 
 

 
1.3.3 การปฏบิัติตามโครงการ CGR และ โครงการประเมนิคุณภาพประชุมผู้ถือหุ้น AGM 

โครงการส ารวจและติดตามพฒันาการด้านการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน CGR 
โครงการส ารวจและติดตามพฒันาการด้านการก ากับดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย 

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

ในปี  2563-2565 ทางบริษทัไดรั้บคะแนนประเมินในระดบั ดีเลิศ (CG 5 ดาว) 

 
 
โครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM ) 
ในปี 2565 ทางบริษทัไดมี้การปฏิบติัตาม โครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น (AGM) ของ

บริษทัจดทะเบียน จดัท าโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย มีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมให้บริษทัจดทะเบียนให้ความส าคญั
กบัการประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปีและรักษาระดบัมาตรฐานการประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปีให้มีมาตรฐานใกลเ้คียงกนัและ
เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล  ซ่ึงในปี 2565 ทางบริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  

บริษทัไดรั้บการประเมิน 100/100 คะแนนตามแบบ  AGM Checklist  ประจ าปี 2565 
นโยบายในการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน  

 คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพื่อให้แน่ใจว่า กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการกบัดูแลกิจการของบริษทั  
อยา่งมีประสิทธภาพ กรรมการไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนเกิน 5 บริษทั และเปิดเผยรายละเอียด
ขอ้มูลการด ารง ต าแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในเอกสารแนบ 1 ให้ผูถื้อหุ้นทราบ ซ่ึงสามารถดูได้ จากเวบ็ไซตข์อง

2565 2564 2563
2022 2021 2020
93% 90% 92%SNC
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ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ซ่ึงปัจจุบนัไม่มีกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจด
ทะเบียนอื่นมากกกว่า 5 บริษทั  

แผนพฒันากรรมการ 
บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) เช่น 
หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP) หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) หลกัสูตร Audit 
Committee Program (ACP) เป็นตน้ ซ่ึงในปัจจุบนักรรมการทุกท่านของบริษทัฯ ไดผ้่านการอบรมหลกัสูตรดงักล่าว
มาแลว้ อย่างไรก็ตามเลขานุการของบริษทัฯ จะเป็นผูช่้วยแจง้หลกัสูตรการอบรมท่ีจ าเป็นเพ่ิมเติมให้กบักรรมการทุก
ท่าน ซ่ึงรวมไปถึงกรรมการใหม่ท่ีเขา้มาด ารงต าแหน่งทราบอยูเ่สมอ  

 
ล าดบัที่ รายช่ือ ต าแหน่ง หลกัสูตร IOD 

1 นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ DCP 83/2550, DAP 39/2548 
2 ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล กรรมการ DCP 55, DAP 31 
3 นายวิศาล วุฒิศกัด์ิศิลป์ กรรมการอิสระ DCP 125/2562 
4 นายชยัศกัด์ิ องัคสุ์วรรณ กรรมการอิสระ DCP 129/2553, DAP 51/2549 
5 นางชนิสา ชุติภทัร์ กรรมการอิสระ DCP 71 
6 พล. ต. ท. นพ. นพศกัด์ิ ภูวฒันเศรษฐ กรรมการอิสระ DAP 180/2564 
7 นายศิโรตม ์   สวสัด์ิพาณิชย ์ กรรมการอิสระ DCP 23/2545 
8 นายสมใจ เชาวน์พานิช กรรมการอิสระ DAP 180/2564 
9 ดร.ชิต เหล่าวฒันา กรรมการอิสระ DCP 93/2550, ACP 29/2552 
10 นายเลก็ สิขรวิทย กรรมการ DCP42/2547, ACP17/2550 
11 นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ กรรมการ DAP 89/2554 
12 นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล กรรมการ DCP303/2564 
13 นายรัฐภูมิ  นนัทปถว ี กรรมการ DAP 118/2558 

 
การเขา้อบรมประจ าปี 2565 
1. นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล หลกัสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) 19/2022 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

 คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจและ
การด าเนินการดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ ขณะเดียวกนัก็มีนโยบาย
ท่ีจะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้กบักรรมการทุกคนท้งัในแง่การก ากบัดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ
เทคโนโลยี และนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยสนบัสนุนการปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพของกรรมการให้สามารถเขา้
รับต าแหน่งไดเ้ร็วท่ีสุด 
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ในปี 2565 มีกรรมการเขา้ใหม่ 1 ท่าน คือนายรัฐภูมิ นนัทปถวี ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
การประชุมคณะกรรมการ 

 บริษทัจดัให้มีก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยในแต่ละปี ตอ้งจดัประชุมอย่าง
น้อยไตรมาสละ 1 ครั้งต่อปี โดยในปี 2565 จดัประชุมทั้งหมด 9 คร้ัง และแจง้ให้กรรมการแต่ละท่านทราบก าหนดการ
ดงักล่าวเพื่อให้กรรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้อย่างไรก็ตาม ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน บริษทัอาจมีการ
เรียกประชุมคณะกรรมการเพ่ิมเติมได ้
บริษทัไดก้ าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการล่วงหนา้ในปี 2566 ดงัน้ี 

คร้ังท่ี 1/2566 วนัศุกร์ท่ี 20 มกราคม 2566  คร้ังท่ี 4/2566 วนัศุกร์ท่ี 12 พฤษภาคม 2566 
 คร้ังท่ี 2/2566 วนัศุกร์ท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2566   คร้ังท่ี 5/2566 วนัศุกร์ท่ี 11 สิงหาคม 2566 
 คร้ังท่ี 3/2566 วนัศุกร์ท่ี 31 มีนาคม 2566  คร้ังท่ี 6/2566 วนัศุกร์ท่ี 10 พฤศจิกายน 2566 
 
 นอกจากน้ีบริษทัจดัให้มีการประชุมระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม 
เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจ และเปิดโอกาสให้กรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร
สามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ ทั้งน้ีในปี 2565 ไดจ้ดัการประชุมโดยไม่มีฝ่ายจดัการขึ้นเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 
2566  
7.  โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส าคัญเกี่ยวกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร 
พนักงานและอ่ืน ๆ 
7.1  โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
 

 
 
 /1 นายรัฐภูมิ นนัทปถวี ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการแทน ดร.อภิชาต ทองอยู ่เมื่อวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2565 
  

7.2  ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ  
7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 คณะกรรมการบริษทัฯ มีจ านวน 13 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ 8 ท่าน 
(เป็นจ านวนเกินกว่าก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการทั้งคณะ) กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 9 ท่าน ( เป็นจ านวนร้อยละ 69 ของ
คณะกรรมการทั้งคณะ) กรรมการอิสระท่ีเป็นผูห้ญิง 1 ท่านคือ นางชนิสา  ชุติภทัร์ 
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7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอ านาจควบคุมบริษัทรายบุคคล 
ล าดบัที่ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการบริษทัและกรรมการอิสระ 
2 ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
3 นายวิศาล วุฒิศกัด์ิศิลป์ กรรมการอิสระ 
4 นายชยัศกัด์ิ องัคสุ์วรรณ กรรมการอิสระ 
5 นางชนิสา ชุติภทัร์ กรรมการอิสระ 
6 พล. ต. ท นพ. นพศกัด์ิ ภูวฒันเศรษฐ กรรมการอิสระ 
7 นายศิโรตม ์   สวสัด์ิพาณิชย ์ กรรมการอิสระ 
8 นายสมใจ เชาวน์พานิช กรรมการอิสระ 
9 ดร.ชิต เหล่าวฒันา กรรมการอิสระ 
10 นายเลก็ สิขรวิทย กรรมการ 
11 นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 
12 นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล กรรมการและผูช่้วยประธานกรรมการบริหาร 
13 นายรัฐภูมิ  นนัทปถว ี กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส 

โดยมี นางสาวเนตรชนก ไทยสงวนวรกุล เลขานุการบริษทั 
 
ทั้งน้ี นิยามความเป็นอิสระของกรรมการบริษทั เขม้กว่าตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุน ไดแ้ก่ 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย ทั้งน้ีให้นบั

รวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือน

ประจ าในบริษทั บริษทัยอ่ย หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั บริษทัยอ่ย เวน้แต่จะพน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกว่าสองปี 

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

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัย่อย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของ
บริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัย่อย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุม
ของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัย่อย และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุม
ของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผู ้มีอ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ 
บริษทั บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี 
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัย่อย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษทั บริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ี
มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั บริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัและ 
บริษทัยอ่ย 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนั 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามแทนบริษทั คือ ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล หรือ นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ หรือ 

นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล รวมเป็นสองในสามคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการมีอ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารจดัการและด าเนินกิจการของบริษทัให้
เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และ
ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นทุกราย โดยรวมถึงอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีส าคญั 
ทั้งน้ี การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้คณะกรรมการ
ชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าวสามารถพิจารณาและ
อนุมติัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดท ากบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย
(ถา้มี) ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ ใน
เวบ็ไซดบ์ริษทั https://www.sncformer.com/th/sustainability/corporate-governance/company-policy 
7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 
7.3.1 คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบดว้ย 

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

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และมีการมอบอ านาจระหว่างคณะกรรมการ  และฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน โดย 
1. มีการจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร และบนัทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมอยา่งชดัเจน 
2. ระบุขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของผูรั้บมอบอยา่งชดัเจน 
- ขอบเขตดงักล่าวไม่รวมถึง การอนุมติัให้ท ารายการท่ีผูรั้บมอบอ านาจหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วน

ไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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- ในการระบุขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการแต่ละชุด โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารและประธาน
เจา้หน้าท่ีบริหาร ไดร้ะบุถึงอ านาจอนุมติัไวอ้ย่างชดัเจน เช่น ลกัษณะรายการท่ีไดรั้บมอบอ านาจและวงเงินท่ีสามารถ
อนุมติัของแต่ละรายการ  ทั้งน้ี ขอบเขตนั้นไม่กวา้งเกินไป เช่น กรรมการมีอ านาจหนา้ท่ีปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบับริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ีไดน้ ากฎบตัรคณะกรรมการชุดย่อย (sub-committee charter) ทั้งฉบบัไป
เปิดเผยในเวบ็ไซดบ์ริษทั https://www.sncformer.com/th/sustainability/corporate-governance/charter 
7.3.2 รายช่ือของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด  
1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีควบคุมระบบภายในของบริษทั ให้เป็นไปตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ รวม
ไปถึงการสอบทานรายงานทางการเงินให้ถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ ตรงตามระเบียบและขอ้กฎหมายของตลาดหลกัทรัพย ์
ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชัน การฝ่าฝืนจรรยาบรรณดา้นอื่นๆ รวมถึงการจดัท ารายงานโดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจ าปีของบริษทั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย  

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายศิโรตม ์สวสัด์ิพาณิชย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2. นายชยัศกัด์ิ องัคสุ์วรรณ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. นางชนิสา ชุติภทัร์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

นายพรชยั ศิริกิจพาณิชยก์ูล เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ทั้งน้ี นางชนิสา ชุติภทัร์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และ

ประสบการณ์ดา้นบญัชีและการเงินเพียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษทั โดยนางชนิ
สา ชุติภัทร์ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน มีหน้าท่ีคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด ารง
ต าแหน่งคณะกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร ก าหนดค่าตอบแทน และรูปแบบการจ่าย
ค่าตอบแทนเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะส้ันและระยะยาว และรายงานผลโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของ
บริษทั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายชยัศกัด์ิ  องัคสุ์วรรณ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. นายวิศาล  วุฒิศกัด์ิศิลป์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. พล.ต.ท. นพศกัด์ิ ภูวฒันเศรษฐ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

นายรัฐภูมิ  นนัทปถวี เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
มกราคม-ตุลาคม  2565 ม ีนายรัฐภูมิ  นนัทปถวี เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

พฤษจิกายน - ธนัวาคม 2565 มี นางสาวเนตรชนก  ไทยสงวนวรกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

3. คณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหาร มีหน้าท่ีบริหารกิจการของบริษทั ตามวตัถุประสงค์  ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้
ก าหนดให้ค าปรึกษาและขอ้เสนอแนะต่อประธานกรรมการบริหาร ในการตดัสินใจในกลยุทธ์ ทิศทางการด าเนินธุรกิจ 
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แผนการลงทุน งบประมาณ การจดัสรรทรัพยากรให้กบับริษทัและบริษทัยอ่ย รวมทั้งสร้างระบบการท างานของบริษทั
และบริษทัยอ่ยให้ไปในทิศทางเดียวกนั  
 ประธานกรรมการบริหาร  มีหน้าท่ีบริหารจัดการและควบคุมดูแลการด าเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกับการ
บริหารงานทัว่ไปของบริษทัเพ่ือให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทั รวมถึงการ
อนุมติัการจดัซ้ือ และค่าใชจ้่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 คณะกรรมการ
บริหาร ประกอบดว้ย 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายสมชยั ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ  รองประธานกรรมการบริหาร 
3. นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล ผูช่้วยประธานกรรมการบริหาร 
4. นายสุรชยั ชยัณรงค ์ กรรมการผูจ้ดัการอาวุโส 
5. นายรัฐภูมิ นนัทปถวี กรรมการผูจ้ดัการอาวุโส 

นางสาวอจัฉรา นิวงษา เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

 
4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและกรอบการด าเนินงานการ
บริหารความเส่ียงทุกประเภทของบริษทั ก าหนดกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการบริหารความเส่ียง ก ากบั ดูแล ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงาน เพ่ือทบทวนและพฒันาระบบ รวมทั้งมีการจดัท า วิเคราะห์ ประเมินปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น ท่ีมี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทั ทั้งความเส่ียงท่ีมาจากภายนอกและท่ีจะเกิดขึ้นภายในบริษทั โดย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2565 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ย 
 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นายสุรชยั ชยัณรงค ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายรัฐภูมิ นนัทปถวี กรรมการบริหารความเส่ียง 

นายพรชยั   ศิริกิจพาณิชยก์ูล เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 
5. คณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 คณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและส่ิงแวดล้อม มีหน้าท่ี ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เป็นไปตามหลกั
บรรษทัภิบาลของสถาบนัก ากบัดูแล เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยการปฏิบติัค านึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมการเผยแพร่วฒันธรรมในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม
เพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย ั่งยืนให้เป็นท่ีเข้าใจทั่วทุกระดับ โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
คณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
2. นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ กรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
3. นายสุรชยั ชยัณรงค ์ กรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

นางสาวขนิษฐา  สุวรรณผา เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
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7.4  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 
7.4.1 รายช่ือและต าแหน่งของผู้บริหาร 
 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ผูบ้ริหารของบริษทั มีจ านวน 6 ท่าน ดงัน้ี 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1. ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ รองประธานกรรมการบริหาร 
3. นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล ผูช่้วยประธานกรรมการบริหาร 
4. นายสุรชยั  ชยัณรงค ์ กรรมการผูจ้ดัการอาวุโส 
5. นายรัฐภูมิ   นนัทปถวี กรรมการผูจ้ดัการอาวุโส 
6. นางสาวอจัฉรา นิวงษา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 
7.4.2  ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

บริษทัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ริหารตามคุณสมบติั หลกัเกณฑ์ ความรู้ ความสามารถให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของบริษทัไดก้ าหนดจ่ายค่าตอบแทน เช่น เงินเดือน ค่ารถประจ าต าแหน่ง ค่าสวสัดิการ ค่า
โทรศพัท ์เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพและเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม และอ่ืนๆ เป็นตน้  
7.4.3 จ านวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร 
7.4.3.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 

บริษทัจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินให้แก่ผูบ้ริหาร รายละเอียดดงัน้ี  

ค่าตอบแทน
ผูบ้ริหาร 

ปี 2563 /2 ปี 2564  ปี 2565 
จ านวน  
(ราย) 

ค่าตอบแทน  
(ลา้นบาท) 

จ านวน  

(ราย) 
ค่าตอบแทน  
(ลา้นบาท) 

จ านวน  

(ราย) 
ค่าตอบแทน  
(ลา้นบาท) 

เงินเดือนและโบนสั 12 21.5 6 18.7 6 24.6 
อื่นๆ /1 12 2.5 6 5.3 6 6.0 

รวม  24.0  24.0  30.6 
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/1ค่าตอบแทนอื่นๆ ไดแ้ก่ ค่ารถประจ าต าแหน่ง ค่าสวสัดิการ ค่าโทรศพัท ์เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม  
/2ผูบ้ริหารในปี 2563 นายสมบุญ เกิดหลิน ไดล้าออกจากการเป็นพนกังานบริษทั เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงบริษทัไดแ้ต่งตั้งนายสมชาย งามกิจเจริญ

ลาภ เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563  และนายสุรพล แยม้เกษม ไดล้าออกจากการเป็นพนกังานบริษทั เมื่อวนัท่ี 1 
มิถุนายน 2563 

 

7.4.3.2 ค่าตอบแทนอ่ืน 
- ไม่มี- 

7.4.3.3 การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ และ ผู้บริหาร 

  
ช่ือ-สกุล 

จ านวนหุ้น 

31 ธันวาคม 
2564 

การซ้ือขายระหว่างปี 31 ธันวาคม 
2565 ซ้ือเพิม่ จ าหน่าย 

1 นายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล - - - - 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
2 ดร.สมชยั  ไทยสงวนวรกุล (ทางตรง) 16,591,418 30,525 - 16,621,943 
 บริษทั เอส เอน็ ซี โฮลดิ้ง จ ากดั (ทางออ้ม) 91,000,100 - - 91,000,100 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 1,698,300 - - 1,698,300 
3 นางชนิสา  ชุติภทัร์ - - - - 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
4 นายชยัศกัด์ิ  องัคสุ์วรรณ - - - - 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
5 นายวิศาล  วุฒิศกัด์ิศิลป์ - - - - 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
6 พล. ต.ท นพ. นพศกัด์ิ ภูวฒันเศรษฐ - - - - 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
7 นายศิโรตม ์สวสัด์ิพาณิชย ์ - - - - 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
8 นายสมใจ เชาวพ์านิช - - - - 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
9 นายชิต เหล่าวฒันา - - - - 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
10 นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ 4,700 30,310 - 35,010 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
11 นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล 10,027,795 11,425 - 10,039,220 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
12 นายสุรชยั  ชยัณรงค ์ 23,714 23,505 - 47,219 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
13 นายรัฐภูมิ   นนัทปถวี 28,478 26,157 - 54,635 
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ช่ือ-สกุล 

จ านวนหุ้น 

31 ธันวาคม 
2564 

การซ้ือขายระหว่างปี 31 ธันวาคม 
2565 ซ้ือเพิม่ จ าหน่าย 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
14 นางสาวอจัฉรา นิวงษา 33,275 18,880 - 52,155 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 

7.5  ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน   
 จ านวนพนักงานทั้งหมด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - 2565 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีจ านวนบุคลากร ดงัน้ี 

 ฝ่าย / แผนก 
จ านวนพนกังาน (คน) 

31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2565 
1. ฝ่ายผลิต 1,514 2,668  2,760  
2. ฝ่ายซ่อมบ ารุง และฝ่ายอาคารสถานท่ี 28 46  75  
3. ฝ่ายการตลาด - 7  6  
4. ฝ่ายซพัพลายเชน 90 89  61  
5. ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 9 23  21  
6. ฝ่ายบญัชีและการเงิน 25 25  29  
7. ฝ่ายบุคคล 29 36  35  
8. ฝ่ายการจดัการเทคโนโลยีและสารสนเทศ 16 19  27  
9. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 4 6  6  

รวม 1,715 2,919  2,872  
พนกังานสัญญาจา้ง (Outsource) 484 383  148  

รวมทั้งส้ิน 2,199 3,302  3,020  
จ านวนพนกังานชาย (คน) 1,215 1,452 1,523 
จ านวนพนกังานหญิง (คน) 984 1,850 1,497 

รวมทั้งส้ิน 2,199 3,302  3,020 
ผลตอบแทนพนักงาน  
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และ

ผลประโยชน์พนกังานอ่ืน ๆ เช่น เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม เป็นตน้ ซ่ึงเป็นไป
ตามนโยบายการจา้งงานของกลุ่มบริษทั โดยในปี 2563 - 2565 บริษทัและบริษทัยอ่ย จ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินให้แก่
พนกังาน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) รายละเอียดดงัน้ี 

ผลตอบแทนพนกังาน (ลา้นบาท) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
เงินเดือนและโบนสั 457.1 665.3 755.2 
อื่นๆ /1 333.0 375.5 389.5 

รวม 790.1 1,040.8 1,144.7 
/1ค่าตอบแทนอื่นๆ ไดแ้ก่ ค่าล่วงเวลา ค่าสวสัดิการ เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 
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กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
บริษทัเขา้ร่วมกองทุนส ารองเล้ียงชีพ กรุงไทยสินมัน่คง ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ โดยมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ

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

 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (PVD) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

จ านวนพนกังานทั้งหมด  (คน) 2,199 3,302  3,020 
จ านวนพนกังานท่ีเขา้ร่วม PVD (คน) 311 381 506 
สัดส่วนพนกังานท่ีเป็นสมาชิก (%) 14% 12% 17% 

 
ข้อพพิาทด้านแรงงานที่ส าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 
-ไม่มี- 
นโยบายบริหารและพฒันาบุคลากร 
บริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของทรัพยากรบุคคลท่ีถือว่าส าคญัท่ีสุดในการร่วมด าเนินธุรกิจ ท่ีจะท าให้

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

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

 หน้าท่ีและความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท 

1. จดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการบริษทั หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษทั รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษทั รายงานประจ าปีของบริษทั หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 

2. จดัท าระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงขอ้มูล รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บ
รักษาเอกสารหรือหลกัฐานให้ถูกตอ้ง ครบถว้น 

3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหาร 
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4. ให้ค  าแนะน าเบ้ืองตน้เก่ียวกบัขอ้กฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ของบริษทั ท่ีคณะกรรมการบริษทั
ตอ้งการทราบ 

5. จดัการประชุมผูถื้อหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้พึง
ปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมของคณะกรรมการบริษทั 
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทัและการด าเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือตามท่ี

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด และ/หรือตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
9. ด าเนินการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 

ผู้ท าบัญชี 

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

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 

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

หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 
ช่ือ : นางสาวชนิสรา ไทยสงวนวรกุล 
โทรศพัท ์ : 02-1080360 
อีเมล : chanisara@sncformer.com 
     *หมายเหตุ: รายละเอียดตามเอกสารแนบท่ี 3 

นักลงทุนสัมพนัธ์ 
ช่ือ : นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล หรือนายรัฐภูมิ นนัทปถวี 
โทรศพัท ์ : 086-517-0260 หรือ 081-901-0061 
อีเมล : sineenart@sncformer.com หรือ rattapoom@sncformer.com 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าสอบบญัชี ในรอบปีบญัชี 2565 จ านวน 3,955,000 บาท ให้แก่ บริษทั เคพีเอม็จี 

ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
บริษัทและบริษัทย่อย บาท 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน)  880,000 
บริษทัยอ่ยโดยตรง   
บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จ ากดั  700,000 
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บริษัทและบริษัทย่อย บาท 
บริษทั เอส เอน็ ซี คูลล่ิง ซพัพลาย จ ากดั 350,000 
บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จ ากดั  350,000 
บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน อีโวลูชัน่ จ ากดั  360,000 
บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั 255,000 
บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ ์จ ากดั 210,000 
บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จ ากดั  50,000 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย   
บริษทั อินฟินิต้ี พาร์ท จ ากดั       360,000 
บริษทั เมอิโซะ เอสเอน็ซี พริซิชัน่ จ ากดั   140,000 
บริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จ ากดั  150,000 
บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ จ ากดั 50,000 
บริษทั โอดิน เมียนมาร์ จ ากดั  50,000 
บริษทั เมอร์คิวร่ี ทรานส์ฟอร์ม จ ากดั 50,000 
รวม 3,955,000 

 
ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการรับบริการอื่นจากส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั บคุคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี และส านกังานบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั* ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
* บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั ให้รวมถึง 
1. คู่สมรสและบุตรท่ียงัตอ้งพึ่งพิงหรืออยูใ่นอุปการะของผูส้อบบญัชี 
2. กิจการท่ีมีอ านาจควบคุมส านกังานสอบบญัชี กิจการท่ีถูกควบคุมโดยส านกังานสอบบญัชี และกิจการท่ีอยู่

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

จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
 

8.  รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากบัดูแลกิจการ 
8.1   สรุปผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 

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

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

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

คณะกรรมการจดัให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดยอ่ย คณะกรรมการชุด
ยอ่ยรายบุคคล และ การประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร (CEO) โดยมีกระบวนการในการประเมินดงัน้ี  

1. คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล ให้มีความถูกตอ้ง
ครบถว้น และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด  

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

การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ 
 แบบประเมินผลของคณะกรรมการ มุ่งเนน้การน าผลประเมินไปใชป้ระโยชน์ เพื่อการปรับปรุงการปฏิบติั 
หนา้ท่ีของคณะกรรมการ โดยมีเกณฑก์ารประเมินผล ดงัน้ี 

4 = มีการด าเนินการในเร่ืองนั้นอยา่งดีเย่ียม 
3 = มีการด าเนินการในเร่ืองนั้นดี 
2 = มีการด าเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร 
1 = มีการด าเนินการในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย 

 คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองเป็นรายปี เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณา
ผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป โดยไดก้ าหนดหวัขอ้ในการประเมินอย่างชดัเจน เพื่อเป็นบรรทดัฐานท่ี
จะใชเ้ปรียบเทียบผลการปฏิบติังานอยา่งมีหลกัเกณฑ์ 
 แบบประเมินผลคณะกรรมการ ประกอบดว้ย 6 หัวขอ้ คือ 1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ         
2) บทบาท หนา้ท่ี  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การท าหนา้ท่ี ของกรรมการ 
5) ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร  
 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการ ในภาพรวม 6 หัวขอ้ เห็นว่าการด าเนินการส่วนใหญ่จดัท าไดดี้เยี่ยม
เหมาะสม 
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การประเมินคณะกรรมการชุดยอ่ย 
 คณะกรรมการไดก้ าหนดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ าทุกปี มีเกณฑ์การประเมินผล 
ดงัน้ี 

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

สรุปผลการประเมินปี 2565 
คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินรายคณะ อยูใ่นเกณฑดี์เยี่ยม 
1. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ผลการประเมินรายคณะ อยูใ่นเกณฑดี์เยี่ยม 
2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ผลการประเมินรายคณะ อยูใ่นเกณฑดี์เยี่ยม 
3. คณะกรรมการ ESG ผลการประเมินรายคณะ อยูใ่นเกณฑดี์เยี่ยม 
4. คณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินรายคณะ อยูใ่นเกณฑดี์เยี่ยม 

การประเมินคณะกรรมการชุดยอ่ยรายบุคคล 
 นอกจากการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยแลว้ คณะกรรมการไดก้ าหนดให้มีการประเมินผลกรรมการชุด
ยอ่ยรายบุคคล ซ่ึงผลการประเมินในปี 2565 มีเกณฑก์ารประเมินผล ดงัน้ี 

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

 สรุปผลการประเมินปี 2565 กรรมการมีคุณสมบติัและไดป้ฏิบติัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างดีเยี่ยม
และเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบติัท่ีดีของกรรมการ 
การประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร (CEO)  

คณะกรรมการเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบติังานประจ าปี ของประธานกรรมการบริหาร ซ่ึงการประเมินโดย  
เปรียบเทียบกบัความส าเร็จของเป้าหมายในระดบับริษทั และความสามารถในระดบับุคคล มีเกณฑก์ารประเมินผล ดงัน้ี 

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

สรุปผลการประเมินปี 2565 ประธานกรรมการบริหารมีคุณสมบัติและได้ปฏิบัติภาระหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบอยา่งดีเยี่ยมและเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบติัท่ีดีและบรรลุเป้าหมายขอบบริษทั 

 
 
 



SNC 

 

104  บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) | รายงานประจ าปี 2565 

8.1.2  การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล 

รายช่ือคณะกรรมการบริษทั 

จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม/จ านวนประชุมทั้งหมด 
ปี 2564 ปี 2565 

จ านวน
คร้ัง 

เขา้ประชุม 
AGM 

เขา้ประชุม 
EGM 

จ านวน
คร้ัง 

เขา้ประชุม 
AGM 

เขา้ประชุม 
EGM 

1. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล 13/13 เขา้ร่วม เขา้ร่วม 9/9 เขา้ร่วม เขา้ร่วม 
2. นายสมชยั ไทยสงวนวรกุล 13/13 เขา้ร่วม เขา้ร่วม 9/9 เขา้ร่วม เขา้ร่วม 
3. นายชยัศกัด์ิ องัคสุ์วรรณ 13/13 เขา้ร่วม เขา้ร่วม 9/9 เขา้ร่วม เขา้ร่วม 
4. นายวิศาล วุฒิศกัด์ิศิลป์ 13/13 เขา้ร่วม เขา้ร่วม 9/9 เขา้ร่วม เขา้ร่วม 
5. พล.ต.ท นพ.นพศกัด์ิ ภูวฒันเศรษฐ 13/13 เขา้ร่วม เขา้ร่วม 9/9 เขา้ร่วม เขา้ร่วม 
6. นายศิโรตม ์สวสัด์ิพาณิชย ์ 12/13 เขา้ร่วม เขา้ร่วม 9/9 เขา้ร่วม เขา้ร่วม 
7. นางชนิสา ชุติภทัร์ 13/13 เขา้ร่วม เขา้ร่วม 9/9 เขา้ร่วม เขา้ร่วม 
8. นายสมใจ เชาวพ์านิช 12/13 เขา้ร่วม เขา้ร่วม 7/9 เขา้ร่วม ลาประชุม 
9. นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ 13/13 เขา้ร่วม เขา้ร่วม 9/9 เขา้ร่วม เขา้ร่วม 
10. นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล /1 11/11 เขา้ร่วม เขา้ร่วม 8/9 เขา้ร่วม ลาประชุม 
11. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี /6 12/12 เขา้ร่วม เขา้ร่วม - - - 
12. นายอภิชาต ทองอยู ่/5 4/4 - - 6/6 เขา้ร่วม - 
13. นายชิต เหล่าวฒันา /2 4/4 - - 9/9 เขา้ร่วม เขา้ร่วม 
14. นายเลก็ สิขรวิทย /3 - - - 8/9 เขา้ร่วม ลาประชุม 
15. นายรัฐภูมิ นนัทปถวี/4 - - - 2/2 - เขา้ร่วม 
นางสาวเนตรชนก ไทยสงวนวรกุล  เลขานุการบริษทั 

 

/1 นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 เมื่อวนัท่ี 26 มกราคม 2564  
/2 นายชิต เหล่าวฒันา ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากท่ีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 เมื่อวนัท่ี 14 มิถุนายน 2564 
/3 นายเล็ก สิขรวิทย ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 10/2564 เมื่อวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2564 
/4 นายรัฐภูมิ นนัทปถวี ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 7/2565 เมื่อวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2565 แทนนายอภิชาต ทองอยู ่
/5 นายอภิชาต ทองอยู่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 เมื่อวนัท่ี 14 มิถุนายน 2564 และได้ลาออกจากต าแหน่ง
กรรมการอิสระ เมื่อวนัท่ี 23 กนัยายน 2565 

/6 นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ลาออกจากต าแหน่งกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2564 
 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอิสระรวม 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดจ านวน 13 
ท่าน โดยนายสาธิต ชาญเชาวน์กุล  ประธานกรรมการของบริษัทมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระซ่ึงจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพและความโปร่งในในการบริหารจดัการ มีการถ่วงดุลอ านาจคณะกรรมการในการออกเสียงเพื่อพิจารณาใน
วาระต่างๆ เพื่อให้สอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ี กรรมการส่วนใหญ่ของบริษทัไดผ้่านการอบรม
หลักสูตร Director Certified Program (DCP) หรือ Director Accredited Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทยแลว้ 
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ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565  เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ไดก้ าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน 

ให้แก่คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ดงัน้ี 

ต าแหน่ง 
2564 (บาท) 2565 (บาท) 

ค่าเบ้ียประชุม
ต่อคร้ัง 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

ค่าเบ้ียประชุม
ต่อคร้ัง 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

ประธานกรรมการ 20,000 60,000 20,000 60,000 
กรรมการ 10,000 30,000 10,000 30,000 
กรรมการบริหาร 5,000 - 5,000 - 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 - 20,000 - 
กรรมการตรวจสอบ 10,000 - 10,000 - 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

20,000 - 20,000 - 

กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

10,000 - 10,000 - 

ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย/1 - - - - 
กรรมการชุดยอ่ย  - - - - 

/1   กรรรมการชุดยอ่ยประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  

    และคณะกรรมการบริหาร
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บริษทัจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินให้แก่กรรมการส าหรับปี 2565 รายละเอียดดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ 

ปี 2565  (บาท) 

รวม 
ค่าเบ้ียประชุม
กรรมการ 

ค่าเบ้ียประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ 

ค่าเบ้ียประชุม
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

ค่าเบ้ียประชุม
กรรมการบริหาร 

ความเส่ียง 

ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ
ส่งเสริมธรรมาภิบาล 
สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

ค่าตอบแทนท่ีเป็น
ตวัเงินอื่นๆ 

1. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล 160,000 - - - - 1,110,000 1,270,000 
2. นายสมชยั ไทยสงวนวรกุล 40,000 - - - - - 40,0000 
3. นายวิศาล วุฒิศกัด์ิศิลป์ 80,000 - 20,000 - - 360,000 460,000 
4. พล.ต.ท นพ.นพศกัด์ิ ภูวฒันเศรษฐ 80,000 - 20,000 - - 360,000 460,000 
5. นายชยัศกัด์ิ องัคสุ์วรรณ 80,000 40,000 40,000 - - 360,000 520,000 
6. นางชนิสา ชุติภทัร์ 80,000 40,000 - - - 360,000 480,000 
7. นายศิโรตม ์สวสัด์ิพาณิชย ์ 80,000 80,000 - - - 360,000 520,000 
8. นายสมใจ เชาวพ์านิช  60,000 - - - - 360,000 420,000 
9. นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ  40,000 - - - - - 40,000 
10. นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล 35,000 - - - -  35,000 
11. นายชิต เหล่าวฒันา  80,000 - - - - 360,000 440,000 
12. นายเลก็ สิขรวิทย 70,000 - - - - 360,000 430,000 
13. นายรัฐภูมิ นนัทปถวี/1 5,000 - - - - - 5,000 
14. นายอภิชาต ทองอยู ่/2 50,000 - - - - 270,000 320,000 
รวม 940,000 160,000 80,000 - - 4,260,000 5,440,000 

/1 นายรัฐภูมิ นนัทปถวี ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 7/2565 เมื่อวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2565 แทนนายอภิชาต ทองอยู ่
/2 นายอภิชาต ทองอยู ่ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 เมื่อวนัท่ี 14 มิถุนายน 2564 และไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวนัท่ี 23 กนัยายน 2565 

ค่าตอบแทนอ่ืน 
-ไม่มี-
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8.1.3         การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม 
บริษทัก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลการด าเนินงานบริษทัย่อยและบริษทัร่วม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนด

มาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางออ้ม เพ่ือให้บริษทัสามารถก ากบัดูแลและบริหารจดัการกิจการของบริษทัย่อย
และบริษทัร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมมีการปฏิบติัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
กฎหมายหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนประกาศขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์
ในเงินลงทุนของบริษทัในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมดงักล่าว โดยก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลบริษทัย่อยและบริษทั
ร่วม ดงัน้ี 

1. การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม บริษทัจะส่งบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัเขา้

ไปเป็นกรรมการและ/หรือฝ่ายบริหารในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม โดยบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นกรรมการและ/หรือ

ฝ่ายบริหารในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม มีหน้าท่ีด าเนินการเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมนั้นๆ 

และด าเนินการให้ สอดคลอ้งกบันโยบายทางธุรกิจท่ีบริษทัไดก้ าหนดเอาไว ้ตลอดจนปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบายการ

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั รวมถึงติดตามการด าเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมอย่างใกลชิ้ด โดยรายงาน

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมแก่คณะกรรมการบริษทั 

นอกจากน้ีในกรณีเป็นบริษทัยอ่ย บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทันั้นตอ้งดูแลให้บริษทัยอ่ยมีขอ้บงัคบัในเร่ือง 
การท ารายการเก่ียวโยงท่ีสอดคลอ้งกบับริษทั มีการจดัเก็บขอ้มูลและการบนัทึกบญัชีให้บริษทัสามารถตรวจสอบ และ
รวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมไดท้นัตามก าหนดเวลาดว้ย 

2. คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วมแต่ละบริษทัจะมีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและ

ความรับผิดชอบท่ีส าคญัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน

ให้แก่บริษทัทราบ โดยน าประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและประกาศคณะกรรมตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม รวมทั้งเปิดเผยและน าส่งขอ้มูลส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง

ต่อคณะกรรมการบริษทัให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ และการท าธุรกรรมกบับริษทั บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วมใน

ลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และหลีกเล่ียงการท ารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ 

3. บริษทัจะก าหนดแผนงานและด าเนินการท่ีจ าเป็น เพ่ือท าให้มัน่ใจไดว่้าบริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม มี

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน และบริษทัจะด าเนินการท่ีจ าเป็นและติดตามให้บริษทั

ย่อยและ/หรือบริษทัร่วมมีระบบในการเปิดเผยขอ้มูลและระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมในการด าเนิน

ธุรกิจ  

8.1.4  การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการ 
บริษทัให้ความส าคญัในเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการที่ดี โดยไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งไวใ้น

นโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบติัอยา่งแทจ้ริงเพ่ือสร้าง
ความเช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

ในรอบปีท่ีผา่นมา บริษทัไดมี้การติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบติัตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีครอบคลุมเร่ือง 1) 
การดูแลพนกังานและการไม่เลือกปฏิบติั 2) การต่อตา้นการแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรม 3) การดูแลส่ิงแวดลอ้ม สุขอนามยั
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และความปลอดภยัในองค์กร 4) การรักษาความปลอดภยัของข้อมูลสารสนเทศ ซ่ึงผลการติดตามพบว่าบริษทัได้
ด าเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นไดอ้ยา่งครบถว้นแลว้ 

นอกจากน้ี บริษทัไดติ้ดตามเพ่ือให้เกิดการปฏิบติัตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอีก 4 ประเด็น ดงัน้ี 
1. การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

บริษทัไดก้ าหนดนโยบายว่าคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อผลประโยชน์

สูงสุดของบริษทั กรณีท่ีบุคคลใดมีส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งในรายการท่ีพิจารณา บุคคลดงักล่าวจะตอ้งแจง้ให้

หน่วยงานท่ีดูแลในเร่ืองดังกล่าวทราบและไม่ร่วมพิจารณาการท าธุรกรรมดังกล่าว ในปี 2565 ท่ีผ่านมา บริษทัได้

ตรวจสอบและไม่มีรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2. การใชข้อ้มูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 

บริษทัมีการดูแลเร่ืองการใช้ขอ้มูลภายในให้เป็นไปตามกฎหมายและตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

โดยไดก้ าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ทั้งน้ีไดน้ านโยบายการดูแลการใชข้อ้มูลภายใน ทั้งฉบบัไปเปิดเผยในเวบ็ไซต์

บริษทั https://www.sncformer.com/th/sustainability/corporate-governance/company-policy 

3. การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั 

 บริษทัมีนโยบายด าเนินการให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย และสนบัสนุนให้พนกังานของบริษทัปฏิบติังานอยา่ง

มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงส่งเสริมให้คู่คา้ของบริษทัด าเนินธุรกิจให้ถูกตอ้ง มีความโปร่งใสดว้ยเช่นกนั พร้อมกบัการ

สร้างจิตส านึก ค่านิยม ทัศนคติท่ีถูกต้องในทุกระดับ จัดให้มีการตรวจสอบถ่วงดุล และระบบควบคุมภายในท่ีมี

ประสิทธิภาพ ไม่มีผลประโยชน์ทบัซ้อน เพื่อให้นโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนัของบริษทัไดรั้บการปฏิบติัอยา่ง

เป็นรูปธรรม โดยบริษทัไดป้ระกาศใชน้โยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั (Anti-corruption Policy) และให้ถือเป็น

ระเบียบขอ้บงัคบัการท างานของบริษทัท่ีพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติั นอกจากน้ี บริษทัไดร่้วมประกาศเจตนารมณ์เป็น

แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) ซ่ึงเป็นความร่วมมือ

ของ 8 องคก์รชั้นน า อนัไดแ้ก่ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยหอการคา้ไทย หอการคา้นานาชาติ สมาคม

บริษทัจดทะเบียนไทยสมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภา

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2557 

บริษทัมีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและโปร่งใสไม่มีการทุจริต

คอร์รัปชัน โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี และ

จรรยาบรรณตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ ของบริษทั เพ่ือให้มัน่ใจว่า บริษทัมีนโยบาย

การก าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบติั และขอ้ก าหนดในการด าเนินการท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชนั

กบัทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัทั้งภายในและภายนอกขององคก์ร และเพ่ือให้การตดัสินใจและการด าเนินการทาง

ธุรกิจท่ีอาจมีความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชนัไดรั้บการพิจารณา และปฏิบติัอยา่งรอบคอบ บริษทัจึงไดจ้ดัท านโยบาย

การต่อตา้นการคอร์รัปชนัขึ้น ทั้งน้ีไดน้ านโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั ทั้งฉบบัไปเปิดเผยในเวบ็ไซตบ์ริษทั 

https://www.sncformer.com/th/sustainability/corporate-governance/anti-corruption 
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4. การแจง้เบาะแส (Whistleblowing) 

เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัเป็นไปอย่างถูกตอ้ง เหมาะสม ยุติธรรม และตรวจสอบได ้บริษทัจึงได้

ก าหนดนโยบายให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือการแจง้เบาะแส จากการกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือละเมิด

นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่งผลถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคก์ร  

บุคคลใดหากพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน หรือส่อไปในทางทุจริตท่ีมีผลเก่ียวขอ้งกบับริษทัและ

บริษทัย่อยทั้งทางตรงและทางออ้ม ตอ้งไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดงักล่าว ควรแจง้ โดยผ่านช่องทางการรับ

เร่ืองไวใ้นนโยบายการรับขอ้ร้องเรียนและแจง้เบาะแสการกระท าผิดและการทุจริตท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยผูร้้องเรียนจะตอ้ง

ระบุรายละเอียดของเร่ืองท่ีจะแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน พร้อมช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได ้

และส่งมายงัช่องทางรับเร่ือง ดงัน้ี 

1. แจง้ผา่นช่องทาง อีเมลข์องประธานกรรมการบริษทั satit.ck@gmail.com หรือ 

2. แจง้ผา่นช่องทาง อีเมลข์องประธานกรรมการบริหาร ท่ี somchai@sncformer.com หรือ 

3. แจง้ผา่นช่องทาง อีเมลข์องประธานคณะกรรมการตรวจสอบ sirote@fispri.org หรือ 

4. แจง้ผา่นช่องทาง เวบ็ไซตข์องบริษทั http://www.sncformer.com (หวัขอ้ แจง้เบาะแส) หรือ 

5. แจง้ผา่นช่องทาง โทรศพัท ์เบอร์ 02-108-0360-66 (ฝ่ายประชาสัมพนัธ ์/ เลขานุการบริษทั)หรือ 

6. แจง้ผา่นช่องทาง กล่องแดงรับแจง้เบาะแส (ตั้งอยูท่ี่ตึกส านกังานใหญ่และท่ีระยอง) 

ทั้งน้ี หากผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน มีขอ้ร้องเรียน กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ หรือรองประธาน
กรรมการบริหาร ขอให้ท่านส่งเร่ืองร้องเรียนมายงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ซ่ึงบุคคลท่ีสามารถแจง้เบาะแส 
หรือขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชนั คือ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษทัไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่แข่งทางการ
คา้ เจา้หน้ี ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั 
8.1.5 แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

บริษทัไดเ้ล็งเห็นถึงความจ าเป็นและความส าคญัของการสืบทอดงาน ในกรณีท่ีมีต าแหน่งว่างลง  ซ่ึงนอกจาก
บริษทัจะตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  เพ่ือท าหน้าท่ีสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงแลว้  บริษทัยงัไดจ้ดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งขึ้น  โดยท าการคดัเลือกบุคคลท่ีจะ
ปฏิบติัหน้าท่ีในต าแหน่งดงักล่าว ทั้งน้ีบริษทัมีการก าหนดแผนสืบทอดต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการ
ผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารในต าแหน่งท่ีส าคญั คือ ประเมินความพร้อมของทีมงานให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ ก าหนดแผนสร้าง
ความพร้อมของทีมงาน สร้างแผนสรรหาผูบ้ริหารและพนักงานโดยพฒันาฝึกอบรมไวล้่วงหน้า คดัเลือก ประเมินผล
งาน และประเมินศกัยภาพของผูบ้ริหารและพนกังานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม พฒันาทกัษะของผูบ้ริหารและ 
พนกังานท่ีคาดว่าจะเป็นผูสื้บทอดต าแหน่ง ทั้งฉบบัไปเปิดเผยในเวบ็ไซตบ์ริษทั
https://www.sncformer.com/th/sustainability/corporate-governance/company-policy 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
  

คณะกรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย และสารสนเทศทางการเงินท่ี
ปรากฎในรายงานประจ าปี  งบการเงินดงักล่าวจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย  โดย
เลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ  และใชดุ้ลยพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการท่ีดี
ท่ีสุดในการจดัท า  รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  เพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนทัว่ไป   

คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีและด ารงรักษาไวซ่ึ้งระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้มัน่ใจไดอ้ย่างมีเหตุผลว่าขอ้มูลทางการบญัชีมีความถูกตอ้ง  ครบถว้นและเพียงพอท่ีจะด ารง
รักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น  ตลอดจนเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั   

ทั้งน้ีคณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ  ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพ
ของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองน้ีปรากฏใน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจ าปีน้ีแลว้   

คณะกรรมการมีความเห็นว่า  ระบบการควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัย่อย  โดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่า
พอใจและสามารถสร้างความเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 
 
 
 

 
 

ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล 

ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริษทั 
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8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา 
8.2.1 จ านวนคร้ังการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล 

โดยมีนายพรชยั ศิริกิจพาณิชยก์ูล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั เป็นการประชุมร่วมกบั ผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบภายใน ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1. สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินส าหรับปี 2565 ร่วมกบัผูบ้ริหาร 
และผูส้อบบญัชี เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษทั และบริษทัย่อยไดจ้ดัท าขึ้นอย่างถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางเงิน และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ครบถว้น และเช่ือถือได ้พร้อมทั้งให้
ขอ้สังเกตและรับทราบแนวทางแกไ้ขปัญหา เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่บริษทั 

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

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

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

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทั 

6. สอบทานการปฏิบติังานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชันระเบียบ
ปฏิบัติและข้อกฎหมาย ซ่ึงบริษัทได้ผ่านการต่ออายุรับรองคร้ังท่ี 2 เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ
ภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action against Corruption (CAC)) เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2565 เพ่ือให้มัน่ใจว่า
บริษทัมีระบบการควบคุมท่ีเหมาะสม และ เพียงพอในการป้องกนัความเส่ียงดา้นทุจริตคอร์รัปชนัท่ีอาจเกิดขึ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัได้ติดตามการด าเนินงานในปี 2565 ตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ ท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยมีความเห็นว่า บริษทัไดจ้ดัท างบการเงินอย่างถูกตอ้งในสาระส าคญัตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลรายการระหว่างกนัหรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
อยา่งเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจ มีการปฏิบติัตามกฎหมาย 
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 

ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม/จ านวนประชุมทั้งหมด 

ปี 2564 ปี 2565 
1. นายศิโรตม ์สวสัด์ิพาณิชย ์ ประธานกรรมการตรวจสอ 

(เขา้รับต าแหน่ง 20/12/2564) 
- 4/4 

2. นายชยัศกัด์ิ องัคสุ์วรรณ กรรมการตรวจสอบ 4/4 4/4 
3. นางชนิสา ชุติภทัร์ กรรมการตรวจสอบ 4/4 4/4 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ตามท่ีบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย 

นายศิโรตม ์สวสัด์ิพาณิชย ์ประธานกรรมการตรวจสอบ นายชยัศกัด์ิ องัคสุ์วรรณ และนางชนิสา ชุติภทัร์ เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั โดยในปี 2565 ไดมี้การจดัประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง เป็นการประชุมร่วมกบั ผูส้อบบญัชี และผูต้รวจ
สอบภายในตามความเหมาะสม ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1. สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินส าหรับปี 2565 ร่วมกบัผูบ้ริหารและ
ผูส้อบบัญชี เพ่ือให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษทั และบริษทัย่อยได้จัดท าขึ้นอย่างถูกต้องตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางเงิน และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ครบถว้น และเช่ือถือได ้พร้อมทั้งให้
ขอ้สังเกตและรับทราบแนวทางแกไ้ขปัญหา เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่บริษทั 

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

3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด 
หลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

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

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่า รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทั 

6. สอบทานการปฏิบติังานให้เป็นไปอย่างถูกตอ้ง ตรงตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระเบียบ
ปฏิบัติและข้อกฎหมาย ซ่ึงบริษัทได้ผ่านการต่ออายุรับรองคร้ังท่ี 2 เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ
ภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action against Corruption (CAC)) เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2565 เพ่ือให้มัน่ใจว่า
บริษทั มีระบบการควบคุมท่ีเหมาะสม และเพียงพอในการป้องกนัความเส่ียงดา้นทุจริตคอร์รัปชนัท่ีอาจเกิดขึ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัได้ติดตามการด าเนินงานในปี  2565 ตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีความ
รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยมีความเห็นว่าบริษทัไดจ้ดัท างบการเงินอย่างถูกตอ้งในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชี
ท่ีรับรองทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลรายการระหว่างกนัหรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่าง
เพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจมีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 

 
(นายศิโรตม ์ สวสัด์ิพาณิชย)์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ  
การปฏิบติัหน้าท่ีของ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง คณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

ในรอบปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ท าหน้าท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริษทัและก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้กับ
กรรมการ กรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารระดบัสูง ให้เหมาะสม โปร่งใส และสอดคลอ้งกบัหลกัการก า กบัดูแลและ
ตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทั เพื่อให้การด าเนินงานของบริษทัเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอนัจะ
น าพาบริษทัไปสู่ความส าเร็จท่ีย ัง่ยืน ท าให้เกิดความเช่ือมัน่แก่ผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนโดยเขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม/จ านวนประชุมทั้งหมด 

ปี 2564 ปี 2565 
4. นายชยัศกัด์ิ  องัคสุ์วรรณ ประธาน 2/2 2/2 
5. นายวิศาล  วุฒิศกัด์ิศิลป์ กรรมการ 2/2 2/2 
6. พล.ต.ท นพ.นพศกัด์ิ ภูวฒันเศรษฐ กรรมการ 2/2 2/2 

มกราคม-ตุลาคม  2565 มี นายรัฐภูมิ  นนัทปถวี เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 มี นางสาวเนตรชนก  ไทยสงวนวรกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
2) คณะกรรมการบริหาร 

ในรอบปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัและเป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดย
กรรมการบริหารไดเ้ขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม/จ านวนประชุมทั้งหมด 

ปี 2564 ปี 2565 
1. นายสมชยั ไทยสงวนวรกุล ประธาน 9/9 15/15 
2. นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ กรรมการ 9/9 15/15 
3. นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล กรรมการ 9/9 15/15 
4. นายรัฐภูมิ  นนัทปถวี กรรมการ - 15/15 

โดยมีนางสาวอจัฉรา นิวงษา เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

ในรอบปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ( Risk Management Committee : RMC ) คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงไดส้นบัสนุนและปฏิบติังานโดยอาศยัหลกัการพ้ืนฐานของการก ากบัดูแลกิจการขององคก์รท่ีดี (Good 
Corporate Governance) เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัเติบโตอย่างย ัง่ยืน โดยมีการเช่ือมโยงกบัวิสัยทศัน์ ภารกิจ 
และเป้าหมายขององค์กร และมีกรอบการบริหารจัดการความเส่ียงองค์กรตามแนวทางสากล  รวมถึงส่งเสริมและ
สนบัสนุนให้มีการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร และปลูกฝังให้เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมของกลุ่มบริษทั เพื่อให้ผู ้
มีส่วนไดเ้สียขององคก์รสามารถเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานเชิงกลยทุธ์ของกลุ่มบริษทัมุ่งไปสู่การบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 
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ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม/จ านวนประชุมทั้งหมด 

ปี 2564 ปี 2565 
1. นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ ประธาน 4/4 2/2 
2. นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล กรรมการ 4/4 2/2 

โดยมีนายพรชยั ศิริกิจพาณิชยก์ูล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
4) คณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและส่ิงแวดล้อม  

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

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม/จ านวนประชุมทั้งหมด 

ปี 2564 ปี 2565 
1. นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล ประธาน 3/3 3/3 
2. นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ กรรมการ 3/3 3/3 

โดยมีนายพรชยั ศิริกิจพาณิชยกู์ล เป็นเลขานุการคณะส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและส่ิงแวดลอ้ม  
 

/ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

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

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

  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยระหว่างปี 2565 คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทนไดมี้การ
ประชุมรวมทั้งส้ิน 2 คร้ัง โดยกรรมการทุกท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบทุกคร้ัง สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี  

1. พิจารณาหลกัเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
รวมทั้งคดัเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสม และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ น าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นผู ้
แต่งตั้งกรรมการ  

2. พิจารณาแนวทางก าหนดค่าตอบแทน และรูปแบบของค่าตอบแทน ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของ 
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติั  

3. พิจารณาหลกัเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง 
รวมทั้งคดัเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสม และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั  

4. พิจารณาแนวทางก าหนดค่าตอบแทน และรูปแบบของค่าตอบแทน ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของ
ผูบ้ริหารระดบัสูง และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั  

5. ส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอวาระและเสนอช่ือบุคคลเขา้เป็นกรรมการ 
แทนกรรมการท่ีครบวาระเป็นการล่วงหนา้ ตั้งแต่วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2566  

  
 
 

 
(นายชยัศกัด์ิ  องัคสุ์วรรณ) 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการบริหาร 
 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยมี ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล
เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงคณะกรรมการบริหารไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยระหว่างปี 2565 คณะกรรมการบริหารไดมี้การประชุมรวมทั้งส้ิน 15 
คร้ัง โดยกรรมการทุกท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบทุกคร้ัง สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี  

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

2. ให้ค  าปรึกษาและขอ้เสนอแนะต่อประธานกรรมการบริหาร ในการตดัสินใจในกลยทุธ์ ทิศทางการด าเนิน
ธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณ การจดัสรรทรัพยากรให้กบับริษทัและบริษทัยอ่ย รวมทั้งสร้างระบบการท างานของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยให้ไปในทิศทางเดียวกนั 

3. จดัล าดบัความส าคญัผลของการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัเพื่อน าไปสู่การด าเนินการ รวมถึงการ
พิจารณาจดัสรรทรัพยากรบุคคลและการเงินให้กบับริษทัและบริษทัยอ่ย 

4. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษทั ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทัและเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้และก ากบัดูแลให้การด าเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

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

6. การกูย้ืมหรือการระดมเงินหรือการขอรับเงินกูจ้ากธนาคารหรือความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้การ
ด าเนินธุรกิจและการลงทุน 

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

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

ธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษทั 
10. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นใดหน่ึงคนหรือหลายคนปฏิบติัการอย่างหน่ึงอย่างใด โดยอยู่

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

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

12. ด าเนินการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราวๆไป 
 
 

 

 
ดร.สมชยั  ไทยสงวนวรกุล 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
  

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

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยระหว่างปี 2565 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดมี้การประชุมรวมทั้งส้ิน 2 คร้ัง โดย
กรรมการทุกท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบทุกคร้ัง สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี   

1.  ก าหนดนโยบายและกรอบการด าเนินงานการบริหารความเส่ียงทุกประเภทของบริษทั   
2.  จดัวางรูปแบบโครงสร้างของการบริหารความเส่ียงของบริษทั ก าหนดกลยุทธ์ท่ีใชใ้นการบริหารความ

เส่ียง และจดัท าระบบเตือนภยัของความเส่ียงทุกประเภทเพื่อจดัการความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้ให้
สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทั   

3.  ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อทบทวนและพัฒนาระบบความเส่ียงให้มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีการจัดท าวิเคราะห์ประเมินปัจจัยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น และจะมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของบริษทั ทั้งความเส่ียงท่ีมาจากภายนอกและท่ีจะเกิดขึ้นภายในบริษทั  

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

น าไปปฎิบติัอย่างต่อเน่ือง และเป้าหมายท่ีก าหนด รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย
อื่นๆอยา่งเหมาะสม  

 
 
 

 
(นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ) 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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รายงานคณะกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภบิาล สังคมและส่ิงแวดล้อม (ESG) 
  

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

คณะกรรมการ ESG ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ โดยระหว่างปี 2565 คณะกรรมการ ESG ไดมี้การประชุมรวมทั้งส้ิน 3 คร้ัง โดยกรรมการทุกท่าน
ไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบทุกคร้ัง สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี  

1.  พิจารณาทบทวนนโยบายเก่ียวกบัหลกับรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของ
บริษทัอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัของสากล และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

2.  พิจารณาประเด็นส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกส่วน ทั้งในดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ตลอด
สายโซ่อุปทานเพื่อก าหนดวตัถุประสงค ์และกลยทุธ์ในการด าเนินการ  

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

4.  ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษทัให้เป็นไปตามหลักบรรษทัภิบาลของสถาบันก ากับ เช่น ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น ด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  

5.  น าแนวทางการก ากับดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทยของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการ
ของ OECD (OECD Principles of Corporate Governance) มาใชเ้ป็นหลกัในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ สิทธิของผูถื้อหุ้น การ
ปฏิบติั ต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ  

6.  ส่งเสริมการเผยแพร่วฒันธรรมในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการมีส่วนร่วมในก ารด าเนินกิจกรรมเพื่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืนให้เป็นท่ีเขา้ใจทัว่ทุกระดบั และมีผลในทางปฏิบติั  

7.  ทบทวนผลการด าเนินงานประจ าปี เปรียบเทียบกบัเป้าหมายเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินการของ
บริษทัฯ ให้สอดคลอ้งกบันโยบายเก่ียวกบัหลกับรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทั
ในปีต่อไป  
  
  
 

 
(นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล) 

ประธานคณะกรรมการ ESG 
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9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 
9.1 การควบคุมภายใน  

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

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

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

ระบบการท างานท่ีรัดกุม เหมาะสมรวมถึงการควบคุมดูแลการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ี
เก่ียวโยงอยา่งเพียงพอ สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัจากการท่ีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้น าไปใชโ้ดยมิชอบ และ
มีคณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานและติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบติัตามระบบ
การควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษทัให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดย
คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตั้งให้ นายพรชยั ศิริกิจพาณิชยกู์ล ด ารงต าแหน่ง ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายในของ
บริษทั และก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในการปฏิบติังาน ดงัน้ี  

1. สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
2. สอบทานความเช่ือถือไดข้องขอ้มูลทางบญัชี รายงานทางการเงิน วิธีการบนัทึกบญัชีและมาตรฐานการ

บญัชี 
3. การดูแลรักษาทรัพยสิ์นและผลประโยชน์ของบริษทั 
4. สอบทานการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
5. การให้ค  าปรึกษา แนะน าหรือขอ้คิดเห็นให้มีการปฏิบติัตามระบบการปฏิบติังานท่ีบริษทั ก าหนดไว ้
6. บนัทึกรายงานการประชุม รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบติัตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. สอบทานการประเมินความเส่ียง และติดตามการบริหารความเส่ียง 
โดยการตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณ์ สอบถามขอ้มูลจากผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการฝ่าย และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งผู ้

ตรวจสอบภายในจดัท ารายงานสรปุผลการสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษทั น าเสนอรายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณา 
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9.1.2 ข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน  
จากการเขา้สอบทานและประเมินความเพียงพอของการออกแบบและวางระบบควบคุมภายในของบริษทั 

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

 
ข้อสังเกตทีพ่บ ระดับ

ความเส่ียง 
การด าเนินการ 

1.สินค้าคงเหลือมีการจัดเก็บยงัไม่เป็นระบบ 
และไม่มีการรระบุต าแหน่งจัดวางท่ีชัดเจน 
(บริษทั เอส เอน็ ซีครีเอติวิต้ี แอน โทโลจี จ ากดั) 
 

ต ่า ปรับปรุงการจดัท า layout  ก าหนดพ้ืนท่ีจดัวางสินคา้
คงเหลือ จัดท าป้ายช้ีบ่งสินค้าให้ชัดเจน และเป็น
ปัจจุบนั 
 
สถานะ : มีการด าเนินการแลว้ 

2.การแกไ้ขโปรแกรมพบจ านวน 3รายการ ท่ีมี
การอนุมติัในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ 

ต ่า ทีมงาน IT จะมีการน า Application มาใชใ้นการ
จดัเกบ็หลกัฐานการอนุมติั 
1.การอนุมติัขอแกไ้ขโปรแกรม 
2.การทดสอบการแกไ้ขโปรแกรม 
3.การอนุมัติการโอนยา้ยขอ้มูลเขา้สู่ระบบงานจริง 
แทนการอนุมติัผา่นช่องทาง E-mail หรือLine 
 
สถานะ : ก าหนดแลว้เสร็จภายในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 
2566 

3.บริษัทมีการจัดท านโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ 
และขั้นตอนการท างานอย่างชดัเจน แต่ยงัไม่ได้
ทบทวนเน้ือหาแกไ้ขรายละเอียดบางรายการให้
สอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานและเอกสารให้เป็น
ปัจจุบนั 
จากการตรวจสอบพบว่าบริษทั อินฟินิต้ี พาร์ท 
จ ากดั, บริษทั เอส เอน็ ซี เซเรนิต้ี จ ากดั, บริษทั 
เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน)สาขา2, 
บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั 
เอกสารในสายการผลิตไม่ update ประกอบดว้ย 
เอกสารขั้นตอนการผลิต เอกสารตรวจสอบ
เคร่ืองจกัร เน่ืองจากมีการเปล่ียนโปรแกรมการ
ท างานจาก Express, Navision เป็น SAP และมี
การน า Robot มาช่วยในการท างาน  
 

ปานกลาง ด าเนินการทบทวนนโยบาย ปรับปรุงคู่มือฯ/ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน รวมถึงแบบฟอร์มเอกสารต่างๆให้
ครอบคลุมและสอดคลอ้งกบักระบวนการปฏิบติังาน
ให้เป็นปัจจุบนั 
 
สถานะ : อยูร่ะหว่างด าเนินการ ก าหนดการแลว้เสร็จ
ภายใน 30 มิถุนายน 2566 

 



SNC 

 

 

122  บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) | รายงานประจ าปี 2565 

ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายงานผลการสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน และไดแ้จง้ให้ฝ่ายบริหารของบริษทัรับทราบและด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขประเด็นขอ้สังเกตท่ีพบจาก
การตรวจสอบ ซ่ึงประเด็นดงักล่าวท่ีพบ มีความเส่ียงอยูใ่นระดบักลางและระดบัต ่า คณะกรรมการตรวจสอบจึงพิจารณา
เบ้ืองตน้ ระบบการควบคุมภายในของบริษทัยงัอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม  

นอกจากน้ี บริษทัฯไดจ้ดัท าแบบประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยคณะกรรมการ
บริษทัพิจารณาร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ทางบริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม เพียงพอ
กบัการประกอบธุรกิจและการด าเนินงานของบริษทั 
9.1.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท หรือผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

-ไม่มี- 
9.1.4  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ได้ดูแลให้ผู้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ท่ีเหมาะสมเพยีงพอกับการปฏิบัติหน้าท่ี 

บริษทัมอบหมายให้ นายพรชยั ศิริกิจพาณิชยก์ูล ซ่ึงด ารงต าแหน่ง ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายในของบริษทั 
และเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทั ทั้งน้ี จากการพิจารณาคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ของหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทัฯพบว่ามีความเหมาะสมในการท าหน้าท่ี เน่ืองจาก เป็นผูมี้
ประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน รวมทั้งผ่านการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมและเพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบ
ภายในของบริษทั 
9.1.5 การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพ้ิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกับงานตรวจสอบภายในของบริษัท (กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ หัวข้อขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีของ
คณะกรรมการตรวจสอบ) 
9.2 รายการระหว่างกัน (ถ้ามี) 
9.2.1 ระบุช่ือกลุ่มบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสัมพนัธ์ (เช่น เป็นบิดาของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษทัท่ี
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 30 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด) และเปิดเผยขอ้มูลรายการระหว่างกนั เช่น ลกัษณะ 
ปริมาณ เง่ือนไขของรายการระหว่างกนั อตัราดอกเบ้ีย ราคาซ้ือ ราคาขาย มูลค่าของรายการระหว่างกนั หรือค่าเช่าท่ี
เกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งแสดงราคาประเมิน หรืออตัราค่าเช่าท่ีประเมินโดยบุคคลท่ีสาม หรือแสดงไดว่้าเป็นราคาท่ีเป็น
ธรรม  ทั้งน้ี หากเป็นรายการระหว่างกนักบับริษทัร่วมหรือบริษทัย่อยท่ีมีกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทัที่ออกหลกัทรัพยถื์อหุน้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดจะไม่เปิดเผยขอ้มลู
นั้นก็ได ้

-ไม่มี- 
9.2.2  อธิบายความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดงักล่าวว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัแลว้
หรือไม่ อยา่งไร โดยให้จดัให้มีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองดงักล่าวดว้ย 

-ไม่มี- 
9.2.3 ให้อธิบายนโยบายและแนวโนม้การท ารายการระหว่างกนัในอนาคต  

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

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











































































































































































































     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ กรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ านาจควบคุม ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี และ

เลขานุการบริษทัของบริษทั 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ 

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

การด ารงต าแหน่ง 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความ 
ขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ 
ต่อบริษทั 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

1. นาย สาธิต  ชาญเชาวน์กุล 
- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

ไดรั้บแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุมสามญัผูถ้ือ
หุ้น คร้ังท่ี 27/2564 เมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม 
2564 

- การด ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 
- การเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการปี 

2565: 9/9 คร้ัง 
 
 

74 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- Master of Science in Textile 

Technology 
University of Leeds, UK 
- วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
- อุตสาหการโรงงาน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ผ่านการอบรม 
- หลกัสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุ่น 83/2550 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน 

2552 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ
บริษทั 
 

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   

ธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้
ส าหรับยานพาหนะ ช้ินส่วน
อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ผลิตและ
ประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า การ
ด าเนินงานอ่ืนๆ เช่น แม่พิมพ ์

2552 - ปัจจุบนั - กรรมการตรวจสอบ 
 

บมจ. ฝาจีบ 
ธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตฝาบรรจุ
ภณัฑ์ 

2556 - ปัจจุบนั - กรรมการตรวจสอบ 
 

บมจ. ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี่ 
ธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตและ
จ าหน่ายเอทานอล 

 

 



SNCส่วน 
 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั  

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

การด ารงต าแหน่ง 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความ 
ขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ 
ต่อบริษทั 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Accreditation 

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

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

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

2552 - ปัจจุบนั - กรรมการตรวจสอบ 
 

บมจ. ลลลิ พร็อพเพอร์ต้ี 
ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

การด ารงต าแหน่งในบริษทัทัว่ไปและอ่ืนๆ 

2534 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั เอสพีซีโฮมไอเดีย จ ากดั 
ธุรกิจสินคา้ตกแต่งบา้น 

2547 – ก.ค.2563 - กรรมการตรวจสอบ 
 

บริษทั เอเซียพลสั กรุ๊ป โฮลดิ้ง 
จ ากดั (มหาชน) 
ธุรกิจการเงิน  

2558 –ก.ค. 2563 - กรรมการอิสระ 
 

บริษทั หลกัทรัพยเ์อเซียพลสั จ ากดั 
ธุรกิจการเงิน ตวัแทนคา้
หลกัทรัพย ์

2556 – พ.ค.2562 - กรรมการ 
 

บริษทั วิทยค์อร์ป โปรดกัส์ จ ากดั 
ธุรกิจการขายส่งเคมีภณัฑท์าง
อุตสาหกรรม 



     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

 

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

การด ารงต าแหน่ง 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความ 
ขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ 
ต่อบริษทั 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสูตร International Advanced 
Management Program  
Massachusetts Institute of Technology, 
USA ปี 2549 
- หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร
ภาครัฐร่วมเอกชน วปรอ. 4414 
- หลกัสูตร Planning & Resource 

Management    
Massachusetts Institute of Technology, 
USA ปี 2528 

2. นาย สมชยั ไทยสงวนวรกุล 
- กรรมการไดรั้บแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม

สามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 27/2564 เมื่อวนัท่ี 
31 มีนาคม 2564 

- การด ารงต าแหน่งกรรมการ  2 ปี 
- การเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการปี 

2565: 9/9 คร้ัง 
 

- ประธานกรรมการบริหาร 

65 - รัฐประศาสนศาตร์ดุษฎีบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

- บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

- ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

4.59% เป็นบิดาของ
นางสาวสินีนารถ 
ไทยสงวนวรกุล
และนางสาวเนตร
ชนก ไทย
สงวนวรกุลและ
นางสาวชนิสรา 
ไทยสงวนวรกุล 
 

ไม่มี การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน 

2547 - ปัจจุบนั - ประธาน
กรรมการบริหาร 
- กรรมการ 
 

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้
ส าหรับยานพาหนะ ช้ินส่วน
อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ผลิตและ
ประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า การ
ด าเนินงานอ่ืนๆ เช่น แม่พิมพ ์

2561 - ปัจจุบนั - กรรมการตรวจสอบ  
- กรรมการอิสระ 

บมจ. ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว ์



SNCส่วน 
 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั  

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

การด ารงต าแหน่ง 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความ 
ขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ 
ต่อบริษทั 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

ไดรั้บแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2547 เมื่อ
วนัท่ี 19 เมษายน 2547 

 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
ธนบุรี 

- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ธญับุรี 

- การจดัการภาครัฐและภาคเอกชน
มหาบณัฑิต 
สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 3 

- รัฐศาสตรบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

ผ่านการอบรม 
- หลกัสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุ่น 55/2548 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

-  ประธานกรรมการ
สรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัทัว่ไปและอ่ืนๆ 

2547 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั เอส เอน็ ซี เซเรนิต้ี จ ากดั 
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับ
เคร่ืองท าความเยน็ 

2547 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั เอส เอน็ ซี คลูลิ่ง ซพัพลาย 
จ ากดั 
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนยานพาหนะ 

2553 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จ ากดั 
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนเคร่ืองท าความ
เยน็ 

2554 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั 
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนพลาสติก 

2555 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอน
โทโลจี จ ากดั 
ธุรกิจผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

2557 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก ฮีต 
ปัมพ ์จ ากดั 



     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

 

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

การด ารงต าแหน่ง 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความ 
ขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ 
ต่อบริษทั 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

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

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

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

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

Program (SEP) รุ่น 19 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ธุรกิจผลิตปัมพท์ าความร้อน 

2557 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จ ากดั 
ธุรกิจพลงังาน 

2554 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั อินฟินิต้ี พาร์ท จ ากดั 
ธุรกิจป๊ัม ขึ้นรูป ช้ินส่วนโลหะ 
 

2554 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ 
จ ากดั 
ธุรกิจป๊ัม ขึ้นรูป ช้ินส่วนโลหะ 

2559 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จ ากดั 
ธุรกิจพลงังาน 

2557 - 2565 - กรรมการ 
 

บริษทั เมอิโซะ เอสเอน็ซี พริซิชัน่ 
จ ากดั 
ธุรกิจแม่พิมพ ์

2556 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก วอ
เตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ากดั 
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองท าน ้า
ร้อน 



SNCส่วน 
 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั  

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

การด ารงต าแหน่ง 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความ 
ขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ 
ต่อบริษทั 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสูตร Leadership Development 
Program (LDP)  
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
- หลกัสูตร Advanced Master of 

Management (AMM) รุ่น 1 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 

2542 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั ซีอุส เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั 
ธุรกิจประกอบกิจการผลิตและการ
ส่งไฟฟ้า 

2563 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั สยามเอน็ไวรอนเมนทอล
เทคโนโลยี่ จ ากดั 
ธุรกิจจดัการน ้ าเสีย บริการ
สาธารณูปโภค 

2560 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั อีคอท เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั 
ธุรกิจจดัฝึกและให้ค าแนะน าใน
การอบรม 

2546 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั เอสเอน็ซี โฮลดิ้ง จ ากดั 
ธุรกิจโฮลดิ้ง 

2558 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั เฮอร์คิวลิส ออยล ์จ ากดั 
ธุรกิจซ้ือขายน ้ ามนัเช้ือเพลิง 

2563 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั ไฮเจีย แอนด ์ลาโซ่ โคออพ
เปอเรชัน่ จ ากดั 
ธุรกิจประกอบกิจการคา้เคร่ืองจกัร 
เคร่ืองกล เคร่ืองทุ่นแรง 

2564 – ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย ์พฒันา
แผน่ดินทอง จ ากดั 



     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

 

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

การด ารงต าแหน่ง 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความ 
ขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ 
ต่อบริษทั 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

บริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 

2565 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั เมอร์คิวร่ี ทรานส์ฟอร์ม 
จ ากดั 
ประกอบกิจการผลิต และจ าหน่าย
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา ตรวจสอบ 
ดดัแปลง แกไ้ข ให้ปรึกษา
เก่ียวขอ้งกบัรถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า 
ดดัแปลงรถเคร่ืองยนตส์ันดาปเป็น
รถยนตไ์ฟฟ้า และกิจการอ่ืนอนั
เก่ียวขอ้ง 

2565 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั เฮอร์มีส โคออพเปอเรชัน่ 
จ ากดั 
สวนอุตสาหกรรม 

2565 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั 99 อินโนเวชัน่ โคออพเปอ
เรชัน่ จ ากดั 
ประกอบกิจการดา้นการผลิต
เคร่ืองจกัร หุ่นยนต ์และอุปกรณ์
ส าหรับระบบอตัโนมติั 



SNCส่วน 
 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั  

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

การด ารงต าแหน่ง 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความ 
ขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ 
ต่อบริษทั 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

2553 - 2565 - กรรมการ บริษทั อลัทิเมท พาร์ท จ ากดั 
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับ
เคร่ืองท าความเยน็ 

2560 - 2565 - กรรมการ บริษทั โอดิน เมียนมาร์ จ ากดั 
ธุรกิจพลงังาน 

3. นาย สมชาย งามกิจเจริญลาภ 
- กรรมการ 
ไดรั้บแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุมสามญัผูถ้ือ
หุ้นคร้ังท่ี 28/2565 เมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม 
2565 
- การด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 ปี 
- การเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการปี  

2565: 9/9 คร้ัง 
- รองประธานกรรมการบริหาร 
ไดรั้บแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 เมื่อ
วนัท่ี 26 มกราคม 2564 
- ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
ไดรั้บแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2566 เมื่อ
วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2566 

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

 
ผ่านการอบรม 
- หลกัสูตร Director Accreditation 

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

 

 0.01% ไม่มี ไม่มี การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน 

2563 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้
ส าหรับยานพาหนะ ช้ินส่วน
อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ผลิตและ
ประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า การ
ด าเนินงานอ่ืนๆ เช่น แม่พิมพ ์

การด ารงต าแหน่งในบริษทัทัว่ไปและอ่ืนๆ - ไม่มี -  

2563 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั อินฟินิต้ี พาร์ท จ ากดั 
ธุรกิจป๊ัม ขึ้นรูป ช้ินส่วนโลหะ 

2555 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั เอสเอน็ซี ครีเอติวิต้ี แอน
โทโลจี จ ากดั 
ธุรกิจผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
 
 



     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

 

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

การด ารงต าแหน่ง 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความ 
ขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ 
ต่อบริษทั 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

- กรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม  
ไดรั้บแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2566 เมื่อ
วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2566 
 

2563 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั เอส เอน็ ซี เซเรนิต้ี จ ากดั 
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับ
เคร่ืองท าความเยน็ 

2557 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก ฮีต 
ปัมพ ์จ ากดั 
ธุรกิจผลิตปัมพท์ าความร้อน 

2556 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ 
จ ากดั 
ธุรกิจป๊ัม ขึ้นรูป ช้ินส่วนโลหะ 

2564 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จ ากดั 
ธุรกิจพลงังาน 

2565 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั เมอร์คิวร่ี ทรานส์ฟอร์ม 
จ ากดั 
ประกอบกิจการผลิต และจ าหน่าย
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา ตรวจสอบ 
ดดัแปลง แกไ้ข ให้ปรึกษา
เก่ียวขอ้งกบัรถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า 
ดดัแปลงรถเคร่ืองยนตส์ันดาปเป็น
รถยนตไ์ฟฟ้า และกิจการอ่ืนอนั
เก่ียวขอ้ง 



SNCส่วน 
 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั  

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

การด ารงต าแหน่ง 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความ 
ขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ 
ต่อบริษทั 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

2564 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย ์พฒันา
แผน่ดินทอง จ ากดั 
บริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 

2565 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั เฮอร์มีส โคออพเปอเรชัน่ 
จ ากดั 
สวนอุตสาหกรรม 

2566 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั 99 อินโนเวชัน่ โคออพเปอ
เรชัน่ จ ากดั 
ประกอบกิจการดา้นการผลิต
เคร่ืองจกัร หุ่นยนต ์และอุปกรณ์
ส าหรับระบบอตัโนมติั 

4. นาย ชยัศกัด์ิ องัคสุ์วรรณ 
- กรรมการอิสระ 
ไดรั้บแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุมสามญัผูถ้ือ
หุ้น คร้ังท่ี 28/2565 เมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม 
2565 
- การด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 ปี 
- การเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการปี 

2565: 9/9 คร้ัง 
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

73 - รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต 
สาขาการจดัการภาครัฐและเอกชน 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- นิติศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผ่านการอบรม 
- หลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 51/2549 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน 

2557 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ 
- ประธาน
คณะกรรมการสรร
หาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
- กรรมการตรวจสอบ  

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้
ส าหรับยานพาหนะ ช้ินส่วน
อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ผลิตและ
ประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า การ
ด าเนินงานอ่ืนๆ เช่น แม่พิมพ ์

2559 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ  
 

บมจ. ริช สปอร์ต 
ธุรกิจน าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้
ประเภทแฟชัน่ 



     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

 

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

การด ารงต าแหน่ง 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความ 
ขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ 
ต่อบริษทั 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

ไดรั้บแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2566 เมื่อ
วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2566 
- กรรมการตรวจสอบ  
ไดรั้บแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2566 เมื่อ
วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2566 
 
 

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

2556 - 2563 - รองประธาน
กรรมการ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการ 
 

บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
การบริการอินเทอร์เน็ตแบบใชส้าย
และไร้สาย 

2552 - 2554 -  กรรมการ บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
ธุรกิจการบินพาณิชย ์

2548 - 2551 -  กรรมการ บริษทัท่าอากาศไทย จ ากดั 
(มหาชน) 
ธุรกิจท่าอากาศยานของประเทศ
ไทย 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัทัว่ไปและอ่ืนๆ  

2564 - ปัจจุบนั - กรรมการอ่ืน คณะกรรมการการบินพลเรือนตาม
กฎหมายว่าดว้ยการเดินอากาศ 
ส านกังานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย กระทรวงคมนาคม 

2552 - 2554 - รองประธาน
กรรมการ 

บริษทัขนส่ง จ ากดั 
การขนส่งโดยรถยนตแ์ละรถ
โดยสารในประเทศไทย 



SNCส่วน 
 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั  

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

การด ารงต าแหน่ง 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความ 
ขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ 
ต่อบริษทั 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

2548 - 2554 - ประธานกรรมการ บริษทัวิทยกุารบินแห่งประเทศ
ไทย จ ากดั 
เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ใน
สังกดักระทรวงคมนาคม มีหนา้ท่ี
รับผิดชอบดา้นงานควบคุมจราจร
ทางอากาศในอาณาเขตประเทศ
ไทย 

2547 - 2553 - กรรมการ บริษทัอุตสาหกรรมการบิน จ ากดั 
ธุรกิจ ซ่อมอากาศยานและอุปกรณ์
เก่ียวกบัอากาศยาน จ าหน่าย
อุปกรณ์อากาศยาน 

2547 - 2550 - กรรมการ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(ท.ท.ท.) 
เป็นรัฐวิสาหกิจภายใตก้ารก ากบั
ดูแลของกระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา มีภารกิจในการส่งเสริม
การท่องเท่ียวในประเทศไทย 

5. นาย วิศาล วุฒิศกัด์ิศิลป์ 
- กรรมการอิสระ 

72 - รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- นิติศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน 

     2555 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ 
- กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้
ส าหรับยานพาหนะ ช้ินส่วน



     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

 

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

การด ารงต าแหน่ง 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความ 
ขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ 
ต่อบริษทั 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

ไดรั้บแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุมสามญัผูถ้ือ
หุ้น คร้ังท่ี 28/2565 เมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม 
2565 
- การด ารงต าแหน่งกรรมการ  1 ปี 
- การเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการปี 

2565: 9/9 คร้ัง 
- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ไดรั้บแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2566 
เมื่อวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2566 

 

ผ่านการอบรม 
- หลกัสูตร Director Certification 

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

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

Committee (RCC) รุ่น 12/2555 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 
- หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร
ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 15 
- หลกัสูตรการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยส าหรับนกั
บริหารระดบัสูงรุ่นท่ี 8 
สถาบนัพระปกเกลา้ 
- หลกัสูตรการพฒันาบุคลากรให้เป็นนกั
บริหารมืออาชีพ 

อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ผลิตและ
ประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า การ
ด าเนินงานอ่ืนๆ เช่น แม่พิมพ ์

2555  - 2556 - กรรมการอิสระ บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั(มหาชน) 
กิจการกลัน่และจ าหน่ายน ้ามนั
ปิโตรเลียม 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัทัว่ไปและอ่ืนๆ 

2554 – 2560 
 

- ท่ีปรึกษา 
 

ส านกังานคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) 
 



SNCส่วน 
 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั  

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

การด ารงต าแหน่ง 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความ 
ขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ 
ต่อบริษทั 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

สถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั 
ร่วมกบั The Kellogg School of 
Management และ The Maxwell 
School of Citizenship and Public 
Affairs 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรม
ระดบัสูง (บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 12 
- สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยติุธรรม 

 
 
 
 
 
 

6. นาง ชนิสา ชุติภทัร์ 
- กรรมการอิสระ 
ไดรั้บแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุมสามญัผูถ้ือ
หุ้น คร้ังท่ี 26/2563 เมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม 
2563 

61 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- บริหารธุรกิจบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน 

2557 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้
ส าหรับยานพาหนะ ช้ินส่วน
อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ผลิตและ



     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

 

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

การด ารงต าแหน่ง 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความ 
ขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ 
ต่อบริษทั 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

-  การด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี 
-  การเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการปี  

 2565: 9/9 คร้ัง 
- กรรมการตรวจสอบ 
ไดรั้บแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2566 เมื่อ 
17 กุมภาพนัธ์ 2566 
 
 

 
ผ่านการอบรม 
- หลกัสูตร Director Certification 

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

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

Auditor  
สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศ
ไทย 

ประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า การ
ด าเนินงานอ่ืนๆ เช่น แม่พิมพ ์

การด ารงต าแหน่งในบริษทัทัว่ไปและอ่ืนๆ 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั แบงคอก สกาย ทาวเวอร์ 
จ ากดั 
ธุรกิจท่ีเก่ียวกบักิจกรรมอ่ืนๆท่ีช่วย
เสริมกิจกรรมการให้บริการทาง
การเงิน 

2560 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพ 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 
สถาบนัการเงินของรัฐ 
สังกดักระทรวงการคลงั 

2563 – ปัจจุบนั 
 
2562 

- อนุกรรมการ
ตรวจสอบ 
ท่ีปรึกษา 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
องคก์รไม่แสวงหาผลก าไร 



SNCส่วน 
 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั  

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

การด ารงต าแหน่ง 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความ 
ขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ 
ต่อบริษทั 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสูตรการก ากบัดูแลกิจการส าหรับ

กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของ

องคก์รก ากบัดูแล (Regulator)  

รัฐวิสาหกิจ และองคก์ารมหาชน 

รุ่นท่ี 21 สถาบนัพระปกเกลา้ 
- หลกัสูตร Risk management program 

for corporate leaders 

รุ่นท่ี 21 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Advanced Audit Committee 
Program รุ่นท่ี 41 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

2562 - 2564 - กรรมการ 
 

บริษทั วตท. เพื่อสังคม จ ากดั 
ธุรกิจจ าหน่ายสินคา้ 

2557 -  2560 
 
2561 -  2563 

- กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ 
- ท่ีปรึกษา 

บริษทั สยามพิวรรธน์ จ ากดั 
การเช่าและการด าเนินการเก่ียวกบั
อสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นของ ตนเอง
หรือเช่าจากผูอ่ื้นท่ีไม่ใช่เพื่อเป็นท่ี
พกัอาศยั 

7. พล.ต.ท. นพ.นพศกัด์ิ ภูวฒันเศรษฐ 
- กรรมการอิสระ 
ไดรั้บแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุมสามญัผูถ้ือ
หุ้น คร้ังท่ี 26/2563 เมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม 
2563 
- การด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี 
- การเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการปี  

63 - แพทยศาสตร์บณัฑิต   
มหาวิทยาลยัมหิดล 
- วิทยาศาสตร์บณัฑิต    
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผ่านการอบรม 
- หลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 180/2564 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน 

2557 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ 
- กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้
ส าหรับยานพาหนะ ช้ินส่วน
อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ผลิตและ
ประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า การ
ด าเนินงานอ่ืนๆ เช่น แม่พิมพ ์



     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

 

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

การด ารงต าแหน่ง 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความ 
ขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ 
ต่อบริษทั 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

2565: 9/9 คร้ัง 
- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ไดรั้บแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2566 เมื่อ 
17 กุมภาพนัธ์ 2566 

 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาล
ทางการแพทยส์ าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 
รุ่น 7/2561 สถาบนัพระปกเกลา้และ
แพทยสภา 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารงานต ารวจชั้นสูง รุ่น 

27/2550  ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัทัว่ไปและอ่ืนๆ 

2531 - 2562 - นายแพทย ์ โรงพยาบาลต ารวจ 
โรงพยาบาลของรัฐ 

8. นาย ศิโรตม ์สวสัด์ิพาณิชย ์
- กรรมการอิสระ  
ไดรั้บแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุมสามญัผูถ้ือ  
หุ้น คร้ังท่ี 27/2564 เมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม  
2564 
- การด ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 
- การเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการปี 

2565: 9/9 คร้ัง 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ไดรั้บแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2566 เมื่อ 

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

 
 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน 

2563 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้
ส าหรับยานพาหนะ ช้ินส่วน
อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ผลิตและ
ประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า การ
ด าเนินงานอ่ืนๆ เช่น แม่พิมพ ์

2563 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

บมจ. ฝาจีบ 
ธุรกิจผูผ้ลิตและจ าหน่ายฝาบรรจุ
ภณัฑ์ 



SNCส่วน 
 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั  

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

การด ารงต าแหน่ง 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความ 
ขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ 
ต่อบริษทั 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2566 
 

ผ่านการอบรม 
- หลกัสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุ่น 23/2545 
 
 
 

2563 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ  
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการ
สรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี 
ธุรกิจโรงพยาบาล 

2556 - 2562 - ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่าประกนัชีวิต  
ธุรกิจประกนั 
 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัทัว่ไปและอ่ืนๆ 

2563 - ปัจจุบนั - กรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิ สภา
มหาวิทยาลยั 
- ประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลยั 
- ประธานกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ 

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
มหาวิทยาลยัของรัฐ 



     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

 

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

การด ารงต าแหน่ง 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความ 
ขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ 
ต่อบริษทั 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา  
มหาวิทยาลยัของรัฐ 

2553 - ปัจจุบนั - ท่ีปรึกษา บริษทั ฮีดากาโยโก เอนเตอร์ไพรส์ 
จ ากดั 
ธุรกิจซ้ือขายเศษโลหะ 

2550 - ปัจจุบนั - ท่ีปรึกษา บริษทั บางนาพฒันกิจ จ ากดั 
ธุรกิจให้เช่าและพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์

2546 - ปัจจุบนั - กรรมการ มูลนิธิสถาบนัวิจยันโยบาย
เศรษฐกิจการคลงั 
หน่วยงานของรัฐ 

2545 - ปัจจุบนั - กรรมการและผูช่้วย
เหรัญญิก 

มูลนิธิ จุมภฏ-พนัธ์ุทิพย ์

2537 - ปัจจุบนั - กรรมการและ
ผูจ้ดัการ 

มูลนิธิศาสตราจารย ์ดร. ก่อ สวสัด์ิ
พาณิชย ์เพื่อส่งเสริมการอ่าน 

2556 - 2562 - กรรมการ 
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

บริษทั วิทยค์อร์ป โปรดกัส์ จ ากดั 
ธุรกิจจ าหน่ายเคมีภณัฑ์ 



SNCส่วน 
 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั  

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

การด ารงต าแหน่ง 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความ 
ขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ 
ต่อบริษทั 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

9. นาย สมใจ เชาวพ์านิช 
- กรรมการอิสระ 
ไดรั้บแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุมสามญัผูถ้ือ
หุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 26/2563 เมื่อวนัท่ี 27 
มีนาคม 2563 
- การด ารงต าแหน่งกรรมการ  3 ปี 
- การเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการปี  

2565: 7/9 คร้ัง 
 

66 - การศึกษามหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
- ศิลปศาสตรบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช     
 

ผ่านการอบรม 
- หลกัสูตร Director Accreditation 

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

 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน 

2563 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ 
 

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้
ส าหรับยานพาหนะ ช้ินส่วน
อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ผลิตและ
ประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า การ
ด าเนินงานอ่ืนๆ เช่น แม่พิมพ ์

การด ารงต าแหน่งในบริษทัทัว่ไปและอ่ืนๆ 

2562 - ปัจจุบนั - ผูอ้  านวยการและ
ด ารงต าแหน่งเป็น
ประธาน
คณะกรรมการ
ผูอ้  านวยการสถาบนั
การอาชีวศึกษา 

สถาบนัการอาชีวศึกษาภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 3 
หน่วยงานของรัฐ 

2561 - 2562 - อนุกรรมการ
ขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
 
 

ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
หน่วยงานของรัฐ 



     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

 

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

การด ารงต าแหน่ง 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความ 
ขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ 
ต่อบริษทั 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

10.  นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล 
- กรรมการ 
ไดรั้บแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุมวิสามญัผูถ้ือ
หุ้นคร้ังท่ี 1/2564 เมื่อวนัท่ี 26 มกราคม 
2564 
- การด ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 
- การเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการปี  

2565: 8/9 คร้ัง 
- ผูช่้วยประธานกรรมการบริหาร 
- ไดรั้บแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2561 เมื่อ 1 
กุมภาพนัธ์ 2561 
- กรรมการบริหาร 
- ไดรั้บแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2566 เมื่อ 
17 กุมภาพนัธ์ 2566 
- ประธานกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล 
สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

34 - Master of Business Administration, 
HULT International Business School, 
MA, USA 
- Master of Science in Financial 

Investment and Risk Management, 
National Institute of Development 
Administration 
- Financial Derivatives, Kelley School of 

Business, IN, USA 
- เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

 
ผ่านการอบรม 
-  หลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นท่ี 303/2564 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Chief Transformation Officer 

(CTO) 

2.77% เป็นบุตรของ  
นายสมชยั ไทย
สงวนวรกุลและ
เป็นพ่ีสาวของ
นางสาวเนตร
ชนก ไทย
สงวนวรกุลและ
นางสาวชนิสรา 
ไทยสงวนวรกุล 

ไม่มี การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน 

2564 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้
ส าหรับยานพาหนะ ช้ินส่วน
อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ผลิตและ
ประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า การ
ด าเนินงานอ่ืนๆ เช่น แม่พิมพ ์

การด ารงต าแหน่งในบริษทัทัว่ไปและอ่ืนๆ 

2563 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั เอส เอน็ ซี เซเรนิต้ี จ ากดั  
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับ
เคร่ืองท าความเยน็ 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั เอส เอน็ ซี คลูลิ่ง ซพัพลาย 
จ ากดั 
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนยานพาหนะ 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จ ากดั 
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนเคร่ืองท าความ
เยน็ 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั 
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนพลาสติก 



SNCส่วน 
 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั  

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

การด ารงต าแหน่ง 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความ 
ขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ 
ต่อบริษทั 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

ไดรั้บแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2566 เมื่อ 
17 กุมภาพนัธ์ 2566 
 

 

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

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

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

(GRI) G4 Certified Training Course 
PricewaterhouseCoopers 
- Corporate Governance for Executives 

(CGE) 19/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอน
โทโลจี จ ากดั 
ธุรกิจผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั อินฟินิต้ี พาร์ท จ ากดั 
ธุรกิจป๊ัม ขึ้นรูป ช้ินส่วนโลหะ 

2562 – ปัจจุบนั 
 

- กรรมการ 
 

บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ 
จ ากดั 
ธุรกิจป๊ัม ขึ้นรูป ช้ินส่วนโลหะ 

2562-2565 - กรรมการ 
 

บริษทั เมอิโซะ เอสเอน็ซี พรี ซิชัน่ 
จ ากดั 
ธุรกิจแม่พิมพ ์

2564 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จ ากดั 
ธุรกิจพลงังาน 

   
2564 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย ์พฒันา

แผน่ดินทอง จ ากดั 
บริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 

2565 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั เมอร์คิวร่ี ทรานส์ฟอร์ม 
จ ากดั 



     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

 

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

การด ารงต าแหน่ง 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความ 
ขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ 
ต่อบริษทั 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสูตร Integrating the SDGs into 
Sustainability Reporting, GRI 
Academy 
- หลกัสูตร Introduction to Sustainability 

Reporting and the GRI Standards 2021 
Update, GRI Academy 
- หลกัสูตร Reporting on Human Rights 

with the GRI Standards 2021 Update, 
GRI Academy 
- หลกัสูตร Reporting with the GRI 

Standards 2021 Update, GRI Academy 
 

ประกอบกิจการผลิต และจ าหน่าย
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา ตรวจสอบ 
ดดัแปลง แกไ้ข ให้ปรึกษา
เก่ียวขอ้งกบัรถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า 
ดดัแปลงรถเคร่ืองยนตส์ันดาปเป็น
รถยนตไ์ฟฟ้า และกิจการอ่ืนอนั
เก่ียวขอ้ง 

2566 - ปัจจุบนั -กรรมการ บริษทั เฮอร์มีส โคออพเปอเรชัน่ 
จ ากดั 
สวนอุตสาหกรรม 

2566 - ปัจจุบนั -กรรมการ บริษทั 99 อินโนเวชัน่ โคออพเปอ
เรชัน่ จ ากดั 
ประกอบกิจการดา้นการผลิต
เคร่ืองจกัร หุ่นยนต ์และอุปกรณ์
ส าหรับระบบอตัโนมติั 

2563 - 2565 - กรรมการ 
 

บริษทั อลัทิเมท พาร์ท จ ากดั 
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับ
เคร่ืองท าความเยน็ 
 
 



SNCส่วน 
 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั  

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

การด ารงต าแหน่ง 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความ 
ขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ 
ต่อบริษทั 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

11. นายชิต เหล่าวฒันา 
- กรรมการอิสระ 
ไดรั้บแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุมวิสามญัผูถ้ือ
หุ้นคร้ังท่ี 2/2564 เมื่อวนัท่ี 14 มิถุนายน 
2564 

-  การด ารงต าแหน่งกรรมการ  2 ปี 
-  การเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการปี  
   2565: 9/9 คร้ัง 

 
 

61 - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรติ
นิยม) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้ ธนบุรี 
- ประกาศนียบตัร มหาวิทยาลยัเกียวโต 
ญี่ปุ่ น 
- ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัคาร์เนก้ีเมลลอน 
สหรัฐอเมริกา 
- ประกาศนียบตัร สถาบนัเทคโนโลยี
แห่ง  มลรัฐแมสซาชูเซตส์ (MIT)  
สหรัฐอเมริกา 
 

ผ่านการอบรม 
- หลกัสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุ่นท่ี 93/2550 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน 

2564 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ 
 

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้
ส าหรับยานพาหนะ ช้ินส่วน
อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ผลิตและ
ประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า การ
ด าเนินงานอ่ืนๆ เช่น แม่พิมพ ์

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ บมจ. น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั 
ธุรกิจประกอบกิจการผลิตและ
จ าหน่ายน ้ าตาล เช่น น ้าตาล
ทรายขาว น ้าตาลทรายแดง 
น ้าเช่ือม เป็นตน้ 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัทัว่ไปและอ่ืนๆ 

2561 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ บริษทักรุงไทยคอมพิวเตอร์
เซอร์วิสเซส จ ากดั 
ธุรกิจท่ีปรึกษาและบริการดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 



     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

 

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

การด ารงต าแหน่ง 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความ 
ขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ 
ต่อบริษทั 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสูตร Audit Committee Program 
(ACP) รุ่นท่ี 29/2552 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

- หลกัสูตร The Role of Chairman  
  (RCM) รุ่นท่ี 19/2552 
- หลกัสูตร Understanding the  
  Fundamental of Financial Statement  
  (UFS) รุ่นท่ี 27/2553 
- หลกัสูตร Improving the Quality of  
  Financial Reporting (QFR) รุ่นท่ี MFR  
  9/2552 
- หลกัสูตร DCP Refresher Course  
  รุ่นท่ี MFA 7/2552, MFM 1/2552,  
   MIR 7/2552, FGP 3/2556 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนั
วิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นท่ี 15/2556 
- หลกัสูตรการก ากบัดูแลกิจการส าหรับ
กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองคก์ารมหาชน รุ่นท่ี 
3/2553 

2539 - 2564 - อาจารย ์ สถาบนัวิทยาการหุ่นยนต์
ภาคสนาม (ฟีโบ)้ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้ธนบุรี 



SNCส่วน 
 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั  

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

การด ารงต าแหน่ง 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความ 
ขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ 
ต่อบริษทั 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

12. นายเลก็ สิขรวิทย 
- กรรมการ 
ไดรั้บแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุมสามญัผูถ้ือ
หุ้น คร้ังท่ี 28/2565 เมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม 
2565 
- การด ารงต าแหน่งกรรมการ  1 ปี 
- การเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการปี 

2565: 8/9 คร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 - MBA Business Administration 
Tarleton State University, Texas 
- Bachelor Business Administration 

Hosei University, Tokyo 
- Research  Business 

AdministrationFellowship Kobei 
University, Kobe 

 
ผ่านการอบรม 
- หลกัสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุ่นท่ี 42/2547 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Audit Committee Program 

(ACP) รุ่นท่ี 17/2550 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน 

2564 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้
ส าหรับยานพาหนะ ช้ินส่วน
อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ผลิตและ
ประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า การ
ด าเนินงานอ่ืนๆ เช่น แม่พิมพ ์

พฤศจิกายน 2549 - 
ปัจจุบนั 

- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. สยามสตีลอินเตอร์เนชัน่แนล 
ธุรกิจผลิตและน าเขา้เฟอร์นิเจอร์ 
ช้ินส่วนเฟอร์นิเจอร์ รับจา้งท า
เฟอร์นิเจอร์ ช้ินส่วนเฟอร์นิเจอร์ 

2564 – มีนาคม 2565 - ท่ีปรึกษา บริษทัหลกัทรัพยพ์าย จ ากดั 
(มหาชน) ช่ือเดิม บริษทั 
หลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน)  
ธุรกิจจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์

การด ารงต าแหน่งในบริษทัทัว่ไปและอ่ืนๆ 

กรกฎาคม 2565 - 
ปัจจุบนั 

- ท่ีปรึกษา บริษทั กรีนฟิลด ์เคมคีอล 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
อุตสาหกรรม 



     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

 

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

การด ารงต าแหน่ง 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความ 
ขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ 
ต่อบริษทั 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2542 - 2564 - กรรมการ 
- ผูอ้  านวยการ 

บริษทั ท่ีปรึกษา เอเซีย พลสั จ ากดั 
ธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษา
ทางการเงินตามกฏหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2534 - 2541 - ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

บริษทั ไอ จี เอส จ ากดั  
อุตสาหกรรม 

2528 - 2533 - ผูอ้  านวยการ Coopers & Lybrand Associates 
Co., Ltd 
ท่ีปรึกษาการเงิน/การบริหาร 

13. นาย รัฐภูมิ นนัทปถวี 
- กรรมการ 
ไดรั้บแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม  

   คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2565 เมื่อ  
   วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2565 แทนนาย   
   อภิชาต ทองอยูท่ี่ลาออก 
- การด ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 
- การเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการปี   

2565: 1/1 คร้ัง 
- กรรมการผูจ้ดัการอาวุโส 
ไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเมื่อวนัท่ี 26   

 50 - การจดัการภาครัฐและภาคเอกชน
มหาบณัฑิต 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- บริหารธุรกิจบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

ผ่านการอบรม 
- หลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 118/2558 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

0.02% ไม่มี ไม่มี การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน 

2565 - ปัจจุบนั 
2564 - ปัจจุบนั 
 
2558 - 2563 
2550 - 2558 
 

- กรรมการ 
- กรรมการผูจ้ดัการ
อาวุโส 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
- รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

 

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้
ส าหรับยานพาหนะ ช้ินส่วน
อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ผลิตและ
ประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า การ
ด าเนินงานอ่ืนๆ เช่น แม่พิมพ ์

การด ารงต าแหน่งในบริษทัทัว่ไปและอ่ืนๆ 

2565 - ปัจจุบนั 
 

- กรรมการ 
 

บริษทั บริหารสินทรัพย ์พฒันา
แผน่ดินทอง จ ากดั  



SNCส่วน 
 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั  

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

การด ารงต าแหน่ง 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความ 
ขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ 
ต่อบริษทั 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

   มกราคม 2564 
- กรรมการบริหาร 
ไดรั้บแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2566 เมื่อ  
17 กุมภาพนัธ์ 2566 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 
ไดรั้บแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2566 เมื่อ 
17 กุมภาพนัธ์ 2566 
 
 

 

- หลกัสูตร Executive Development 
Program (EDP) รุ่น 14/2557 
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

บริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั 
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนพลาสติก 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั เอส เอน็ ซี คลูลิ่ง ซพัพลาย 
จ ากดั 
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนยานพาหนะ 

2564 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จ ากดั 
ธุรกิจพลงังาน 

2548 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั ทูที ออดิท จ ากดั 
ธุรกิจสอบบญัชี 
 
 



     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

 

รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารของบริษัท และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต าแหน่ง  

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทัฯ  

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

การด ารงต าแหน่ง 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความ 
ขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ 

ต่อบริษทั 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

1. นาย สุรชยั ชยัณรงค์ 
- กรรมการผูจ้ดัการอาวุโส 
ไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเมื่อวนัท่ี 26 
มกราคม 2564 
- กรรมการบริหาร 
ไดรั้บแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2566 เมื่อ 
17 กุมภาพนัธ์ 2566 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 
ไดรั้บแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2566 เมื่อ 
17 กุมภาพนัธ์ 2566 
- กรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม 
ไดรั้บแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2566 เมื่อ 
17 กุมภาพนัธ์ 2566 

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

ผ่านการอบรม 
- หลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 118/2558 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

0.01% ไม่มี ไม่มี การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน 

2564 - ปัจจุบนั 
2560 – 2563 
2553 – 2560 
 

- กรรมการผูจ้ดัการ
อาวุโส 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
- รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้
ส าหรับยานพาหนะ ช้ินส่วน
อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ผลิตและ
ประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า การ
ด าเนินงานอ่ืนๆ เช่น แม่พิมพ ์

การด ารงต าแหน่งในบริษทัทัว่ไปและอ่ืนๆ 
2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ 

 
บริษทั เอส เอน็ ซี คลูลิ่ง ซพั
พลาย จ ากดั 
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนยานพาหนะ 

2563 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จ ากดั 
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนเคร่ืองท าความ
เยน็ 

2564 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก 
จ ากดั 
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนพลาสติก 

2564 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จ ากดั 
ธุรกิจพลงังาน 



SNCส่วน 
 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั  

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต าแหน่ง  

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทัฯ  

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

การด ารงต าแหน่ง 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความ 
ขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ 

ต่อบริษทั 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

 
2. นางสาว อจัฉรา นิวงษา 

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 
ไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเมื่อวนัท่ี 1 
มิถุนายน 2559 

47 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- บริหารธุรกิจบณัฑิต 
มหาวิทยาลยับูรพา 

0.01% ไม่มี ไม่มี การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน 
2559 – ปัจจุบนั 
 
 
2554 – 2559 
 
2549 – 2554 
 
2547 – 2549 
 

- ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 
- กรรมการบริหารฝ่าย
บญัชีและการเงิน 
- ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 
- ผูจ้ดัการแผนกบญัชี
และการเงิน 

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้
ส าหรับยานพาหนะ ช้ินส่วน
อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ผลิตและ
ประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า การ
ด าเนินงานอ่ืนๆ เช่น แม่พิมพ ์
 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัทัว่ไปและอ่ืนๆ 
2564 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จ ากดั 

ธุรกิจพลงังาน 
 

 

 

 



     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท  

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต าแหน่ง  

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทัฯ  

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

การด ารงต าแหน่ง 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความ 
ขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ 

ต่อบริษทั 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

1 นางสาวเนตรชนก ไทยสงวนวรกุล 
- เลขานุการบริษทั 
ไดรั้บแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม  
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2563 เมื่อ
วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2563   

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

and International Relations 
Northeastern University, USA 
- บริหารธุรกิจบณัฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

ผ่านการอบรม 
- หลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP 195/ 2022), Thai 
Institute of Directors (IOD) 
- หลกัสูตร Company Secretary Program 

(CSP 177/ 2021), Thai Institute of 
Directors (IOD) 
- หลกัสูตร Company Reporting Program 

(CRP 29/ 2021), Thai Institute of 
Directors (IOD) 

0.6% เป็นบุตรของ
นายสมชยั ไทย
สงวนวรกุล และ
เป็นนอ้งสาว

ของนางสาวสินี
นารถ ไทย

สงวนวรกุลและ
เป็นพ่ีสาวของ
นางสาวชนิสรา 
ไทยสงวนวรกุล 

 
 
 

ไม่มี การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน 
2563 – ปัจจุบนั 
2562 – ปัจจุบนั 
 

- เลขานุการบริษทั 
- ผูจ้ดัการฝ่ายซพัพลาย
เชน 

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้
ส าหรับยานพาหนะ ช้ินส่วน
อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ผลิตและ
ประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า การ
ด าเนินงานอ่ืนๆ เช่น แม่พิมพ ์

การด ารงต าแหน่งในบริษทัทัว่ไปและอ่ืนๆ 
2565 - ปัจจุบนั 
 

- กรรมการ 
 

บจ. บริหารสินทรัพย ์พฒันา
แผน่ดินทอง จ ากดั 
ธุรกิจบริหารสินทรัพยด์อ้ย
คุณภาพ 
 



SNCส่วน 
 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั  

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต าแหน่ง  

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทัฯ  

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

การด ารงต าแหน่ง 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความ 
ขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ 

ต่อบริษทั 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสูตร Board Reporting Program 
(BRP 36/ 2021), Thai Institute of 
Directors (IOD) 
- หลกัสูตร Effective Minutes Taking 

(EMT 49/ 2021), Thai Institute of 
Directors (IOD) 
- หลกัสูตร Executive Development 

Program (EDP)  รุ่นท่ี 20 
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
- Business Strategy in International 

Markets, The London School of 
Economics and Political Science, UK 
- Family Business: Strategy Essentials 

(online), University of British 
Columbia, Canada 
- Supply Chain Analytics (online), 

Massachusetts Institute of Technology, 
USA 

 
 
 



     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

 

รายละเอียดเก่ียวกับผู้ท าบัญชี   

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต าแหน่ง  

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทัฯ  

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

การด ารงต าแหน่ง 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความ 
ขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ 

ต่อบริษทั 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

1 นางสาว ปาริชาติ เห็มวิพฒัน์ 
- สมุห์บญัชี 
ไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเมื่อวนัท่ี 1 
ธนัวาคม 2563 

47  - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- บญัชีบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

>0.01% ไม่มี ไม่มี การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน 
2563 - ปัจจุบนั - สมุห์บญัชี บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   

ธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้
ส าหรับยานพาหนะ ช้ินส่วน
อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ผลิตและ
ประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า การ
ด าเนินงานอ่ืนๆ เช่น แม่พิมพ ์

การด ารงต าแหน่งในบริษทัทัว่ไปและอ่ืนๆ 
2558 - ปัจจุบนั - ผูจ้ดัการแผนกบญัชี

การเงิน 
บริษทั เอส เอน็ ซี คลูลิ่ง ซพัพลาย 
จ ากดั 
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนยานพาหนะ 
 

 



 ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

ล ำดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต ำแหน่ง  

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อำย ุ 

(ปี) 
คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษทัฯ  

(%) 

ควำมสัมพนัธ์ 
ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผูบ้ริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง 
ในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจ
ท ำให้เกิดควำม 
ขดัแยง้ทำง 
ผลประโยชน์ 

ต่อบริษทั 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

1. นำย ส ำรำญ ปัตตำนี 54 - กำรจดักำรภำครัฐและภำคเอกชน
มหำบณัฑิต 
สถำบนับณัฑิตพฒันำบริหำรศำสตร์ 
- บริหำรธุรกิจบณัฑิต 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัรำชนครินทร์ 

>0.01% ไม่มี ไม่มี กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียน  - ไม่มี- 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัทัว่ไปและอ่ืนๆ 
2553 - ปัจจุบนั - กรรมกำร บริษทั อิมมอทลั พำร์ท จ ำกดั 

ธุรกิจผลิตช้ินส่วนเคร่ืองท ำควำมเยน็ 

2. นำย ชชัพล ประสพโชค 54 - บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- วิศวกรรมศำสตรบณัฑิต 
สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้เจำ้คุณ
ทหำรลำดกระบงั 

ผ่านการอบรม 
- หลกัสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุ่น 147/2554 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทั
ไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 82/2553 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียน 
2563 – ปัจจุบนั 
 
 
2555 – ปัจจุบนั 
 
2553 – ปัจจุบนั 
2557 – 2562 

- ประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร
และกรรมกำร
ผูจ้ดักำร 
- กรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียง 
- กรรมกำรบริหำร 
- กรรมกำรผูจ้ดักำร 

บมจ. ยเูอซี โกลบอล 

ธุรกิจพลงังำน 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัทัว่ไปและอ่ืนๆ 
2560 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 

 
บริษทั โอดิน พำวเวอร์ จ ำกดั 
ธุรกิจพลงังำน 



SNCส่วนที ่1  
 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั  

ล ำดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต ำแหน่ง  

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อำย ุ 

(ปี) 
คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษทัฯ  

(%) 

ควำมสัมพนัธ์ 
ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผูบ้ริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง 
ในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจ
ท ำให้เกิดควำม 
ขดัแยง้ทำง 
ผลประโยชน์ 

ต่อบริษทั 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทั
ไทย (IOD) 
-หลกัสูตร TLCA Executive 
Development Program (EDP) รุ่นท่ี 8 ปี 
2554 
-หลกัสูตรผูป้ระกอบกำรแห่งอนำคต 
(FEF) รุ่นท่ี 1 ปี 2556 สถำบนัพฒันำ
ผูป้ระกอบกำรเชิงสร้ำงสรรค ์(CEDI) 
-หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูงดำ้น
วิทยำกำรพลงังำน (วพน.7) รุ่นท่ี 7 ปี 
2558 สถำบนัวิทยำกำรพลงังำน 
-หลกัสูตร Leadership Development 
Program ปี 2558 สมำคมบริษทัจด
ทะเบียนไทย 
-หลกัสูตร Leadership Succession 
Program (LSP) รุ่นท่ี 5 ปี 2558 มูลนิธิ
สถำบนัวิจยัและพฒันำองคก์รภำครัฐ 
-หลกัสูตร วิทยำกำรจดักำรส ำหรับนกั
บริหำรระดบัสูง (วบส.) รุ่นท่ี 2 ปี 2561 
สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 
 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

Vientiane Waste Management 
Company Limited 

ธุรกิจพลงังำนทดแทน 
2556 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 

 
บริษทั โซล่ำ เอน็เนอร์จี รูฟ พำวเวอร์ 
จ ำกดั 
ธุรกิจพลงังำน 

2551 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั บำงจำกไบโอฟูเอล จ ำกดั 
ธุรกิจผลิตน ้ำมนัไบโอดีเซล 

2559 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั พีพีดบับลิวอี จ ำกดั 
ธุรกิจพลงังำน 

2560 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั ยเูอซี ท็อป เอนเนอร์ยี่ จ  ำกดั 
ธุรกิจพลงังำน 

2554 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั ยเูอซี ยทิูลิตีส์ จ ำกดั 
ธุรกิจผลิตน ้ำประปำ 

2556 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั ยเูอซี เอน็เนอร์ยี่ จ  ำกดั 
ธุรกิจพลงังำน 

2558 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั ยเูอซี แอด็วำนซ์ โพลิเมอร์ 
แอนด ์เคมิคลัส์ จ ำกดั 
ธุรกิจจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ 

2555 – ปัจจุบนั 
 

- กรรมกำร บริษทั ยเูอซี แอนด ์ทีพีที เอน็เนอร์ยี่ 
จ ำกดั 



 ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

 

ล ำดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต ำแหน่ง  

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อำย ุ 

(ปี) 
คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษทัฯ  

(%) 

ควำมสัมพนัธ์ 
ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผูบ้ริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง 
ในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจ
ท ำให้เกิดควำม 
ขดัแยง้ทำง 
ผลประโยชน์ 

ต่อบริษทั 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

-หลกัสูตร Chief Transformation Officer 
(CTO Course) ปี 2562 สมำคมบริษทัจด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ 
(MAI A) 
- หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง สถำบนั
วิทยำกำรตลำดทุน (หลกัสูตร วตท.) รุ่น
ท่ี 31 ปี 2564 ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (SET) 

ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยก๊ำซชีวภำพ 
2560 - 2565 - กรรมกำร 

 
บริษทั โอดิน เมียนมำร์ จ ำกดั 
ธุรกิจพลงังำน 

3. นำย พงษช์ยั อมตำนนท์ 58   -วิศวกรรมศำสตรบณัฑิต 
สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้เจำ้คุณ
ทหำรลำดกระบงั 

ผ่านการอบรม 
-หลกัสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 30/2547 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทั
ไทย (IOD) 
-หลกัสูตรกำรป้องกนัรำชอำณำจกัร 
(วปอ.) รุ่นท่ี 58 วิทยำลยัป้องกนั
รำชอำณำจกัร 
 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียน 
2548 - ปัจจุบนั - กรรมกำรบริษทั/ 

กรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียง/ 
ประธำน
กรรมกำรบริหำร  

บมจ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ 
ธุรกิจช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ 

2560- ปัจจุบนั 
 
 
 
 

2551- 2560 

- กรรมกำรบริษทั/ 
กรรมกำรสรรหำ
และก ำหนด
ค่ำตอบแทน/ 
ประธำน
กรรมกำรบริหำร  
- กรรมกำรบริษทั 

บมจ. ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส  
ธุรกิจให้บริกำรเติมเงินโทรศพัทม์ือถือ 

 



SNCส่วนที ่1  
 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั  

ล ำดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต ำแหน่ง  

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อำย ุ 

(ปี) 
คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษทัฯ  

(%) 

ควำมสัมพนัธ์ 
ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผูบ้ริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง 
ในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจ
ท ำให้เกิดควำม 
ขดัแยง้ทำง 
ผลประโยชน์ 

ต่อบริษทั 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

-หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง สถำบนั
วิทยำกำรตลำดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 14 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัทัว่ไปและอ่ืนๆ 
2560 - ปัจจุบนั - กรรมกำร บริษทั โอดิน พำวเวอร์ จ ำกดั 

ธุรกิจพลงังำน 
2545 - ปัจจุบนั - กรรมกำร บริษทั จีเนียส ทรำฟฟิค ซีสเต็ม จ ำกดั 

ธุรกิจผลิตอุปกรณ์สัญญำณไฟจรำจร 
2554 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 

 
บริษทั ฟอร์ท คอนซลัต้ิง จ ำกดั 
ธุรกิจให้ค ำปรึกษำดำ้นซอฟตแ์วร์ 

2545 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จ ำกดั 
ธุรกิจอุปกรณ์ติดตำมยำนพำหนะ 

2545 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั ฟอร์ท มิเตอร์ จ ำกดั 
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยอุปกรณ์มิเตอร์
ไฟฟ้ำ 

2556 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั ฟอร์ท ไลทต้ิ์ง จ ำกดั 
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยหลอดไฟฟ้ำ 

2558 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั ฟอร์ท เวนดิ้ง จ ำกดั 
ธุรกิจบริหำรจดักำรตูจ้  ำหน่ำยสินคำ้
อตัโนมติั 

2559 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั ฟอร์ท สมำร์ท แคปปิตอล 
จ ำกดั 
ธุรกิจบริกำรเคร่ืองหยอดเหรียญ 



 ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

 

ล ำดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต ำแหน่ง  

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อำย ุ 

(ปี) 
คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษทัฯ  

(%) 

ควำมสัมพนัธ์ 
ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผูบ้ริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง 
ในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจ
ท ำให้เกิดควำม 
ขดัแยง้ทำง 
ผลประโยชน์ 

ต่อบริษทั 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

2563 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั ฟอร์ท สมำร์ท ดิสทริบิวชัน่ 
จ ำกดั 
ธุรกิจขนส่งน ้ำมนั 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั ฟอร์ท อีเอม็เอส จ ำกดั 
ธุรกิจรับเหมำผลิตและประกอบ
แผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 

2563 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั ฟอร์ท เอม็อำร์โอ เซอร์วิส 
จ ำกดั 
ธุรกิจให้บริกำรซ่อมยำนพำหนะ 

2560 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

องคก์ำรเภสัชกรรม 

2564 - ปัจจุบนั - กรรมกำร บริษทั ฟอร์ท เอม็อำร์โอ จ ำกดั 

ธุรกิจซ้ือขำย น ำเขำ้ส่งออก ซ่ึงอะไหล่ 
อุปกรณ์และให้บริกำรซ่อมแซม ท่ี
เก่ียวขอ้งของเคร่ืองบิน อำกำศยำน 
เรือรบ 

2564 - ปัจจุบนั - กรรมกำร บริษทั แอโร ฟอร์ทจ ำกดั 

ธุรกิจกำรคำ้แลบ ำรุงรักษำอำกำศยำน 
2551 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 

 
บริษทั อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ำกดั 
ธุรกิจจ ำหน่ำยส่งอุปกรณ์และช้ินส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์ 



SNCส่วนที ่1  
 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั  

ล ำดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต ำแหน่ง  

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อำย ุ 

(ปี) 
คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษทัฯ  

(%) 

ควำมสัมพนัธ์ 
ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผูบ้ริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง 
ในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจ
ท ำให้เกิดควำม 
ขดัแยง้ทำง 
ผลประโยชน์ 

ต่อบริษทั 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

4 นำย เซบำสเตียน ฮิวจ ์มำรี เลอ กำเร็ค 45 - Master of Engineering 
National school of engineers of Tarbes, 
France 
- Master in Fluid Mechanics 

University of Nantes, France 
- Bachelor of Science 

Academy of Rennes, France 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียน  - ไม่มี- 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัทัว่ไปและอ่ืนๆ 
2558 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 

 
บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก ฮีต 
ปัมพ ์จ ำกดั 
ธุรกิจผลิตปัมพท์ ำควำมร้อน 

2558 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก วอ
เตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ำกดั 
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองท ำน ้ำ
ร้อน 

2555 - 2558 - กรรมกำร Signalisation Lacroix 

Smart City and Roadsign 
5 นำงสำวชนิสรำ ไทยสงวนวรกุล 31 - Master of Laws 

London School of Economics and 
Political Science, UK  
- นิติศำสตร์บณัฑิต 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

 
 
 
 
 

0.4% เป็นบุตรของ 
นำยสมชยั  
ไทยสงวนวรกุล และ 
เป็นนอ้งสำวของ
นำงสำวสินีนำรถ  
ไทยสงวนวรกุล และ 
นำงสำวเนตรชนก  
ไทยสงวนวรกุล 

ไม่มี กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียน 

1/6/2565 - ปัจุบนั - ผูจ้ดักำรฝ่ำยก ำกบั
ดูแลกำร
ปฏิบติังำน 

กลุ่ม บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้
ส ำหรับยำนพำหนะ ช้ินส่วนอุปกรณ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ ผลิตและประกอบ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ กำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ 
เช่น แม่พิมพ ์

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัทัว่ไปและอ่ืนๆ 
12/4/2565 - 
ปัจจุบนั 

- กรรมกำร บริษทั บริหำรสินทรัพย ์พฒันำ
แผน่ดินทอง จ ำกดั 



 ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

 

ล ำดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต ำแหน่ง  

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อำย ุ 

(ปี) 
คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษทัฯ  

(%) 

ควำมสัมพนัธ์ 
ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผูบ้ริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง 
ในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจ
ท ำให้เกิดควำม 
ขดัแยง้ทำง 
ผลประโยชน์ 

ต่อบริษทั 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

ใบรับรองคุณวุฒิ 
- เนติบณัฑิต 
เนติบณัฑิตยสภำในพระบรมรำชูปภมัภ์  
- ใบอนุญำตทนำยควำม 
สภำทนำยควำมในพระบรมรำชูปภมัภ์ 
- ทนำยควำมผูท้  ำค ำรับรองลำยมือช่ือและ
เอกสำร  
สภำทนำยควำมในพระบรมรำชูปภมัภ์ 

 
ประกาศนียบัตร 

- หลกัสูตร Director Accreditation 
Program  (DAP) รุ่น 195/2022 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทั
ไทย (IOD) 
- ประกำศนียบตัร Becoming an 

Entrepreneur (online) 
MITx (Massachusetts Institute of 
Technology, USA) 
- ประกำศนียบตัร Contract Law: From 

Trust to Promise to Contract (online) 
HarvardX (Harvard University, USA)  

บริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ 



SNCส่วนที ่1  
 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั  

ล ำดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต ำแหน่ง  

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อำย ุ 

(ปี) 
คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษทัฯ  

(%) 

ควำมสัมพนัธ์ 
ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผูบ้ริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง 
ในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจ
ท ำให้เกิดควำม 
ขดัแยง้ทำง 
ผลประโยชน์ 

ต่อบริษทั 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

- ประกำศนียบตัร Family Business - 
Strategy Essentials (online) 
UBCx (University of British Columbia, 
Canada) 
- ประกำศนียบตัร International Principles 

of Law and Legal English 
เนติบณัฑิตยสภำในพระบรมรำชูปภมัภ์  

6 ว่ำท่ีร้อยตรีหญิง ชญำภำ ไทยสงวนวรกุล 52 - ปริญญำตรี วิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำ 
Operation Research มหำวิทยำลยั
รำมค ำแหง 
- ปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ สำขำโลจิ
สติกส์และซพัพลำยเชน มหำวิทยำลยั
รำชภฎัสวนสุนนัทำ 
 

>0.01% เป็นลูกพ่ีลกูนอ้ง ของ
นำยสมชยั  
ไทยสงวนวรกุล 

ไม่มี กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียน - ไม่มี - 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัทัว่ไปและอ่ืนๆ 

2559 - ปัจจุบนั - กรรมกำร บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอน
โทโลจี จ ำกดั 
ธุรกิจผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมกำร บริษทั เอส เอน็ ซี เซเรนิต้ี จ ำกดั
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนส ำหรับเคร่ืองท ำ
ควำมเยน็ 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมกำร บริษทั อินฟินิต้ี พำร์ท จ ำกดั 
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนส ำหรับเคร่ืองท ำ
ควำมเยน็ 
 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมกำร บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ 
จ ำกดั 



 ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

 

ล ำดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต ำแหน่ง  

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อำย ุ 

(ปี) 
คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษทัฯ  

(%) 

ควำมสัมพนัธ์ 
ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผูบ้ริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง 
ในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจ
ท ำให้เกิดควำม 
ขดัแยง้ทำง 
ผลประโยชน์ 

ต่อบริษทั 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

ธุรกิจป๊ัม ขึ้นรูป ช้ินส่วนโลหะ 
    2565-ปัจจุบนั - กรรมกำร บริษทั เมอร์คิวร่ี ทรำนส์ฟอร์ม จ ำกดั 

ประกอบกิจกำรผลิต และจ ำหน่ำย
ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ ตรวจสอบ 
ดดัแปลง แกไ้ข ให้ปรึกษำเก่ียวขอ้ง
กบัรถยนตพ์ลงังำนไฟฟ้ำ ดดัแปลง
รถเคร่ืองยนตส์ันดำปเป็นรถยนต์
ไฟฟ้ำ และกิจกำรอ่ืนอนัเก่ียวขอ้ง 

    2566-ปัจจุบนั - กรรมกำร บริษทั เฮอร์มีส โคออพเปอเรชัน่ 
จ ำกดั 
สวนอุตสำหกรรม 

    2566-ปัจจุบนั - กรรมกำร บริษทั 99 อินโนเวชัน่ โคออพเปอ
เรชัน่ จ ำกดั 
ประกอบกิจกำรดำ้นกำรผลิต
เคร่ืองจกัร หุ่นยนต ์และอุปกรณ์
ส ำหรับระบบอตัโนมติั 

 



 ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) 

ล ำดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต ำแหน่ง  

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อำย ุ 

(ปี) 
คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษทัฯ  

(%) 

ควำมสัมพนัธ์ 
ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผูบ้ริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง 
ในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจ
ท ำให้เกิดควำม 
ขดัแยง้ทำง 
ผลประโยชน์ 

ต่อบริษทั 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

1 นำยพรชยั  ศิริกิจพำณิชยก์ูล 
- ผูจ้ดักำรแผนกตรวจสอบภำยใน 
 

45 - บริหำรธุรกิจบณัฑิต 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

ผ่านการอบรม 
- หลกัสูตรผูต้รวจสอบบญัชีภำษีอำกร 
(Tax Auditor : TA) 
- หลกัสูตรผูต้รวจสอบภำยในแห่ง
ประเทศไทย (Certified Professional 
Internal Auditors of Thailand : CPIAT)  
- หลกัสูตรผูต้รวจสอบอิสระ โครงกำร
แนวร่วมภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้น
กำรทุจริต คอร์รัปชัน่ (CAC SME 
Certification : CAC Auditor) 
หลกัสูตร โครงวุฒิบตัรวิชำชีพ ดำ้นกำร
บญัชีนิติวิทยำ (Forensic Accounting 
Certificate : FAC) รุ่น 1 
- พระรำชบญัญติั คุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล (PDPA) ส ำหรับผูต้รวจสอบ

ไม่มี ไม่มี ไม่มี กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียน 

 2554 - ปัจจุบนั - ผูจ้ดักำรแผนก
ตรวจสอบภำยใน 

กลุ่ม บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้
ส ำหรับยำนพำหนะ ช้ินส่วนอุปกรณ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ ผลิตและประกอบ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ กำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ 
เช่น แม่พิมพ ์

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัทัว่ไปและอ่ืนๆ 
2552 – 2554 - อำจำรยพิ์เศษ ภำควิชำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยั

บูรพำ 
หน่วยงำนของรัฐ 

2549 - 2554 - ผูจ้ดักำรฝ่ำย
ตรวจสอบบญัชี 

บริษทั เอฟเอเอสบี สอบบญัชีและท่ี
ปรึกษำ จ ำกดั 
ธุรกิจสอบบญัชี 

2542 - 2548 - ผูช่้วยผูจ้ดักำร บริษทั บญัชีไทย จ ำกดั 
ธุรกิจสอบบญัชี 

 



SNCส่วนที ่1  

 

ล ำดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต ำแหน่ง  

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อำย ุ 

(ปี) 
คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษทัฯ  

(%) 

ควำมสัมพนัธ์ 
ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผูบ้ริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง 
ในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจ
ท ำให้เกิดควำม 
ขดัแยง้ทำง 
ผลประโยชน์ 

ต่อบริษทั 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

ภำยใน สมำคมผูต้รวจสอบภำยในแห่ง
ประเทศไทย 
- Future trend cyber security in internal 

audit   สมำคมผูต้รวจสอบภำยในแห่ง
ประเทศไทยทกัษะและเทคนิคกำร
สอบสวนกำรทุจริต ของผูต้รวจสอบ
ภำยใน สมำคมผูต้รวจสอบภำยในแห่ง
ประเทศไทย 
- Update ภำษีอำกรและมำตรฐำนรำยงำน
ทำงกำรเงินปีปัจจุบนั สมำคมผูต้รวจ
สอบบญัชีภำษีอำกรแห่งประเทศไทย 

2 นำงสำวชนิสรำ ไทยสงวนวรกุล 31 - Master of Laws 
London School of Economics and 
Political Science, UK  
- นิติศำสตร์บณัฑิต 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

 
 

0.4% เป็นบุตรของ 
นำยสมชยั  

ไทยสงวนวรกุล และ 
เป็นนอ้งสำวของ
นำงสำวสินีนำรถ  

ไทยสงวนวรกุล และ 
นำงสำวเนตรชนก  
ไทยสงวนวรกุล 

ไม่มี กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียน 
1/6/2565 – ปัจุบนั - ผูจ้ดักำรฝ่ำยก ำกบั

ดูแลกำร
ปฏิบติังำน 

กลุ่ม บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้
ส ำหรับยำนพำหนะ ช้ินส่วนอุปกรณ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ ผลิตและประกอบ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ กำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ 
เช่น แม่พิมพ ์

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัทัว่ไปและอ่ืนๆ 



 ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

ล ำดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต ำแหน่ง  

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อำย ุ 

(ปี) 
คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษทัฯ  

(%) 

ควำมสัมพนัธ์ 
ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผูบ้ริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง 
ในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจ
ท ำให้เกิดควำม 
ขดัแยง้ทำง 
ผลประโยชน์ 

ต่อบริษทั 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

ใบรับรองคุณวุฒิ 
- เนติบณัฑิต 
เนติบณัฑิตยสภำในพระบรมรำชูปภมัภ ์ 
- ใบอนุญำตทนำยควำม 
สภำทนำยควำมในพระบรมรำชูปภมัภ์ 
- ทนำยควำมผูท้  ำค ำรับรองลำยมือช่ือและ
เอกสำร  
สภำทนำยควำมในพระบรมรำชูปภมัภ์ 

 
ประกาศนียบัตร 
- หลกัสูตร Director Accreditation 

Program  (DAP) รุ่น 195/2022 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทั
ไทย (IOD) 
- ประกำศนียบตัร Becoming an 

Entrepreneur (online) 
MITx (Massachusetts Institute of 
Technology, USA) 
- ประกำศนียบตัร Contract Law: From 

Trust to Promise to Contract (online) 
HarvardX (Harvard University, USA)  

12/4/2565 - 
ปัจจุบนั 

- กรรมกำร บริษทั บริหำรสินทรัพย ์พฒันำ
แผน่ดินทอง จ ำกดั 
บริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ 



SNCส่วนที ่1  

 

ล ำดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต ำแหน่ง  

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อำย ุ 

(ปี) 
คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษทัฯ  

(%) 

ควำมสัมพนัธ์ 
ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผูบ้ริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง 
ในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจ
ท ำให้เกิดควำม 
ขดัแยง้ทำง 
ผลประโยชน์ 

ต่อบริษทั 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

- ประกำศนียบตัร Family Business - 
Strategy Essentials (online) 
UBCx (University of British Columbia, 
Canada) 
- ประกำศนียบตัร International Principles 

of Law and Legal English 
เนติบณัฑิตยสภำในพระบรมรำชูปภมัภ ์ 

 

 

 



ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

เอกสารแนบ 4 
นโยบายและแนวปฏิบัติการก ากบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิฉบับเต็ม 

นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
 

คณะกรรมการ บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) มัน่ใจว่าการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ซ่ึง
ช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สียและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ซ่ึงจะ
น าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจและเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืของบริษทั  

คณะกรรมการบริษทัจึงไดพ้ิจารณาจดัท านโยบายเก่ียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรม
ในการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการ ผูบ้ริหารระดับสูง ฝ่ายจดัการ และพนักงาน ตามระบบการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี พร้อมทั้ งจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทซ่ึงสอดคล้องกับ
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนมาเป็นแนวทางปฏิบติั โดยสรุปสาระส าคญัการ
ด าเนินการดา้นการก ากบัดูแลกิจการไดด้งัน้ี  

 
1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรท่ีสร้างคุณค่า

ให้แก่กจิการอย่างยั่งยืน 
หลกัปฏิบัติ 1.1 

 บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของบทบาท และความรับผิดชอบของกรรมการในฐานะผูน้ าท่ีมี
หนา้ท่ีก ากบัดูแลเพื่อใหอ้งคก์รมีการบริหารจดัการท่ีดี จึงไดมี้การก าหนดอ านาจและความรับผิดชอบของ
กรรมการไวเ้พื่อเป็นแนวทางการปฏิบติั ซ่ึงครอบคลุมถึง  การก าหนดวตัถุประสงค ์แผนกลยทุธ์ นโยบาย
การด าเนินงาน รวมไปถึงการจดัสรรทรัพยากรส าคญัของบริษทั เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด ตรงตาม
วตัถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายโดยรวมขององคก์ร ทั้งน้ียงัมีหน้าท่ีคอยติดตามผลงาน เพื่อวิเคราะห์
ประเมินผลจากกรายงานผลการด าเนินงานอย่างเต็มความสามารถ และคอยควบคุมดูแลให้อยู่ภายใต้
กฎระเบียบของบริษทัรวมถึงไม่ขดัต่อกฎหมาย 

หลกัปฏิบัติ 1.2 

คณะกรรมการของบริษทั ยึดหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพื่อน าไปสู่ Governance Outcome 
มุ่งเน้นแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน โดยบริษทัมีการจดัท า Code of 
Conduct เพื่อก าหนดแนวทางปฏิบติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อักษร และเผยแพร่ให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบ 
คณะกรรมการบริหารกิจการโดยมุ่งหวงัให้องคก์รสามารถแข่งขนัได ้มีผลประกอบการท่ีดี ด าเนินธุรกิจ
โดยค านึงถึง 3 มิติส าคญั อนัไดแ้ก่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เป็นประโยชน์ต่อสังคมภายในและภายนอก
บริษทั รวมถึงพฒันาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว มี
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนธุรกิจ ปรับตวัไดภ้ายใตส้ภาวะการแข่งขนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอด 
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นอกจากนั้นมีการก ากบัให้บริษทัประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบต่อผูมี้
ส่วนไดเ้สียและผูถื้อหุน้ 

หลกัปฏิบัติ 1.3 
 บริษทัมีการพิจารณาก าหนดให้คณะกรรมการ รวมถึงหน่วยงานตรวจสอบภายในท างานร่วมกนั 
ในการก ากับดูแลให้การด าเนินงานของบริษทัเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ พระราชบญัญติับริษทั
มหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงาน เช่น ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผุถื้อหุ้น รวมถึงกรรมการมีการก าหนดให้พนักงานทุกคนของ
บริษทั ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความระมดัระวงั ด าเนินงานตามขั้นตอนกระบวนการอนุมติั
การด าเนินงานท่ีก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด เช่นการลงทุน การท ารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน การ
จ่ายเงินปันผล หรือการท าธุรกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อบริษทัอย่างมีนัยส าคัญ เป็นต้น โดยให้ค  านึง
ผลประโยชน์ของบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นท่ีตั้ง มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  

หลกัปฏิบัติ 1.4 
เพื่อใหค้ณะกรรมการเขา้ใจในขอบเขตความรับผิดชอบของตนเอง จึงไดมี้การจดัท ากฎบตัรของ

คณะกรรมการ หรือนโยบายก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ี 
และระบุความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน ทั้งน้ี
คณะกรรมการมีหนา้ท่ีติดตามและดูแลการปฏิบติัหนา้ท่ีของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามท่ีไดรั้บมอบหมาย
ไว ้โดยบริษทัก าหนดให้มีการทบทวนกฎบตัรกรรมการเป็นประจ าอย่างนอ้ยปีละคร้ัง เพื่อเป็นการปรับ
ใหมี้ความสอดคลอ้งกบักลยทุธ์การด าเนินงานของบริษทั 
 

2. ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกจิการท่ีเป็นไปเพ่ือความยั่งยืน 
หลกัปฏิบัติ  2.1 
คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแล หรือร่วมก าหนดวตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัของบริษทั 

ไดแ้ก่ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ รวมถึงนโยบายต่างๆ โดยค านึงถึงความเหมาะสมกบัประเภทการด าเนินงาน
ของบริษทัประกอบกับมีการพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมีนัยส าคญั เช่นปัจจยัจาก
สภาพแวดลอ้มการแข่งขนั การเปล่ียนแปลงอนัเกิดการพฒันาของเทคโนโลยี ส่งเสริมให้บริษทัมีการ
พฒันาโดยการน านวตักรรมท่ีทนัสมยัเขา้มาปรับใช้อย่างเหมาะสม ให้เกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่ความ
ช านาญเพื่อสร้างคุณค่า ให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสร้าง
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมได ้

หลกัปฏิบัติ  2.2 
บริษทัมีการพิจารณาก าหนดกลยุทธ์และแผนการด าเนินงานประจ าปี โดยไดมี้การวางแผนทั้ง

ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซ่ึงคณะกรรมการมีหน้าท่ีก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงานให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทั ทั้งน้ีโดยให้มีการค านึงถึงการจดัสรรทรัพยากร 



ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

และการควบคุมการด าเนินงานอย่างใกลชิ้ดตามความเหมาะสม ปัจจยัแวดลอ้ม หรือความเส่ียงต่างๆ ท่ี
อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายหลกัของบริษทั สนบัสนุนการสร้างความสามารถในการแข่งขนั
โดยการน าเทคโนโลยี และนวตักรรมมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภยั โดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 

3. เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
หลกัปฏิบัติ  3.1 
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทความรับผิดชอบในการก าหนด รวมถึงทบทวนโครงสร้าง

คณะกรรมการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเร่ือง องคป์ระกอบ สัดส่วนกรรมการอิสระ คุณสมบติัของ
คณะกรรมการท่ีมีความหลากหลายด้าน ประสบการณ์ ทกัษะองค์ความรู้ ความสามารถเฉพาะทางท่ี
เพียงพอ เหมาะสมต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความเหมาะสมในการขบัเคล่ือนการ
ด าเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงคห์ลกั และจดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลองคป์ระกอบของคณะกรรมการใน
รายงานประจ าปี และเวบ็ไซตข์องบริษทั เช่น อาย ุประวติัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน ระยะเวลาท่ี
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ รวมถึงการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน เป็นต้น 
คณะกรรมการมีการพิจารณาถึงโครงสร้างจ านวนกรรมการท่ีเหมาะสม ประกอบดว้ย จ านวนกรรมการ
ไม่น้อยกว่า  5 คน และไม่เกิน 12 คน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 2 ของกรรมการทั้ง
คณะ ทั้งน้ีบริษทัสามารถพิจารณาปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมของขนาด และความซับซ้อนของ
ธุรกิจ  

หลกัปฏิบัติ  3.2 
 คณะกรรมการพิจารณาเพื่อคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งเป็น
ประธานกรรมการ โดยบริษทัไดมี้การก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษทัไว้
อย่างชดัเจน เพื่อให้เกิดความสมดุลในอ านาจการด าเนินงาน บริษทัไดแ้ยกต าแหน่งประธานกรรมการ
บริษทั และประธานกรรมการบริหาร ไม่ให้เป็นบุคคลคนเดียวกัน โดยประธานกรรมการบริษทัเป็น
กรรมการอิสระและไม่มีความสัมพนัธ์ใดใดกบัฝ่ายบริหาร มีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผูบ้ริหาร 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียในทางการเงินและการบริหารกิจการ รวมถึง
ตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะเพิ่มเติมตามท่ีประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง  

หลกัปฏิบัติ  3.3 
 คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีก ากบัดูแล ให้กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสรร
หาพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปอย่างโปร่งใส คดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่ง
คณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และพิจารณาคัดเลือกผูท่ี้มีความเหมาะสมในด้านความรู้ 
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญเพื่อน าเสนอรายช่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัและ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 
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หลกัปฏิบัติ  3.4 
 บริษัทก าหนดให้แนวทาง โครงสร้างรูปแบบและการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงประธานกรรมการบริหาร มีการพิจารณาถึงความเหมาะสม โดยให้มีการ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาต่อไป โดยจดั
ให้มีกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดับสูงท่ีเหมาะสม เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีทั้ง
ในระยะสั้น และระยะยาว โดยมีหลกัเกณฑป์ฏิบติั ดงัน้ี 
 3.4.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาและสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ 
ความสามารถตรงกบัความตอ้งการของบริษทั สอดคลอ้งกบับทบาทและหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
 3.4.2 นโยบายและหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ถูกพิจารณาโดย
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีหน้า ท่ีพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารระดบัสูง ให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์การด าเนินงาน และเป้าหมายของ
บริษัทในระยะยาว ทั้ งน้ีเหมาะสมกับบทบาทความรับผิดชอบ ภาระหน้าท่ี และประสบการณ์ ซ่ึง
ค่าตอบแทนอยูใ่นเกณฑท่ี์เปรียบเทียบไดใ้นระดบัอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัหรือใกลเ้คียง 
 3.4.3 คณะกรรมการควรพิจารณาค่าตอบแทนทั้งรูปแบบท่ีเป็นตวัเงิน และไม่เป็นตวัเงินแต่ละ
รูปแบบอย่างเหมาะสม ชดัเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้สอดคลอ้งกบัมูลค่าท่ีบริษทัสร้างให้กบัผู ้
ถือหุน้ โดยใหโ้ครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนของกรรมการตอ้งผา่นการอนุมติัโดยผูถื้อหุ้น 

หลกัปฏิบัติ  3.5 
บริษทัมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษทัพึงปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวงั 

ซ่ือสัตยสุ์จริต และเป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติของกรรมการบริษทั ตลอดจนมติ
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรวมถึงมีบทบาทในการก ากบัดูแลกิจการภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good 
Corporate Governance) เพื่อน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จท่ีย ัง่ยืน อนัน าไปสู่การเจริญเติบโตและเพิ่ม
มูลค่าให้ผูถื้อหุ้นระยะยาว โดยรับผิดชอบผลการปฏิบติัหน้าท่ีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั รวมถึงเป็น
อิสระจากฝ่ายจดัการ ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้มติในการก าหนดกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั
ฉบบัน้ีขึ้น เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบติัหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้มีการ
พิจารณาทบทวนทุกปีอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง เพื่อจะไดแ้กไ้ขให้สอดคลอ้งกบัทิศทางของบริษทั และ
กรรมการแต่ละคนจะตอ้งเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการ
ทั้งหมดท่ีจดัขึ้นในปีนั้นๆ 

หลกัปฏิบัติ  3.6 
บริษทั มีนโยบายลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ท่ีด าเนินธุรกิจในกลุ่มงานช้ินส่วนยานยนต ์

กลุ่มธุรกิจรับจ้างประกอบเคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และกลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ
บริษทัเป็นหลกั เพื่อเสริมศกัยภาพการผลิตตอบสนองการขยายงานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษทัใน
ระยะยาว ตลอดจนพิจารณาสิทธิประโยชน์จากการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เป็นปัจจัย
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ส าคญัร่วมด้วย ทั้งน้ีบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัร่วม อาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอ่ืนเพิ่มเติมหากเป็น
ธุรกิจท่ีมีศกัยาภาพการเติบโตหรือสามารถต่อยอดทางธุรกิจ หรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษทั
ฯ ซ่ึงสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดีในการลงทุนแก่บริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม 

 
 
หลกัปฏิบัติ  3.7 
บริษทัจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการจะจดัให้มีขึ้นทุกปี โดยเป็นการ

ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล ทั้งน้ี ผลคะแนนและขอ้คิดเห็นของ
กรรมการจะน าไปใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการในแต่ละปี และเพื่อให้การ
ท างานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลมากขึ้ น รวมถึงก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   คณะกรรมการส่งเสริม
ธรรมมาภิบาล สังคม และส่ิงแวดลอ้ม มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองและเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

หลกัปฏิบัติ  3.8 
บริษทัมีการส่งขอ้มูลบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ให้ไดรั้บทราบ 

รวมถึงขอ้มูลลกัษณะธุรกิจ แผนงานในการประกอบธุรกิจ กฎระเบียบต่างๆของบริษทั รวมถึงมีการแจง้
ข่าวสาร ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องทางกฎหมาย และกฎเกณฑ์ใหม่ ท่ี เช่ือมโยงกับการปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการให้ได้รับทราบอยู่เสมอ ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการเข้ารับการอบรม การ
เสริมสร้างทกัษะความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีอย่างสม ่าเสมอตามความเหมาะสม และจดัให้มี
การเปิดเผยขอ้มูลการฝึกอบรมของคณะกรรมการทุกคนในรายงานประจ าปี 

หลกัปฏิบัติ  3.9 
คณะกรรมการบริษทัจะก าหนดการประชุมไวล้่วงหนา้อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ังต่อปีและอาจ

มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธาน
กรรมการ หรือผูซ่ึ้งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือส่งมอบ
ให้แก่กรรมการโดยตรง หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยระบุวนั เวลา 
สถานท่ี และกิจการท่ีจะประชุมไปยงักรรมการ ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม  รวมทั้งมอบหมายให้
เลขานุการบริษทัมีหน้าท่ีจดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการให้มีสาระส าคญัครบถว้น รวมถึงท า
หนา้ท่ีช่วยสนบัสนุนกิจกรรมดา้นต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษทั และเพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษทั
และบริษทัเอง สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย และสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีท่ีก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์ 

4. สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
หลกัปฏิบัติ  4.1 
บริษทัจะก าหนดคุณสมบัติ อ านาจ หน้าท่ีของผูบ้ริหารระดับสูงไวอ้ย่างชัดเจน และในการ

พิจารณาหลกัเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล หรือเห็นชอบบุคคลท่ีถูกเสนอให้เป็น
ผูบ้ริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะน าเสนอรายช่ือให้คณะกรรมการบริษทัและ/
หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นอกจากน้ีบริษทัยงัไดจ้ดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งขึ้น  โดยท า
การคดัเลือกบุคคลท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีในต าแหน่งดงักล่าว  และพฒันาเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถ
รองรับต าแหน่งไดใ้นอนาคต   ทั้งน้ีเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บันกัลงทุน ผูถื้อหุน้ ตลอดจนพนกังาน วา่
การด าเนินงานของบริษทัจะไดรั้บการสานต่ออยา่งทนัท่วงที 

หลกัปฏิบัติ  4.2 
 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีก ากับดูแลให้มีการก าหนดกรอบ นโยบาย และโครงสร้าง
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน าเสนอ เพื่อจูงใจให้
ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั ปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององค์กร 
และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว  ทั้ งน้ีมีการค านึงถึงระดับค่าตอบแทนโดย
เทียบเท่ากบัระดบัอุตสาหกรรมท่ีประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกนั  

หลกัปฏิบัติ  4.3 
คณะกรรมการมีความเขา้ใจในโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของผูถื้อหุ้น และช่วยก ากับดูแล

ไม่ให้เกิดเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการของคณะกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง รวมถึงดูแลให้มีการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัอนัมีผลกระทบต่อการบริหารจดัการของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง 

หลกัปฏิบัติ  4.4 
คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของทรัพยากรบุคคลท่ีถือว่าส าคญัท่ีสุดในการ

ร่วมด าเนินธุรกิจ ท่ีจะท าให้บริษทับรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้บริษทัจึงก าหนดนโยบายบริหารและพฒันา
บุคลากรโดยมุ่งเนน้การพฒันาทักษะ และให้ความรู้แก่พนกังาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานในทุก
ดา้นของพนกังานในทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง อนัส่งผลให้เกิดแนวความคิดเชิงสร้างสรรค ์เพื่อเพิ่มคุณค่า
เชิงนวตักรรมใหแ้ก่บริษทั ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในกลยทุธ์ท่ีส าคญัของบริษทั  
 
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมีความรับผิดชอบ 
 หลกัปฏิบัติ  5.1 
 คณะกรรมการบริษทัจะสนบัสนุนใหเ้กิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ พฒันาต่อยอดเป็นนวตักรรม
ทั้งในระดับกระบวนการท างานภายในองค์กร และในระดับความร่วมมือกบัองค์กรภายนอก ทั้งภาค
การศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน บริษทัมีความตั้งใจส่งเสริมการริเร่ิมท าส่ิงต่าง ๆ ดว้ยกระบวนการใหม่ 
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ๆ โดยรวมถึงการเปล่ียนแปลงทางความคิดเพื่อเพิ่มมูลค่า การเปล่ียนแปลงทางการกระท าในเชิงบวก
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางท่ีดีขึ้ น ไม่ว่าจะเกิดขึ้ นกับองค์กรหรือผูมี้ส่วนได้เสีย ทั้ งน้ีบริษัทเห็นถึง
ความส าคญัของการเผยแพร่นวตักรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบัสังคม โดยจดัให้มีการส่ือสารและ
เผยแพร่ให้กับกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียรับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่านช่องทางการส่ือสารท่ี
หลากหลายเพื่อให้มัน่ใจว่าขอ้มูลข่าวสารของบริษทัเขา้ถึงกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัได้อย่าง
ทัว่ถึง เพื่อการต่อยอดในอนาคตสู่สังคมท่ีกวา้งขึ้น 
 หลกัปฏิบัติ  5.2  
 คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนได้เสีย
ภายใน หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก ทั้งน้ี เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีและการร่วมมือกนัระหว่างบริษทั 
และผูมี้ส่วนได้เสีย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจและสร้างความเช่ือมั่น รวมทั้งเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัในระยะยาว บริษทัจึงไดมี้การก าหนดแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

ผู้ถือหุ้น 
1. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต อย่างสุดความสามารถ และด าเนินการใดๆ ดว้ยความ

เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกราย 
2. รายงานให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงสถานการณ์ขององค์กรโดยสม ่าเสมอ และครบถว้นตามความ

เป็นจริง  
3. รายงานให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กร ทั้งในด้านบวกและลบ ด้วย

เหตุผลสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ  
4. ใหค้วามส าคญัสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

4.1 สิทธิการซ้ือขายหรือโอนหุน้  
4.2 สิทธิการมีส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ  
4.3 สิทธิการไดรั้บข่าวสาร ขอ้มูลของกิจการอยา่งเพียงพอ   
4.4 สิทธิการเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อแต่งตั้งหรือถอด
ถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั   
4.5 สิทธิการรับทราบกฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้  
4.6 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในการประชุมผูถื้อหุน้  

พนักงาน 
1. มีการใหผ้ลตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม ดงัน้ี   

รถรับส่งพนกังานให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีพกัอาศยัของพนกังาน สวสัดิการมงคลสมรสส าหรับพนกังานทุกระดบั 
โรงอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะในราคาท่ีเหมาะสมจ าหน่ายท่ี
บริษทัฯ 

สวสัดิการคลอดบุตรส าหรับพนกังานทุกระดบั 

เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร สวสัดิการเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตของพนกังาน 
ทุนการศึกษา (เรียนต่อ) ในระดบัต่าง ๆ ในสถาบนัของรัฐบาล สวสัดิการครอบครัวเสียชีวิตส าหรับพนกังานทุก

ระดบั 
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สวสัดิการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เพ่ือให้พนกังานมีเงินเก็บเงิน
ออม   

สวสัดิการค่าเช่าท่ีพกัอาศยั 

จดัให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่ผูป้ฏิบติังาน สวสัดิการโครงการร่วมทุนระหว่างนายจา้งและ
ลูกจา้ง 

โบนสัประจ าปี  

2. ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของ
พนกังาน  

3. การแต่งตั้ง และโยกยา้ยพนกังาน รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษ  ตอ้งกระท าดว้ย
ความสุจริต และตั้งอยูบ่นพื้นฐานความรู้ ความสามารถ  และความเหมาะสมของพนกังาน  

4. ใหค้วามส าคญัต่อความสามารถ และทกัษะของพนกังาน  โดยใหโ้อกาสอยา่งทัว่ถึงและ
สม ่าเสมอ 

5. ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด  
6. บริษทัเปิดช่องทางใหพ้นกังานไดร้้องเรียนเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระท าผิด และไดก้ าหนด

แนวทางในการปกป้องพนกังานหรือผูแ้จง้เบาะแสในการกระท าผิด 
เจ้าหนี้ 
1. ปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้ งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับ

ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 
2.  ปฏิบติัตามสัญญา หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติั

ตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง ตอ้งรีบแจง้ให้คู่คา้ และ/ หรือเจา้หนา้ท่ีทราบล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัพิจารณาหา
แนวทางการแกไ้ข 

3. ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ พึงละเวน้การเรียก รับ หรือจา้งผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริต
ในการคา้ 

4. หากมีข้อมูลว่ามีการเรียก รับ หรือจ้างผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงเปิดเผย
รายละเอียดต่อเจา้หน้ี และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 

5. รายงานขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และตรงเวลาใหก้บัเจา้หน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 
ลูกค้า 
1. ปฏิบติักบัคู่คา้ซ่ึงถือเป็นหุน้ส่วนและปัจจยัแห่งความส าเร็จทางธุรกิจท่ีส าคญัดว้ยความเสมอ

ภาค และค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั 
2. คัดเลือกคู่ค้าเป็นไปอย่างโปร่งใส มีระบบ และมีมาตรฐาน มีการพัฒนาและรักษา

สัมพนัธภาพท่ี  ยัง่ยนืกบัคู่คา้และคู่สัญญา 
3. มีความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั  
4. ปฏิบติัตามนโยบายการปฏิบติัต่อคู่คา้อย่างเคร่งครัด โดยมีการคดัเลือกคู่คา้ท่ีมีมาตรฐาน มี

การเปรียบเทียบราคาก่อนการสั่งซ้ือ มีการประเมินคู่คา้โดยใชเ้กณฑท่ี์มีมาตรฐานสากล 



ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

คู่แข่งทางการค้า 
1. บริษทัส่งเสริมนโยบายการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเสรี และเป็นธรรม 
2. ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี  
3. ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่คา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การ

จ่ายสินจา้งใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของคู่แข่ง เป็นตน้  
4. ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่ง ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย  
ชุมชนและสังคม 
บริษทัมีแนวทางท่ีจะปฏิบติัหรือควบคุมให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง

และรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนและอาสาท ากิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจตลอดจนการฟ้ืนฟูสังคม
และวฒันธรรม นอกจากน้ีบริษทัยงัจดัให้มีช่องทางส าหรับให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและผูท่ี้เก่ียวข้องได้
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั และร้องเรียน กรณีท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจาก
การกระท าของของบริษทัโดยผ่านช่องทางท่ีระบุไวใ้นนโยบายรับขอ้ร้องเรียน และการแจง้เบาะแส การ
ทุจริตคอร์รัปชัน่   
 นอกจากน้ี บริษทัยงัไดจ้ดักิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นการร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคมอย่างต่อเน่ือง 
เช่น การบริจาคหนา้กากอนามยัท่ีบริษทัเป็นผูผ้ลิตใหก้บัชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในจงัหวดัท่ีตั้งบริษทั
และจงัหวดัขา้งเคียง โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นกัศึกษาทั้งในระดบัอาชีวศึกษาและอุดมศึกษากบั
นกัเรียนและนกัศึกษาท่ีตอ้งการท่ีบริษทัไดด้ าเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง เป็นตน้ 

ส่ิงแวดล้อม 
1. บริษทัให้ความส าคญัต่อการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการด าเนินธุรกิจโดยการค านึงถึง

ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงยึดแนวทางปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการดูแล
รักษาส่ิงแวดลอ้ม บริษทัไดจ้ดัใหมี้แนวทางการปฏิบติั ดงัน้ี 

2. ก าหนดให้มีผูรั้บผิดชอบควบคุมการด าเนินงานของธุรกิจเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกินกว่ามาตรฐานก าหนด รับผิดชอบและยดึมัน่ในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหก้ารใช้
ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุดอยา่งสมดุล 

3. ด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้
ชุมชนท่ีบริษทัตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ทั้งท่ีด าเนินการเอง ร่วมมือกบัรัฐ และชุมชน ตลอดจนเคารพ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินบริเวณท่ีองคก์รจดัตั้งอยู ่

4. บริษทัมีการประเมินความเส่ียง และก าหนดมาตรการป้องกันอุบติัเหตุและควบคุม การ
ปล่อยของเสียให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับไดต้ามมาตรฐาน รวมถึงมีนโยบายและมาตรการลดการเกิดของ
เสีย และจดัใหมี้การก าจดัของเสียท่ีเกิดขึ้นดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม 
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5. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและ
ชุมชน อนัเน่ืองมาจากการด าเนินงานของบริษทั โดยใหค้วามร่วมมืออย่างเตม็ท่ีกบัเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. ส่งเสริมให้พนักงานของบริษทัมีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม
ภายในระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) และส่งเสริมใหมี้การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ี บริษทัได้ก าหนดนโยบายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) เพื่อให้
ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกบริษทั การใชท้รัพยากรไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพ โดยการติดตั้ง Solar Rooftop บน
หลงัคาโรงงานของบริษทั โดยมีเป้าหมายระยะยาวคือ ลดปริมาณคาร์บอนลง 2,000 ตนัคาร์บอน 

หลกัปฏิบัติ  5.3 
 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูข้บัเคล่ือนองค์กรและมีบทบาทหน้าท่ีในการก าหนดกลยุทธ์และ

นโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษทั ก ากบั ดูแล และติดตามผลการด าเนินงาน การบริหารและการ
จดัการของฝ่ายบริหาร ในการจดัสรรและจดัการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
โดยค านึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์
และเป้าหมายหลกัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

หลกัปฏิบัติ  5.4 
คณะกรรมการตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแล และบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อให้เกิดการน าเทคโนโลยีมาประยุกตใ์ชเ้ป็นเคร่ืองมือสนับสนุนในการด าเนินธุรกิจให้มี
ความคล่องตวั สะดวกรวดเร็ว และมีการบริหารจดัการขอ้มูลท่ีมีความแม่นย  ามากยิ่งขึ้น รวมถึงบริษทัมี
การก าหนดนโยบายท่ีครอบคลุมถึงการจดัสรรทรัพยากรดา้นสารสนเทศให้บุคคลในบริษทัไดมี้โอกาส
เข้าถึง และใช้งานภายใต้ข้อระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัย ประกอบกับมีการก าหนดให้เร่ือง
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเร่ืองท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัตอ้งให้ความส าคญัในการสรรหาบุคลากร
ท่ีมีความรู้เฉพาะทางเขา้มาเป็นผูป้ฏิบติัการ เพื่อให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ือง และช่วยลดความเส่ียงท่ี
อาจจะเกิดขึ้นการจากน าเทคโนโลยไีปใชใ้นทางท่ีไม่เหมาะสม 

 
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
 หลกัปฏิบัติ 6.1 
 คณะกรรมการบริษทัเช่ือมัน่ว่าการบริหารความเส่ียงองค์กรเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้ บริษทั 
เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) สามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ในขณะเดียวกนัก็ลดอุปสรรค
หรือส่ิงท่ีไม่คาดหวงัท่ีอาจจะเกิดขึ้นทั้งในดา้นผลก าไร การปฏิบติังานและความเช่ือถือจากผูล้งทุนและผู ้
มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ต่อองค์กร การป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร ตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจดัการและควบคุมท่ีดี เสริมสร้าง
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ความเช่ือมัน่และสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่ผูล้งทุน พนกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ จึงไดมี้การก าหนดนโยบาย
บริหารความเส่ียงองคก์รเพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบติัดงัน้ี 

1.  บริษทัก าหนดให้ผูบ้ริหารและพนกังานในหน่วยงานต่างๆ เป็นผูดู้แลความเส่ียง โดยจะตอ้ง
มีบทบาทและส่วนร่วมในการพฒันาการบริหารความเส่ียงขององคก์ร และมีความเขา้ใจในหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง   

2.  จดัให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน
ตามหลกัการของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) เพื่อช่วยลดโอกาสของการเกิด
ความเส่ียงและผลกระทบจากความเส่ียง  ลดความไม่แน่นอนในผลการด าเนินงานโดยรวม และเพิ่ม
โอกาสแห่งความส าเร็จ   

3.  ด าเนินการและสนบัสนุนการบริหารความเส่ียงให้ประสบความส าเร็จทัว่ทั้งองคก์ร โดยการ
ใชท้รัพยากรท่ีมีจ ากดัอยา่งมีประสิทธิภาพ ในการบ่งช้ี ประเมิน และจดัการความเส่ียงอยา่งเหมาะสม  

4.  ส่งเสริมและกระตุน้ให้การบริหารความเส่ียงเป็นวฒันธรรมองคก์ร โดยให้ทุกคนตระหนกั
ถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียง  

5.  คณะกรรมการบริษทัจึงไดจ้ดัให้มีคู่มือการบริหารความเส่ียง ส าหรับก าหนดแนวทางการ
บริหารความเส่ียงองคก์ร หนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงของแต่ละส่วนงาน รวมทั้ง
รวบรวมตวัอย่างความเส่ียงท่ีส าคญัและการจดัการของบริษทัในอดีตท่ีผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังาน 
 หลกัปฏิบัติ 6.2 
 คณะกรรมการจะต้องจัดตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นอิสระ โดยมีแนวปฎิบติัดงัน้ี 

1.  คณะกรรมการจะตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงจะประกอบดว้ยกรรมการอิสระ
จ านวน 3 คนเป็นอย่างน้อย และจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม ในการปฏิบติัหน้าท่ีให้บรรลุตาม
หลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

2.  คณะกรรมการจะต้องก าหนดขอบเขตหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีความรับผิดชอบเบ้ืองตน้ดงัต่อไปน้ี 

1) ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นรายงานทางการเงินของบริษทั 
2) ตรวจสอบความเหมาะสมของการตรวจสอบภายในของบริษทั และก าหนดให้มีระบบ

การตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
3) ตรวจสอบใหกิ้จการเป็นไปตามกฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
4) จดัวางรูปแบบโครงสร้างของการบริหารความเส่ียงของบริษทัท่ีเป็นอิสระ รวมถึงให้

ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
อ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์ 

5) เสนอ คดัเลือก และก าหนดโครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบให้มีความเป็นอิสระ 
และจดัการประชุมโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมปีละคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย 

6) ก าหนด กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการบริหารความเส่ียงและจดัท าระบบเตือนภยัของความเส่ียงทุก
ประเภทเพื่อจดัการความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีสามารถยอมรับไดใ้ห้สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหาร
ความเส่ียงของบริษทั ภายใตก้ฎหมายเก่ียวขอ้งท่ีก าหนด 

7) ก ากบั ดูแล ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อทบทวนและ พฒันาระบบความ
เส่ียงให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งวิเคราะห์ประเมินปัจจยัความเส่ียง และจะมีผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นต่อ
การด าเนินการของบริษัท ทั้ งภายนอกและภายใน โดยจัดให้เป็นไปตามแนวร่วมการปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 

3.  คณะกรรมการจะตอ้งจดัการให้ขอ้มูลของบริษทั สามารถตรวจสอบ และเขา้ถึงได ้ส าหรับ
บุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกับข้อมูลนั้น ๆ รวมไปถึงบุคลอิสระภายนอกท่ีมีความเก่ียวโยงในการให้
ค  าปรึกษาทางวิชาชีพแก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

4.  คณะกรรมการควรตอ้งสรรหาบุคคล หรือหน่วยงานท่ีเป็นอิสระเพื่อตรวจสอบ และพฒันา
ประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียงของบริษทั และควรตอ้งจดัใหมี้
การประเมิน  พร้อมทั้งรายงานผลต่อคณะกรรมการ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไวใ้นรายงานประจ าปี 

5.  คณะกรรมการควรตอ้งประเมิน และเสนอความคิดเห็นต่อคุณภาพของระบบการบริหาร
ความเส่ียง และการจดัการภายในของบริษทั  และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

หลกัปฏิบัติ 6.3 
คณะกรรมการ ควรตอ้งดูแล และบริหารความขดัแยง้ของผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นระหว่าง

บริษทั และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียของบริษทั คณะกรรมการมีหน้าท่ีด าเนินการป้องกันไม่ให้เกิดการ
แสวงหาประโยชน์ และการท าธุรกรรมอนัมิควรจากการใชท้รัพยสิ์น ขอ้มูล และโอกาสของบริษทั โดยมี
แนวปฏิบติัดงัน้ี 

1. คณะกรรมการควรตอ้งจดัใหมี้ระบบ และขั้นตอนการปฏิบติัในการรักษาความปลอดภยัของ
ขอ้มูล และตอ้งมีการเนน้ย  ้า ควบคุม ใหผู้ท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียยดึถือ และปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด โดยจะ
มีการก าหนดนโยบาย และมาตรการป้องกนัรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูล เพื่อการรักษาความลบั 
(Confidentiality)  การรักษาความน่าเช่ือถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) 
รวมทั้งการจดัการขอ้มูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์(Market sensitive information) 

2.  คณะกรรมการควรจดัให้มีการติดตาม และก าหนดแนวทางการจดัการ รายการท่ีอาจจะ
ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และควรตอ้งจดัการ ปรับเปล่ียนรายการดงักล่าวให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูล ตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้น
โดยรวมเป็นหลกั โดยท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และควรงดเวน้ต่อการมีส่วน
ร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น 
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3.  คณะกรรมการควรตอ้งจดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สีย และควรใหมี้การรายงานต่อท่ีประชุม 
และจดัใหมี้การบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

หลกัปฏิบัติ 6.4 
คณะกรรมการ ควรตอ้งดูแล และบริหารให้มีการจดัท านโยบายและแนวทางการปฏิบติัดา้นการ

ต่อตา้นคอร์รัปชนัท่ีชดัเจน ส่ือสาร และส่งเสริมพนกังานในหน่วยงาน และบุคคลภายนอกให้ตระหนัก
ถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียง เพื่อใหเ้กิดการปฏิบติัจริง โดยมีแนวทางการปฏิบติัดงัน้ี 

1.  คณะกรรมการควรต้องส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
นโยบายและแนวทางปฏิบติัให้สอดคลอ้ง และเช่ือมโยงกบัการควบคุมภายใน เพื่อสร้างความมัน่ใจว่ามี
การควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อการจัดการความเส่ียง และแผนจดัการความเส่ียงนั้นไดรั้บการปฏิบติั
จริง ภายในองคก์ร 

2.  คณะกรรมการควรจดัให้มีนโยบายท่ีครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่
การคดัเลือกบุคลากร การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม และการประเมินผลปฏิบติังานของพนกังาน โดย
ก าหนดให้ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัส่ือสารท าความเขา้ใจกบัพนกังานเพื่อให้สามารถปฏิบติัตามนโยบาย
ไดจ้ริง อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการเผยแพร่นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชันในสถานท่ี
เด่นชัด ทุกคนในบริษัทสามารถเข้าถึงได้ และผ่านช่องทางการส่ือสารของบริษัทเช่น จดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) เวบ็ไซตบ์ริษทั และรายงานประจ าปี 

3.  คณะกรรมการควรจดัให้มีโครงการ และการฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้เก่ียวกับ
นโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชนั เพื่อส่งเสริมและปลูกฝัง ให้พนกังานไม่
ละเลยเม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่าย ให้มีความตระหนัก เขา้ใจ ในการร่วมมือต่อตา้นการทุจริต การ
คอร์รัปชนัภายในบริษทั และพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบั 

หลกัปฏิบัติ 6.5 
คณะกรรมการ ควรก ากบัให้มีระเบียบ ขั้นตอนการด าเนินการ และกลไกท่ีเหมาะสมในการรับ

เร่ืองร้องเรียน หรือการช้ีเบาะแส โดยมีแนวทางในการปฏิบติัดงัน้ี 
1.  คณะกรรมการควรจดัให้มีกลไกการแจง้ผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และ

ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่าง ๆ รวมทั้งจดัให้มีช่องทางท่ีเขา้ถึงง่าย และปลอดภยัสอง
ช่องทางขึ้นไป ในการรับขอ้ร้องเรียนทั้งจากบุคคลภายนอกและบุคคลภายในบริษทั โดยจดัแจง้ช่องทาง
ดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั  

2. คณะกรรมการจะตอ้งจดัการใหเ้กิดความเป็นธรรม คุม้ครอง และรักษาความลบัของบุคคลผู ้
แจ้งเบาะแสการคอร์รัปชัน โดยจ ากัดเฉพาะผูท่ี้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเร่ือง
ร้องเรียนเท่านั้น ท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวได ้

3.  คณะกรรมการควรตอ้งระบุบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีในการรับเร่ืองร้องเรียน และก าหนดหลกัเกณฑ ์
แนวทาง และขั้นตอนท่ีชัดเจน เหมาะสม และตรวจสอบไดใ้นกรณีเกิดการช้ีแจง้เบาะเส ทั้งน้ีผูไ้ด้รับ
ขอ้มูลจากการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองร้องเรียน มีหนา้ท่ีเก็บรักษาขอ้มูล ขอ้ร้องเรียนและเอกสาร
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์ 

หลกัฐานของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลไวเ้ป็นความลบั ห้ามเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอ่ืน ท่ีไม่มีหน้าท่ี
เก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด 
7. รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
 หลกัปฏิบัติท่ี 7.1 
 คณะกรรมการดูแลให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้งขอ้มูลทางการเงินและ
ขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส  โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
ช่องทางของตลาดหลกัทรัพย ์และเว็บไซต์ของบริษทั โดยมีการปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อใหน้กัลงทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดมี้ขอ้มูลตดัสินใจอยา่งเพียงพอและเท่าเทียมกนัการเปิดเผย
ขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

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

ของผูส้อบบญัชีในรายงานประจ าปี 
5. การเปิดเผยบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนคร้ังของ

การประชุมและจ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผา่นมา  
6. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง  

 นอกจากน้ี บริษทัได้จดัตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ เพื่อท าหน้าท่ีส่ือสารประชาสัมพนัธ์
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ให้ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ไป ผ่านช่องทางต่าง ๆ การ
ประชุมนกัวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศพัท ์การตอบค าถามทางโทรศพัท ์และ ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 หลกัปฏิบัติ 7.2 
 คณะกรรมการบริษทัติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถ
ในการช าระหน้ี 

1.  คณะกรรมการควรมีการดูแลให้ฝ่ายจดัการมีการติดตาม เพื่อประเมินฐานะทางการเงิน
บริษทั และให้มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทัอย่างสม ่าเสมอ โดยหากมีสัญญาณบ่งช้ีว่าบริษทั
จะประสบกับปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและท าให้ความสามารถในการช าระหน้ีลดลง ให้
คณะกรรมการและฝ่ายจดัการร่วมกนัวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และแนวทางในการบริหารจดัการแกไ้ขโดยเร็ว 

2.  ในการอนุมัติการท ารายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมัติ 
คณะกรรมการควรจะมีความมัน่ใจวา่ การท ารายการดงักล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อความต่อเน่ืองในการ
ด าเนินธุรกิจ สภาพคล่องทางการเงิน รวมถึงความสามารถในการช าระหน้ีของบริษทั 

หลกัปฏิบัติ 7.3 



ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

ในภาวะท่ีบริษทัประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษทัมีแผนหรือกลไก
อ่ืนในการแกไ้ขปัญหา โดยค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

1.  คณะกรรมการ ควรตอ้งติดตาม และดูแลอย่างใกลชิ้ดให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความ
ระมดัระวงั และปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล หากพบสัญญาณบ่งช้ีปัญหาดา้นสภาพ
คล่องซ่ึงกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ี 

2.  คณะกรรมการบริษทั ควรดูแลประสานให้เกิดแนวทางการแกไ้ขปัญหา มุ่งเนน้ให้เกิดความ
เป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นหลกั โดยจดัใหมี้การท ารายงานสถานะอยา่งสม ่าเสมอ 

3.  คณะกรรมการ ควรค านึงถึงเหตุและผลเป็นท่ีตั้งในการพิจารณา ตดัสินใจ อนัใดท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัปัญหาทางการเงินของบริษทั 

หลกัปฏิบัติ 7.4 
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาจดัท ารายงานความยัง่ยนืตามความเหมาะสม  
1. ค านึงถึงกรอบการรายงานท่ีได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล  ทั้งน้ี บริษทั

พิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มูลการปฏิบติัตามกฎหมาย จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและ
จรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน นโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชนั การปฏิบติัต่อ
พนักงานและผูมี้ส่วนได้เสีย รวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

2.  คณะกรรมการ มีหน้าท่ีดูแล ให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีส าคญัและสะทอ้นการปฏิบัติท่ีจะ
น าไปสู่การสร้างคุณค่าแก่บริษทัอยา่งย ัง่ยนื 

 
หลกัปฏิบัติ 7.5 
คณะกรรมการควรก ากบัดูแล ใหมี้การแต่งตั้ง นกัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทั ในการท าหนา้ท่ีดูแล 

ส่ือสาร และให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทนัเวลา อย่างเหมาะสมและเท่าเทียม แก่ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน 
รวมถึง นกัลงทุน นกัวิเคราะห์  

1.  คณะกรรมการบริษทัมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้มีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจเป็นผูติ้ดต่อส่ือสารและเปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคลภายนอกในช่องทางท่ีเหมาะสม 

2.  คณะกรรมการ ควรก าหนดให้สรรหา และจัดตั้งบุคคลท่ีเหมาะสม ทั้งทางด้านความรู้
เก่ียวกบัองคก์ร ความสามารถในการส่ือสาร และความสามารถประกอบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ในการท าหนา้ท่ี
ติดต่อส่ือสาร และใหข้อ้มูลแก่บุคคล และหน่วยงานภายนอก 

3.  คณะกรรมการควรจดัให้มีขอบเขตหน้าท่ี ท่ีชดัเจนของนกัลงทุนสัมพนัธ์ และก าหนดให้มี
ทิศทางการสนบัสนุนดูแลดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้การเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และไดป้ระสิทธิผลท่ีดีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย และบริษทั 

หลกัปฏิบัติ 7.6 
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คณะกรรมการ จดัส่งเสริมใหมี้การน าเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสม เพื่อการเผยแพร่ขอ้มูลท่ี
ง่ายต่อการเขา้ถึง อยา่งรวดเร็ว 

1.  คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทาง
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทั พร้อมทั้งน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั เช่น 

- วิสัยทศัน์และค่านิยมของบริษทั 
- ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั 
- รายช่ือคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 
- งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทั้งฉบบัปัจจุบนั และของ

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

 

8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 
หลกัปฏิบัติ  8.1 

 คณะกรรมการตระหนกัและใหค้วามส าคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกราย ทั้งนกัลงทุนชาวไทย นกั
ลงทุนต่างประเทศ  นกัลงทุนรายยอ่ย และนกัลงทุนสถาบนั  และจะไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการละเมิด
หรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น รวมถึงไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสของผูถื้อหุ้นในการศึกษา
สารสนเทศของบริษทัและการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถื้อหุ้น ไดแ้ก่ การซ้ือ
ขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ การไดรั้บข่าวสาร ขอ้มูลของกิจการอย่างเพียงพอ 
การเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไข
ขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมติัรายการพิเศษ เป็นตน้ 
 นอกจากน้ี ผูถื้อหุ้นทุกรายยงัไดรั้บสิทธิอย่างเท่าเทียมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทัและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1.  สิทธิในการรับทราบขอ้มูล วนั เวลา สถานท่ีและวาระการประชุม ตลอดจนขอ้มูลทั้งหมดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจในท่ีประชุมแก่ผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหนา้อย่างเพียงพอและทนัเวลา โดย
บริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบกฎเกณฑต์่าง ๆ และวิธีการในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉันทะให้ผูอ่ื้น
เขา้ร่วมประชุม รวมถึงขั้นตอนลงมติ รวมถึงการเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัเป็นการ
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ล่วงหน้าก่อนท่ีจะจดัส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุม
ล่วงหนา้อยา่งเพียงพอก่อนไดรั้บขอ้มูลในรูปแบบเอกสารจากบริษทั 

2.  สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น แสดงความเห็น ตั้งค  าถาม ให้ขอ้เสนอแนะ และร่วม
พิจารณาตัดสินใจในการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญต่าง ๆ โดยประธานในท่ีประชุมจัดสรรเวลาให้อย่าง
เหมาะสมและส่งเสริมใหมี้การแสดงความเห็นและตั้งค  าถามในท่ีประชุม ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัได ้
รวมทั้งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งค าถาม รวมทั้งการเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลท่ีมี
ความรู้ ความสามารถและคุณสมบติัท่ีเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยกรรมการของบริษทัทุกคนควรเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อตอบค าถามผูถื้อ
หุน้ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง 

หลกัปฏิบัติ  8.2 
การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
คณะกรรมการจดักระบวนการประชุมผูถื้อหุ้น ในลกัษณะท่ีสนับสนุนให้มีการปฏิบติัต่อผูถื้อ

หุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั โดยบริษทัจะมีการจดัประชุมผูถื้อหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ภายในเวลาไม่
เกิน 4 เดือนนับแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั และหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวาระเป็น
กรณีพิเศษซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น หรือเก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไขหรือ
กฎเกณฑ ์กฎหมายท่ีใชบ้งัคบัท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุ้นแลว้ บริษทัจะเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อ
หุน้เป็นกรณีไป 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายในการอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้น ทั้งนกัลงทุนชาว
ไทย นกัลงต่างประเทศ  นกัลงทุนรายยอ่ย และนกัลงทุนสถาบนั ไดมี้ส่วนร่วมในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อ
หุน้ โดยบริษทัฯ จะด าเนินการดงัน้ี 

ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
บริษทัให้สิทธิผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัในการไดรั้บเอกสารพร้อมขอ้มูลประกอบการ

ประชุมโดยการจัดท าเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท
ท่ีhttp://www.sncformer.com เป็นการล่วงหน้าถึง 30 วัน ก่อนจดัส่งเอกสารดังกล่าวให้ผูถื้อหุ้นทราบ
มากกว่า  21 วนัก่อนการประชุม และไดท้ าการประกาศลงในหนงัสือพิมพร์ายวนัติดต่อกนัต่อเน่ืองก่อน
วนัประชุม 3 วนัเพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหนา้ส าหรับการเตรียมตวัก่อนมาเขา้ร่วม
ประชุม  นอกจากน้ี บริษทัยงัอ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมและ
เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 เดือนก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น
โดยก าหนดเกณฑ์ท่ีชดัเจนเป็นการล่วงหน้าเพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระท่ีผูถื้อหุ้นเสนอมา และก าหนด
วิธีการให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยให้เสนอช่ือผ่านคณะกรรมการสรร
หา พร้อมขอ้มูลประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติัและการให้ความยินยอมของผูไ้ด้รับการเสนอช่ือ 
ทั้งน้ีไม่ให้ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหารเพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยไม่จ าเป็นโดยเฉพาะวาระ
ท่ีส าคญัท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งใช้เวลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ  ทั้งน้ี คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผูถื้อ

http://www.sncformer.com/
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หุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาประชุมและ
ออกเสียงลงมติแทน โดยจะมีการเสนอช่ือกรรมการอิสระ   เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น 
และใชห้นงัสือมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนไดใ้นแต่ละวาระ และ
ในการลงคะแนนเสียงนั้นได ้

วนัประชุมผูถื้อหุน้ 
บริษทัอ านวยความสะดวกให้กับผูถื้อหุ้นโดยจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวกในการตรวจสอบเอกสารให้กับผูถื้อหุ้นแต่ละรายท่ีจะเขา้ร่วมประชุม พร้อมทั้งจดัให้มีอากร
แสตมป์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นท่ีมอบ/ได้รับมอบฉันทะ  โดยก่อนเร่ิมการประชุม เลขาท่ี
ประชุมจะแจง้รายละเอียดขององค์ประชุม วิธีปฏิบติัในการนบัคะแนน และระหว่างด าเนินการประชุม
บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามแสดงความคิดเห็น โดยบริษทัไดต้อบค าถามของผูถื้อหุ้น
อยา่งครบถว้น ชดัเจน ตรงประเด็นในทุกค าถาม  บริษทัด าเนินการประชุมตามล าดบัวาระการประชุมโดย
ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม ทั้งน้ี ส าหรับวาระการเลือกตั้ง
กรรมการจะด าเนินการลงมติเป็นรายคน และในการประชุมทุกคร้ังจะมีการบนัทึกการประชุมอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งการจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะวีดีทัศน์และเผยแพร่บน
เวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย 

หลกัปฏิบัติ  8.3 
บริษทัจะจดัส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่รายงานการประชุม

ในเวบ็ไซตข์องบริษทัภายใน 14 วนัหลงัจากการประชุมเสร็จส้ิน 
 
พิจารณาทบทวนและประกาศใช ้ณ วนัท่ี 25 มกราคม 2565 
 

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

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

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

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

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 
บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ยดึมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจในหลกัจริยธรรม 

คุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใสและด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ี ดี เพื่อสร้าง
ความยัง่ยืนแก่ธุรกิจและรักษาผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้เสียและสังคม น าไปสู่การเป็นองค์กร
บรรษทัภิบาลท่ีแทจ้ริง ดงัน้ี 
 
หลกัการ 

1. ความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส 
บริษทัฯ ยึดมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจในหลกัจริยธรรม คุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต ปฏิบติัตาม

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

หนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุผลในการด าเนินธุรกิจและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกคา้  
3. ความรับผิดชอบต่อสังคม และส่วนรวม 
รับผิดชอบและยดึมัน่ในการดูแลส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินท่ีบริษทั

ตั้งอยู่ มีการตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและ
ชุมชน มีการส่งเสริมใหมี้การใชง้านทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. ความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ 
บริษทัฯ ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต อยา่งสุดความสามารถและดูแลผลประโยชน์ของผู ้

ถือหุน้ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยตามสิทธิดว้ยความเป็นธรรม 
5. ความรับผิดชอบต่อลูกคา้ 
ส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพตรงตามความตอ้งการหรือสูงกวา่ความคาดหมายของลูกคา้ ภายใต้

เง่ือนไขท่ีเป็นธรรม รักษาความลบัของลูกคา้และไม่น าไปใชป้ระโยชน์เพื่อตนเอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิ
ชอบ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลู กคา้
ร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้และบริการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบติัตามนโยบายการปฏิบติัต่อ
ลูกคา้อยา่งเคร่งครัด โดยมีการคดัเลือกอยา่งมีมาตรฐาน มีการประเมินโดยใชเ้กณฑท่ี์มีมาตรฐานสากล 

6. ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง 
บริษทัฯ ส่งเสริมนโยบายการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรี และเป็นธรรม ประพฤติปฏิบติัภายใต้

กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่คา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่
เหมาะสม เช่น การจ่าย สินจา้งใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของคู่แข่ง เป็นตน้ 
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7. ความรับผิดชอบต่อคู่คา้ 
ปฏิบติักบัคู่คา้ซ่ึงถือเป็นหุน้ส่วนและปัจจยัแห่งความส าเร็จทางธุรกิจท่ีส าคญัดว้ยความเสมอภาค 

และ ค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั การคดัเลือกคู่คา้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีระบบ และมีมาตรฐาน มีการ
พฒันาและรักษาสัมพันธภาพท่ีย ัง่ยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญา มีความเช่ือถือซ่ึงกันและกัน ปฏิบัติตาม
นโยบายการปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเคร่งครัด โดยมีการคดัเลือกคู่คา้ท่ีมีมาตรฐาน มีการเปรียบเทียบราคาก่อน
การสั่งซ้ือ มีการประเมินคู่คา้โดยใชเ้กณฑท่ี์มีมาตรฐานสากล 

8. ความรับผิดชอบต่อพนกังาน 
การให้ผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการ

ท างานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังาน  
การแต่งตั้ง และโยกยา้ยพนักงาน รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษ ตอ้งกระท าด้วยความ

สุจริตและตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานให้ความส าคัญต่อ
ความสามารถ และทกัษะของพนกังาน โดยให้โอกาสอย่างทัว่ถึงและสม ่าเสมอ ปฏิบติัตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด  

บริษทัเปิดช่องทางให้พนกังานไดร้้องเรียนเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระท าผิด และไดก้ าหนดแนวทาง
ในการปกป้องพนกังานหรือผูแ้จง้เบาะแสในการกระท าผิด 

9. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
บริษทั พึงหลีกเล่ียงการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นทั้งภายในบริษทั และบริษทัย่อย 

ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น คู่คา้ ลูกคา้ คู่แข่ง หรือจากการใช้โอกาสหรือขอ้มูลท่ีได้
จากการเป็นกรรมการ หรือพนักงาน เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน บริษทั มีมาตรการท่ีจะจดัการกบั
สถานการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทั และลูกคา้ เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมต่อการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 

10. การด ารงฐานะทางการเงิน 
บริษัทฯ มีการประเมินความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้ นและส่งผลกระทบต่อฐานะและผลการ

ด าเนินงานของบริษทั มีการวางแผนการจดัสรรเงินทุนให้เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจและเพียงพอท่ีจะ
รองรับภาระผกูพนัจากการด าเนินธุรกิจ และความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

11. การปฏิบตัต่อเจา้หน้ี 
บริษทั ปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีอย่างเสมอภาพและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับ

ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ปฏิบติัตามสัญญา หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครัด 
รายงานขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และตรงเวลาใหก้บัเจา้หน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 

12. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
บริษทั ไม่กีดกนั หรือไม่ให้สิทธิพิเศษหรือเลือกปฏิบติัแก่ผูใ้ดผูห้น่ึง บริษทั ไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ 

สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุและสถาบนัการศึกษา ค านึงถึงสิทธิในร่างกาย ทรัพยสิ์น และความปลอดภยั
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ของพนกังาน โดยให้เสรีภาพแก่พนกังานในการมีส่วนร่วมทางการเมืองภายใตก้ารปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนได้เสียมีช่องทางการ ร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็น และมี
มาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูแ้จง้เบาะแส 
จรรยาบรรณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ 

1. พึงปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต ประพฤติตนตามกรอบของจรรยาบรรณของบริษทั 
เพื่อเป็นตวัอยา่งท่ีดี ใหแ้ก่พนกังาน 

2. ปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
ตลอดจนด าเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั 

3. หลีกเล่ียงการกระท าอันก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื่อความโปร่งใสในการ
บริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. ไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัของบริษทัต่อบุคคลภายนอก และไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษทัซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ 

5. ส่งเสริม สนบัสนุนใหพ้นกังานมีความเขา้ใจ และประพฤติตนตามแนวทางของจรรยาบรรณ
บริษทั อยา่งทัว่ถึงทั้งบริษทั 
 
จรรยาบรรณผู้บริหาร 

ผูบ้ริหารทุกท่านตระหนกัถึงภาระท่ีจะตอ้งรับผิดชอบต่อบริษทั เพื่อให้บริษทับรรลุผลส าเร็จใน
การด าเนินธุรกิจ และไดรั้บการยอมรับจากทุกฝ่าย บริษทัฯ จึงก าหนดจรรยาบรรณของผูบ้ริหารเพื่อใช้
เป็นแนวทางการปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ผูบ้ริหารปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
2. ผูบ้ริหารพึงตดัสินใจด าเนินการใด ๆ ด้วยความบริสุทธ์ิใจ จะบริหารการด าเนินงานของ

บริษทั ดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ ลูกคา้ ผูถื้อหุน้ และพนกังาน 
3. ผูบ้ริหารจะให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนกังาน จะกระท าดว้ยความเสมอภาค สุจริตใจ 

เท่ียงธรรม และตั้งอยูบ่นพื้นฐานของ ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานนั้นๆ 
4. ผูบ้ริหารพึงสนับสนุนการสร้างศกัยภาพในความก้าวหน้า ส่งเสริมให้พนักงานได้พฒันา

ความรู้ความสามารถอย่างทัว่ถึงและสม ่าเสมอ จดัสวสัดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม มีความจริงใจ 
เคารพสิทธิและการแสดงความคิดเห็นของพนกังาน 

5. ผูบ้ริหารต้องแสดงความยึดมั่นต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยการปฏิบัติตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดี เสริมสร้างบรรยากาศในการท างานใหเ้อ้ือต่อการปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์ 

จรรยาบรรณของพนักงาน 
ธุรกิจของบริษทั ด าเนินการอยู่บนพื้นฐานของความน่าเช่ือถือและได้รับความไวว้างใจจาก

องคก์รภายนอก ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงก าหนดให้พนกังานของบริษทัฯ มีจรรยาบรรณเพื่อยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบติั ดงัน้ี 
 

การปฏิบัติต่อบริษัท 
1. พนกังานพึงประพฤติปฏิบติัตามระเบียบ ค าสั่งและประกาศของบริษทัอยา่งเคร่งครัด 
2. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต อุทิศตน ทุ่มเท ดูแลสิทธิประโยชน์และทรัพยสิ์นของ

บริษทั  ให้คงสภาพดี เพื่อใชป้ระโยชน์อย่างเต็มท่ี รวมถึงไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนทั้งทางตรง
และทางออ้ม 

3. พนักงานพึงมีความภกัดี และมีทศันคติท่ีดีต่อบริษทั ไม่พึงประกอบการใดๆ อนัมีลกัษณะ
เป็นการแข่งขนั หรือขดัผลประโยชน์กบักิจการของบริษทั 

4. ใชท้รัพยสิ์นและทรัพยากรของบริษทัอยา่งประหยดั และเกิดประโยชน์สูงสุด 
5. พนกังานพึงรักษาความลบั ขอ้มูล และข่าวสารในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
6. มีทศันคติท่ีดี ไม่กล่าวร้ายต่อบริษทั โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม รักษาช่ือเสียง

ของบริษทั ตลอดจนระมดัระวงัการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกในเร่ืองท่ีอาจกระทบต่อช่ือเสียง
และการด าเนินงานของบริษทั 
 

การปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา  
1. พนักงานพึงเช่ือฟังและปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาด้วยความ

วิริยะ อุตสาหะ ขยนัหมัน่เพียรเพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จ 
2. รายงานหรือขอขอ้แนะน าจากผูบ้งัคบับญัชาทนัทีท่ีเกิดปัญหาในการปฏิบติังาน  
3. พนักงานพึงให้ความเคารพนับถือ ให้เกียรติ รู้จักกาลเทศะ และไม่กระท าตนกระด้าง

กระเด่ือง และกริยาท่ีไม่สุภาพต่อผูบ้งัคบับญัชา 
4. พนักงานทุกคนและทุกระดบัมีหน้าท่ีตอ้งรายงานขอ้เท็จจริงเม่ือมีพบเห็น หรือทราบว่ามี

การประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือมีเหตุท าให้เช่ือได้ว่าส่ิงท่ีกระท าลงไปไม่
เหมาะสม และมีผลกระทบต่อบริษทั 

5. ไม่กล่าวร้ายต่อกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานอ่ืนโดยปราศจากขอ้เทจ็จริง 
 

การปฏิบัติต่อตนเอง 
1. พนกังานควรปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และมานะอดทน และมีจริยธรรมในการ

ด าเนินธุรกิจ 



ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

2. ปฏิบติัตามกฏระเบียบและขอ้บงัคบัในการปฏิบติังานของบริษทั อยา่งเคร่งครัด 
3. พนกังานควรเก็บขอ้มูลของลูกคา้ คู่แข่งและขอ้มูลของบริษทัอยา่งเคร่งครัด 
4. ศึกษาหาความรู้อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อเพิ่มทกัษะในการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ 
5. พนกังานไม่พึงกระท าการใดๆ อนัจะน าไปสู่ความแตกแยก หรือสร้างความเสียหายภายแก่

บริษทั 
6. ไม่ใชอ้  านาจหนา้ท่ีของตน หรือยนิยอมใหผู้อ่ื้นอาศยัอ านาจหนา้ท่ีของตน ไม่วา่ทางตรงหรือ

ทางออ้ม แสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้น 
 
  

พิจารณาทบทวนและประกาศใช ้ณ วนัท่ี 25 มกราคม 2565 

 

 
 

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

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

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

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 




