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วสัิยทศัน ์พนัธกิจ   
วิสัยทศัน/์ VISION (SNC SUPERSTORE)

SNC Superstore เอส เอ็น ซี ศนูยร์วมของผลิตภณัฑ์ และบรกิารแบบครบวงจรในอตุสาหกรรมยานยนต์ เครือ่งท าความเย็น
เครือ่งใชไ้ฟฟา้ และอิเลคทรอนิคส์

พนัธกจิ/ MISSION

1.ค านึงถึงคุณภาพของสินค้าเป็นอันดับแรก
Quality of products first

2.สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการทุกรูปแบบของลูกค้า
Create a wide variety of products and services to meet all    
customers’ needs

3.สร้างผลิตภัณฑท์ีมี่คุณภาพในราคาที่ลูกค้าสามารถซือ้ไปแข่งขันได้
Create quality products at a reasonable price for customers which 
they can buy to compete with others in the market

4.ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว
Meet customer needs with speed

5.ปรับระบบการผลิตใหย้ืดหยุ่นทนัต่อสภาพแวดล้อมทีเ่ปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว
Keep the production system updated with the rapidly change 
environment

6.ใหค้วามส าคัญกับผลิตภัณฑท์ีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม
Focus on manufacturing environmentally friendly products and        
engaging with stakeholders, both direct and indirect.

7.มีจิตวิญญาณและความตัง้ใจในเร่ืองการบริการ เพื่อใหลู้กค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
Intension to provide the best service in order to meet with     
customers’ satisfaction

8. ยดึม่ันในหลักธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกิจและการก ากับดูแลกิจการทีด่ี
Good Corporate Governance

Quality First

Differentiation

Cost Effectiveness

Quick Response

Flexible 
Manufacturing 

System

Focus on Products 
and Stakeholders

Service Mind

Good Corporate 
Governance
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1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

บรษัิท เอส เอ็น ซี ฟอรเ์มอร์ จ  ากดั (มหาชน) ส  านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่ 333/3 หมู่ 6 ต  าบลบางเพรยีง อ าเภอบางบอ่ จงัหวดั
สมทุรปราการ 10560 มีบรษัิทในกลุม่ทัง้สิน้ 14 บรษัิท ประกอบดว้ย บรษัิทยอ่ยที่ SNC ถือหุน้โดยตรงจ านวน 7 บรษัิท และ บรษัิทยอ่ยที่ SNC ถือหุน้
ผ่านบรษัิทยอ่ย จ านวน 6 บรษัิท บรษัิทรว่มจ านวน 1 บรษัิท โดยในปัจจบุนักลุม่บรษัิทมีการประกอบธุรกิจ โดยแบง่ออกเป็น 4 กลุม่ดงันี ้

กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจ
ประเภท PART

ชิน้ส่วนส าหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจ
ประเภท OEM

ผลิตและประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจ
ประเภท OTHER

การด าเนินอื่นๆ เช่นเคร่ืองมือ 
อุปกรณท์ี่ประกอบด้วยอลูมิเนียม
และแม่พิมพ์

บรษัิท เอส เอ็น ซี ฟอรเ์มอร ์จ  ากดั (มหาชน) สาขา 2 (Branch 2)

บริษัทย่อยทางตรง
บรษัิท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลชูั่น จ  ากดั (SPEC)

บรษัิท อิมมอทลั พารท์ จ  ากดั (IMP)

บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั (PRD)
บรษัิท เอส เอ็น ซี ครเีอติวิตี ้แอนโทโลจี จ  ากดั (SCAN)

บริษัทย่อยทางอ้อม
บรษัิท อินฟินิตี ้พารท์ จ  ากดั (IPC)

กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจ
ประเภท AUTO

ชิน้ส่วนอุปกรณท์ี่ใช้ส าหรับ
ยานพาหนะ

บรษัิท เอส เอ็น ซี ฟอรเ์มอร ์จ  ากดั (มหาชน) สาขา 2 (Branch 2)

บริษัทย่อยทางตรง
บรษัิท เอส เอ็น ซี คลูลิ่ง ซพัพลาย จ ากดั (COOL)

บรษัิท พาราไดซ ์พลาสติก จ  ากดั (PRD)

บริษัทย่อยทางอ้อม
บรษัิท อินฟินิตี ้พารท์ จ  ากดั (IPC)

บริษัทย่อยทางตรง
บรษัิท เอส เอ็น ซี ครเีอติวิตี ้แอนโทโลจี จ  ากดั (SCAN)
บรษัิท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ ์จ ากดั (SAHP)

บริษัทย่อยทางตรง
บรษัิท เอส เอ็น ซี ครเีอติวิตี ้แอนโทโลจี จ  ากดั (SCAN)
บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จ ากดั (ODIN)
บริษัทย่อยทางอ้อม
บรษัิท เมอิโซะ เอสเอ็นซี พรซิิชั่น จ  ากดั (MSPC)
บรษัิท ยะลาฟา้สะอาด จ ากดั (YALA)
บริษัทร่วม
บรษัิท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก วอเตอร ์ฮีตเตอร ์เอเชีย จ ากดั (SAWHA)

ลักษณะการประกอบธุรกจิ
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1.1 ผลติภัณฑ์ และบริการ
SNC ศนูยร์วมของผลติภณัฑ์ และบรกิารแบบครบวงจรในอตุสาหกรรมรถยนต์ เครือ่งท าความเย็น เครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์

บริษัทในกลุ่ม SNC
Metal SheetAutomotive Plastic Part

Water HeaterMetal Sheet Electrical Appliances

Metal SheetAir conditioner Compressor

Plastic Part

Aluminum PartElectronic Part

ชิน้สว่นส าหรบัเครือ่งใชไ้ฟฟา้และเครือ่งปรบัอากาศ

ชิน้สว่นอปุกรณส์ าหรบัเครือ่งปรบัอากาศที่ใชส้  าหรบัยานพาหนะ

การรบัจา้งผลติและประกอบ เครือ่งปรบัอากาศ เครือ่งใชไ้ฟฟา้ และอปุกรณ์

เครือ่งมือ อปุกรณท์ี่ประกอบดว้ยโลหะ เหลก็ อลูมิเนียม

Heat Exchanger
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1.2 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท

Total of 14 companies (6 JV companies included)
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1.3 โครงสร้างรายได้ของบริษัท
ในปี 2564 บรษัิทมีการประกอบธุรกิจ แบง่ออกเป็น 4 สายผลิตภณัฑห์ลกั ดงันี ้
2.1 ชิน้สว่นอปุกรณท์ี่ใชส้  าหรบัยานพาหนะ (Auto)
2.2 ชิน้สว่นอปุกรณส์  าหรบัเครือ่งใชไ้ฟฟา้ (Part)

2.2.1 ชิน้สว่นทอ่ทองแดง (Piping part)
2.2.2 ชิน้สว่นโลหะแผ่นขึน้รูป (Sheet Metal)
2.2.3 ชิน้สว่นพลาสติก (Plastic Part)
2.2.4 อปุกรณแ์ลกเปลี่ยนความรอ้น คอยลร์อ้น (Condenser) คอยลเ์ย็น (Evaporator)
2.2.5 ผลิตทอ่ฉนวนกนัความรอ้น (Insulation pipe)

2.3 รบัจา้งผลิตและประกอบเครือ่งใชไ้ฟฟา้ (OEM)
2.4 การด าเนินงานอื่นๆ (Other)

และมีสดัสว่นรายได้ คือ Auto รอ้ยละ 5.5 Part รอ้ยละ 22.3
OEM รอ้ยละ 72.2 Other นอ้ยกวา่รอ้ยละ 1

น้อยกว่า 1%

การด าเนินงานอื่นๆ
(Others)

72.2%
รบัจา้งผลติ และประกอบเครือ่งใชไ้ฟฟา้

(OEM)

22.3%
ชิน้สว่นอปุกรณท์ี่ใช้
ส  าหรบัเครือ่งใชไ้ฟฟา้

(Part)

5.5%
ชิน้สว่นอปุกรณท์ี่ใช้
ส  าหรบัยานพาหนะ

(Auto)
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2. แนวทางการด าเนินงาน เพ่ือความยัง่ยืน

2.1 นโยบายด้านความย่ังยนื
เอส เอ็น ซี มีความมุง่มั่นเรือ่งการพฒันาบคุลากรเพื่อสรา้งนวตักรรม มุง่เนน้การสรา้งคณุคา่ใหก้บัตนเอง องคก์ร รว่มกบัผูมี้สว่นได้

สว่นเสีย  โดยค านึงถึงผลกระทบตอ่ชมุชน และสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือเป้าหมายความยั่งยืนของ การด าเนินกิจการ ภายใตก้ารก ากบัดแูลกิจการที่ดี
ตามหลกับรรษัทภิบาล

การด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมั่นคงและยั่งยืน จะตอ้งสรา้งสมดลุกบัผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียทกุภาคสว่นที่มีความเก่ียวขอ้งกบัองคก์รทัง้ภายใน
และภายนอก โดยมีหลกัในการด าเนินธุรกิจดงันี ้
CG  บรหิารภายใตห้ลกับรรษัทภิบาล
CSR ความมุง่มั่นในการด าเนินการดว้ยความรบัผิดชอบตอ่ทกุภาคสว่นตลอดกระบวนการ
Care การด าเนินธุรกิจดว้ยความหว่งใยตอ่สิ่งแวดลอ้มและการด ารงชีวิต

รางวลั Thailand Sustainability Investment (THSI) Awards 2021

จากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

ประกาศนียบตัรรบัรองการตอ่อายเุป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ ปี 2565

จาก แนวรว่มปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ 
Collective Action Coalition against Corruption : CAC

2.2 ปรัชญาในการด าเนินงานด้านความย่ังยนื SNC-3Cs
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1. การบรหิารจดัการองคก์รเพ่ือการเปล่ียนแปลง

2. ทบทวนตลอดเพ่ือปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง

3.จดัการบรหิารความเส่ียงรอบดา้น

4.ด าเนินการตามปรชัญาสู่ความยั่งยืน

5. ขบัเคล่ือนกิจกรรมผ่านกลยทุธห์ลกัใน
การขบัเคล่ือนองคก์รสู่ความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2564
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กระบวนการขับเคลื่อนกลยุทธสู่์ความยั่งยนื 
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หว่งโซ่อุปทาน และความเชื่อมโยงของผู้มส่ีวนได้เสีย

2.4 กรอบการด าเนินงานของบริษัทสู่ความยั่งยนื
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2.5 แนวทางการด าเนินงานทีส่ าคัญ
Corporate Governance (CG)
Environmental Social and Governance (ESG)

2015

2017

2016

2018

- พฒันาทกัษะบคุลากร
- พฒันาผลิตภณัฑร์ว่มกบัลกูคา้
- มีการจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม และสงัคม
- ต่ออายสุมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย

ในการต่อตา้นทจุรติ

- พฒันาความรูข้องบคุลากร
- สรา้งนวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ์
- ปลกูฝังค่านิยมดา้นการพฒันา QCDS

- น าแนวทาง ESG มาประยกุตใ์ช้
- วางแนวทางในการพฒันาบคุลากร
- มุ่งเนน้การพฒันากระบวนการภายใน

- โครงการดา้น CSR 
- การปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด CG
- เป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุรติ

รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2564

11



Corporate Governance (CG)
Environmental Social and Governance (ESG)

- ฝึกอบรมพฒันาความรูแ้ละทกัษะบคุลากร โดย
โครงการฝึกอบรมภายใน และภายนอกองคก์ร

- พฒันา และสรา้งอปุกรณ ์ส าหรบักระบวนการผลิต
- เสรมิสรา้งการจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม และสงัคม

ในห่วงโซอ่ปุทาน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
- ยดึมั่นตามแนวปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย

ในการต่อตา้นทจุรติ

รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2564

2019 - พฒันาความรู ้และทกัษะบคุลากร
- พฒันาต่อยอดผลิตภณัฑด์ว้ยนวตักรรม
- ด าเนินการจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม และสงัคมต่อเน่ือง
- ยดึมั่นตามแนวปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย

ในการต่อตา้นทจุรติ

2020

2021 - ต่อยอดการฝึกอบรมพฒันาความรูแ้ละทกัษะบคุลากร
เนน้การปฏิบตัิ มีการประเมินผลหลงัการฝึกอบรมภายใน    
และภายนอกองคก์ร

- รือ้ ประกอบ ซอ่ม สรา้ง พฒันา อปุกรณ ์และเครื่องจกัร
ส าหรบัสายการผลิต พฒันาระบบเพ่ือรองรบัการผลิต

- ส่งเสรมิ และพฒันาการจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม และสงัคม
ในห่วงโซอ่ปุทาน ผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างมีประสิทธิภาพ

- ยดึมั่น และสนบัสนนุ แนวปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย
ในการต่อตา้นการทจุรติและคอรปัชั่น
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ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง แนวทางปฏิบัติ

พนักงาน ● ผูบ้รหิารมีการประชมุหนา้แถว 
(Morning Talk) กบัพนกังานใน
ทกุเชา้วนัจนัทร ์หรอืเปิดงานวนัแรก
หลงัจาก 
วนัหยดุยาว
● กิจกรรมตา่งๆของบรษัิท
● ชอ่งทางการสื่อสารผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์

● ไดร้บัคา่ตอบแทน สวสัดิการที่ดี
● มีความกา้วหนา้ในอาชีพการ
งาน ไดร้บัการพฒันาความรู ้
ความสามารถใหส้อดคลอ้งกบัการ 
เติบโตในอาชีพการงาน
● คณุภาพชีวิตในการท างานที่ดี

● จา่ยคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร
อยา่งเหมาะสม
● สง่เสรมิใหเ้ติบโตตามสายงานที่
สอดคลอ้งกบัความรูค้วามสามารถ
ของพนกังาน

● เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีสว่นรว่ม
ในการจดัการดา้นสวสัดกิารและ
คณุภาพชีวิตในการท างาน เชน่ การ
เขา้รว่มคณะกรรมการสวสัดิการ 
คณะกรรมการอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั
● สถานที่ท  างานทีส่ะดวก เอือ้ตอ่การ
ท างานใหเ้กิดประสทิธิภาพปลอดภยั 
และสะอาด

ผู้ถอืหุน้ 
นักลงทุน

● การประชมุสามญัประจ าปี
● รายงานประจ าปี
● กิจกรรมนกัลงทนุพบผูบ้รหิารราย
ไตรมาส

● การรว่มงาน road show

● ผลตอบแทนจากการลงทนุที่ดี
อยา่งตอ่เน่ือง

● มีการก ากบัดแูลกิจการที่ดี
● มีการเปิดเผยขอ้มลูที่เพียงพอ
ตอ่การตดัสินใจลงทนุ

● ปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ตามนโยบาย
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
รวมทัง้เคารพสิทธิของผูถื้อหุน้
ในการไดร้บัขอ้มลูที่จ  าเป็น
ถกูตอ้งตามความจรงิ
ตามที่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย(ตลท.)และส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.)
ก าหนด

ลูกค้า ● การสื่อสารตามแผนงาน
● การพบปะลกูคา้ในแตล่ะสปัดาห์
/ เดือน

● การเขา้พบของลกูคา้ในวาระตา่งๆ
● การส ารวจความพงึพอใจของ
ลกูคา้

●สินคา้มีคณุภาพและจดัสง่ตรง
ตามเวลาในราคาทีเ่หมาะสม

●พฒันาสินคา้และบรกิารเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการที่
หลากหลาย
อยา่งตอ่เน่ืองตลอดจนรว่มด าเนิน
ธุรกิจบนหลกัความไวว้างใจและ
ชว่ยเหลือเกือ้กลูกนั
● ใหค้วามส าคญัของ “คูค่า้”ในฐานะ
พนัธมิตรโดยปฏิบตักิบัคูค่า้อยา่งเป็น
ธรรมและเสมอภาคเพ่ือสรา้งความ
เช่ือถือพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพที่
ดีตอ่กนั

ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียมีความส าคญัอยา่งยิ่งตอ่ความยั่งยืนของบรษัิทเพ่ือใหก้ารด าเนินธุรกิจรว่มกบัผู้มีสว่นไดส้ว่นเสียเป็นไปอยา่งเกือ้กลู
จงึไดก้ าหนดวิธีการมีสว่นรว่มกบัผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย และพิจารณาประเด็นทีส่  าคญัไวด้งันี ้

11
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2.6 การด าเนินงานกับผู้มส่ีวนได้เสีย  
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ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง แนวทางปฏิบัติ

สังคมชุมชน ● รบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้รอ้งเรยีน
การมีสว่นรว่มกบัชมุชนตามแผน
งานของบรษัิท

●การด าเนินธุรกิจไมก่่อใหเ้กิด
ผลกระทบตอ่คณุภาพชีวิตของ
ชมุชน สิ่งแวดลอ้มและสงัคม

●สนบัสนนุกิจกรรมของชมุชน

● ด าเนินโครงการเพื่อชมุชน
ใหก้ารสนบัสนนุในดา้นอาชีพ
การศกึษา และอ่ืนๆ ตามโอกาส

● ติดตามดแูลคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม

คู่ค้า ● การสื่อสารผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกสแ์ละโทรศพัท์

● การประชมุรว่มกบัคูค่า้ตาม
แผนงานบรษัิท

●การคดัเลือกที่เป็นธรรมและ
โปรง่ใส
●เง่ือนไขการช าระเงินเป็นที่ยอมรบั

● ค านึงถึงผลประโยชนร์ว่มกนั
● สรา้งโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์

ความรู ้ ประสบการณ์
และความเช่ียวชาญ

●มีสว่นรว่มและสนบัสนนุในกิจกรรม
สรา้งสรรคข์องคูค่า้อยา่งตอ่เน่ือง

● สง่เสรมินโยบายการแข่งขนัทาง
การคา้อยา่งเสรี และเป็นธรรม

คู่แข่ง ● การด าเนินงานทางธุรกิจ ●ประพฤติปฏิบตัิภายใตก้รอบ
กติกาของการแข่งขนัที่ดี

●ไมแ่สวงหาขอ้มลูที่เป็นความลบั
ของคูแ่ข่งทางการคา้ดว้ยวธีิการที่ไม่
สจุรติหรอืไมเ่หมาะสม เชน่การจา่ย
สินจา้งใหแ้ก่กรรมการและพนกังาน
ของคูแ่ข่ง
●ไมท่  าลายชื่อเสียงของคูแ่ข่งทาง
การคา้ดว้ยการกลา่วหาในทางรา้ย
บิดเบือนจากความจรงิ

หน่วยงาน
ราชการ

● การจดัสง่รายงานใหก้บัหนว่ยงาน
ราชการ

● การเขา้รว่มในกิจกรรมและ
โครงการของหน่วยงานราชการ

●ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง

●ปฏิบตัิตามกฎหมายและรายงาน
ผลปฏิบตัิงานอยา่งเครง่ครดั

●จา่ยภาษีและคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ
ตามระเบียบและกฎเกณฑท์ี่ภาครฐั
ก าหนด

ส่ือมวลชน ● กิจกรรมนกัลงทนุพบผูบ้รหิาร
รายไตรมาส

● Company visit
● การสมัภาษณต์ามสื่อตา่งๆ

●เปิดเผยขอ้มลูข่าวสารอยา่ง
โปรง่ใส ถกูตอ้ง รวดเรว็

●ปฏิบตัิตอ่สื่อมวลชนทกุแขนงอยา่ง
เป็นธรรมและเทา่เทียม

12
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2.6 การด าเนินงานกับผู้มส่ีวนได้เสีย (ต่อ)  
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3.เก่ียวกบัรายงาน

รายงานฉบบัปี 2564 นี ้จดัท  าขึน้เพ่ือรายงานผลการด าเนินการดา้นความยั่งยืนของบรษัิท เอส เอ็น ซี ฟอรเ์มอร ์จ  ากัด (มหาชน) และบรษัิทใน
เครอื ระหวา่งปี 2564 – ปี 2565 (ไตรมาสที่ 1) ซึง่ไดร้วบรวมการด าเนินการดา้น เศรษฐกิจ  สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม การก ากบัดแูลกิจการ ตามกรอบ
ในการด าเนินการความยงัยืนทีก่  าหนดไว ้ โดยเนือ้หาและสาระส าคญัในรายงานปี 2564 เป็นการมุง่เนน้การด าเนินการเพื่อตอบสนองการกลยทุธใ์น
การด าเนินธุรกิจ และประเด็นดา้นความยั่งยืน เพ่ือเช่ือโยงการด าเนินการดา้นความยั่งยืนกบัการด าเนินธุรกิจใหมี้ความสอดคลอ้ง

รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2564

กลุ่มบริษัท

ทุนจด
ทะเบียนที่
ช าระแล้ว
(ล้านบาท)

ประเภทธุรกจิ

AUTO PART OEM OTHER

บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ากดั (มหาชน) (SNC) 362

สาขา 2 (Branch 2)  

บริษัทย่อยทางตรง
บริษัท เอส เอน็ ซี ไพยองซาน อีโวลชูั่น จ ากดั (SPEC) 1,220 

บริษัท เอส เอน็ ซี คลูลิ่ง ซพัพลาย จ ากดั (COOL) 30 

บริษัท อิมมอทลั พารท์ จ ากดั (IMP) 70 

บริษัท พาราไดซ ์พลาสติก จ ากดั (PRD) 30  

บริษัท เอส เอน็ ซี ครีเอติวิตี ้แอนโทโลจี จ ากดั(SCAN)  1,935  

บริษัท เอส เอน็ ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ ์จ ากดั (SAHP) 45 

บริษัท โอดิน พาวเวอร ์จ ากดั (ODIN) 250 

บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท อินฟินิตี ้พารท์ จ ากดั  (IPC) 20  

บริษัท เมอิโซะ เอสเอน็ซี พริซิชั่น จ ากดั (MSPC) 100 

บริษัท เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชั่น จ ากดั (SSMA) 350  

บริษัท อลัทิเมท พารท์ จ ากดั (UMP) 40  

บริษัท ยะลาฟ้าสะอาด จ ากดั (YALA) 150 

บริษัท โอดิน เมียนมาร ์จ ากดั (ODINMM) 1 

บริษัทร่วม
บริษัท เอส เอน็ ซี แอตแลนติก วอเตอร ์ฮีตเตอร ์เอเชีย 
จ ากดั (SAWHA)  

105 

3.1 ขอบเขตการรายงาน

15



ในปี 2564 บรษัิทไดพ้ิจารณา
ประเด็นความยั่งยืนที่ส  าคญัจาก
ด าเนินธุรกิจรว่มกบัผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย
ทกุสว่น ทัง้ภายใน และภายนอกองคก์ร 
ซึง่ไดข้อ้มลูจากการประชมุหรอื
กิจกรรมจากการมีสว่นรว่มกบัผูมี้สว่น
ไดส้ว่นเสีย  เพื่อน ามาวิเคราะหล์  าดบั
ความส าคญัในการจดัการดา้นความ
ยั่งยืนขององคก์ร โดยแกนนอน แสดง
ระดบัผลกระทบ ตอ่องคก์รในดา้น
สงัคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้ม  และ
แกนตัง้ แสดงระดบัผลกระทบตอ่ความ
สนใจของกลุม่ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย ดงั
ตารางและภาพแสดง ตอ่ไปนีใ้น
รูปแบบ Materiality  Matrix 
ดงัตารางภาพตอ่ไปนี้

รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2564

3.2 ประเดน็ความยั่งยนืทีส่ าคัญ

3.3 ประเดน็ทีม่นัียส าคัญต่อองคก์ร
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4. การบริหารจดัการด้านเศรษฐกิจ

Economic Management

พฒันาระดบัความพงึพอใจของลกูคา้ 
ทุกรายสูร่ะดบั “A” 

ขอ้รอ้งเรยีนจากทุจรติคอรร์ปัชัน่
ในสายโซ่อุปทานเป็น 0

ปรบัเปลีย่นสายการผลติสูเ่ทคโนโลยอีตัโนมตัิ

รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2564
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นโยบายในการปฏบัิตติ่อลูกค้า
➢ สง่มอบผลิตภณัฑท์ี่มีคณุภาพตรงตาม หรอืสงูกวา่ความคาดหมายของลกูคา้ ภายใตเ้ง่ือนไขที่เป็นธรรม
➢ ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบรกิารที่ถกูตอ้ง เพียงพอ และทนัตอ่เหตกุารณแ์ก่ลกูคา้ เพ่ือใหล้กูคา้มีขอ้มลูเพียงพอในการตดัสินใจ โดยไม่มี การกล่าว

เกินความเป็นจริงทัง้ในการโฆษณา หรือในการสื่อสารช่องทางอ่ืน ๆ กับลูกคา้ อนัเป็นเหตใุหลู้กคา้เกิดความเขา้ใจผิดเก่ียวกับ คุณภาพ ปริมาณ หรือ
เง่ือนไขใดๆ ของสินคา้และบรกิาร

➢ รกัษาความลบัของลกูคา้และไมน่ าไปใชป้ระโยชนข์องตนเอง หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ
➢ ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ดว้ยความรวดเร็ว และจดัใหมี้ระบบและช่องทางใหล้กูคา้รอ้งเรียนเก่ียวกับคณุภาพของสินคา้และบริ การไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ

ในการที่จะสรา้งความเช่ือมั่นและความพงึพอใจสงูสดุใหก้บัลกูคา้นัน้  บรษัิทฯ จ าเป็นที่จะตอ้งผลิตสินคา้ที่มีคณุภาพสงูสดุ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของลกูคา้ซึง่บรษัิทไดมี้การจดัท าระบบบรหิารงานคณุภาพที่เป็นมาตรฐานสากลเพื่อใหก้ารด าเนินงานตามภารกิจและวตัถปุระสงคข์ององคก์รเกิดการพฒันา
คณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยดึหลกั Plan-Do-Check-Action (PDCA) และระบบ ISO ซึง่นอกจากจะท าใหล้กูคา้ไดร้บัสินคา้และ
บรกิารที่มีคณุภาพตรงตามความตอ้งการแลว้ ยงัท าใหล้กูคา้เกิดความเช่ือมั่นในตวับรษัิทดว้ย

โดยบริษัทจะจดัสรรทรพัยากรทัง้คน เครื่องมือ เครื่องจกัร ที่ทนัสมยัและเหมาะสมกับธุรกิจนั้นๆเพื่อใหก้ารผลิตสินคา้ที่มี คณุภาพ นอกเหนือจากนีย้ัง
ก าหนดนโยบายคณุภาพที่ชดัเจน เพื่อใหพ้นกังานทกุคนน าไปปฏิบตัิ มีการตรวจติดตามผลอยูต่ลอดเวลา เพื่อใหม้ั่นใจว่าคณุภาพของสินคา้จะตอ้งเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของลกูคา้ในทกุๆขัน้ตอน

“เราจะผลิตสินค้าที่ลูกค้าพงึพอใจในคุณภาพและราคา
บนมาตรฐานการผลิตทีท่นัสมัยและปลอดภยัส าหรับ
สภาพแวดล้อม”

ปลูกฝังค่านิยมด้านคุณภาพ
ดว้ยการสื่อสารใหพ้นักงานทุก
คนตระหนกัถึงความส าคญัของ
ปัญหาคุณภาพที่เกิดขึน้และ
ผลกระทบต่อลูกคา้และบริษัท
ทกุวนัจนัทรข์องสปัดาห์

เป้าหมายด้านความพงึพอใจของลูกค้า
บรษัิท เอส เอ็น ซี ฟอรเ์มอร ์จ ากดั (มหาชน) และบรษัิทฯในเครอื ตัง้เปา้หมาย ผลการประเมินความพงึพอใจของทกุลกูคา้ อยูใ่นระดบั A

พนักงานใหม่ ก่อนเขา้ปฏิบตัิงานจรงิในสายการผลติ บรษัิทจะจดัให้
มีการฝึกอบรมความรู ้ทกัษะ ตามหลกัสตูรที่บรษัิทฯพฒันาขึน้มา 
เพ่ือใหพ้นกังานสามารถปฏิบตังิานไดถ้กูตอ้งตามกระบวนการ รบัรูถ้ึง 
กระบวนการควบคมุคณุภาพ การใชเ้ครือ่งมือวดั นโยบาย Process 
Reject Customer Claim และยงัชว่ยลดเรือ่งอบุตัิเหตกุาร
ท างาน
พนักงานปัจจุบัน บรษิัทฯจดัใหม้ีการฝึกอบรมตามความเหมาะสม
กบัหนา้งานที่ปฏิบตัอิยู ่และเสรมิความรู ้ทกัษะ นอกเหนือจากหนา้
งาน เพ่ือใหท้  างานรว่มกบัแผนกทีเ่ก่ียวขอ้งไดมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ 
และเป็นการเพิ่มความรูใ้หพ้นกังานมีความรู ้ความสามารถมากขึน้
ดว้ย และที่ส  าคญัคอืปลกูจิตส  านึกคณุภาพ เพ่ือพฒันาความตระหนกั
ตอ่เรือ่งคณุภาพที่จะสง่มอบสินคา้ใหแ้ดล่กูคา้

น าเร่ืองคุณภาพ “Q” มาเป็น
หน่ึงมุมมองในการประเมิน
สมรรถนะ Radar Chart
ของพนักงาน เพื่อเป็นการเน้น
ย า้ใหพ้นักงานตระหนักถึงเรื่อง
คุณภาพเป็นส าคัญ ซึ่งผลการ
ประเมินจะถูกแสดงใหเ้ห็นบน
บตัรพนกังาน

รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2564

4.1 การบริหารความสัมพนัธก์ับลูกค้า

กลยุทธด์้านคุณภาพของสินค้า (Quality)

คุณภาพ คือ ค่านิยมหลักของ SNC
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ปลูกฝังค่านิยม “ไม่รับ ไม่ท า ของเสีย” และ “หยุด เรียก รอ
พนักงานที่ปฎิบตัิงานในแต่ละ process ตอ้งปฏิเสธและไม่รบัชิน้งานที่ไม่ไดคุ้ณภาพจาก process 
ก่อนหนา้มาท าการผลิต หากพบปัญหาจะตอ้งบันทึกรายละเอียดของปัญหาลงในเอกสาร  Process 
Reject Record ระบุรายชื่อผูป้ล่อยชิน้งานที่ไม่ไดค้ณุภาพจาก process ก่อนหนา้ตนเองซึ่งถือเป็น 
process reject และแจง้ Supervisor ทนัที  กรณีที่งานที่ตนเองท าถกู Process ถัดไป Reject จะถกู
ตกัเตือน และน ากลบัไปอบรมเพ่ือสรา้งความตระหนกั 7 วนั 

ปลูกฝังค่านิยมด้วยการก าหนดค าม่ันสัญญา Zero Claim
และมีการกล่าวค ามั่นสญัญารว่มกันทกุเชา้ใน Morning Talk Meeting ผูบ้ริหารและ
ฝ่ายตรวจสอบและประกนัคณุภาพมีการตรวจติดตามการด าเนินการอยา่งตอ่เน่ือง และ
มีการรายงานปัญหาผ่าน Line เปลี่ยนพนักงานจากการผลิตใหไ้ดต้ามเป้าหมาย เป็น
การผลิตที่ใสใ่จคณุภาพสามารถ Self Inspection ได ้โดยใหฝ่้ายตรวจสอบและประกัน
คณุภาพมีการตรวจติดตามการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองก าหนดเรื่องปัญหาคณุภาพ 
เป็นเรื่องส  าคญัในการประชมุทกุระดบัตัง้แต่ฝ่ายบริหารถึงระดบัปฏิบัติการ โดยในปี 
2564 นี ้ไดมี้การน าเทคโนโลยีเขา้มาปรบัใชเ้พ่ิมมากขึน้อยา่งตอ่เน่ือง เชน่ การใช ้กลอ้ง 
Camera Inspection

พนกังานที่ปฏิบตัิงานและท าใหเ้กิด Process Reject จะตอ้งเขา้รบัการอบรม
ทบทวนกระบวนการควบคมุคณุภาพ 7 วนั ก่อนกลบัไปปฏิบตัิงานใหม่

รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2564

มาตรการ Customer Claim

มาตรการ Process Reject
Camera Inspection

Re-Training Process Reject

Main Inspection point check 
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● ตารางแสดงสถิตกิารเคลมปี 2564 เปรียบเทียบกบั ปี 2563

กลยทุธส์  าคญัในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ในเรื่องคุณภาพ 
และ การส่งมอบ คือการเขา้ไปมีส่วนรว่มกับลกูคา้ บริษัท ไดมี้นโยบายให ้
Mini MD และทีมงาน QCQA ที่ดแูลลกูคา้แตล่ะรายเขา้พบลกูคา้อยา่งนอ้ย
สปัดาหล์ะครัง้ ทัง้นีก้ารด าเนินการดงักล่าวยงัส่งผลดีกับบริษัทฯ ในดา้น
การไดร้บัค  าสั่งซือ้ใหม่ๆ จากผลประเมินทางดา้นคุณภาพที่ดี จากลูกคา้
เป็นผลลพัธใ์หเ้ห็นจากยอดขายที่เพิ่มสงูขึน้ของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง เม่ือ
เทียบปี 2564 กบัปี 2563

● ตารางแสดงสถิตผิลการประเมินความพงึพอใจจากลกูคา้ปี 2564 เปรียบเทียบปี 2563

รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2564

ผลลัพธจ์ากการด าเนินการ

หลงัจากการปลกูฝังคา่นิยมดา้นคณุภาพ 
และการใชม้าตรการ Process Reject และ 
Customer Claim ท าใหพ้นกังานตระหนกัถึง
ความส าคญัตอ่การปฏิบตัิงานใหมี้คณุภาพ
และจากด าเนินตามมาตรการ ดงักลา่ว สถิติ
ดา้นคณุภาพดขีึน้อยา่งตอ่เน่ือง ในปี 2563-
2564  

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Q A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

C

D

QD A A A A A A A A A A A B A A A A A A A A A A A A

QCD

Q A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

C

D

QD A A A A A A A A A A A B A A A A A A A A A A A A

QCD

Q

C

D

QD A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

QCD

Q

C

D

QD A+(O) A+(O) A+(O) A+(O) A+(O) A+(O) A+(O) A+(O) A+(SP)A+(SP) B B B B B B B B B B B B B B

QCD

Q A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

C

D A A A A A A A A A A A A A A A Wait Wait Wait Wait Wait Wait Wait Wait Wait

QD

QCD

SNC WEST COOLING

Customer

MAHLE (TTH1)

Location Plant Type

DENSO (SRG+WGR+BPK)

Y2021

HANON

MAHLE (TTH2)

Evaluation 2020

MARELLI (CKT)
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จรรยาบรรณการด าเนินธุรกจิของคู่ค้า (Supplier Code of Conduct)

เน่ืองจากการด าเนินธุรกิจของ SNC มีสายการผลิต และผลิตภณัฑท์ี่หลากหลาย ทัง้นี ้จงึไดมี้การจดัท า จรรยาบรรณธุรกิจ การด าเนินธุรกิจ
ของคูค่า้ (Supplier Code of Conduct) โดยมีขอ้ก าหนดที่ส  าคญั  ดงันี ้

บริหารภายใต้หลักบรรษัทภิบาล
1. คูค่า้ควรด าเนินธรุกิจดว้ยหลกัคณุธรรม การก ากบัดแูลกิจการที่ดี และมีกระบวนการควบคมุภายในที่เพียงพอ รวมถึงมีบคุคล ที่มีอ  านาจหนา้ที่
เพียงพอที่จะก ากบัดแูล รกัษา และสื่อสารมาตรฐานที่ชดัเจนและสามารถน าไปปฏิบตัิได ้มีวิธีการรายงานการประพฤติผิดที่ปกปิดไว ้และมีกลไก
การพิจารณาเรือ่งรอ้งทกุขท์ี่เหมาะสม ตลอดจนมีวิธีการจดัการปัญหาอยา่งเหมาะสม 
2. การบันทึกขอ้มลู คู่คา้ตอ้งเก็บรกัษาสมดุบัญชี บันทึก และบัญชี ตามขอ้บังคับ กฎหมาย และหลักการท าบัญชีที่ เป็นที่ยอมรบัโดยทั่วไป 
ขอ้ก าหนดนีร้วมถึงขอ้มลูและเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการจา่ยเงินใหแ้กเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัหรอืนิติบคุคล การติดตามสินคา้ บรกิาร ความปลอดภยัของ
พนกังาน และขอ้ก าหนด เอกสาร หรอืบนัทกึเพ่ิมเติมใดๆ ที่ระบไุวต้ามกฎหมาย หรอืตามที่บรษัิทฯฯ รอ้งขอ
3. การตรวจสอบการปฏิบตัิตามแนวทางที่ก  าหนด คู่คา้ควรตรวจสอบการด าเนินงานและห่วงโซ่อปุทานที่จดัส่งสินคา้และบริ การใหแ้ก่บริษัทฯ 
และตรวจสอบการปฏิบตัิตามแนวทาง     ที่ก  าหนดส าหรบัคูค่า้ฉบบันี ้คูค่า้จะใหค้วามรว่มมือและใหอ้นญุาตบรษัิทฯหรอืบคุคลอ่ืนของบรษัิทฯซึ่ง
มีอ านาจในการด าเนินการตรวจสอบ    เพ่ือตรวจสอบการปฏิบตัิตามแนวทางที่ก  าหนดนี ้เม่ือบรษัิทฯ รอ้งขอ 
4. การรายงานขอ้กงัวล (Whistle Blowing) หากคู่คา้มีขอ้กังวลเก่ียวกับความปลอดภยัของสินคา้หรือผูท้ี่เชื่อว่าพนักงานของบริษัทฯหรือบุคคล 
ด าเนินการในนามของบรษัิทฯ  มีความเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการที่ไมช่อบดว้ยกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรอืไมเ่หมาะสม จะตอ้งแจง้เหตกุารณ์
ที่เกิดขึน้ใหบ้รษัิทฯทราบในทนัทีที่ www.sncformer.com ในหวัขอ้แจง้เบาะแสการกระท าผิด

ความมุ่งม่ันในการด าเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วนตลอดกระบวนการ
1. คูค่า้ตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัที่บญัญัติขึน้ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ดา้นสินคา้ แรงงาน รวมถึงแรงงานต่าง
ดา้ว ดา้นจรรยาบรรณทางธุรกิจ ความมั่นคง ความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสิ่งแวดลอ้ม เป็นตน้ รวมถึงมีใบอนญุาตที่จ  าเป็นในการปฏิบตัิงาน
และประกอบธุรกิจที่ถกูตอ้งตามกฎหมาย 
2. คูค่า้ตอ้งใหค้วามรว่มมือในการสนับสนนุโครงการต่อตา้นต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น หา้มมิใหคู้่คา้ใหส้ินบนดว้ยเงินหรือการใหผ้ลประโยชนอ์นัมิ
ควร ไม่ว่าจะมีรูปแบบอย่างไรก็ตาม เพื่อหวงัผลประโยชนส์่วนตวั หรือผลประโยนข์ององคก์รของตน กับบุคคลหรือกลุ่มคนที่ มีการติดต่องาน
ร่วมกัน ทัง้ในบริษัทฯ และองคก์รนอกบริษัทฯ เช่น หน่วยงานราชการ งดการใหห้รือรบัของขวัญ ของที่ระลึก หรือการเลีย้งรั บรอง ยกเวน้มี
วตัถปุระสงคเ์พียงเพื่อการตอ้นรบัหรอืการแสดงความยินดีเทา่นัน้โดยมีมลูคา่ตามความจ าเป็นและสมควร 
3. การขดัแยง้ทางผลประโยชน ์คูค่า้ตอ้งรายงานหรอืแจง้ใหบ้รษัิทฯ ทราบหากพบวา่มีการด าเนินการใดๆ ที่เป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือ
หากมีความสมัพนัธส์ว่นตวัใดๆ ระหวา่งพนกังานคูค่า้และพนกังานของบรษัิทฯ หรอืเจา้หนา้ที่ที่ไดร้บัการคดัเลือกให้มีอ  านาจด าเนินการ   
4. การแข่งขันอย่างยตุิธรรม คู่คา้ตอ้งไม่ใหค้วามรว่มมือกับผูแ้ข่งขันรายอ่ืนกระท าการไม่ถกูกฎหมาย รวมถึงการรว่มกันก าหนดราคาประมลู 
เพ่ือใหต้น  หรอืฝ่ายตนไดร้บัเลือก การก าหนดราคา การจดัสรรตลาด หรอืขอ้หา้มในการเลือกปฏิบตัิที่จ  ากดัอิสระและการแข่งขนัอยา่งยตุิธรรม
5. ทรพัยส์ินทางปัญญา คูค่า้ตอ้งไมเ่ผยแพรส่ิ่งที่เป็นทรพัยส์ินทางปัญญาหรือขอ้มลูที่เป็นความลบัของบริษัทฯ หรือขอ้มลูใดๆ ที่คู่คา้ไดม้าจาก
การท าธุรกิจกบับรษัิทฯ ไดแ้ก่ ขอ้มลูที่คูค่า้และบรษัิทฯ ไดร้ว่มกนัพฒันาขึน้ และขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑข์องบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ มีส่วน
เก่ียวขอ้ง ขอ้มลูลกูคา้ คูค่า้ ราคา ตน้ทนุ วิธีการ กลยทุธ ์แผนงาน กระบวนการ และวิธีปฏิบตัิ ขอ้มลูที่เป็นความลับ คู่คา้จะตอ้งรกัษาความลบั
และปกป้องขอ้มลู โดยเก็บรกัษาใหป้ลอดภยัและจ ากดัการเขา้ถึงเฉพาะบุคคลที่ตอ้งการขอ้มลู  เพื่อการท างานเท่านัน้ หากพบว่ามีการเปิดเผย
ขอ้มลูที่เป็นความลบัของบรษัิทฯ โดยไมไดร้บัอนญุาตไมว่า่เกิดขึน้โดยตัง้ใจหรอืไมก็่ตาม คูค่า้จะตอ้งรายงานใหบ้ริษัทฯ ทราบทนัที  
6. สิทธิมนุษยชน คู่คา้ตอ้งเคารพในการหลักการว่าดว้ยสิทธิและเสรีภาพในการใชช้ีวิตเสรีภาพส่วนบุคคล สิทธิมนษุยชน และความปลอดภัย  
ของบคุลากร รวมถึงใหค้วามมั่นใจแก่พนักงานว่าจะไม่มีการปฏิบตัิที่รุนแรง ไม่มีมนษุยธรรม รวมถึงการละเมิดทางรา่งกาย วาจา และใจ หรือ
ข่มขู่ไมว่า่ใน ลกัษณะใดก็ตาม 
7. การใชแ้รงงานโดยไม่สมัครใจ คู่คา้ตอ้งไม่ใชห้รือส่งเสริมการใชแ้รงงานโดยไม่สมคัรใจทกุประเภท รวมถึงแรงงานที่เกิดจากก ารบังคับ ท า
สญัญา ผกูมดั หรอืการคา้มนษุย ์ รวมถึงแรงงานที่ผิดกฎหมาย 
8. การใชแ้รงงานเด็ก คูค่า้ตอ้งไม่มีการใชแ้รงงานเด็กซึ่งมีอายตุ  ่ากว่าที่กฎหมายในแต่ละประเทศก าหนด ประเทศใดไม่มีการก าหนดอายขุัน้ต  ่า
ของแรงงาน ใหถื้อวา่แรงงานจะตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 15  ปี หา้มมิใหใ้ชแ้รงงานเด็กที่อายตุ  ่ากวา่ 18 ปี การปฏิบตัิงานในเวลากลางคืน  หรืองานที่
เสี่ยงอนัตราย เวน้แตก่ฎหมายในประเทศนัน้ ก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
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จรรยาบรรณการด าเนินธุรกจิของคู่ค้า (Supplier Code of Conduct)

9. ค่าจา้งและเวลาท างานที่เหมาะสม คู่คา้ตอ้งปฎิบตัิตามกฎหมาย กฎและขอ้บงัคบัเก่ียวกับการจ่ายค่าจา้งและชั่วโมงการท างานที่บงัคบัใช้
ทัง้หมด คูค่า้ตอ้งจดัชั่วโมงการท างาน รวมถึงชั่วโมงการท างานสงูสดุ การท างานนอกเวลาวนัหยดุ วนัลา และวนัหยดุราชการใหเ้หมาะสม 
10. การไมเ่ลือกปฏิบตัิ คูค่า้ตอ้งตดัสินใจการจา้งงาน รวมถึงการวา่จา้ง การจา่ยเงิน ผลตอบแทน การเลื่อนต าแหน่ง การสิน้สดุ และการพน้จาก
ต าแหน่ง ตามความสามารถ คณุสมบตัิ และผลสมัฤทธ์ิ รวมถึงไมพิ่จารณาที่ลกัษณะสว่นบคุคล  
11. จดัท  าเอกสารการท างาน คู่คา้ตอ้งจา้งพนักงานที่มีเอกสารอนญุาตตามกฎหมายในการท างาน เอกสารอนญุาตตอ้งถกูตอ้งตามการจดัท า
เอกสารทางกฎหมายที่เหมาะสม  
12. ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั และความปลอดภยัของสินคา้ คู่คา้ตอ้งจดัเตรียมและส่งมอบสินคา้ วสัด ุอปุกรณ ์และบรกิารที่มีคณุภาพ
ตรงตามมาตรฐานความปลอดภยั และตรงตามคณุลกัษณะ  และคณุสมบตัิที่บรษัิทฯ ก าหนด รวมถึงตอ้งรายงานใหบ้ริษัทฯ ทราบในทันทีหากมี
ขอ้กงัวลเก่ียวกบัคณุสมบตัิหรอืความปลอดภยัของสินคา้ 
13. สภาพแวดลอ้มการท างาน คู่คา้ตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มการท างานที่ปลอดภยัใหแ้ก่พนักงาน รวมถึงจดัหาเครื่องมือและอปุกรณพ์ืน้ฐานที่
จ  าเป็นเพื่อลด ความเสี่ยงในการเกิดอบุตัิเหตแุละผลกระทบต่อสขุภาพที่อาจเกิดจากการปฏิบตัิงาน ตลอดจนจดัเตรียมอปุ กรณป์ฐมพยาบาล
เบือ้งตน้ ในสถานที่ท  างาน และเตรยีมแผนรองรบัสถานการณฉ์กุเฉินส  าหรบัเหตกุารณต์่างๆ เช่น แผนการอพยพส าหรบัแรงงานและพนักงาน มี
การฝึกอบรม และฝึกซอ้มทบทวนแผนอยา่งสม ่าเสมอ 

การด าเนินธุรกิจด้วยความหว่งใยต่อส่ิงแวดล้อมและการด ารงชีวิต

1. การปฏิบตัิตามกฎหมายดา้นสิ่งแวดลอ้ม คู่คา้ควรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานดา้นสิ่งแวดลอ้ม และมีใบอนุญาต มีการตรวจ
ประเมินคณุภาพสิ่งแวดลอ้มสม ่าเสมอ รวมทัง้มีการติดตามตรวจวดัวิเคราะหเ์พ่ือใหม้ั่นใจวา่คา่ที่ตรวจวดัไดใ้นเรื่องต่างๆ เช่น มลพิษทางอากาศ 
เสียง น า้ทิง้ คณุภาพดินและน า้ใตด้ิน การปกป้องระบบนิเวศ อยูใ่นเกณฑท์ี่กฎหมายก าหนด 
2. การก าหนดมาตรการป้องกนัและการใชท้รพัยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ คูค่า้ควรก าหนดมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอ้มจาก
กระบวนการผลิต การบรกิาร และการขนสง่ ซึง่ครอบคลมุตัง้แตช่ว่งก่อนด าเนินงาน ชว่งด าเนินงาน และหลงัด าเนินงาน โดยยึดหลกัการป้องกัน
มลพิษ เช่น การลดของเสียที่เกิดขึน้ การระบายน า้ทิง้และมลพิษทางอากาศ รวมถึงการใชท้รัพยากรธรรมชาติและการใชพ้ลังงาน อย่างมี
ประสิทธิภาพ  รวมถึงสง่เสรมิวฒันธรรม การประหยดัพลงังานและทรพัยากรในองคก์ร  
3. สารเคมีอันตราย คู่คา้ควรหลีกเลี่ยงการใชส้ารเคมีต่างๆ ในกระบวนการผลิตหรือการบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ห ากมีความ
จ าเป็นตอ้งใช ้  คูค่า้ตอ้งแจง้ใหบ้รษัิทฯ ทราบถึงมาตรการการป้องกนัการรั่วไหลของสารที่เป็นอนัตรายสู่สิ่งแวดลอ้มและผลกระทบที่มีต่อชุมชน
ใกลเ้คียง ตลอดจนหลีกเลี่ยงและจ ากดัการใชส้ารเคมีที่มีพิษ อนัตราย หรอืถกูหา้มใช ้เพื่อเป็นสว่นประกอบของสินคา้และบริการตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

บรษัิทฯใหค้วามส าคญัในการพฒันาสายการผลิต วตัถดุิบ และผลิตภณัฑค์วบคูไ่ปกบัคูค่า้ มุง่เนน้ใหเ้กิดนวตักรรม และผลิตภณัฑเ์ป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 
และค านึงถึงการด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรมของคูค่า้
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นโยบายในการปฏบัิตติ่อคู่ค้า  

เป้าหมายด้านการปฏบิัตติ่อคู่ค้า

4.2 การมส่ีวนร่วมกับคู่ค้า

เน่ืองจากการด าเนินธุรกิจของ SNC มีสายการผลิตที่หลากหลายเพื่อรองรบัความตอ้งการของลกูคา้หลายราย ดงันัน้การบริหารทรพัยากร
ทางธุรกิจที่ใชใ้นการผลิตจึงเป็นปัจจยัส  าคญั ปัจจบุนั SNC ไดน้ าระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) มาใชใ้นการบริหารเพื่อใหเ้กิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการใชท้รพัยากรทางธุรกิจ อีกทัง้ยังสามารถช่วยลดปัญหาการสั่งซือ้วัตถุดิบเกินความจ าเป็นได้ นอกจากนี ้เน่ืองจาก
วตัถุดิบหลักเช่น ทองแดง ซึ่งมีปริมาณการใชจ้  านวนมาก และตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ ความผันผวนของราคาจึงเป็นความเสี่ ยงหนึ่งซึ่ง
คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงไดป้ระเมินความเสี่ยงนีไ้ว ้และไดว้างแนวทางปฏิบตัิเพื่อลดความเสี่ยงจากการผนัผวนของราคาไวโ้ดย

1. ก าหนดราคาขายทองแดงใหก้บัลกูคา้โดยประชมุรว่มกบัลกูคา้ มีการตกลงใชร้าคาหมนุเวียนถวัเฉลี่ยของไตรมาสก่อน มาก าหนดราคา    
ขายในไตรมาสปัจจบุนัหมนุเวียนกบัไปในแตล่ะไตรมาส (Rolling Price)

2. การสั่งซืแ้ตล่ะครัง้จะด าเนินการตามแผนการผลิตจากลกูคา้ โดยก าหนดใหมี้การประชมุรว่มกนักบัลกูคา้อยา่งชัดเจน
3. ควบคมุการสั่งซือ้และการบรหิารสินคา้คงคลงัใหมี้ปรมิาณสินคา้คงเหลือนอ้ยที่สดุ
4. ในกรณีที่คูค่า้สั่งจองทองแดงกบัซพัพลายเออร ์และใหบ้รษัิทเป้นผูส้ั่งซือ้ บรษัิทจะสั่งซือ้ทองแดงตามราคาที่ลกูคา้สั่งจอง และใชใ้นการ

ก าหนดราคาขายใหก้บัลกูคา้ เพ่ือลดความเสี่ยงดา้นราคา และเพ่ือใหก้ารด าเนินธุรกิจรว่มกบัคูค่า่ มีความเป็นธรรม โปรง่ใส บริษัทไดมี้
การทบทวนจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจรว่มกบัคูค่า้ Supplier Code of Conduct โดยเริม่สื่อสารไปยงัคูค่า้รายส าคญัในปี 2564 และจะมีการ
ตรวจประเมินการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ ตัง้แตปี่ 2564 นีเ้ป็นตน้ไป เพื่อสรา้งความยั่งยืนในหว่งโซอ่ปุทาน

● การด าเนินธุรกิจดว้ยความโปรง่ใส คอรร์ปัชั่นเป็น 0

Planning Suggestion Audit document system

Process Audit

ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมี
แผนในการเขา้ไปมีสว่นรว่มใน
การพัฒนาคู่ค ้ามากกว่า 10 
ราย โดยมีวัตถุประสงคต์่างๆ 
เชน่ เพื่อพฒันาระบบคณุภาพ
และการส่งมอบ หรือ การลด
ตน้ทนุดว้ย VA/ VE ทัง้นี ้ท  าให้
คู่ค ้าได้รับประโยชน์ในเรื่อง
โอกาสทางการคา้ ผลิตภณัฑท์ี่
มีความสามารถในการแข่งขัน
บรษัิทฯ ไดร้บัประโยชนใ์นเรือ่ง
คุณภาพ การส่งมอบ และ
ตน้ทนุที่มีประสทธิภาพมากขึน้

บรษัิทฯใหค้วามส าคญัในการพฒันาควบคูไ่ปกบัคูค่า้ ในการการผลิต รกัษาระดบัคณุภาพ และการพฒันาผลิตภณัฑเ์พ่ือตอ่ยอดมาโดยตลอด

รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2564

➢ ปฏิบตัิกบัคูค่า้ซึง่ถือเป็นหุน้สว่นและปัจจยัแหง่ความส าเรจ็ทางธุรกิจที่ส  าคญัดว้ยความเสมอภาคและค านึงถึงผลประโยชนร์ว่มกนั
➢ ดดัเลือกคูค่า้เป็นไปอยา่งโปรง่ใส มีระบบ มีมาตรฐาน มีการพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพที่ยั่งยืนกบัคูค่า้และคูส่ญัญามีความเชื่อถือซึง่กนัและกนั
➢ ปฏิบตัิตามนโยบายการปฏิบตัิตอ่คูค่า้อยา่งเครง่ครดั โดยมีการคดัเลือกคู่คา้ที่มีมาตรฐาน มีการเปรียบเทียบราคาก่อนการสั่งซือ้ มีการประเมินคู่คา้

โดยใชเ้กณฑท์ี่มีมาตรฐานสากล         

กลยุทธใ์นการด าเนินการ

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคู่ค้า
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5. การจดัการด้านสงัคม

Quality of Work life (%)

Complaints 

SNC
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บรษัิทตระหนกัอยูเ่สมอวา่พนกังานทกุคนคือเพื่อนรว่มงาน และเป็นทรพัยากรที่มีค่าต่อการขับเคลื่อนองคก์รไปสู่ความส าเร็จ  บรษัิทจึงให้
การดแูลและการปฏิบตัิที่เป็นธรรมดงันี ้

● เคารพสิทธิในการท างานตามหลกัสิทธิมนษุยชน
● การใหผ้ลตอบแทนและสวสัดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมโดยค านึงถึงหลกัการจงูใจใหพ้นกังานปฏิบตัิงานอยา่งเต็มความสามารถเหมาะสม

กบัระดบัหนา้ที่ความรบัผิดชอบ  สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ  และอยูใ่นระดบัที่สามารถแข่งขนั
● ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรพัยส์ินของพนกังาน
● การแตง่ตัง้ และโยกยา้ยพนกังาน รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษ กระท าดว้ยความสจุรติ และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความรู ้ความสามารถ และ

ความเหมาะสมของพนกังาน
● ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเครง่ครดั
● ใหค้วามส าคญัตอ่การพฒันาความรู ้ความสามารถ และทกัษะของพนกังาน โดยใหโ้อกาสอยา่งทั่วถึง และสม ่าเสมอ

บริษัทยึดหลกัสิทธิมนษุยชนเป็นหลกัปฏิบตัิรว่มกัน  พนักงานทกุคนจะตอ้งไม่กระท าการใดๆ หรือส่งเสริมใหมี้การละเ มิดสิทธิมนุษยชนโดย
เครง่ครดั  โดยไดก้ าหนดใหมี้นโยบายและแนวทางในการปฏิบตัิดงันี ้

1. ใหค้วามเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อกันดว้ยความเคารพ ใหเ้กียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเที ยม เสมอภาค โดยไม่
แบง่แยกความแตกตา่งในทางกาย จิตใจ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อาย ุสีผิว การศึกษา สถานะทางสงัคมหรือเรื่องอ่ืนใด สนับสนนุ
การประพฤติตนใหเ้หมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี

2. ใหก้ารดูแลขอ้มลูส่วนตัวของพนักงาน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยถือเป็นความลับ ไม่ส่งขอ้มลูหรือกระจายขอ้มลูส่วนบุค คลไปยงับุคคลอ่ืนที่ไม่
เก่ียวขอ้ง การเปิดเผยหรอืถ่ายโอนขอ้มลูสว่นบคุคล จะกระท าไดเ้ม่ือไดร้บัการยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูใชค้วามระมดัระวังในการปฏิบตัิหนา้ที่
เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงที่จะเกิด การละเมิดสิทธิมนษุยชนในการด าเนิน สอดสอ่งดแูลเรือ่งการเคารพสิทธิมนษุยชน 

3. สนบัสนนุสง่เสรมิการด าเนินการเพ่ือคุม้ครองสิทธิมนษุยชน ไมย่อมรบัการใชแ้รงงานเด็กอยา่งผิดกฎหมายไมใ่หบ้คุคลใดถูกหลอกลวง บงัคบัใช้
แรงงานเป็นทาสหรอืบงัคบัใหก้ระท าการอนัมิชอบทกุรูปแบบ 

4. สื่อสาร เผยแพร ่ใหค้วามรู ้ท  าความเขา้ใจ ก าหนดแนวทาง และการใหก้ารสนบัสนนุอ่ืนใด แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่ คณุค่า
ของธุรกิจ (Business Value Chain) ผูส้่งมอบสินคา้และบริการ (Supplier)  ผูร้บัเหมา (Contractor)  ผูร้ว่มธุรกิจ (Joint Venture) ตลอดจนผูมี้
สว่นไดเ้สีย ( Stakeholders ) เพ่ือใหมี้สว่นรว่มในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม เคารพต่อสิทธิมนษุยชน และปฏิบตัิต่อทกุคนตามหลกัสิทธิ
มนษุยชนตามแนวนโยบายนี้

มีการใหผ้ลตอบแทนและสวสัดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมดงันี ้

รถรบัสง่พนกังานใหค้รอบคลมุพืน้ที่พกัอาศยัของพนกังาน 

โรงอาหารที่ถกูสขุลกัษณะในราคาที่เหมาะสมจ าหน่ายที่บรษัิทฯ

เงินชว่ยเหลือการศกึษาของบตุร

ทนุการศกึษา (เรยีนตอ่) ในระดบัตา่ง ๆ ในสถาบนัของรฐับาล

สวสัดิการกองทนุส  ารองเลีย้งชีพ เพ่ือใหพ้นกังานมีเงินเก็บเงินออม

จดัใหมี้การตรวจสขุภาพประจ าปีใหแ้ก่ผูป้ฏิบตัิงาน

โบนสัประจ าปี

สวสัดิการมงคลสมรสส าหรบัพนกังานทกุระดบั

สวสัดิการคลอดบตุรส าหรบัพนกังานทกุระดบั

สวสัดิการเงินชว่ยเหลือกรณีเสียชีวิตของพนกังาน

สวสัดิการครอบครวัเสยีชีวิตส  าหรบัพนกังานทกุระดบั

สวสัดิการคา่เชา่ที่พกัอาศยั

สวสัดิการโครงการรว่มทนุระหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง

รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2564

5.1 การปฏบิัตดิ้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน 

นโยบายและการปฏบิัตติ่อพนักงาน

การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

รายไดท้ี่เหมาะสมสอดคลอ้งกบัหนา้ที่ในการปฎบิตัิงาน
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เอส เอ็น ซี พฒันาคน คนพฒันาสงัคม

“คน” เป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดขององคก์ร บริษัทจึงให้
ความส าคัญกับการสรา้งคน โดยก าหนดกรอบการด าเนินการไว้
3 ประการคือ สรา้งคนเก่ง สรา้งวัฒนธรรม และ สรา้งความสุข 
เพื่อใหพ้นักงานมีความสามารถและเติบโตไปพรอ้มกับองคก์รบน
พืน้ฐานจริยธรรมอันดีตามวัฒนธรรมองค์กรที่ก  าหนดไว้และมี
ความสุขในการท างานซึ่งจะน ามาซึ่งความผูกพนัต่อองคก์รพรอ้มที่
จะทุม่เททัง้แรงกายและแรงใจในการท างานเพ่ือความส าเรจ็รว่มกนั

รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2564

5. พฒันาและด าเนินกระบวนการจดัการดา้นสิทธิมนษุยชนอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือที่จะระบปุระเด็นและประเมินความเสี่ยงและผลกระทบดา้นการละเมิด
สิทธิมนษุยชน วางแผน ก าหนดแนวทางการแกไ้ขและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนษุยชน ใหส้อดคลอ้งตามแนวทางการจดัการความเสี่ ยงของ
องคก์ร 
6. สอดสอ่งดแูลเรื่องการเคารพสิทธิมนษุยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระท าที่เขา้ข่ายละเมิดสิทธิมนษุยชนที่เก่ี ยวขอ้งกับ บริษัท เอส 
เอ็น ซี ฟอรเ์มอร ์จ  ากัด (มหาชน) ตอ้งรายงาน ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือบุคคลที่รบัผิดชอบทราบและใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ 
หากมีขอ้สงสยัหรอืขอ้ซกัถามใหป้รกึษากบัผูบ้งัคบับญัชา หรอืบคุคลที่รบัผิดชอบผ่านชอ่งทางตา่งๆที่ก  าหนดให้
7. บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเ์มอร ์ จ  ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองบุคคลที่แจง้เรื่องการละเมิดสิทธิมนษุยชน  ที่
เก่ียวขอ้งกับ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเ์มอร ์จ  ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือโดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท้ี่ ใหค้วามร่วมมือในการ
รายงานการละเมิดสิทธิมนษุยชน ตามที่ บรษัิท ฯ ก าหนดไว ้
8. บรษัิท เอส เอ็น ซี ฟอรเ์มอร ์ จ  ากดั (มหาชน) และบรษัิท ในเครอื มุง่มั่น และสนับสนนุการสรา้ง และรกัษาวฒันธรรมองคก์รที่ยึดมั่นต่อการเคารพ
สิทธิมนษุยชนตามนโยบายดา้นสิทธิมนษุยชนนี ้

ข้อมูลด้านทรัพยากรมนุษย์

5.2 การพฒันาศักยภาพพนักงาน

2559 2560 2561 2562 2563 2564

1 จ ำนวนพนักงำนทั้งหมด 3,023    2,562    1,765    1,816    2,022    3,979    

1.1 ชำย 1,437    1,197    831       918       1,028    2,032    

1.2 หญิง 1,586    1,365    934       898       994       1,947    

2 พนักงำนที่ลำออกจำกองคก์รทั้งหมด (คน) 883       684       463       277       532       396       

2.1 พนักงำนที่ลำออก มีอำยุน้อยกว่ำ 30 ปี 507       388       254       85          189       282       

2.2 พนักงำนที่ลำออก มีอำยุตัง้แต่ 30 ปีขึน้ไป 376       296       209       192       343       136       

2.3 อัตรำกำรลำออกจำกองคก์ร (% ของพนักงำนทั้งหมด) 32          27          26          15          26          9.95      

3 กำรคลอดบุตร

3.1 พนักงำนที่ลำคลอดบุตร 43          48          30          18          17          34          

3.2 พนักงำนที่กลับมำท ำงำนหลังจำกคลอดบุตร 35          34          25          14          15          34          

3.3 อัตรำกำรมำท ำงำนหลังจำกคลอดบุตร (%) 57          59          83          77          88          100       

4 พนักงำนผู้พกิำรหรือผู้ด้อยโอกำส 3            3            3            4            4            3            

4.1 ชำย 2            2            2            3            3            2            

4.2 หญิง 1            1            1            1            1            1            

ข้อมูลด้ำนทรัพยำกรมนุษย์
ข้อมูลพนักงำนเปรียบเทียบย้อนหลัง
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กลยทุธส์  าคญัที่จะขบัเคลื่อนองคก์รไปสูเ่ป้าประสงคแ์หง่การเปลี่ยนแปลงคือการเชื่อมโยงวิสยัทศันข์ององคก์รกับขีดความสามารถ
ของบคุลากรใหส้อดคลอ้งกนั บรษัิทจงึไดก้ าหนดคณุสมบตัิของพนกังานไวโ้ดยก าหนดใหฝ่้ายผลิตจะตอ้งมีความรูท้ักษะเก่ียวกับเครื่องจกัร
อตัโนมตัิ หุ่นยนต ์และระบบการผลิตแบบอตัโนมตัิ ฝ่ายส านักงานจะตอ้งมีความรูแ้ละทักษะเก่ียวกับ ระบบ ERP และการจัดการ Big 
Data ดว้ยเทคโนโลยี Internet โดยทัง้สองฝ่ายตอ้งมีความสามารถเป็น Multi Skills ในสายงานของตนเอง และตอ้งมีขีด
ความสามารถหลกัขององคก์รอนัไดแ้ก่ การยอมรบัการเปลี่ยนแปลง ใฝ่เรยีนรู ้จิตใจบรกิาร ความคิดสรา้งสรรค ์ท างานเป็นทีม

บริษัทมีนโยบายรับนักศึกษาที่เคยฝึกงานในโครงการร่วมกับบริษัทฯ กลับมาท างานเพื่อเสริมสรา้งฐานความรูแ้ล ะทักษะดา้น
เทคโนโลยีจากบคุลากรที่มีความรูแ้ละทกัษะตรงกับสาขางาน โดยนักศึกษาที่รบักลบัมาท างานนัน้ จะมีโอกาสไดร้บัรายไดท้ีสงูกว่ารายได้
เฉลี่ยของตลาดแรงงาน และมีโอกาสในการกา้วหนา้และรบัมอบหมายงานที่ส  าคญัๆ ในสายอาชีพมากกว่าพนักงานทั่วไป  ณ ปี 2565 มี
พนกังานที่เป็นนกัศกึษากลบัมารว่มงานกบับรษัิทฯ มากกวา่ .120 คน 

นอกจากนกัศกึษาฝึกงาน บรษัิทฯยงัมีโครงการตอ่เน่ืองในการส่งเสริมการศึกษา ทัง้ในระดบั ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท โดยในปี 
2563-2565 บรษัิทฯมีนกัศกึษาทนุในโครงการจ านวน  313 คน ดงันี ้

คุณสมบัตขิองบุคลากรของ SNC และการสร้างบุคลากร
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สร้างคนเก่ง

รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2564

บรษัิท ไดส้่งเสริมการพฒันาบุคลากรของบริษัท โดยใหแ้ต่ละหน่วยงาน ก าหนดความตอ้งการในการฝึกอบรมของหน่วยงานตนเองขึ ้นมา และ
บรษัิทไดท้  าการวางแผนฝึกอบรม เพื่อเสรมิความรูแ้ละทกัษะที่จ  าเป็นใหแ้ก่พนกังาน  เพ่ือใหเ้กิดความเป็น Multi-skills เสรมิความรูใ้หม่ และหนา้งานที่
หลากหลาย นอกจากนีย้งัเป็นการเพิ่มความสามารถ และประสบการณใ์นการท างานที่นอกเหนือจากหนา้งานของตนเอง และสามารถปฏิบตัิหน้างาน
แทนระหว่างกัน นอกจากความรูท้างทฏษฎี บริษัทฯ เนน้การปฏิบตัิจริงหนา้งาน เพื่อใหเ้กิดความช านาญ เปิดกวา้งใหพ้นักงานได้ เขา้ถึงเทคโนโลยี
สมยัใหม ่ระบบควบคมุอตัโนมิติ เพ่ือใหส้ามารถพฒันาตอ่ยอดผลิตภณัฑจ์นเกิดเป็นนวตักรรม สรา้งมลูคา่ใหต้นเอง และบรษัิทฯ

การอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านทฤษฎี :
SAP ERP RPA Income Per Head
การใชง้านโปรแกรมอยา่งมีประสทิธิภาพ เพื่อใหส้ามารถลงข้อมลูใน
ระบบ และสามารถน าขอ้มูลมาใชใ้นการวิเคราะหส์ถานะไดอ้ย่าง
ถูกต้อง ตั้งแต่การสั่งซื ้อวัตถุดิบ จนถึงขายผลิตภัณฑ์ในระบบ 
เพื่อท่ีจะสามารถวดัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน การสง่
มอบ ตลอดจนรายไดข้องพนกังาน จากการบนัทึกยอดการผลิตที่ตน
ท าได้ในทุกวัน ซึ่งสามารถน ามาประเมินผลตอบแทนได้อย่า ง
ยตุิธรรม ตลอดจนวางแผนการฝึกอบรมใหม้ีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้

การอบรมเสริมสร้างทักษะด้านปฏิบัติ :
ทักษะในการใช้เคร่ืองจักรในสาย
การผลิต เช่น เคร่ือง Cutting 
เคร่ือง Bending
เคร่ือง CNC และ Robot  

การอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านทฤษฎี : ความรูเ้ก่ียวกบั 9 Basic needs พนกังานเขา้อบรมเพื่อใหม้ี
ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการท างานของตนเองที่เป็นปัจจบุนั และทนัสมยัมากขึน้ ทัง้เรื่องระบบ 
Automation ที่น ามาใชใ้นสายผลติ เครือ่งมืออปุกรณท์ี่จ  าเป็นในการท างาน
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ตารางการฝึกอบรม ภายใน และภายนอก บริษัท

SAHP SPEC SCAN IPC SAWHA SNC IMP CL PRD B2 MSPC

1

หลกัสตูร การประยกุตใ์ช้เทคโนโลยี Lean IoT ในการ

บริหารจดัการโรงงานเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ ผู้เชีย่วชาญสถาบนัไทยเยอรมนั PUBLIC สถาบนัไทยเยอรมนั (ศนูยช์ลบุร)ี - 2 15 3 - - - - - - - 20

2
หลกัสตูร Train-the-Trainer 2021 ครัง้ท่ี ๒ ผู้เชีย่วชาญคณะวศิวกรรมศาสตร์ PUBLIC มทร.ลา้นนา เชยีงใหม่ - 1 4 - - - - - - - - 5

3

หลกัสตูร การใช้งานหุ่นยนตเ์ช่ือมและอตัโนมติั 

ส าหรบัระบบเช่ือมอตัโนมติั คณุแวนาแว แวดอเลาะ PUBLIC Academy MARA - - 5 - - - - - - - - 5

4
หลกัสตูร Industrial Robotics for  Operator (โครงการ

อบรมระยะสัน้เพือ่ชะลอการวา่งงาน)
ผู้เชีย่วชาญวศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละหุน่ยนต์ PUBLIC มทร.บางพระ - 5 30 26 - - 1 9 8 3 - 82

5
หลกัสตูร Industrial Automation for Operator 

(โครงการอบรมระยะสัน้เพือ่ชะลอการวา่งงาน)
ผู้เชีย่วชาญวศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละหุน่ยนต์ PUBLIC มทร.บางพระ - 3 28 17 - - - 4 5 3 - 60

6
หลกัสตูร CNC for  Operator (โครงการอบรมระยะสัน้

เพือ่ชะลอการวา่งงาน)
ผู้เชีย่วชาญวศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละหุน่ยนต์ PUBLIC มทร.บางพระ 2 7 2 32 - - 3 10 5 3 - 64

7

หลกัสตูร Industrial Internet of Things for  Operator 

(โครงการอบรมระยะสัน้เพือ่ชะลอการวา่งงาน) ผู้เชีย่วชาญวศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละหุน่ยนต์ PUBLIC มทร.บางพระ 1 7 41 29 - - 1 5 5 4 - 93

8
หลกัสตูร  Industrial Robot & Automation System 

(โครงการอบรมระยะสัน้ตาม EEC Model Type B) ผู้เชีย่วชาญสถาบนัไทยเยอรมนั
PUBLIC สถาบนัไทยเยอรมนั (ศนูยช์ลบุร)ี - - 2 1 - - 1 2 - - - 6

9
หลกัสตูร CNC Machine  & Robotics (โครงการอบรม

ระยะสัน้ตาม EEC Model Type B) ผู้เชีย่วชาญสถาบนัไทยเยอรมนั
PUBLIC สถาบนัไทยเยอรมนั (ศนูยช์ลบุร)ี - - 2 - - - - 4 - - - 6

10
หลกัสตูร  Industrial IoT  (โครงการอบรมระยะสัน้ตาม 

EEC Model Type B) ผู้เชีย่วชาญสถาบนัไทยเยอรมนั
PUBLIC สถาบนัไทยเยอรมนั (ศนูยช์ลบุร)ี - - 3 1 - 2 - - - - - 6

11
หลกัสตูร  Injection Moulding Machine & Smart 

Production  (โครงการอบรมระยะสัน้ตาม EEC Model ผู้เชีย่วชาญสถาบนัไทยเยอรมนั
PUBLIC สถาบนัไทยเยอรมนั (ศนูยช์ลบุร)ี - 2 - - - - - - 2 2 - 6

12
หลกัสตูร Industrial Robotics for  Operator (โครงการ

อบรมระยะสัน้เพือ่ชะลอการวา่งงาน) ผู้เชีย่วชาญสถาบนัไทยเยอรมนั
PUBLIC สถาบนัไทยเยอรมนั (ศนูยช์ลบุร)ี - - 11 1 - 1 - 2 - - - 15

13
หลกัสตูร CNC for  Operator (โครงการอบรมระยะสัน้

เพือ่ชะลอการวา่งงาน) ผู้เชีย่วชาญสถาบนัไทยเยอรมนั
PUBLIC สถาบนัไทยเยอรมนั (ศนูยช์ลบุร)ี - 3 4 - - - 4 2 1 1 - 15

14
หลกัสตูร Injection Moulding Machine & Smart 

Production (โครงการอบรมระยะสัน้เพือ่ชะลอการวา่งงาน) ผู้เชีย่วชาญสถาบนัไทยเยอรมนั
PUBLIC สถาบนัไทยเยอรมนั (ศนูยช์ลบุร)ี - 20 - - - - - - 20 20 - 60

3 50 147 110 0 3 10 38 46 36 0 443

รวม
จ ำนวนผูเ้ขำ้อบรม

รวม

ล ำดบั หลกัสตูร วทิยำกร

อบรมภำยนอก

ประเภท

อบรม
สถำนทีอ่บรม

SAHP SPEC SCAN IPC SAWHA SNC IMP CL PRD B2 MSPC

1
หลกัสตูร วิธีจดัท างบกระแสเงินสด 

Step-by-step
คณุยลวรรณ จริวชัรเดช Online ตกึเกดิหลนิ 1 - - - - - - - - - - 1

2
หลกัสตูร เจาะลึกหลกัฐานการตรวจสอบ

บญัชีและประเดน็ท่ีน่าสนใจ
คณุปญุญนุช ธรรมทตัโต Online ตกึเกดิหลนิ 1 - - - - - - - - - - 1

3
หลกัสตูร Transfer Pricing การปฏิบติัตาม

กฏหมายและปัญหาในทางปฏิบติั
คณุชลลดา ฟูวฒันศลิป์ Online ตกึเกดิหลนิ - - 1 - - - - - - - - 1

4 หลกัสตูร การวางระบบข้อมลูสารสนเทศ รศ.ดร.พรรณิภา รอดวรรณะ Online ตกึเกดิหลนิ - - 1 - - - - - - - - 1

5 หลกัสตูร 5ส. และการต่อต้านทจุริตคอรปัชัน่ คณุพรชยั  ศริกิจิพาณิชยก์ลู IN HOUSE หอ้งอบรม INJECTION ชัน้ 2 19 - 73 10 - - - - - - - 102

6

หลกัสตูร เทคโนโลยีเครือข่ายข้อมลูและ

ระบบคลาวดส์ าหรบัอตุสาหกรรม 4.0 

(หลกัสตูรกลาง)

ผู้เชีย่วชาญม.บรูพา และ HUAWEI IN HOUSE B1F1 - 2 8 3 - 5 3 3 - - 3 27

7 หลกัสตูร CNC เบือ้งต้น ผู้เชีย่วชาญ B1F1 IN HOUSE B1F1 - - 8 - - - - - - - - 8

8 หลกัสตูร ROBOT เบือ้งต้น ผู้เชีย่วชาญ B1F1 IN HOUSE B1F1 2 13 57 7 - 1 - - - - - 80

9 หลกัสตูร  PLC Mitsubishi เบือ้งต้น ผู้เชีย่วชาญ B1F1 IN HOUSE B1F1 - - 14 - - - - - - - - 14

10 หลกัสตูร ความรู้เก่ียวกบั ERP เบือ้งต้น คณุวรีะเทพ ชลาด ี/ คณุมณีรตัน์ สสีาลี IN HOUSE หอ้งอบรม INJECTION ชัน้ 2 1 8 17 10 - - - - - - - 36

11 หลกัสตูร ข้อก าหนด ISO/IEC 17025:2017 อาจารย ์สมบุญ เอกวริยิะกจิ IN HOUSE ตกึ R&D - 3 15 - - 1 - 1 - - - 20

12 หลกัสตูร การพ่นสี line painting คณุสุรพล วงษ์นาม IN HOUSE ไลน์พน่ส-ีB6 - - 27 - - - - - - - - 27

13
หลกัสตูร ความรู้เบือ้งต้นในการท างาน

ส าหรบัพนักงานใหม่
คณุศภุวฒุ ิ/ คณุโสภติา / คณุณภชักมล IN HOUSE หอ้งอบรม INJECTION ชัน้ 2 36 150 1,659   121 32 - - - - - - 1998

14 หลกัสตูร 9K9S ผู้จดัการ / หวัหน้างาน IN HOUSE หน่วยงาน 16 59 498      132 - - - - - - - 705

76 235 2,378  283 32 7 3 4 0 0 3 3,021  รวม

รวม
จ ำนวนผูเ้ขำ้อบรม

อบรมภำยใน

ล ำดบั หลกัสตูร วทิยำกร
ประเภท

อบรม
สถำนทีอ่บรม บ ริ ษั ท ฯ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร

ฝึกอบรม โดยไดใ้หค้วามส าคัญ
กับเนื ้อหาวิชาในการฝึกอบรม 
และชั่วโมงในการฝึกปฏิบัติของ
พนักงาน เพื่อเสริมสรา้งทกัษะที่
สามารถน ามาใชง้านไดจ้รงิ

บริษัทฯ จัดให้ให้มีการอบรมที่
หลายหลายทั้ งภายใน  และ
ภายนอกบริษัท เช่น หลักสูตร 
CNC Industrial Robotics PLC
Painting ERP RPAเทคโนโลยี
เ ค รื อ ข่ า ยข้อมูล  และ ระบบ 
Cloud ส าหรบัอตุสาหกรรม 4.0  
หลกัสตูรการวางระบบขอ้มลู
สารสนเทศ 9K9S
ตลอดจน ISO/ IEC ที่เก่ียวขอ้ง
อบรมเรือ่งที่เก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาตอ่ยอดใหเ้ป็นเจา้ของ
กิจการ เชน่ ความรูท้างดา้นบญัชี 
ตน้ทนุ ความรูท้างดา้นกฎหมาย 
การตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชั่น และ 
Soft Skills ตา่งๆ 

ตลอดปี 2564 ถึงไตรมาสที่ 1 ปี
2565 มีจ  านวนผูเ้ขา้อบรมทัง้สิน้ 
3,464 คน

บรษัิทฯ มีโครงการ Train the Trainer โดยมุง่เนน้ฝึกอบรมผูท้ี่มีทกัษะ และทศันคติที่ดี กลุม่หนึ่ง โดยฝึกอบรมที่ ARAI Academy ประกอบดว้ยหลกัสตูร
เชน่ CNC IIoT PLC Robot 3D printer และ ERP โดยมีเป้าหมายใหก้ลุม่คนดงักลา่วไดก้ลบัไปแบง่ปันความรู ้และสามารถสอนทกัษะแก่บคุลากรใน
หน่วยงาน วางแผนฝึกอบรมตอ่เน่ือง ทัง้ปี 2565 โดยอบรมพนกังานเป็นรุน่ รุน่ละ 25 คน มีการอบรมรุน่ละ 1 สปัดาหพ์รอ้มสอบประเมินผล
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ระบบการวัดความสามารถด้วย Radar chart

สถติกิารฝึกอบรมเปรียบเทยีบปี 2563-2564

จ านวนหลักสูตรอบรม 486 หลักสูตร

ค่าใช้จ่าย
ตามแผน               7,941,530 บาท

ใช้จ่ายจริง             875,520 บาท 

สถติกิารฝึกอบรม ปี 64

จ านวนชั่วโมงอบรม
เฉล่ีย/หลักสูตร           8 ชม.

เฉล่ีย/คน                48.75%

เปรียบเทยีบปี 63-64

จ านวน
พนักงาน

ทัง้หมด              3,900 คน

อบรมจริง            2,257 คน 
57.87%

1. จ านวนรุ่นที่จัด
2. จ านวนพนักทัง้หมด
3. % พนักงานอบรม
4. จ านวน ชม.อบรมเฉลี่ย
5. ค่าใช้จ่าย
6. ค่าใช้จ่าย : ยอดขาย
7. ค่าใช้จ่าย : ก าไร 

1,314
3,900
57.87%
48.75%
0.9
0.006%
0.14%

650
1,916
41.65%
19.84%
0.2
0.003%
0.06%

รายละเอียด 63 64

Radar Chart ถกูน ามาใชเ้ป็นเครือ่งมือสะทอ้นระดบัความสามารถของพนกังาน และเพ่ือใหพ้นกังานทราบขีดความสามารถของ
ตนเอง โดยใชห้ลกัสตูรในการประเมิน คือ 9ks (9 Knowledge) และ 9 Ss (9 Skills) ในการพฒันาตนเอง พนกังานทกุคนตอ้งมีความรูแ้ละ
ทกัษะ 9Ks9Ss ครบทกุหลกัสตูร

บรษัิทฯ ท าการประเมินปีละ 1 ครัง้ และหลงัการประเมินจะมีการพฒันาและฝึกอบรมใหพ้นกังานใหมี้ระดบัความสามารถที่สงูขึน้ ซึ่ง
ความสามารถทีสู่งขึน้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน และสะทอ้นกลับมาทีร่ายได้ของพนักงานเอง โดยพนกังานสามารถสแกน QR 
Code เพ่ือเขา้ดขูอ้มลูสว่นตวั ขอ้มลูประวตัิฝึกอบรม รวมถึงผลการผลิตชิน้งานของตนเองในแตล่ะวนัไดอ้ยา่งเป็นปัจจบุนั (Real time)

ความรู้ 9Ks

ทกัษะ 9Ss

ความรู้,ทกัษะ 
ARAI

คุณภาพ
ในการท างาน

Income
Per Head

รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2564

30



26

โครงการพัฒนาขีดความสามารถพนักงานกลุ่มพนักงานสัญญาจ้าง
เพือ่เข้ารับการบรรจุพนักงานประจ า

โครงการพัฒนาขีดความสามารถ เพือ่เพิม่ทกัษะความช านาญในหน้างาน 
เพือ่ประสิทธิภาพในการท างานทีเ่พิม่ขึน้และลดของเสียในสายการผลิต

วัตถุประสงค์ เพื่ออบรมและพฒันาศกัยภาพของพนกังานสญัญาจา้ง ที่เป็นวฒุิการศกึษา ปวส.และป.ตรี (สาขาอตุ
สากรรม) จ านวน 18 คน โดยด าเนินการฝึกอบรมและทดสอบทกัษะหนา้งาน ตัง้แต่ เดือนกนัยายน-ธนัวาคม 2564

ท าการทดสอบทกัษะงานเชือ่ม

พัฒนาทักษะงานเชื่อม
ในปัจจบุนักระบวนการเชื่อม (Brazing) มีความส าคญัตอ่ธุรกิจเป็นอยา่งมาก และ

เป็นงานที่ตอ้งอาศยัทกัษะ และความช านาญในการผลิตชิน้งาน บรษัิทไดต้ระหนกัถึง
ความส าคญับคุลากรทางงานเช่ือม จึงไดจ้ดัหลกัสตูรอบรมพฒันาทกัษะงานเช่ือมขึน้ เพ่ือ
ป้องกนัปัญหาคณุภาพและสง่ชิน้งานที่มีคณุภาพใหล้กูคา้ตอ่ไป

เบือ้งตน้ไดจ้ดัฝึกอบรมพฒันาฝ่ังสมทุรปราการการไปแลว้กวา่ 66 คน หากพนกังาน
สามารถเช่ือมชิน้งานไดด้ีไมมี่ปัญหาคณุภาพ บรษัิทจะมอบเข็มกลดัเพ่ือเป็นเครือ่งแสดง
ความสามารถ ดงันี ้A(ระดบัสงูสดุ) B(ระดบักลาง) และ C(ระดบัลา่ง)

ฝึกอบรมโดยน า
ส่ือการสอน 
เทคนิคงานเชื่อม
ของลูกค้า MCP

จ าลองเคร่ืองปรับอากาศ
มาให้พนักงานศึกษา

ผลที่ได้รับ

1. พนักงานผ่านการทดสอบ ปรับเป็นพนักงานประจ าและปรับรายได้ จ านวน 5 คน
2. พนักงานมคีวามรู้และทักษะในการท างานมากขึน้ ท างานได้หลากลายหน้างาน
3. พนักงานสามารถหมุนเวยีน/สับเปลีย่นหน้างานได้ ในกรณีทีบ่ริษัทฯ สูญเสยีหรือ

ขาดแคลนแรงงาน ท าให้บริษัท สามารถด าเนนุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2564
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ท างานเป็นทมี
ปรบัผงัองคก์รเป้นแบบ Matrix ระหวา่งฝ่ายผลิตและฝ่ายสนบัสนนุพรอ้ม

ก าหนดใหส้่วนงานสนับสนุนท างานเป็นระบบ Center เพื่อการประสานงานที่ดี
และสามารถขบัเคลือนนโยบายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้กว่าเดิม สรา้งระบบ
เครอืข่าย Internet แบบ One network เพ่ือใหส้ามารถท างานที่ไหนก็ได ้ไม่จ  าเป็น 
ตอ้งนั่งท  างานที่ส  านักงานตน้สังกัด ท  าใหส้ะดวกต่อการเขา้ช่วยเหลือทีมงานที่
ตอ้งการความชว่ยเหลือ

คิดสร้างสรรค ์ใฝ่เรียนรู้
เปิดโอกาสใหพ้นักงาน น าเสนอโครงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ หรือ 

ปรับปรุงกระบวนการท างานโดยใหค้ิดคน้หาวิธีการใหม่ๆ ดว้ยตนเอง หาก
โครงการไดร้บัการพิจารณา จะท าใหพ้นักงานนัน้ไดร้บัการปรบัรายได้เป็นกรณี
พิเศษ ถือเป็นการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรรุ่นใหม่ไดแ้สดงความรูค้วามสามารถ
ของตนเอง

จากเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงองคก์รเพ่ือรองรบัเทคโนโลยีและการแข่งขัน
ในอนาคต บรษัิทฯ ไดก้ าหนดคา่นิยมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับกลยทุธใ์นการด าเนินการ 
และขบัเคลื่อนคา่นิยมผ่านการบรหิารงานกิจกรรมและการรณรงคอ์ยา่งตอ่เน่ืองเพื่อ
ปลกูฝังใหก้บัพนกังานทกุคนปฏิบตัิจนบรูณาการเป็นวฒันธรรมใหมท่ี่สอดคลอ้งกับ
การด าเนินธุรกิจในอนาคตตอ่ไป

การสร้างวัฒนธรรม

สื่อสารให้พนักงานทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ และส่ งเสริม
สนับสนุน ใหพ้นักงานทุกคนพรอ้มต่อการเรียนรูใ้นสิ่งใหม่ๆ ที่ตนเองไม่เคย
ปฏิบตัิมาก่อน เพื่อเสรมิสรา้งขีดความสามารถของตนเองใหส้อดคลอ้งกับความ
ตอ้งการขององคก์ร

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

จติใจบริการ
ปลูกฝังให้เกิดค่านิยมระดับบุคคลในการช่วยกันท างานให้บร รลุ

วัตถุประสงค ์โดยไม่ยึดติดกับต าแหน่งหน้าที่ แต่ใหน้ าศักยภาพที่ตนมีเข้า
ชว่ยเหลือทีมงาน 

บรษัิทฯ ยงัไดมี้การจดัตัง้ Line Group ตามวตัถปุระสงคต์่างๆ ขึน้ โดยดึง
บุคลากรที่มีศักยภาพและผู้บริหารส่วนต่างๆ เข้าในกลุ่ม เพื่อให้ เกิดความ
ชว่ยเหลือกนัประสานงานกนัไดต้ลอดเวลา

SNC
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5.3 ความปลอดภยัในการท างานและการดูแลสุขภาวะของพนักงาน

บรษิัทใหค้วามส าคญัในเรื่องความปลอดภยัของพนกังาน จึงได ้จดัท านโยบายและ
แผนงาน ดา้นการบริหารจดัการความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน โดยมีการอบรมและซอ้มแผนฉกุเฉินปอ้งกนัและระงบัสารเคมีหรือน า้มันหกรั่วไหล
ภายในบริษัท จดัฝึกอบรมพนกังานใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ
การระงับสารเคมีหรือน า้มันหกรั่วไหล เพ่ือใหพ้นักงานสามารถระงับเหตุการณ์ไดท้นัที 
เม่ือสารเคมีหรือของเสียหกรั่วไหลจากการจัดเก็บ เคล่ือนย้าย หรือขนส่งและเพ่ือใช้
ป้องกันปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทมีการส่งเสริมให้พนักงานและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งตระหนกัถึงความส าคญัในเรื่องป้องกนัและระงบัสารเคมีหรือน า้มนัหกรั่วไหล
และความปลอดภัยในท่ีท างาน  หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึน้ พนักงานขององคก์ร
จะตอ้งสามารถควบคมุสถานการณแ์ละรบัมือได้

บริษัทสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมดา้นความปลอดภัยเพ่ือส่งเสริมกระตุน้
พนกังานในการส่งเสรมิสนบัสนนุใหเ้กิดองคค์วามรู ้ประกอบการปลูกจิตส านึกรกัความ
ปลอดภยั เพ่ือใหส้ามารถรูถ้งึของความเส่ียง และปัญหาท่ีเป็นสาเหตใุห้เกิดอุบตัิเหตใุน
การท างานพนักงานได้ อันจะน ามาซึ่งความส าเร็จในการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภยัฯอย่างยั่งยืน โดยหน่วยงานความปลอดภยัจะเป็นผูใ้หค้วามรู ้และค าแนะน า
ในการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียง เป็นการจดัการดา้นความปลอดภยัดว้ยการปลูกฝัง
พฤติกรรมการท างานท่ีถูกต้อง และความปลอดภัย โดยมีกระบวนการตัง้แต่ค้นหา
พฤติกรรมเส่ียงของพนักงานและด าเนินการปรบัปรุงใหพ้นักงานมีการเปล่ียนวิธีการ
ท างานใหป้ลอดภัยขึน้ พรอ้มทัง้ส่งเสริมใหมี้การน าพฤติกรรมความปลอดภัยท่ีดี มา
ปฏิบตักินัจนเป็นวฒันธรรมของบรษิัท

การอบรมและซ้อมแผนฉุกเฉินป้องกันและระงับสารเคมีหรือน า้มันหกร่ัวไหล

รายงานสถติอุิบัตเิหตุในการท างานปี 2564 

รายงานสถิติอบุตัิเหตใุนการท างาน เมื่อเทียบกนัระหวา่งปี 2563 และ 2564 จะเห็นไดว้า่ จ านวนครัง้ที่เกิดอบุตัิเหตจุากการท างาน 
และระดบัความรุนแรงเพิ่มขึน้ เนื่องจากการขยายตวัของกิจการท าใหโ้อกาสที่พนกังานจะไดร้บัอนัตรายจากการท างานในโรงงานก็ยิ่ง
สงูขึน้ดว้ย โดยในปี 2565 บรษัิทจะจดัท ามาตรการดา้นความปลอดภยัใหม้ากขึน้เพื่อลดสถิติและความรุนแรงของอบุัติเหตใุนการท างาน

การอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
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35สถานการณโ์รคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

บรษัิทไดเ้ปิดโรงงานผลติหนา้กากอนามยัเพื่อมีสว่นรว่มสูภ้ยัไวรสัโคโร
นา COVID-19 ผลติมอบแก่หนว่ยงานภาครฐัตา่ง ๆ  และด าเนินการแจก
หนา้กากอนามยัใหก้บัพนกังานในบรษัิททกุคน เพื่อใหพ้นกังานไดส้วมใส่
หนา้กากอนามยัที่มีมาตรฐาน สามารถปอ้งกนัเชือ้โรคไดม้ีประสทิธิภาพ  
(โดยแจกหนา้กากอนามยัใหแ้ก่พนกังาน คนละ 6 ชิน้/ สัปดาห์ อย่าง
ต่อเน่ือง)  

จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา
(COVID -19) บริษัทไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญักบั
สถานการณท่ี์เกิดขึน้ มีการจดัใหพ้นกังานไดร้บัวคัซีนปอ้งกนั
โรค COVID -19 และอพัเดทสถานการณใ์หพ้นกังานเขา้ถึงอยู่
เสมอ รวมถึงจดัท านโยบาย และประกาศมาตรการตา่ง ๆ มี
การจดัหาอปุกรณว์ดัอณุหภมูิ หนา้กากอนามยั เจล
แอลกอฮอล์ น า้ยาฆา่เชือ้ใชภ้ายในบรษิัทเพ่ือใหเ้กิดความ
ปลอดภยัแก่พนกังานทกุคน อยา่งเขม้งวด

แจกหน้ากากอนามัยใหพ้นักงาน

บริษัทให้ความส าคัญในการป้องกัน และลดความเสี่ยงของการแพร่กระจาย
ของเชือ้ไวรัส จึงได้จัดให้มีการตรวจหาเชือ้ COVID -19 เชิงรุกกับพนักงานทุกคน

ตรวจคัดกรอง COVID -19 เชิงรุก
ด้วย Antigen Test Kit

บรษัิทจงึไดต้รวจคดักรองโควิด-19 เชิงรุก
(สัปดาหล์ะ 1คร้ัง) โดยการใช ้ATK ตรวจใหก้บั
พนกังานทกุคน 100 % และด าเนินการสรุปผลการ
ตรวจคดักรองโควิด 19 โดยใหพ้นกังานท่ีติดเชือ้หยดุ
รกัษาโรค COVID-19 จนหายจงึจะสามารถกลบัมา
ท างานไดเ้พ่ือเป็นการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดโรค 
COVID-19 ภายในบรษัิท

จัดหาวัคซนีใหกั้บพนักงานและประชาชนทั่วไป
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35สถานการณโ์รคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

บรษัิทไดเ้ปิดโรงงานผลติหนา้กากอนามยั เพื่อเป็นก าลงัสนับสนนุเคียง
ขา้งไปกบับคุลากรทางการแพทย ์บคุลากรหนา้ดา่น และหนว่ยงานภาครฐั
ตา่ง ๆ ในการรว่มตอ่สูก้บัภยัไวรสัโคโรนา มีวตัถปุระสงคใ์นการสรา้งและ
ผลติเพื่อบรจิาคเทา่นัน้ โดยตัง้แตเ่ปิดด าเนินการจนถึงไตรมาสแรกของปี 
2565 บรษัิทไดม้ีการบรจิาคหนา้กากอนามยัไปแลว้ จ านวนมากกว่า 
10,000,000 ชิน้ มอบใหแ้ก่ บคุคลภายในและ หนว่ยงานราชการ ภาครฐั
บคุลากรทางการแพทย ์ผูม้ีสว่นไดเ้สยี และบคุคลอื่น ๆ ท่ีมีความตอ้งการ 

จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดไวรสัโคโรนา COVID -19 บรษัิทฯ
ภายใตก้ารก ากบัดแูลของคณะกรรมการโควิด (หนว่ยงานเฉพาะกิจที่
ก ากบัดแูลอยา่งใกลชิ้ดโดยทีมผูบ้รหิารสงูสดุ) ไดต้ระหนกัถึงความ
ปลอดภยัและสขุภาพของพนกังานเป็นส าคญั จึงไดจ้ดัใหม้ีกิจกรรม
การพน่น า้ยาฆา่เชือ้ในทกุสว่นพืน้ท่ีโรงงานท่ีมีความเสีย่งเป็นประจ า
อยา่งสม ่าเสมอ และมีการรายงานผลรายวนัเพื่อประเมินสถานการณ์
อยา่งทนัทว่งที

การสร้างโรงงานหน้ากากเพือ่บริจาค

นอกจากการตรวจคัดกรองหาเชือ้ COVID -19 ให้กับพนักงานแล้ว บริษัท
ยงัให้ความส าคัญในการตรวจคัดกรอง ให้กับผู้มาติดตอ่บริษัทอีกดว้ย 

ตรวจคัดกรอง COVID -19
ด้วย Antigen Test Kit

บรษิัทขยายผลการตรวจคดักรองโควิด-19 ไปถึงคูค่า้ 
ลกูคา้ รวมถึงผูม้าตดิตอ่ดว้ย
- ขนส่ง ตรวจ ATK ทุก 3 วัน
- ลูกค้า/คู้ค้า/ผู้มาตดิต่อประสานงาน/ผู้รับเหมา 

ตรวจ ATK ทุกคร้ังทีเ่ข้ามาภายในบริษัทฯ
ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการปอ้งกนัและควบคมุการแพรก่ระจาย

เชือ้ จากบคุคลภายนอก สูพ่นกังานภายในบรษิัทของเรา

พ่นน ้ายาฆา่เชือ้ในโรงงานบริเวณทีม่ีความเส่ียง

รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2564
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การส ารวจผลกระทบจากการด าเนินการต่อชุมชน

บรษัิทไดด้  าเนินธุรกิจตามแนวทางความรบัผิดชอบต่อชุมชน โดยไดค้  านึงถึงผลกระทบจากการด าเนินธุ รกิจต่อชุมชน
ใกลเ้คียงจึงไดด้  าเนินการส ารวจชุมชนเป็นประจ าทุกปี  ทัง้นีเ้พื่อรบัฟังขอ้คิดเห็น  ปัญหา  ผลกระทบต่างๆ และน ามาหารือ
รว่มกบัคณะกรรมการและผูท้ี่เก่ียวขอ้งในการก าหนดวิธีการปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อการอยูร่ว่มกนัอยา่งเกือ้กลู

จัดท าแผนช่วยเหลือชุมชน
จากผลส ารวจชมุชนรอบโรงงานในเขตสมทุรปราการ พบว่าไม่มีข้อ

ร้องเรียนจากชุมชนบรเิวณรอบใกลเ้คียงโรงงานรศัมี 1 ก.ม. ที่ อ.บางบอ่ 
จ.สมทุรปราการ  แตมี่ขอ้ที่ตอ้งการใหท้างบรษัิทฯ สนบัสนนุ/ชว่ยเหลอื ซึง่ทาง
คณะท างาน ESG จงึไดร้บัฟังค ารอ้งขอและไดด้  าเนินการเรยีบรอ้ยแลว้ 
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ผู้รับผิดชอบ

W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4

1 ประชุม ปรึกษาหารือกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  HRD, จดัซ้ือ 4

2 ติดต่อช่างเขา้มาดูสถานท่ีและประเมินราคา ซ่อมแซม ติดตั้ง จดัซ้ือ 11

3
ประสานงานกบัชุมชน ขออนุญาตในการติดตั้งหลอดไฟ ในท่ีสาธารณะ 

แจง้ใหท้ราบแนวทางการแกไ้ขปัญหา และการซ่อมแซม
HRD 12

4 ทีมช่างเขา้มาซ่อมแซม ติดตั้งหลอดไฟ ทีมช่าง 20

5
มอบหมายผูรั้บผิดชอบ (ช่างไฟของบริษทั) ตรวจสอบความพร้อมใชง้าน

ของหลอดไฟ เดือนละ 1 คร้ัง
ช่างไฟ

1 ประชุม ปรึกษาหารือกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  HRD, ทีมช่าง 1
2 ประสานงานกบัทีมช่าง เร่ืองการท าบล็อคเพ่ือปลูกผกั  HRD, ทีมช่าง 5

3
ประสานงานกบัทาง ร .ร. เพ่ือด าเนินการโครงการฯ  ใหค้วามรู้นอ้ง
นกัเรียนและร่วมกนัปลูกผกัสวนครัว

HRD 8

4 ติดตามผลการด าเนินงาน เดือนละ 1 คร้ัง HRD

1 ประชุม ปรึกษาหารือกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  HRD, จดัซ้ือ 1
2 ประสานงานกบัทีมจดัซ้ือในการจดัหาพนัธป์ลา และจดัซ้ือกระจกมองโคง้  HRD, จดัซ้ือ 5
3 ประสานงานกบัทางวดัเพ่ือขอเขา้ไปติดตั้งกระจก HRD 12

4
ประสานงานทีมช่าง เพ่ือเขา้ติดตั้งกระจกโคง้ และทีมจดัซ้ือเพ่ือจดัหาพนัธุ์

ปลามาปล่อย

HRD, ทีมช่าง , 

จดัซ้ือ
15

    สนับสนุนโครงการปลูกผักสวนครัวเพ่ืออาหารกลางวันน้อง ที่ ร.ร. วัดลาด

   ถวายพันธ์ุปลา และติดตั้งกระจกมองโค้งจราจรที่สะพานสูง วัดลาดหวาย

ตลอด

ตลอด

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน ก.ค.)ปัญหาหรือผลกระทบ / ข้อร้องเรียน

     ติดตั้งหลอดไฟบริเวณลานจอดรถบริษัท และถนนทางเดินกลบัหอพัก

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน ส.ค.)

ผลการด าเนินการ

1.ตดิตัง้หลอดไฟส่องสว่าง

ผลการด าเนินการ

2. สนับสนุนโครงการปลูกผักสวนครัวเพือ่อาหารกลางวันน้อง ที ่ร.ร. วัดลาดหวาย
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บริษัท เอส เอ็น ซี  ฟอร์เมอร์ จ  ากัด (มหาชน) ร่วมมือกับ
สถานศึกษา สังกัดส  านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
มหาวิทยาลยัตา่งๆ เปิดโครงการเปิดสอนปริญญาตรี และปริญญาโท 
เ พ่ือให้บุคลากรพัฒนา ตามกลยุทธศาสตร์ชาติ  การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.  2560-2579) โดยมี
จดุประสงคข์องโครงการ ดงันี ้
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะอาชีพ สอดคล้องกับการ

พฒันาอตุสาหกรรม 4.0
2. เพ่ือพฒันาพนักงาน ใหม้ีความรู ้มีทกัษะ การคิดวิเคราะห ์และ

การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมในการปฏิบตัิงาน 
ความตอ้งการของ SNC Group

3. เพ่ือใหพ้นกังานมีคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ มีเจตคติ
ที่ดีตอ่งานอาชีพ

4. เพื่อใหพ้นักงานและผูร้่วมโครงการมีความพรอ้มในการศกึษา
คน้ควา้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นประโยชนต์่องานอาชีพ
และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศ

5. เพ่ือใหเ้กิดความรว่มมือในการจดัการศกึษาระหว่างสถานศึกษา
กบัสถานประกอบกิจการ

โครงการนักเรียนทนุปริญญาตรี และปริญญาโท

รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2564
หมายเหต ุจ  านวนสามารถเปลี่ยนแปลงได้
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ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563-2565 มีจ  านวนนักเรียนทุนอยู่ในโครงการ
จ านวนทัง้สิน้ 313 คน ดงันี ้

5.4 การมส่ีวนร่วมกับชุมชนเพือ่ใหชุ้มชนสามารถพึง่ตนเองได้อยา่งยั่งยนื
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ฝ่ัง รถแก๊ส รถไฟฟ้า

ระยอง 62 58

สมุทรปราการ 12 12

รวม 70

การปรับเปลี่ยนมาใช้ Forklift ไฟฟ้า

สายการผลิตมีการปรบัเปลี่ยนการใชร้ถยก (โฟลค์ลิฟท)์ จากการใชแ้ก๊ส มาเป็นไฟฟา้ เน่ืองจากสามารถลดชว่ยลดการปลอ่ยก๊าซที่อาจ
ก่อใหเ้กิดมลพิษทางอากาศออกสูธ่รรมชาติได้

การปรับปรุงกระบวนการผลิต

เปลี่ยนครบ 1Q 2022

น าน า้กลับมาใช้ใหม่ (รดน า้ต้นไม้ และท าความสะอาด)

ท ำควำมสะอำด 100,000 ลิตร รดน ้ำต้นไม้ 5,000 ลิตร
38

รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2564



ผลประเมินคะแนนน้อยสุด 3 อันดับ

บรษัิท ไดมี้การจดัท าส  ารวจคณุภาพชีวิตในการท างาน โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือปรบัปรุงคณุภาพชีวิตการท างานใหด้ียิ่งขึน้  สง่ผลใหพ้นกังาน
มีความสขุและมีแรงจงูใจในการท างานที่ดีขึน้ ซึง่ในปีนี ้บรษัิทไดใ้ชว้ิธีการส ารวจความคิดเหน็แบบ Online เพ่ือลดปรมิาณการใชก้ระดาษ เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพในการรวมขอ้มลูและงา่ยตอ่การสรุปผลการประเมิน  ไดผ้ลการส ารวจดงัตอ่ไปนี้

33
ผลการประเมินคุณภาพชีวิตในการท างานปี 2564

ระดับ Operator-Supervisor (1,060 คน)ระดับ Mini MD-Manager (45 คน)
ผลประเมินคะแนนสูงสุด 3 อันดับ ผลประเมินคะแนนสูงสุด 3 อันดับ

ผลประเมินคะแนนน้อยสุด 3 อันดับ

หากทา่นตอ้งรบัผิดชอบงานเพ่ิมขึน้เพ่ือแลก
กบัรายไดท้ี่เพ่ิมขึน้ 
ความเป็นกนัเองของเพื่อนรว่มงาน 
ชื่อเสียงและความมั่นคงของบรษัิทฯ 

สถานที่พกัผ่อนภายในบรษัิทฯ 
ความพอใจกบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพใน
ที่ท  างานของทา่น (แสงสวา่ง อากาศ และเสียง) 
วนัลาพกัรอ้นประจ าปีที่บรษัิทจดัให ้

เตม็ 4 ผลเฉล่ีย %เฉล่ียเตม็ 4 ผลเฉล่ีย %เฉล่ีย   

ความสามารถของผูบ้รหิารระดบัสงู
ชื่อเสียงและความมั่นคงของบรษัิทฯ 
ความพงึพอใจของทา่นตอ่ต าแหน่งและ
หนา้ที่ ที่ไดร้บัมอบหมาย 

รถรบัสง่พนกังาน 

รา้นอาหารสวสัดิการ

สถานที่พกัผ่อนภายในบรษัิทฯ 

4 3.11 77.67%

4 3.09 77.33%

4 3.08 77.08%

4 2.04 51.06%

4 2.18 54.39%

4 2.24 56.11%

4 3.58 89.44%
4 3.49 87.22%

4 3.31 82.78%

4 2.42 60.56%

4 2.29 57.22%

4 2.24 56.11%

เตม็ 4 ผลเฉล่ีย %เฉล่ียเตม็ 4 ผลเฉล่ีย %เฉล่ีย   

แผนการปรับปรุง

จากตาราง คือผลสรุปการประเมินคณุภาพชีวิตในการท างาน ส  าหรบัขอ้ที่มีผลการประเมินนอ้ยที่สดุ ทางบรษัิทฯ ไดก้ าหนดแผนแกไ้ขและ
แนวทางการปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มการด าเนินธุรกิจ ผลกระทบ เศรษฐกิจและคณุภาพชีวิตที่ดีของพนกังานในองคก์ร 

ID no. Project Task % Task Completion Task Owner
กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสวัสดกิำรพนักงำน

1 ประชมุวางแผน และวางแนวการแกไ้ขปัญหา พรอ้มผูร้บัผิดชอบ 100% HRD

ปัญหำหรือข้อร้องเรียน
1 อากาศในโรงงานรอ้น

IMP - ติดพดัลมระบายอากาศ เพ่ิม 2 ตวั,  ขยาย HOOT ใหใ้หญ่ขึน้ 100% คณุสมบญุ, คณุอมัพวนั

PRD - เพ่ิมจ านวนพดัลมดดูอากาศ 100% คณุวิชาญ, คณุพชัรดิา

Cooling - ลา้งพดัลมดดูอากาศ 100% คณุธนาวรรณ,

B2 -ส ารวจพดัลมหนา้เครือ่ง, ติดตัง้ระบบระบายอากาศเพ่ิม 100% คณุกญัจนาภา, คณุทวี, คณุศิรกิลุ

2 น า้ดื่มไมเ่พียงพอ

IMP - ซือ้ตูน้  า้เพ่ิม 100% คณุอมัพวนั

PRD - สั่งซือ้ตูน้  า้ 2 in 1 (น า้รอ้น 1 หวั น า้เยน็ 2 หวั) จ านวน 2 ตู้ 100% คณุศิรกิลุ

Cooling, B2 -ซ่อมตูท้ีเ่สยี, ซือ้ตูน้  า้เพ่ิม 1 ตู้ 100% คณุธนาวรรณ, คณุกญัจนาภา

3 หอ้งน า้ น า้ไมไ่หล (รวมหอพกั)

PRD - ซือ้ถงัส  ารองเพ่ิม จ  านวน 1 ถงั 50% คณุศิรกิลุ, คณุพชัรดิา

Cooling - ซือ้ถงัส  ารองเพ่ิม จ  านวน 2 ถงั (3,000ลติร ,6,000 ลติร) 100% คณุธนาวรรณ

4 หอ้งน า้ไมส่ะอาด

SNC  ท  าเอกสาร Check list ใหค้ณะกรรมการสวสัดิการ ตรวจสอบทกุวนั เชา้-บา่ย 100% คณะกรรมการสวสัดิการ ของแตล่ะบรษัิท & HRD

5 ช่วง OTและช่วงพกั ไมมี่ขา้วกิน

SNC - ประสานรา้นอาหารในโรงอาหาร ใหส้  ารองของสด ส  าหรบัพนกังานทีพ่กักลางวนัชา้ ใหส้ามารถสั่งอาหารตามสั่งได,้ เพ่ิมตู ้7-11 จ านวน 1 ตู ้ ทีโ่รงอาหาร 100% คณุรสสคุนธ,์ คณุพชัรดิา
B2 - ประสานรา้นอาหารในโรงอาหารใหจ้ดัเตรยีมอาหารใหเ้พียงพอตอ่พนกังาน 100% คณุกญัจนาภา,คณุอรพรรณ

6 ปรบัปรุงภมิูทศัน ์สวนพกัผอ่นและลานจอดรถ

IMP - ซือ้ตน้ไม ้ตกแตง่ในสายการผลติ, ทาสผีนงัหอ้งน า้ในสายการผลติ 100% คณุอมัพวนั

PRD - ปรบัปรุงพืน้ทีบ่า้นหนา้โรงงาน PRD ใหเ้ป็นทีพ่กัผอ่น 100% คณุพิทกัษ,์ ศิรกิลุ,คณุวิชาญ

Cooling - ตกแตง่ ปรบัปรุงหอ้งน า้, เพ่ิมพดัลม บรเิวณจดุพกัผอ่น 100% คณุพรพิมล

B2 - ตดัแตง่ ตกแตง่รัว้และตน้ไมร่มิก าแพง 100% คณุกญัจนาภา,คณุทวี,คณุอรพรรณ

- โครงการเพ่ิมพืน้ทีส่เีขียว ทีล่านจอดรถและสวนโรงอาหาร 100% คณุวชัระ, คณุอมัพวนั
-โครงการท าหลงัคาโรงจอดรถ 10%
- ปรบัปรุง Locker พนกังาน 10%
- สถานทีพ่กัผอ่นในสวน โรงอาหาร 10%

SNC  Work Schedule Monitoring

SNC
คณุวชัระ 39
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การปรับปรุงอากาศร้อนภายในโรงงาน

การปรับปรุงคุณภาพน า้ดืม่ของพนักงาน

มีการเพ่ิมจุดบริการน า้ดื่มมากขึน้ 
เ พ่ือให้เ พียงพอต่อความต้องการของ
พนกังาน และมีเครื่องท าน า้แข็งอตัโนมตัิท่ี
ผลิตจากน า้ดื่มของบริษัทซึ่งสะอาดและถูก
สขุลกัษณะ

มีการตดิตั้งพัดลมระบายอากาศเพิม่ภายในโรงงานเพือ่แก้ไขปัญหาอากาศร้อน

Wellness Center มุมพักผ่อน

บรษัิทมีการพฒันาปรบัปรุงคณุภาพของน า้ดื่มในบรเิวณโรงงาน ใหพ้นกังานไดมี้น า้ดื่มท่ีเพียงพอ และมีคณุภาพ ถูกสุขลกัษณะ อีก
ทัง้มีการรณรงคใ์หพ้นกังานช่วยรกัษาสิ่งแวดลอ้มโดยการน าแกว้ของตนเองมาใชล้ดปัญหาการใชว้สัดเุพียงครัง้เดียวแลว้ทิง้ และไม่มีแกว้
น า้ส่วนกลางที่ใชร้ว่มกนัเพ่ือลดการสมัผสัปอ้งกนัโรคตดิตอ่

บรษิัทไดก้  าหนดเปา้หมายการตดิตัง้ตูน้  า้ดื่ม ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งขึน้ มีการบ ารุงรกัษาอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน (จุดบริการน า้
ดื่มเปล่ียนไสก้รองทกุ ๆ 4 เดือน และระบบกรองน า้ส่วนกลางเปล่ียนอปุกรณ/์ตวักรองในระบบปีละ 1 ครัง้)

ตูน้  า้ดื่ม ตูท้  าน า้แข็ง

เพิม่ตู้น า้ดืม่

การปรับปรุงมุมพักผ่อนของพนักงาน

เพิม่จุดพักผ่อนให้เพยีงพอต่อความต้องการ และปรับปรุงให้มีความสวยงาม 
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ตรวจสุขภาพประจ าปี

กจิกรรมวันเกดิพนักงาน

บรษิัทไดใ้หค้วามส าคญัในวนัคลา้ยวนัเกิด
ของพนกังาน จงึไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมวนัเกิดในทกุๆเดือน    
โดยมีการมอบเคก้ และของขวญัวนัเกิดใหก้บัพนกังาน

ซึ่งของขวัญวันเกิดจะเน้นท่ีประโยชน์การใช้งานและ
สามารถใชง้านไดจ้ริง ทัง้นี ้นอกจากของขวญัแลว้ ยังมีการจบั
สลากมอบทองค า มลูคา่ 1 กรมั เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจแก่
พนกังานท่ีโชคดีอีกดว้ย

บรษัิทมีการสนบัสนนุ และเปิดโอกาสใหแ้ก่พนกังาน ในการเขา้รบั
การตรวจสขุภาพประจ าปี โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหพ้นกังานไดร้บัรูถ้งึ
สถานะ ปัญหา และความเสีย่งของแตล่ะบคุคล โดยพนกังานสามารถ
น าผลตรวจสขุภาพมาเป็นแนวทางในการปฏิบตัิตตน เพื่อใหม้ีสขุภาพ
รา่งกายที่ดีและแข็งแรง ป้องกนัความเสี่ยงของโรคต่างๆที่อาจเกิดขึน้ 
รวมถึงปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการด าเนินชีวิตใหเ้หมาะสม หากพบ
ปัจจยัที่สง่ผลตอ่สขุภาพ

ทัง้นีบ้รษัิทมีการก าหนดเปา้หมาย โดยการน าคา่สถิติของการตรวจ
สขุภาพของพนกังาน มาท าการวิเคราะห ์เพื่อขยายผลเป็นกิจกกรรม 
และมีการก าหนดเป้าหมายในแต่ละกิจกรรม เช่น การก าหนด
มาตรฐานร้านอาหารที่ถูกสุขลักษณะ มีน ้าดื่มที่เพียงพอและถูก
สขุลกัษณะ จดัท าหอ้งออกก าลงักายเพื่อสขุภาพท่ีดีของพนกังาน
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• เทคโนโลยเีพือ่สิ่งแวดล้อม

SNC Group
• การลดผลกระทบการปล่อยของเสียจากการผลิต
• ลดการใช้ทรัพยากรน า้โดยน าหลับมาใช้ซ า้

Environmental management

SNC

Reused Water 

20,000 𝑚3

No GHGs release

Electricity 
Reduced by 4%

Increase 
Green area

500 trees =500t/co2

Reduce 
Plastic bottle 
used in event

by 50%

Reused & Recycle
20 Tons

Co2 Reduction
2,000 t/Co2

Environmental Goals 
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386. การจดัการส่ิงแวดล้อม

42



39

บรษัิทฯ ในเครอื SNC Group ประกอบกิจการผลิตชิน้สว่นอปุกรณแ์ละประกอบเครือ่งใชไ้ฟฟา้ ชิน้สว่นอปุกรณท์ี่ใชส้  าหรบัยานพาหนะ 
แมพ่ิมพ ์รวมถึงชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส ์โดยเนน้ผลิตสินคา้และบรกิารอยา่งมีคณุภาพ ตระหนกัถึงความส าคญัของการใชท้รัพยากรธรรมชาติ 
ตลอดจนผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มและสงัคม โดยมุง่เนน้การพฒันา ด  าเนินการจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล 
ISO 14001:2015 เพ่ือการเจรญิเติบโตของบรษัิทฯ อยา่งยั่งยืน

ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนมีความมุง่มั่นที่จะปฏิบตัิตามนโยบาย ดงัตอ่ไปนี้

1. บรษิัทฯ จะปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดดา้นสิง่แวดลอ้ม และระเบียบขอ้บงัคบัอื่นๆ ดา้นสิ่งแวดลอ้มที่บรษิัทมีสว่นเก่ียวขอ้งอยา่งเครง่ครดั 
รวมถึงมีความมุง่มั่นที่จะบรรลเุป้าหมาย และวตัถปุระสงคท์างดา้นสิ่งแวดลอ้มที่บรษิัทฯ ไดว้างไว ้

2. บรษิัทฯด  าเนินการปลกูฝัง และสรา้งจิตส  านึกใหก้บัพนกังานในองคก์ร และผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษัิทฯ รวมถึงสงัคมชมุชน 
ใหม้ีความตระหนกัถึงความส าคญัในการใชท้รพัยากรอยา่งรูค้ณุคา่ ก่อเกิดเป็นวฒันธรรมอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม

3. บรษิัทฯเสรมิสรา้งความเขา้ใจและสนบัสนนุใหใ้ชท้รพัยากรและพลงังาน ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยีการผลติอยา่งมีประสิทธิภาพ  กอ่เกิดเป็น
ผลิตภณัฑท์ี่มีคณุภาพ ไมก่่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม หรอืสง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มนอ้ยที่สดุ ตลอดจนมกีารติดตามประเมินผล และ
ควบคมุการจดัการของเสียทีเ่กิดขึน้จากการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ

4. บรษิัทฯมีการวิเคราะหป์ระเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้ม มุง่เนน้การป้องกนัปัญหา โดยมีการก าหนดเป้าหมายในการบรหิารจดัการเพือ่ลดความรุนแรงของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ รวมถึงการก าหนดแนวทางการพฒันาปรบัปรุงใหด้ีขึน้ตอ่เน่ืองอยา่งเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

5. บรษิัทฯจะด าเนินการเผยแพรน่โยบายแนวทางปฏบิตัิ ตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สียขององคก์ร และสาธารณชน

บรษัิทจะด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้ตอ่สิ่งแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกบรษัิท โดยมีกลยทุธท์ี่ส  าคญั คือ
ปลกูฝังจิตส  านึก ปฏิบตัิตามกฎหมาย ในการรกัษา และป้องกนัการปลอ่ยมลภาวะสูส่ิ่งแวดลอ้ม ในล าดบัตอ่มา บรษัิทมีมาตรการด าเนินการลดการ
ใชพ้ลงังาน วิจยั พฒันา และปรบัปรุงกระบวนการผลิต ผลิตภณัฑ ์ใหเ้ป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม โดยในอนาคต บรษัิทวางแผนที่จะด าเนินธุรกิจ โดยเนน้
การพฒันา และสรา้งมลูคา่รว่มกบัชมุชน และด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม

1.ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มภายนอกเน่ืองจากธุรกิจหลักของบริษัทจะเก่ียวขอ้งกับเครื่องปรบัอากาศซึ่งใชส้ารท าความเย็นที่อาจจะส่งผล
กระทบตอ่การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลกเราจึงไดมี้การพฒันาสินคา้ของเราคือสินคา้เครื่องปรบัอากาศที่ใชก้ับสารท าความเย็นชนิดใหม ่
(R32) ซึง่จะชว่ยลดผลกระทบตอ่การท าลายชัน้โอโซน (Ozone Depletion) และผลกระทบต่อสภาวะโลกรอ้น (Global Warming) 
สอดคลอ้งกบั The Global Goals for Sustainable Development ซึง่ในปี 2021 บรษัิทไดด้  าเนินการตามโยบายเพื่อรบัมือกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพถมิูอากาศ (The Global Goal ที่ 13 - Climate Action) อยา่งตอ่เน่ือง

โดยบรษิัทมีการก าหนดเป้าหมายระยะสัน้ และระยะยาวของแตล่ะโครงการ
1.1  โครงการผลิตไฟฟา้ดว้ยพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาโรงงาน
1.2 โครงการลดการปลอ่ยก๊าซที่ท  าลายชัน้โอโซน 

2.ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มภายใน เพื่อใหส้ภาวะแวดลอ้มภายในบริษัทมีความน่าอยู่ และมีประสิทธิภาพในการท างาน บริษั ทจึงไดใ้ห้
ความส าคญักบัระบบ 5ส.ภายใน มีการรณรงคใ์หพ้นกังานทกุระดบัใหค้วามส าคญักบัเรือ่งนี ้
นอกจากนัน้ บรษัิทมีการก าหนดเป้าหมายระยะสัน้ และระยะยาวแตล่ะโครงการอ่ืนๆ ไดแ้ก่
ไดมี้การจดักิจกรรม 

2.1 เพ่ิมพืน้ที่สีเขียว  โครงการ รว่มใจปลกูตน้ไมด้ว้ยมือเรา  SNC Park
2.2 การน าทรพัยากรกลบัมาใชใ้หม่ “หลกั 3 R” ซึง่ประกอบดว้ย Reduce, Re-use, และ Recycle
2.3 การลดการใชข้วดน า้พลาสติก ภาชนะพลาสติก โฟมที่ใชค้รัง้เดียวทิง้  สนบัสนนุโครงการ Care the Bear
2.4 การประหยดัการใชพ้ลงังานแสงสวา่ง
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6.1 นโยบาย และ กลยุทธด์้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

43



จากการน า Solar Rooftop เขา้มาติดตัง้ บรษัิทมีการจดัเก็บ
ขอ้มลูพลงังานไฟฟา้ที่ผลิตได ้รวมถึงขอ้มลูปริมาณคารบ์อน
ที่ลดลง โดยปรมิาณคารบ์อนที่ลดได้ ปี 2563 มีปรมิาณ
เทา่กบั 1,588 ตนัคารบ์อน คิดเป็นรอ้ยละ 79.40 และในปี 
2564 มีปรมิาณเทา่กบั 1,648 ตนัคารบ์อน คิดเป็นรอ้ยละ 
82.47 จากเป้าหมายที่ตัง้ไว ้2,000 ตนัคารบ์อน

โครงการ Solar Rooftop เป็นโครงการระยะยาวของ
บรษัิทที่นอกจากจะชว่ยลดผลกระทบดา้นมลภาวะจาก
สิ่งแวดลอ้มแลว้ยงัชว่ยเรือ่งตน้ทนุดา้นพลงังานของบรษัิท
ดว้ย จากกราฟจะเห็นไดว้า่ บรษัิทมีการใชไ้ฟฟา้ที่ผลิตจาก
พลงังานแสงอาทิตยเ์พ่ิมขึน้เม่ือเทียบกบัปี 2563

ภายในกลุม่บรษัิท SNC ค านึงถึงวิธีการในการใชท้รพัยากร
ไฟฟา้ใหเ้กิดประสิทธิภาพ โดยมีการติดตัง้ Solar Roof บน
หลงัคาโรงงาน ที่จงัหวดัระยอง จ านวนทัง้สิน้ 6 โรงงาน  
โดยมีเป้าหมายระยะยาวคือ ลดปรมิาณคารบ์อนลง 2,000
ตันคารบ์อน โดย
1. การใชพ้ลงังานไฟฟา้ใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ
2. ลดภาระตน้ทนุการใชพ้ลงังานไฟฟา้ของบรษิ ท
3. ชว่ยลดการสรา้งมลภาวะ เน่ืองจากเป็นการผลิตไฟฟา้

จากพลงังานสะอาด เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม
โดยบรษัิท ไดมี้การเก็บขอ้มลูการใชไ้ฟฟา้อย่าง                       

ตอ่เน่ือง พบวา่บรษัิทมีตน้ทนุการใชไ้ฟฟา้ที่ลดลง

ข้อมูลเปรียบเทียบต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้า ระหว่างปี 2563 และ 2564

Solar Rooftop = 3.4 MW
= 1,648 tones Co2 

2019 2020 2021

ปรมิำณกำรใชไ้ฟฟ้ำ KW T ปรมิำณกำรใชไ้ฟฟ้ำ KW T ปรมิำณกำรใชไ้ฟฟ้ำ KW T ปรมิำณกำรใชไ้ฟฟ้ำ KW T ปรมิำณกำรใชไ้ฟฟ้ำ KW T

Jan 179,982.81                               100.97      189,052                                     106.06    238,846                                     133.99    260,229                                     145.99    

Feb 222,404.00                               124.77      221,888                                     124.48    248,552                                     139.44    255,139                                     143.13    

Mar 268,798.03                               150.80      280,972                                     157.63    269,264                                     151.06    286,831                                     160.91    

Apr 168,666.22                               94.62        207,821                                     116.59    250,666                                     140.62    159,167                                     89.29       

May 39,711.88 22.28 173,620.23                               97.40        206,838                                     116.04    209,257                                     117.39    244,869                                     137.37    

Jun 74,620.72 41.86 189,739.21                               106.44      201,748                                     113.18    233,370                                     130.92    278,289                                     156.12    

Jul 72,286.58 40.55 176,867.28                               99.22        195,164                                     109.49    250,180                                     140.35    249,441                                     139.94    

Aug 62,316.43 34.96 186,044.00                               104.37      220,145                                     123.50    254,062                                     142.53    200,913                                     112.71    

Sep 29,515.64 16.56 116,003.00                               65.08        170,447                                     95.62       208,571                                     117.01    202,721                                     113.73    

Oct 14,883.22 8.35 118,047.00                               66.22        236,070                                     132.44    199,788                                     112.08    229,495                                     128.75    

Nov 69,323.96 38.89 162,370.00                               91.09        218,631                                     122.65    249,254                                     139.83    261,251                                     146.56    

Dec 84,936.60 47.65 125,884.00                               70.62        198,861                                     111.56    218,856                                     122.78    310,141                                     173.99    

Total 447,595.03 251 2,088,425.78                           1,172        2,547,637.00                           1,429       2,830,666.00                           1,588       2,938,486.00                           1,648       

Target 2,000      2,000        2,000       2,000       2,000       

% 12.56      58.58        71.46       79.40       82.42       

2017 2018

6.2  การอนุรักษพ์ลังงาน
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บริษัทในเครือ SNC มีผลสรุปปริมาณการใชไ้ฟฟ้าทัง้ปี 2563 โดยสามารถค านวณเป็นจ านวนเงิน ไดเ้ท่ากับ 126,380,000 บาท และปี 2564 
สามารถค านวณเป็นจ านวนเงิน ไดเ้ทา่กบั 149,755,667 บาท สาเหตทุี่ตน้ทนุการใชไ้ฟฟ้าเพิ่มขึน้ เกิดจากกิจการของบริษัทที่เติบโตขึน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
72 บรษัิทจงึไดก้ าหนดเป้าหมายการลดใชไ้ฟฟา้ลง โดยตัง้เป้าระยะยาวไวใ้หล้ดลง รอ้ยละ 4 และระยะสัน้ รอ้ยละ 2 โดยไดก้ าหนดมาตรการ รณรงคใ์ห้
พนักงานทุกคนค านึงถึงการใชพ้ลงังานอย่างรูค้ณุค่า เช่น ใหปิ้ดไฟ ก่อนเวลาพักเป็นเวลาครึ่งชั่วโมง ปิดไฟในสถานที่ที่ไม่ ไดต้อ้งการแสงสว่าง ปิด
คอมพิวเตอรแ์ละปิดเครือ่งปรบัอากาศเวลาพกั และหลงัเลิกงาน รวมถึงมีการติดตัง้ Sensor Switch นอกจากมาตรการลดการใชไ้ฟฟ้าจากการรณรงค ์
บรษัิทมีนโยบายในการใชไ้ฟฟา้จากพลงังานทดแทน ซึง่ไดแ้ก่ ระบบผลิตไฟฟา้ดว้ยพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาโรงงาน จ านวน 3.4 MW

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัทในปี 2564

ปริมาณการใช้น า้ของบริษัทในปี 2564

ใชท้รพัยากรน า้ ปี 2564

45,751 ลบ.ม.

18,000 ลบ.ม.
39.3%

ปรมิาณน า้ที่น  ากลบัมาใชใ้หม่

ติดตัง้ Sensor Switch หลอดไฟจะท างานเม่ือมีผูป้ฏิบตัิงานใน
พืน้ที่ และจะหยดุท างานเม่ือผูป้ฏิบตัิงานออกจากพืน้ที ่ 

รณรงคก์ารใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
(ปิดจอคอมพิวเตอรใ์นเวลาพกั)

ภายในกลุม่บรษัิท SNC โรงงาน Cooling สมทุรปราการไดมี้การ
ด าเนินการจดัการดา้นการบ าบดัน า้ที่ผ่านการใชง้านจากกระบวนการ
ผลิตโดย สว่นหนึ่งถกูน ากลบัมาใชใ้หมแ่ละอีกสว่นไดน้ าน า้ทิง้จาก
กระบวนการผลติมาผ่านกระบวนการบ าบดัเพ่ือใชใ้นระบายความรอ้น
บนหลงัคาโรงงาน ทัง้นีบ้รษิัทไดม้ีการก าหนดเป้าหมายการน าน า้
กลบัมาใชใ้หมเ่ป็นปรมิาณ 20,000 ลบ.ม. ตอ่ปี ในปี 2564 บรษิัท
Cooling มีการใชน้ า้ 45,751 ลบ.ม. โดยสามารถบ าบดัน า้ และมี
ปรมิาณน า้น ากลบัมาใชใ้หมป่ระมาณ 18,000 ลบ.ม. ตอ่ปี

2563 2564
ปริมาณการใช้
(กิโลวัตตช่ั์วโมง)

จ านวนเงนิ
(บาท)

ปริมาณการใช้
(กิโลวัตตช่ั์วโมง)

จ านวนเงนิ
(บาท)

33,832,504 126,380,000 42,773,285          149,755,667

ตารางเปรยีบเทียบปรมิาณการใชไ้ฟฟา้

ปรมิาณการใชไ้ฟฟา้ในปี 2564 ไดเ้ทา่กบั 149,755,667 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2563 คิดเป็นรอ้ยละ 18
สาเหตทุี่ตน้ทนุการใชไ้ฟฟา้เพิ่มขึน้ เกิดจากกิจการของบรษัิทที่เติบโตขึน้ คิดเป็นรอ้ยละ 72

ตารางเปรยีบเทียบปรมิาณการใชไ้ฟฟา้
ปริมาณการใช้น า้ (ลูกบากศเ์มตร)

ปี 2563 ปี 2564

229,600 289,086

ปริมาณการใช้น า้ในปี 2564 ได้เท่ากับ 289,086 ลูกบากศเ์มตร 
เพ่ิมขึน้จากปี 2563 คิดเป็นรอ้ยละ 26 สาเหตทุี่มีปรมิาณการใชน้ า้เพิ่มขึน้ 
เกิดจากกิจการของบรษัิทที่เติบโตขึน้ คิดเป็นรอ้ยละ 72

6.3 การจัดการทรัพยากรอย่างมปีระสิทธิภาพ

45

รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2564



เน่ืองจากบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเ์มอร ์จ  ากัด (มหาชน) เห็นถึงความส าคัญของการมีสขุภาพที่ดีของพนักงาน และคณุภาพชีวิตภายในโรงงาน 
บรษัิทฯจงึไดน้ าน า้ที่มาจากแหลง่น า้ของบรษัิทฯ มาผ่านกระบวนการเป็นน า้ดื่ม และบรรจใุสข่วดเพ่ือใหพ้นกังานไดมี้น า้ดื่มที่สะอาดในการบรโิภค และ
มีความตัง้ใจที่จะน าน า้ดงักลา่วแจกจา่ยใหช้มุชนรอบขา้งตามความเหมาะสม

โรงงานน า้ดื่มไดส้รา้งแลว้เสรจ็ ณ ไตรมาสแรกของ ปี พ.ศ. 2565 โดยไดเ้ริม่ผลิตเพื่อบริโภคภายในโรงงาน ดว้ยก าลงัการผลิตในขัน้ตน้ประมาณ 
2,000 ขวดตอ่วนั ซึง่จะชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยในการซือ้น า้ดื่มจากภายนอก ที่มีคา่เฉลี่ยอยูท่ี่ประมาณ ปีละ  600,000 บาท

การจัดตัง้โรงงานผลิตน า้ดืม่

46

รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2564



43

รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2564

สถานทีก่ าจัดขยะ
อันตรายเอกชน

16.95

ตนั

กลุม่บรษัิทในเครอื SNC ไดม้ีการด าเนินการจดัการแยกประเภทของเสยีที่เป็นอนัตราย และไมเ่ป็นอนัตราย เพื่อด าเนินการ
จดัการก าจดัและน ากลบัมาใชใ้หม ่ซึง่วสัดไุมใ่ชแ้ลว้สว่นใหญ่จะเป็นประเภท เศษเหลก็, อลมูิเนียม, เศษทองแดง , ถงุมือ และเศษ
ผา้ปนเป้ือนน า้มนั

การจัดการวัสดุไม่ใช้แล้ว (กากอุตสาหกรรม) ปี 2564

ผู้ประกอบธุรกิจ
รีไซเคิล

5,689

ตัน

น ากลับมาใช้ใหม่ (Reuse/recycle)

ของเสียทีไ่ม่เป็นอันตราย

SNC

East

SNC 

West

ของเสียอันตราย

1,472

ตนั

ขำยใหผู้ก้ ำจัด/ผูรั้บซือ้ น ำกลับมำใช้ใหม่ เผำท ำลำย

เหล็ก 2,062.00                2,062.00                -                       -                       

อลูมิเนียม 252,511.60             252,511.60             -                       -                       

ทองแดง 52,108.82               52,108.82               -                       -                       

ทองเหลือง 208,098.60             208,098.60             -                       -                       

พลำสติก 1,626,687.00           154,130.00             1,472,557.00           -                       

ถุงมือปนเป้ือน (อันตรำย) 2,080.00                2,080.00                -                       -                       

สรุปกำรจัดกำรของเสียโรงงำนสมุทรปรำกำร ปี 2564

รำยกำร ปริมำณของเสีย (กก.)
วิธีกำรจัดกำร

ขำยใหผู้ก้ ำจัด/ผูรั้บซือ้ น ำกลับมำใช้ใหม่ เผำท ำลำย

เหล็ก 4,679,806.90           4,679,806.90           - -

อลูมิเนียม 107,714.40             107,714.40             - -

ทองแดง 86,820.00               86,820.00               - -

ทองเหลือง -                        - - -

พลำสติก 146,432.30             146,432.30             - -

ถุงมือปนเป้ือน (อันตรำย) 14,870.00                - - 14,870.00               

รำยกำร ปริมำณของเสีย (กก.)
วิธีกำรจัดกำร

สรุปกำรจัดกำรของเสียโรงงำนระยอง ปี 2564

การจัดการวัสดุเหลือใช้
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รำยกำร หน่วย มำตรฐำน 2563 2564

ทองแดง (Copper) mg/l 2 <0.020 0.014

ตะกั่ว (Lead) mg/l 0.2 <0.020 <0.020

สงักะสี (Zinc) mg/l 5 0.007 0.041

คา่น า้มนัและไขมนัจากน า้ทีผ่่านการบ าบดั

 (Grease and Oil)
mg/l <5 0.2 <5

คา่ความตอ้งการออกซิเจนทางเคมี (COD) mg/l <120 34 43

คา่ความตอ้งการออกซิเจนทางชีวเคมี mg/l <20 10 13

ผลกำรตรวจวิเครำะหค่์ำน ำ้ทิง้ (สมุทรปรำกำร)

คณุภาพน า้ณจดุปล่อยมีคา่ pH - 5.5-9.0 6.7 7.3

รำยกำร หน่วย มำตรฐำน 2563 2564

ทองแดง (Copper) mg/l 2 0.16 <0.050

ตะกั่ว (Lead) mg/l 0.2  -  -

สงักะสี (Zinc) mg/l 5 0.39 0.30

คา่น า้มนัและไขมนัจากน า้ทีผ่่านการบ าบดั

 (Grease and Oil)
mg/l <5 2.25 4.00

คา่ความตอ้งการออกซิเจนทางเคมี (COD) mg/l <120 43.05 63.50

8.30

คา่ความตอ้งการออกซิเจนทางชีวเคมี mg/l <20 11.33 17.20

คณุภาพน า้ณจดุปล่อยมีคา่ pH - 5.5-9.0 7.03

ผลกำรตรวจวิเครำะหค่์ำน ำ้ทิง้ (ระยอง)

รำยกำร หน่วย มำตรฐำน 2563 2564

อากาศ

ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด์ ppm 870 3.75 1

ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน ppm 500 3.8 ND

ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ mg/Nm3 400 1.3 ND

ฝุ่ นละอองรวม mg/Nm3 15 1.6563 2.1126

ระดบัเสียง

ระดบัเสียงเฉลี่ย 8 ชม. ในบริเวณการ dB(A) 85 84 79

ระดบัเสียงเฉลี่ย 24 ชม. ในบริเวณการ

ท างาน
dB(A) 120 - -

การรั่วไหลของน า้มนัและสารเคมี

จ านวนครัง้ที่มีการรั่วไหลของสารเคมี ครัง้ - - -

การด าเนินงานตามกฎหมายสิ่งแวดลอ้ม

คา่ปรบัจากการด าเนินงานไมส่อดคลอ้ง

กับกฎหมายสิ่งแวดลอ้ม
บาท - - -

จ านวนครัง้ที่ด  าเนินงานไมเ่ป็นไปตาม

กฎหมายสิ่งแวดลอ้ม
ครัง้ - - -

ขอ้รอ้งเรียนดา้นสิ่งแวดลอ้มจากภายนอก

จ านวนขอ้รอ้งเรียนดา้นสิ่งแวดลอ้มจาก

ภายนอก
ครัง้ - - -

ข้อมูลด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (สมุทรปรำกำร)

รำยกำร หน่วย มำตรฐำน 2563 2564

อากาศ

ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด์ ppm 870 4.25 0.7

ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน ppm - <1.063 <1.063

ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ mg/Nm3 - <1.298 3.186

ฝุ่ นละอองรวม mg/Nm3 <15 6.6 0.95

ระดบัเสียง

ระดบัเสียงเฉลี่ย 8 ชม. ในบริเวณการ dB(A) <85 82.35 76.4

ระดบัเสียงเฉลี่ย 24 ชม. ในบริเวณการ

ท างาน
dB(A) <140 -  -

การรั่วไหลของน า้มนัและสารเคมี

จ านวนครัง้ที่มีการรั่วไหลของสารเคมี ครัง้ - - -

การด าเนินงานตามกฎหมายสิ่งแวดลอ้ม

คา่ปรบัจากการด าเนินงานไมส่อดคลอ้ง

กับกฎหมายสิ่งแวดลอ้ม
บาท - - -

จ านวนครัง้ที่ด  าเนินงานไมเ่ป็นไปตาม

กฎหมายสิ่งแวดลอ้ม
ครัง้ - - -

ขอ้รอ้งเรียนดา้นสิ่งแวดลอ้มจากภายนอก

จ านวนขอ้รอ้งเรียนดา้นสิ่งแวดลอ้มจาก

ภายนอก
ครัง้ - - -

ข้อมูลด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (ระยอง)

ปี
ปริมาณการใชน้ า้ 

(ลกูบาศกเ์มตร)

ปริมาณน า้ทีน่  า

กลบัมาใชใ้หม่

ปริมาณน า้ทีบ่  าบดั   

(ปล่อยออก)

2563 105,381.00              2,319.80                   -                             

2564 114,378.00              6,720.00                   -                             

ปริมาณการใชน้ า้ (สมทุรปราการ)

ปี
ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า 

(กิโลวัตตช์ั่วโมง)
ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า (กิกะจลู)

2563 16,553,500.00                       59,592.00                               

2564 18,656,000.00                       67,161.60                               

ปริมาณการไฟฟ้า (สมทุรปราการ)

ปี
 ปริมาณการใชน้ า้ 

(ลกูบาศกเ์มตร)

 ปริมาณน า้ทีน่  า

กลบัมาใชใ้หม่

 ปริมาณน า้ทีบ่  าบดั   

(ปล่อยออก)

2563 124,219.00              -                             -                             

2564 174,408.00              -                             -                             

ปริมาณการใชน้ า้ (ระยอง)

ปี
 ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า 

(กิโลวัตตช์ั่วโมง)
ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า (กิกะจลู)

2563 17,279,004.69                       62,204.42                               

2564 24,117,285.98                       86,822.23                               

ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า (ระยอง)

ยอดซือ้วัตถุดิบ (กก.) ปริมำณของเสีย (กก.) ยอดซือ้วัตถุดิบ (กก.) ปริมำณของเสีย (กก.)

อลูมิเนียม 175,370,856.38      141,325.32              1,823,062.00           252,511.40              

ทองเหลือง 341,598.00              178,338.60              406,745.00              208,098.60              

ทองแดง 1,122,827.00           37,792.80                 1,369,394.00           52,108.82                 

เหล็ก 118,080.56              4,556.00                   149,121.00              2,062.00                   

เม็ดพลำสติก 8,424,341.50           268,993.00              8,316,781.00           1,626,687.00           

รวม 185,377,703.44    631,005.72          12,065,103.00      2,141,467.82        

ปริมำณเศษวัสดุเหลือใช้จำกกำรผลิต (สมุทรปรำกำร)

วัตถุดิบ
ปี 2563 ปี 2564

ยอดซือ้วัตถุดิบ (กก.) ปริมำณของเสีย (กก.) ยอดซือ้วัตถุดิบ (กก.) ปริมำณของเสีย (กก.)

อลูมิเนียม -                             109,433.16              1,674,925.20           107,714.40              

ทองเหลือง -                             -                             

ทองแดง 706,282.87              75,244.51                 3,645,240.29           86,820.00                 

เหล็ก -                             5,220,824.92           33,908,888.80         4,679,806.90           

เม็ดพลำสติก 2,179,228.78           137,756.34              3,463,074.40           146,432.30              

รวม 2,885,511.65        5,543,258.93        42,692,128.69      5,020,773.60        

วัตถุดิบ
ปี 2563 ปี 2564

ปริมำณเศษวัสดุเหลือใช้จำกกำรผลิต (ระยอง)

ผลการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
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คณะกรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเ์มอร ์จ  ากัด (มหาชน) 
มั่นใจว่าการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยส  าคัญที่แสดงใหเ้ห็นถึง
การมีระบบบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ซึ่ง
ชว่ยสรา้งความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผูถื้อหุน้ ผู้ลงทนุ ผูมี้ส่วนได้
เสียและผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนิน
ธุรกิจและเพ่ือเพ่ิมมลูคา่และสง่เสรมิการเติบโตอยา่งยั่งยืนของบรษัิท

คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาจัดท านโยบายเก่ียวกับ
จรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของ
คณะกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู ฝ่ายจดัการ และพนกังาน ตามระบบ
การก ากบัดแูลกิจการที่ดี พรอ้มทัง้จดัท  าคูมื่อการก ากบัดแูลกิจการที่ดี
ของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ ดีส  าหรับ
บรษัิทจดทะเบียนมาเป็นแนวทางปฏิบตัิ สรุปสาระส าคญัได้ ดงันี ้

คณะกรรมการของบรษัิททกุทา่น ประกอบไปดว้ยผูมี้ความรู ้
ความสามารถ และประสบการณก์ารท างานจากหลากหลายสาขา 
โดยคณะกรรมการของบรษัิทท าหนา้ที่ในการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ
ของบรษัิท และพิจารณาใหค้วามเห็นชอบทิศทางในการด าเนินธุรกิจ 
นโยบาย กลยทุธ ์และเป้าหมายของบรษัิทเพ่ือใหฝ่้ายบรหิารน าไปใช้
เป็นกรอบในการจดัท าแผนธรุกิจ แผนสนบัสนนุ และงบประมาณเป็น
ประจ าทกุปี โดยไดมี้การน าระบบตวัชีว้ดัผลปฏิบตัิงาน (KPI) มาใช้
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน ซึง่ในปี 2564 ที่ผ่านมาไดมี้สว่นรว่มใน
การพิจารณาทบทวนและอนมุตัิวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และกลยุทธข์อง
บรษัิท เพ่ือใหผู้บ้รหิารและพนกังานมีจดุมุง่หมายไปในทิศทางเดียวกนั

คณะกรรมการไดต้ิดตามดแูลใหมี้การน ากลยทุธข์องบริษัทไป
ปฏิบตัิติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยก าหนดให้มีการ
รายงานความกา้วหนา้ของผลการด าเนินงานและผลประกอบการของ
บรษัิทฯ ทกุเดือน ในการประชมุคณะผูบ้รหิาร
คณะกรรมการบริหาร

มีหนา้ที่ในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกล
ยทุธแ์ละทิศทางการด าเนินธุรกิจ  รวมทัง้สรา้งระบบการท างานของ
บรษัิทและบรษัิทยอ่ย ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั

คณะกรรมการตรวจสอบ
มีหนา้ที่ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นที่เชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงินของบรษัิทความเพียงพอของระบบควบคมุ
ภายในการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

1.คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
มีหน้าที่ก  าหนดกลยุทธ์  ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการ
บรหิารความเสี่ยงจดัท าระบบเตือนภยัของความเสี่ยงทกุประเภทเพ่ือ
จดัการความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัที่สามารถยอมรบัไดใ้หส้อดคลอ้งกับ
นโยบายการบรหิารความเสี่ยงของบรษัิทฯ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
มีหนา้ที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะไดร้บัแต่งตั้งให้ด  ารงต าแหน่ง
คณะกรรมการบริษัท และผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัท รวมทั้งจดัใหมี้
กระบวนการที่จะท าใหผู้้ถือหุน้มีส่วนร่วมในการสรรหาและแต่งตั้ง
กรรมการ และน าเสนอรายชื่อคณะกรรมการใหค้ณะกรรมการบริษัท
น าเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุน้เป็นผู้แต่งตั้ง รวมทั้ง มีหนา้ที่พิจารณา
แนวทางก าหนดค่าตอบแทนที่จ  าเป็นและเหมาะสมทัง้ที่เป็นตัวเงิน
และมิใช่ตัวเงิน ของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบรหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทในแตล่ะปีอย่าง
อิสระและเที่ยงธรรม

คณะกรรมการ ESG
มีหน้าที่ก  ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลัก
บรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม

2.คณะกรรมการชุดยอ่ย
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Excellent CG Scoring 2022

GRI-G4 Index: G4-56 
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7. การก ากบัดแูลกิจการ

นโยบายการก ากับดูแลกจิการ

บทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการทีส่ าคัญ
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ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอ านาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการบรษัิทมีจ านวน 13 ทา่น 
ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ 9 ทา่น (เป็นจ านวนเกินกวา่กึ่งหนึง่ของคณะกรรมการทัง้คณะ) 
กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 10 ทา่น  ( เป็นจ านวนรอ้ยละ 77 ของคณะกรรมการทัง้คณะ) 
กรรมการอิสระท่ีเป็นผูห้ญิง 1 ทา่นคือ นางชนิสา ชตุิภทัร์

7.1 โครงสร้างการก ากับดูแลกจิการ

50



● แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี
● นโยบายการก ากบัดแูลกิจการและผลการปฏบิตัิตามนโยบาย
● นโยบายเก่ียวกบัการดแูลสิ่งแวดลอ้มและสงัคมและการปฏบิตัิตาม

นโยบาย
● รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน

แสดงควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจ าปี
● การเปิดเผยบทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการ

ชดุยอ่ยจ านวน ครัง้ของการประชมุและจ านวนครัง้ที่กรรมการแตล่ะ
ทา่นเขา้รว่มประชมุในปีที่ผ่านมา

● เปิดเผยนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนแกก่รรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู

สิทธิของผู้ถอืหุน้

การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส คณะกรรมการดแูลใหบ้รษัิทเปิดเผยขอ้มลูส  าคญัที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิททัง้ขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลูที่
มิใชข่อ้มลูทางการเงินอยา่งถกูตอ้งครบถว้น ทนัเวลา โปรง่ใส โดยการเผยแพรข่อ้มลูผ่านชอ่งทางของตลาดหลกัทรพัย ์และเว็บไซตข์องบรษัิท โดย
มีการปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนัอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือใหน้กัลงทนุและผูท้ี่เก่ียวขอ้งไดมี้ขอ้มลูตดัสินใจอย่างเพียงพอและเทา่เทียมกนัการเปิดเผย
ขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลูที่มิใชข่อ้มลูทางการเงินที่ส  าคญัมีดงันี ้

นอกจากนีบ้รษัิทไดจ้ดัตัง้หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธเ์พื่อท าหนา้ทีส่ื่อสารประชาสมัพนัธข์อ้มลูที่เป็นประโยชนใ์หผู้ถื้อหุน้ นกัลงทนุ 
นกัวิเคราะห ์และประชาชนทั่วไป ผ่านชอ่งทางตา่งๆ เชน่ บรษิัทจดทะบียนพบผูล้งทนุ การประชมุนกัวิเคราะห ์การประชมุทางโทรศพัท์ การตอบ
ค าถามทางโทรศพัทแ์ละผา่นเว็บไซตข์องบรษัิท เป็นตน้
โดยในปี 2564 บรษัิทฯไดร้บัรางวลั 
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1. การพบปะนกัลงทนุ (Opportunity Day)

บรษัิทไดเ้ขา้รว่มงาน Opportunity Day เพื่อรายงานผลการด าเนินงานใหแ้ก่นกัลงทนุ นกัวิเคราะห ์และ สื่อมวลชนทราบ 
โดยในปี 2564 บรษัิทไดเ้ขา้รว่มงาน จ านวน 4 ครัง้ ดงันี ้

รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2564

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

รางวลั Thailand Sustainability Investment (THSI) Awards 2021

จากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
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สิทธิของผู้ถอืหุน้ 9482. การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ (Annual General Meeting)

บรษัิทจดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เพื่อใหข้อ้มลูกบัผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ ไดร้บัทราบ
ผลการด าเนินงาน และสามารถสอบถามขอ้มลูและขอ้สงสยัตา่งๆ จากผูบ้รหิารไดโ้ดยตรง 
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บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีช่องทางในการติดตอ่สอบถามหนว่ยงานตา่งๆโดยตรง ดงันี ้

ขอ้มลูผลิตภณัฑ์

นายสมชาย งามกิจเจรญิลาภ
อีเมล์ : somchai-nga@sncformer.com

นายสรุชยั ชยัณรงค์
อีเมล์ : Surachai@sncformer.com

ติดตอ่ฝ่ายบุคคล

นางสาวจารุวรรณ วฒิุประดิษฐ
อีเมล์ : jaruwan@sncformer.com

ติดตอ่เลขานกุารบรษัิท
นางสาวเนตรชนก ไทยสงวนวรกลุ
อีเมล์ : netchanok@sncformer.com

ติดตอ่นกัลงทุนสมัพนัธ์

นายรฐัภมิู นนัทปถวี
อีเมล ์: rattapoom@sncformer.com

นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกลุ
อีเมล ์: sineenart@sncformer.com

ช่องทางการตดิต่อสื่อสาร
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นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้ทกุรายยงัไดร้บัสิทธิอยา่งเทา่เทียมตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบับรษัิทและกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้ง ดงันี ้

คณะกรรมการตระหนกัและใหค้วามส าคญัถึงสิทธิคณะกรรมการตระหนกัและใหค้วามส าคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ทกุราย ทัง้นักลงทนุชาว
ไทย นักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบนั และจะไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธ์ิของผูถื้อหุน้ 
รวมถึงไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการจ ากัดโอกาสของผูถื้อหุน้ในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทและการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อ หุน้ โดยสิทธิขั้น
พืน้ฐานของผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ การซือ้ขายหรือโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ การไดร้บัข่าวสาร ขอ้มลูของกิจการอย่างเพียงพอ การเขา้
รว่มประชมุเพ่ือใชส้ิทธิออกเสียงในที่ประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อ บริษัท เช่น 
การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรอืการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบรคิณหส์นธิ การลดทนุหรอืเพ่ิมทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นตน้

สิทธิของผู้ถอืหุน้

สิทธิในการรบัทราบขอ้มลู วนั เวลา สถานที่และวาระการประชมุ ตลอดจนขอ้มลูทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกบัเรือ่งที่ตอ้งตดัสินใจในที่ประชมุแก่ผู้
ถือหุน้เป็นการลว่งหนา้อยา่งเพียงพอและทนัเวลา โดยบริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบกฎเกณฑต์่าง ๆ และวิธีการในการเข้ารว่มประชมุ การมอบ
ฉันทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุม รวมถึงขั้นตอนลงมติ รวมถึงการเผยแพรข่อ้มลูดงักล่าวไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทเป็นการล่ วงหนา้ก่อนที่จะจดัส่ง
เอกสาร เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศกึษาขอ้มลูประกอบการประชมุลว่งหนา้อยา่งเพียงพอก่อนไดร้บัขอ้มลูในรูปแบบเอกสารจากบรษัิท

สิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ แสดงความเห็น ตัง้ค  าถาม ใหข้อ้เสนอแนะ และรว่มพิจารณาตดัสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัต่าง 
ๆ โดยประธานในที่ประชมุจดัสรรเวลาใหอ้ย่างเหมาะสมและส่งเสริมใหมี้การแสดงความเห็นและตัง้ค  าถามในที่ประชมุ ในเรื่องที่ เก่ียวขอ้งกับ
บริษัทได ้รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งค  าถาม รวมทัง้การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู ้  ความสามารถและ
คณุสมบตัิที่เหมาะสมเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ โดยกรรมการของบริษัททกุคนควรเขา้รว่ม
ประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือตอบค าถามผูถื้อหุน้ในเรือ่งที่เก่ียวขอ้ง
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คณะกรรมการก าหนดใหมี้ “จรรยาบรรณธุรกิจ” เพ่ือใหบ้คุลากรทกุระดบัไดย้ดึถือเป็นหลกัปฏิบตัิงานนัน้ และเพ่ือใหม้ั่นใจวา่บคุลากร
ของบรษัิทฯ ไดร้บัทราบนโยบายการด าเนินงานของบรษัิทฯ และไมป่ฏิบตัิงานที่ขดักบันโยบายและผลประโยชนข์องบรษัิทฯ บุคลากรทกุระดบั
จงึตอ้งเปิดเผยรายการที่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ตามจรรยาบรรณธุรกิจในเรือ่งความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบรษัิทฯ ดงันี ้

● กรรมการและพนกังานพงึหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆอนัเป็นการขดัตอ่ผลประโยชนข์องบรษัิท ไมว่า่จะเกิดจากการ
ติดตอ่กบัผูเ้ก่ียวขอ้งทางการคา้ของบรษัิท เชน่ คูค่า้ ลกูคา้ คูแ่ข่งขนั หรอืจากการใชโ้อกาสหรอืขอ้มลูที่ไดจ้ากการ
เป็นกรรมการ หรอืพนกังานในการหาประโยชนส์ว่นตน และในเรือ่งการท าธุรกิจที่แข่งขนักบับรษัิทหรือการท างานอ่ืน
นอกเหนือจากงานของบรษัิท ซึง่สง่ผลกระทบกระเทือนตอ่งานในหนา้ที่

● กรรมการและพนกังานพงึละเวน้การถือหุน้ในกิจการคูแ่ข่งของบรษัิท หากท าใหก้รรมการและพนกังานกระท าการ 
หรอืละเวน้การกระท าการที่ควรท าตามหนา้ที ่หรอืมีผลกระทบกระเทือนตอ่งานในหนา้ที่ ในกรณีที่กรรมการและ
พนกังานไดหุ้น้นัน้มาก่อนการเป็นกรรมการและพนกังาน 

● หรอืก่อนที่บรษัิทจะเขา้ไปท าธุรกิจนัน้ หรอืไดม้าโดยทางมรดก กรรมการและพนกังานตอ้งรายงานใหผู้้บงัคบับญัชา
ตามล าดบัชัน้ทราบ

1 ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และอยา่งสดุความสามารถ และด าเนินการใด ๆ  ดว้ยความเป็นธรรมตอ่ผูถื้อหุน้ทกุราย
2 รายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบถงึสถานการณข์ององคก์รโดยสม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจรงิ
3 รายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบถงึแนวโนม้ในอนาคตขององคก์ร ทัง้ในดา้นบวกและลบ ดว้ยเหตผุลสนบัสนนุอยา่งเพียงพอ
4 ใหค้วามส าคญัสิทธิขัน้พืน้ฐานของผูถื้อหุน้ดงันี ้

4.1 สิทธิการซือ้ขายหรอืโอนหุน้
4.2 สิทธิการมีสว่นแบง่ในก าไรของกิจการ
4.3 สิทธิการไดร้บัข่าวสาร ขอ้มลูของกิจการอยา่งเพียงพอ 
4.4 สิทธิการเขา้รว่มประชมุเพ่ือใชส้ิทธิออกเสียงในที่ประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือแตง่ตัง้หรอืถอดถอนกรรมการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และ
4.5 เรือ่งที่มีผลกระทบตอ่บรษัิท 
4.6 สิทธิการรบัทราบกฎเกณฑแ์ละวธีิการในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้
4.7 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในการประชมุผูถื้อหุน้ รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2564

สิทธิของผู้ถอืหุน้

นโยบายเกีย่วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถอืหุน้ 
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเ์มอร์ จ  ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)ยึดมั่นที่จะด าเนินธุรกิจดว้ยความซื่อสตัย ์โปรง่ใส่และเป็นไปตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดี บริษัทต่อตา้นการใหห้รือรบัสินบนและคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ ดว้ยตระหนักดีว่า คอรร์ปัชั่ นและการใหห้รือรบัสินบนนั้น
เป็นภยัรา้ยแรงที่ท  าลายการแข่งขนัอยา่งเสรแีละเป็นธรรม รวมทัง้ก่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

บรษัิทไดเ้ขา้รว่มลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์ “แนวรว่ม
ปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ” เม่ือวนัที่ 30
พฤษภาคม 2558 และไดผ้่านการรบัรองจากคณะกรรมการแนวรว่ม
ปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective

Action Coalition Against Corruption Council :
CAC) ในการตอ่ตา้นการทจุรติ เม่ือวนัที่ 16 ตลุาคม 2558

ค าม่ันสัญญา
พวกเราชาว SNC ขอใหค้  ามั่นสญัญาวา่

จะปฏิบตัิตนตามขอ้บงัคบัของบรษัิท, ตามกฎหมาย, ตามจรยิธรรม, ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี
จะรว่มกนัตอ่ตา้นและป้องกนั ยาเสพติดและการทจุรติคอรร์ปัชั่น ไมใ่หเ้กิดขึน้ในบรษัิทของเราตลอดไป เพ่ือคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ ของพวกเราทกุคน

ยงัเปิดใหบ้คุคลทั่วไป สามารถรอ้งเรียนเม่ือพบพฤติกรรมของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบรษัิทฯ ตอ่กรรมการตรวจสอบ โดยบรษัิทฯ จะรบัฟังทกุขอ้รอ้งเรยีนอย่างเสมอภาค โปรง่ใส เอาใจใส่ และใหค้วามเป็นธรรมแก่ทกุ
ฝ่าย มีการก าหนดระยะเวลาด าเนินการที่เหมาะสม มีการรกัษาความลบัและคุม้ครองผูร้อ้งเรียน โดยส่งอีเมลถ์ึงประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ sirote@fispri.org

บริษัทมีการใหค้วามรู ้และปลูกฝังจิตส  านึกใหก้บัพนักงาน
อยา่งตอ่เน่ือง ตัง้แตเ่ริม่เขา้มาเป็นพนักงานของ SNC โดยผ่านการ
อบรมปฐมนิเทศเพ่ือใหท้ราบเก่ียวกับกฎระเบียบ จรรยาบรรณ และ
นโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น

บรษัิท มีการสื่อสารนโยบาย การงดรบัของขวญั ในช่วงวนัขึน้ปีใหม ่
และทุกๆ เทศกาล ใหท้างลกูคา้ คู่คา้ พนักงาน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ของบริษัทรบัทราบและขอความรว่มมือในการปฏิบัติตามนโยบาย 
เพ่ือใหเ้กิดความโปรง่ใสในการปฏิบตัิหนา้ที่ โดยไมห่วงัผลประโยชน์
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วนัที่ 30 กนัยายน 2564  บรษัิท ฯ  ไดร้บัการตอ่อายกุารรบัรอง
ครัง้ที่ 2 โครงการแนวรว่มตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่นของภาคเอกชนไทย ในการ
ตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น  โดยดร.สมชยั  ไทยสงวนวรกลุ ในนามตวัแทน
ของบรษัิท ฯ รบัมอบใบประกาศนียบตัรตอ่อายกุารรบัรองโครงการ

รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2564

7.2 การต่อต้านทุจริต คอรรั์ปช่ัน

นโยบายการก ากับดูแลกจิการ

การด าเนินการ เพือ่ป้องกัน และปลูกจติส านึกต้านภัยคอรรั์ปช่ัน
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7.3 การบริหารความเสี่ยง

บรษัิทมีการประเมินความเสี่ยง ทัง้ปัจจยัความเสี่ยงที่มาจากภายนอกและภายในบรษัิทและมีการวิเคราะหเ์หตกุารณท์ี่จะท าใหปั้จจยัที่เป็นความ
เสี่ยงนั้นเกิดขึน้ผ่านการประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ าเดือนและน าเสนอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี ้บ ริษัทมีการ
ก าหนดใหมี้มาตรการในการติดตามเหตุการณท์ี่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง และมาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น โดยบริษั ทไดแ้จง้ให้
พนกังานทกุคนที่เก่ียวขอ้งรบัทราบและปฏิบตัิตามมาตรการบรหิารความเสี่ยงที่ก  าหนดไว ้ทัง้นี ้บริษัทมีการติดตามแต่ละหน่วยงาน ถึงการปฏิบตัิตาม
แผนการบรหิารความเสี่ยงที่ก  าหนดไว ้ผ่านการประชมุระดบัผูบ้รหิารและระดบัคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ

การบริหาร
องคก์ร

การก ากับ
ดูแล และการ

รายงาน

กระบวนการ
บริหารความ

เสี่ยง

ปัจจัย
สนับสนุน

วฒันธรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขาคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง

นายสมชาย งามกิจเจรญิลาภ

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง

นายสรุชยั  ชยัณรงค์ นายรฐัภมูิ นนัทปถวี
กรรมการ กรรมการ

โครงสร้างคณะท างานบริหารความเสี่ยง

คณะท างานบรหิารความเสี่ยง

Manager & Mini MD

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

คณะท างานจดัการความเส่ียง ORC West Site
Manager & Mini MD

คณะท างานจดัการความเส่ียง ORC East Site

ทกัษะ ความรู ้บคุลากร
เครื่องมือต่างๆ
ระบบการบริหารขอ้มลู
การสื่อสาร

การก าหนดวตัถปุระสงค์
การบง่ชีค้วามเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
การตอบสนองความเสี่ยง

การติดตาม และการรายงาน

วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และค่านิยม

นโยบายบริหารความเสี่ยงองคก์ร

กลยทุธใ์นการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ

โครงสรา้งการบริหารความเสี่ยง
บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ

การรายงาน
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● COSO ERM
(การบรหิารความเสี่ยงทัง้องคก์ร)

2016

2017

2018 - 2022

● Follow up manage risk

residual
(การติดตามจดัการความเสี่ยงที่ยงั
ไมไ่ดร้บัการจดัการ)

●New risk assessment
(การประเมินความเสี่ยงใหมท่ี่เกิดขึน้)

● Training & KM

(Knowledge Management)
การอบรม การจดัความรูเ้รือ่งการบรหิาร
ความเสี่ยง

● Setting the Value to

organization
สรา้งเป็นคา่นิยมองคก์ร

ความส าเร็จเกดิจากความร่วมมือกันของทกุๆฝ่าย

รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2564

แนวทางการบริหารความเสี่ยง
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การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงระดับสูง 
และสูงมาก

มีนโยบาย หรือ การ
ลงทนุในโครงการเพ่ือ
จดัการความเสี่ยง

( Project )

ความเสี่ยง
ระดับกลาง และต ่า

ติดตามการปฏิบติัตาม
แนวทางมาตรการควบคมุ

( Take  Control )

ติดตามการปฏิบติัอยา่ง
ต่อเน่ือง

( Follow up )

OR05
OR01 

SR02
SR03

OR02
SR04 
OR04

DI01

โอกาสเกิดความเสี่ยง ( Likelihood )  

ผล
กร

ะท
บค

วา
มเ
สี่ ย

ง 
( I

m
p
a
ct

)  

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

ระดับสูงมาก
(ผลกระทบรุนแรงมากทีสุ่ด)

ระดับสูง
(ผลกระทบรุนแรง)

ระดับปานกลาง
(ผลกระทบไม่รุนแรง)

ระดับต ่า
(ผลกระทบน้อยมาก)

MIS02

SR01

CP01
MIS01

COR01

OR03

EN01
FI01

● ความเส่ียงด้านกลยุทธ ์ (Strategic Risk) SR
● ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) OR
● ความเส่ียงด้านการเงนิ (Financial Risk) FI
● ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) CP
● ความเส่ียงด้านการทุจริต คอรรั์ปชัน (Fraud & Corruption Risk) COR
● ความเส่ียงด้านระบบสารสนเทศ ( MIS Risk) MIS
● ความเส่ียงด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม ( Social Environment Risk) EN
● ความเส่ียงเกิดใหม่                                                   (Emerging Risk –Disease)                            DI

ประเภทของความเสี่ยง

SR 01 : ความเสี่ยงจากการลงทนุงาน Project ตา่งๆ
SR 02 : ความเสี่ยงจากลกูคา้ยา้ย Order
SR 03 : ความเสี่ยงจากคูแ่ขง่ขนัจากตา่งประเทศ
SR 04 : ความเสี่ยงจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี

ความเส่ียงด้านกลยุทธ ์ (Strategic Risk) ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 

OR 01 : ความเสี่ยงวตัถดุบิจากตา่งประเทศเขา้มาลา่ชา้
OR 02 : ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน / ชา่งฝีมือในสายการผลิต
OR 03 : ความเสี่ยงจากบรษัิทยอ่ยมีผลขาดทนุสะสม 
OR 04 : ความเสี่ยงจากสายเรอืและการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์
OR 05 : ราคาทองแดงในตลาดโลกปรบัตวัสงูขึน้

SR OR

รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2564

การจัดล าดับความเสี่ยง ประจ าปี 2021- ไตรมาส 1/2022
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ประเภทของความเสี่ยง

FI 01 : ความเสี่ยงจากลกูคา้ประสบปัญหาสภาพคลอ่ง
ทางการเงิน

CR 01 : ความเสี่ยงจากปฏิบตัิไมส่อดคลอ้งกบั
ขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดแูล

ความเส่ียงด้านการเงนิ (Financial Risk)
FI

CP
ความเส่ียงด้านฝ่าฝืนกฎระเบียบ (Compliance Risk)

ความเส่ียงด้านการทจุริต คอรรั์ปช่ัน (Fraud Corruption Risk)
COR

COR 01 : การจา่ย/เรยีกรบัสินบนจากเจา้หนา้ที่ภาครฐั 
และผูต้ิดตอ่ท าธรุกรรมกบับรษัิท

MIS
ความเส่ียงด้านสารสนเทศ (MIS Risk )

MIS 01 : ความเสี่ยงการถกูโจมตีทางไซเบอร์
MIS 02 : ความเสี่ยงระบบหยดุชะงกั ขอ้มลูสญูหาย
จากสถานการณฉ์กุเฉิน

ความเส่ียงด้านสังคม และส่ิงแวดล้อม 
( Social Environment Risk)

EN

EN 01 : ความเสี่ยงขอ้รอ้งเรยีนจากชมุชนจากปัญหา
สิ่งแวดลอ้ม

การบริหารความเสี่ยงในหว่งโซ่อุปทาน
(Risk Management)

เป้าหมายด้านความเสี่ยง

● การบริหารความเส่ียงครอบคลุม
ทุกกระบวนการ 100%

DI
ความเส่ียงเกิดใหม่ (Emerging Risk)

DI 01 : ความเสี่ยงจากโรคระบาด อาจสง่ผลถกูสั่งปิด
พืน้ที่โรงงาน

รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2564
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7.4 Emerging Risk 
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8. นวตักรรมทางธรุกิจเพ่ือสงัคมและส่ิงแวดล้อม

ในยคุแหง่การเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ทางดา้นเทคโนโลยี บรษัิทฯไดก้ าหนดนโยบาย และกลยทุธเ์พื่อรองรับการ
เปลีย่นแปลงในระยะสัน้ ระหวา่งปี 2021 - 2023 เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัเปลีย่นองคก์รรองรบัการแขง่ขนัสู่ความยั่งยืนใน
อนาคตไวด้งันี ้

ดา้นกระบวนการผลิต ปัจจัยส าคญัของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนลียี เริ่มตน้ที่ทรพัยากรที่ส  าคญัที่ สดุ ไดแ้ก่ “คน” 
เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นความส าคญัว่าการพฒันาคนเป็นอนัดบัแรกนัน้ จะสามารถต่อยอดนวตักรรมไดอ้ย่าง รวดเร็ว จึงไดม้ี
นโยบายพฒันาบคุลากรของบริษัทใหม้ีความสามารถตอบโจทยย์ุคอตุสาหกรรม 4.0 มากกว่าการใหค้วามส าคญัต่อการซือ้
เทคโนโลยีมาใช้ เนื่องจากบริษัทมีแนวความคิดว่า บุคลากรที่ความสามารถนัน้ จะสามารถเรียนรูเ้พื่อพัฒน า และสรา้ง
เทคโนโลยีขึน้มาใชเ้องจนสามารถเกิดเป็นนวตักรรมได้

บริษัทฯเริ่มตน้จากการซือ้เทคโนโลยีในอดีต โดยในปัจจุบันไดพ้ฒันาบุคลากรจนสามารถ รือ้ ซ่อม สร้าง เครื่องจักร 
เครื่องมือ และอุกปรณ ์ไดด้ว้ยตนเอง ตามแนวคิดที่ว่า บุคลากรที่ความสามารถนัน้ จะสามารถเรียนรูเ้พื่อพฒันา และสรา้ง
เทคโนโลยีขึน้มาใชเ้องจนสามารถเกิดเป็นนวตักรรมได ้นอกจากผลลพัธท์ี่ช่วยพฒันาสายการผลิตเขา้สูก่ระบวนการผลิตดว้ย
ระบบอนมุตัิจะช่วยบริษัทฯในการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดตน้ทนุแลว้ พนกังานยงัไดพ้ฒันาความรู ้ฝึกฝนทกัษะ มีโอกาสใน
การแสดงผลงาน และรบัรายไดท้ี่เหมาะสม

8.1 นโยบายสู่กลยุทธก์ารปรับเปลี่ยนองคก์ร

เพื่อตอบสนองการด าเนินงานท่ีเนน้การสรา้งนวตักรรม ทางบรษัิทไดม้ีการจดัตัง้ทีม ARAI ขึน้มาจากพนกังานของบรษัิทเองที่มี
ความรูค้วามสามารถในดา้นของระบบ Automation, IoT, Dashboard, Big data และด าเนินการฝึกอบรมเพื่อต่อยอดความรู้
ความสามารถของพนกังาน และน ามาพฒันาสายการผลติ รวมทัง้ขยายผลไปยงัสายการผลติอื่นๆ เพื่อใหพ้นกังานสามารถปรับตวัเขา้
กบัเทคโนโลยีไดด้ีมากยิ่งขึน้ สอดคลอ้งกบัเป้าหมายความยั่งยืน SDGs เรื่อง Industry Innovation and Infrastructure บริษัทจึงได้
ลงทุนสรา้งอาคาร ARAI Academy ขึน้มา ซึ่งเป็นอาคารสองชัน้ ชัน้ล่างเป็นสายการผลิตครบวงจร และชัน้สองเป็นหอ้งควบคุม 
หอ้งเรยีน โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหพ้นกังานเขา้รบัการฝึกอบรมในสายการผลิตที่ครบขัน้ตอน ไดล้งมือปฏิบตัิจริง ใชง้านเครื่องจกัรที่
ทนัสมยั และลดอบุตัิเหตใุนการท างานหนา้งานจริง โดย ARAI Acdemy ไดเ้ปิดใชเ้พื่อฝึกอบรม ตัง้แต่ไตรมาสแรก ปี 2564 จนถึง
ปัจจบุนั

8.2 การพฒันาสายการผลิตเข้าสู่กระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ
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โครงการ SNC ARAI Academy และ Handyman Garage ถกูสรา้งขึน้มาโดยมุ่งหวงัที่จะสรา้งผลกระทบเชิงบวก
และส่งเสริมนวตักรรมรว่มกบัผูม้ีสว่นไดเ้สียขององคก์รรวมถึงบริษัทขนาดเล็กและขนาด เป็นการผลิกโฉมพืน้ที่โ รงงาน 2 ชัน้ ขนาด 
2,000 ตารางเมตร ใหเ้ป็น Mini Factory ที่มีการติดตัง้สายการผลิต หอ้งควบคุม วางเครื่องจักร หุ่นยนต ์อุปกรณท์ี่ทนัสมยั มุ่งสู ่
Industry 4.0 และสามารถผลิตเพื่อสง่มอบสินคา้ใหแ้ด่ลกูคา้ไดจ้ริง ชัน้ที่ 1 ของ ARAI Academy ประกอบดว้ยสายการผลิตซึ่งเป็น
หวัใจหลกั ของธุรกิจในภาคอตุสาหกรรมโดยเฉพาะอยา่งยิ่งบรษัิท SNC เอง ซึง่ไดแ้ก่ สายการผลติฉีดขึน้รูปพลาสติก งานดดั เช่ือม ลา้ง 
ทอ่ทองแดง ทองเหลอืง และทอ่อลมูิเนียม งานตดั พบั ขึน้รูป เช่ือม เหล็ก งานประกอบชิน้สว่นเครื่องปรบัอากาศ โดยภายในโรงงานมี 
Automated guided vehicle (AGV) เคลื่อนที่เพื่อสง่วตัถดุิบเขา้สายการผลิต และรบัสินคา้ที่ผลิตเสร็จแลว้ไปวางไวท้ี่ Intelligent 
Warehouse หรอื เคลือ่นยา้ยสินคา้ระหว่างอาคารดว้ย Autonomous Electric Vehicle (AEV) เพื่อรอการจ าหน่ายตามค าสั่งซือ้ของ
ลกูคา้ รวมถึงมีหอ้ง Robot Room เพื่อถ่ายทอดความรูป้ระสบการณก์ารใชง้าน สรา้ง ซ่อม ประกอบ หุ่นยนต ์ใหบ้คุลากรทัง้ในและ
นอกองคก์ร สว่นชัน้ท่ี 2 ประกอบดว้ย หอ้ง Control Room ซึง่มีหนา้จอแสดงผลการผลติแบบทนัที (Real- time) สามารถใชข้อ้มลูเพื่อ
วิเคราะหส์ถานะ แนวทางการด าเนินงานไดต้ลอดเวลา รวมถึงมีหอ้ง CNC Room 3-D Printer และ Training Room เพื่ออบรมและ
ฝึกฝนทกัษะใหเ้กิดความเช่ียวชาญ 

Handyman Garage เป็นโรงงานขนาด 800 ตารางเมตร ที่ถกูสรา้งขึน้เพื่อเป็นสถานที่คน้ควา้และวิจัยพฒันาของ
พนกังาน มี เครือ่งมือและอปุกรณก์ารผลติที่ใชใ้นการสรา้ง ซอ่ม อยูค่รบครนั ซึง่เปิดกวา้งใหพ้นกังานไดม้ีการเสนอแนวความคิดในการ
พฒันาตนเอง และ พฒันาประสทิธิภาพของสายการผลติอย่างมีนวตักรรม ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม และสงัคม วางแผนที่จะ
แลว้เสรจ็ในปี พ.ศ.2565

หลงัจากการพัฒนาสายการผลิต และสรา้งนวัตกรรมใน ARAI Academyเพื่อเป็นการต่อยอดใหเ้ห็นเชิงประจักษ์
ปัจจบุนับรษัิทไดข้ยายผลโดยการน าเทคโนโลยีการผลติสมยัใหมท่ี่ไดเ้รยีนรู ้และพฒันาแลว้ใน ARAI Academy ซึ่งไดแ้ก่ หุ่นยนต ์CNC 
AGV Intelligent warehouse และ Platform เขา้ไปประยกุตใ์ชใ้นการสายผลติจรงิขนาดใหญ่ของบริษัทในเครือทัง้หมด 3 บริษัท โดย
ผลลพัธท์ี่เกิดขึน้ ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพที่สงูขึน้ สินคา้มีคณุภาพตามมาตรฐานไม่บกพรอ่ง และตน้ทนุการผลิตที่ลดลงตามล าดบั อนัจะ
สามารถสรา้งการเปลีย่นแปลงใหก้บัตวับรษัิทอยา่งมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ กระบวนการผลิตที่ยกระดบัเป็น Industry 4.0 ดว้ยราคาที่คุม้ค่า
ตอ่การลงทนุ พรอ้มผลประกอบการท่ีมีก าไรสงูขึน้ และสรา้งผลกระทบในวงกวา้งใหก้บัสงัคมผา่นผูม้ีสว่นไดเ้สยีขององคก์ร
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จากนโยบายการปรบัเปลี่ยนองคก์ร โดยการปรบัปรุงสายการผลิตใหเ้ป็น Automation ทีมพนกังานสงักดั ARAI ACADEMY 
ซึ่งมีความสามารถทางด้านระบบ Automation ไดน้ าแนวคิดไปปรบัปรุงสายการผลิตงาน  Sheet Metal Fabrication 
Manufacturing (SFM) ใหเ้ป็นสายการผลติไรค้น โดยน าเทคโนโลยี  Automation เช่ือมตอ่กบัเครือ่งจกัร เพื่อสรา้งเป็นสายการผลติ
ตวัอย่างส าหรบัการขยายผลไปสูห่น่วยงานอื่นๆ ถือเป็นนวตักรรมที่เกิดจากองคค์วามรูข้องพนกังานที่สามารถน ามาใชไ้ดจ้ริงสว่น
พนกังานประจ าเครือ่งจะตอ้งรบัการเขา้รบัการอบรมใหมเ่พื่อใหส้ามารถควบคมุระบบ Automation ได้
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การต่อยอดและประยุกตใ์ช้เทคโนโลยใีนสายการผลิตจริง

นอกจากหนว่ยงาน SFM บรษัิทฯ ยงัไดม้ีการขยายผลไปยงัธุรกิจอื่นๆ ในเครอื ไดแ้ก่หนว่ยงานการประกอบเครื่องปรบัอากาศ
โดยการติดตัง้แขนกล (Robot) ทา้ยไลนส์ายการผลติ เพื่อใหก้ารยกสนิคา้ลงบนพาเลท เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ รวดเรว็มาก
ยิ่งขึน้ พรอ้มตรวจสอบ Serial Number เพื่อปอ้งกนัความผิดพลาดดา้นการสง่มอบสนิคา้ไปยงัสายการผลติของลกูคา้  จากเดิม 
การยกชิน้งานส าเรจ็รูป ซึง่คือเครือ่งปรบัอากาศหนึง่ชดุจากสายการผลติ ลงบนพาเลท ใชค้น จ านวน 3 คน โดยสามารถยก
ชิน้งานไดช้ั่วโมงละ 120 ชดุโดยเฉลีย่ แตจ่ากการเปลีย่นมาใช ้แขนกล สามารถยกชิน้งานไดช้ั่วโมงละ 150 ชดุ ซึง่สามารถเพิ่ม
ประสทิธิภาพไดร้อ้ยละ 25 ทัง้ยงัช่วยลดเรือ่งอบุตัิเหตทุี่อาจเกิดขึน้ และลดการใชบ้คุลากรในต าแหนง่ที่เป็นงานหนกัและไม่
สง่เสรมิการพฒันาทกัษะ

1. พนกังานมีความรู ้และทกัษะที่เพิ่มมากขึน้ จากการใชง้าน รือ้ ซอ่ม ประกอบ สรา้ง เครือ่งจกัร และเครือ่งมือในสายการผลติ
2. แกปั้ญหาการขาดแคลนแรงงานคน และตน้ทนุแรงงานท่ีสงูขึน้
3. ลดการน าเขา้เทคโนโลยีการผลติชิน้สว่นแบบอตัโนมตัิจากตา่งประเทศมาใชใ้นสายการผลติ
4. สรา้งศกัยภาพในการแขง่ขนัทางดา้นการผลติชิน้สว่นทัง้ในและนอกประเทศ

ประโยชนต์่อภาคเศรษฐกิจและสังคม

จากเครื่อง เช่ือม Body อตัโนมตัิ เป็นเครื่อง
เ ช่ื อ มอัต โนมัติ ท า ง า นด้ว ยแ ขนกล   7  แกน 
วตัถุประสงคข์องการจัดท าเครื่องเช่ือมอตัโนมตัิมา
เพื่อเพิ่มก าลงัการผลิต รวมทัง้แก้ไขปัญหาในดา้น
คณุภาพ จากเดิมกระบวนการในสว่นนีใ้ชพ้นกังาน 4 
คน ในการ ยก และเช่ือมสินคา้จากเดิมที่ก าลังการ
ผลติ 30 ตวัตอ่ชั่วโมงโดยเฉลีย่ ซึง่การจากประกอบตู้
เก็บเครือ่งมือ พบวา่ปัญหางาน NG 80% เกิดจาก

กระบวนการเช่ือมประกอบจากเดิมใชพ้นกังานในการประกอบ และใส ่Jig สง่ผลใหเ้กิดงานเสยีมากกวา่ 10% ของงานท่ีผลติได้
ในแต่วนั ผลจากการด าเนินการทดลองใชใ้น Model H46 จ านวน 19,251 ตวั พบว่าปัญหาดา้นคณุภาพของไลน ์spot ลดลงตาม
รายละเอียดตารางดา้นบน รวมทัง้ก าลงัการผลติที่เพิ่มขึน้เป็นชั่วโมงละ 50 ตวัโดยเฉลีย่ซึง่สามารถเพิ่มประสทิธิภาพไดม้ากกวา่ 67% 

Welding Process: INSTALLATION 7-AXIS WELDING ROBOT FOR BODY AT WELDING PROCESS B9/B14

Robot for OEM Production Line
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เนื่องจาก Robot Automation สามารถท างานอยา่งตอ่เนื่อง 24 ชม. ตอ่วนั  ประสทิธิภาพโดยรวมจึงดีขึน้ 
ปริมาณของเสียลดลง อบุตัิเหตจุากการท างานเป็น 0 ท าใหเ้กิดความเช่ือมั่นต่อลกูคา้ ดว้ยเหตนุี ้ในปี 2564 บริษัทจึงไดร้บั
ยอดซือ้จากลกูคา้เพิ่มมากขึน้ ท าใหย้อดขายโดยรวมของบริษัทเติบโตขึน้ จาก 8,961 ลา้นบาท ในปี 2563 เป็น 15,397 ลา้น
บาทในปี 2564 ดงันัน้เพื่อเป็นการต่อยอดการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีในสายการผลิต บริษัท จึงไดจ้ัดแผน และงบประมาณ
ส าหรบัการลงทุนระบบ Automation เพิ่มเติม แต่ยงัคงใชพ้นกังานของบริษัทเป็นผูด้  าเนินการโดยส่งพนกังานไปอบรมและ
กลบัมาติดตัง้และปรบัปรุงระบบตอ่ไป  ซึง่ปัจจบุนัไดว้างเปา้และติดตัง้ระบบอตัโนมตัิ ตามภาพดา้นล่าง
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ดว้ยความตัง้ใจที่จะสรา้งศนูยก์ารเรยีนรูจ้ากการปฏิบตัิ สามารถน าไปตอ่ยอดกบัธุรกิจไดอ้ย่างยั่งยืน บรษัิทจึง
รเิริม่โครงการก่อสรา้ง ARAI Academy บนพืน้ที่กวา่ 35 ไร ่ภายในบรเิวณบรษัิท SNC โดยมีความตัง้ใจใหเ้ป็นศนูยก์ารเรยีนรูท้ี่ตัง้
อยูใ่จกลางอาคารปฏิบตัิการจ านวน 4 หลงั มีการปรบัภมูิทศันใ์หเ้ป็นพืน้ที่สเีขียว ลอ้มรอบดว้ยพรรณไมห้ลายหลายชนิด สรา้ง
บรรยากาศใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมีความรูส้กึเสมือนไดม้าศกึษาและฝึกอบรมอยูใ่นผืนป่าที่สวยงาม เปา้หมายของโครงการคือ การ
ไดแ้บง่ปันความรูใ้หก้บัสถานประกอบการขนาดยอ่มและขนาดกลางรวมถึงบคุคลภายนอก ผา่นการเขา้มาศกึษา ฝึกอบรม และ
ลงมือปฏิบตัิจรงิ โดยคาดหวงัใหผู้บ้รหิารระดบัสงู เช่น ผูก้่อตัง้ ประธานบรหิารฝ่ายการผลติ ฝ่ายการเงิน และพนกังานบรษัิทผูล้ง
มือปฏิบตัิ เขา้มารว่มศกึษาผา่นหลกัสตูรการฝึกอบรมระยะสัน้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัผูป้ระกอบการ เพื่อคาดหวงัผลลพัธใ์ห้
สามารถพฒันาสายการผลติใหเ้ป็น Industry 4.0 โดยหลงัจากที่ผา่นการศกึษาและฝึกอบรมเรยีบรอ้ยแลว้ สถานประกอบการ
สามารถพิจารณาเรือ่งการน าเอา เครือ่งจกัร หุน่ยนต ์Intelligent Warehouse และระบบ ERP มาประยกุตใ์ชก้บัสายการผลติ
ของตนเองในตน้ทนุท่ีสามารถแขง่ขนัไดใ้นภาคอตุสหากรรม และสามารถเจรญิเติบโตไดอ้ยา่งยั่งยืน
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บรษัิทไดน้ า ระบบ ERPเขา้มาใชใ้นการบริหารจดัการทรพัยากรในองคก์ร มีจดุเด่นที่สามารถครอบคลมุการท างานของระบบต่าง ๆ ทั้ งองคก์ร ให้
เช่ือมโยง ขอ้มลูและประสานเป็นระบบเดียวกนั  โดยมีการใชร้ะบบที่เนน้การเชื่อมโยงกระบวนการท างานตา่งๆเขา้ดว้ยกนั
> ระบบการวางแผนการผลิต (PP)
> ระบบตน้ทนุ (CO)
> ระบบบญัชี (FI)
> ระบบการจดัซือ้ จดัการสินคา้คงคลงั (MM)
➢ ระบบการขายและการกระจายสินคา้ (SD)

โดยในปัจจบุนั บรษัิทฯไดข้ยายการใชร้ะบบ ERP และ RPA กบัหนา้ประเภทตอ่ไปนี้
1. งานที่มีรูปแบบหรอืกระบวนการท างานที่ชดัเจน ใหท้าง BOT ท า
2. งานที่มกัตอ้งท าซ  า้ ๆ กนัเป็นประจ า ใหท้าง BOT ท า
3. งานที่มีปรมิาณมาก หรอืใชเ้วลาในการประมวลผลนาน ปลอ่ยให ้ROT ท างานและคอยด ูOutput ที่สง่มาใหท้าง e-mail หรอืสามารถน าขึน้ 
Application คือ Line notify
4. งานที่ตอ้งการการตอบสนองอยา่งรวดเรว็เพื่อเพ่ิมความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ ตวัอยา่งเชน่ การรบั PO จากลกูคา้มา BOT สามารถท าการเปิด 
Sales order และตรวจสอบ Stock ทนัที หากสถานะไมต่รงกบัความตอ้งการของลกูคา้จะท าการ Run MRP เพ่ือเปิดสั่งการผลิตตอ่ไป เป็นตน้

ระบบงาน ERP สามารถขยายตอ่ยอดไดใ้นอนาคต เน่ืองจาก

การบ ารุงรกัษาและพฒันาระบบงานของ ERP นัน้ทาง SAP รองรบัการตอ่ขยายจากระบบที่มีอยู ่เชน่ การเพ่ิมบรษัิทใหม ่การเพ่ิมโครงการ 
การเพิ่มสาขา การเพิ่มรายงานตา่งๆ  ตลอดจนพฒันาโปรแกรมเพ่ือเช่ือมตอ่กบัสว่นงานอ่ืน
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ในปี 2564 นอกจากสายการผลิตที่มีการพฒันาเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง และทางบริษัทไดต้ระหนกัถึง
การมีสว่นรว่มในการรกัษาสิง่แวดลอ้มดว้ยการลดการใชก้ระดาษ (Paperless) อยา่งตอ่เนื่อง  และน าเสนองานผา่นระบบหนา้
จอมอนิเตอร ์และฝ่ายสนบัสนนุการผลติของบรษัิท  มีการน าเอา Robotic Process Automation (RPA) เขา้มาประยกุตใ์ชใ้น
กระบวนการท างาน เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการท างานและเพิ่มความรวดเรว็ในการรายงานผลมากขึน้  ไดแ้ก่
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8.3 การสร้างนวัตกรรมทางธุรกจิ

นอกเหนือจากการผลติในสายการผลติตามปกติ ทางบรษัิทฯไดม้ีการจดัตัง้หน่วยงาน Retrofit & Prototype ขึน้ 
ซึ่งเป็นหน่วยงานจดัตัง้อยู่ที่อาคาร B1F3 ในพืน้ที่ของบริษัท โดยไดม้ีการจัดพืน้ที่ส  าหรบัการเรียนรูเ้รื่อง รือ้ ประกอบ ซ่อม สรา้ง
ยกระดบัเครือ่งจกัรเก่าเป็นเครือ่งจกัรที่สภาพเก่า เสือ่มสภาพ แตย่งัคงใชง้านได ้เครือ่งจกัรที่ลา้สมยั มาเพื่ออพัเกรดใหด้ีขึน้สามารถ
ท างานไดห้ลากหลายขึน้ และรวดเร็วยิ่งขึน้ดว้ยเทคโนโลยีใหม่ และสรา้งการเรียนรูใ้นการท า “ตน้แบบ” ใหอ้ตุสาหกรรมต่าง ๆ ทัง้
ระบบจกัรกล ระบบงานในกระบวนการผลิตตน้แบบ ที่จ  าเป็นต่อการพฒันาอตุสาหกรรมใหเ้กิดเป็นนวตักรรม เพื่อใหส้ามารถผลิต
สินคา้ที่สามารถแข่งขนัราคากบัตลาดได ้รวมไปถึงการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน และลดการทิง้ซากเครื่องจกัรที่ ไม่ใชแ้ลว้หรือ
ช ารุดสูส่งัคม ลดการจ ากดัซากอุตสาหกรรมซึ่งอาจสง่ผลเสียต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยการการน าเครื่องจกัรที่ช  า รุด หรือเป็นซากแลว้มา
ปรบัปรุงใหใ้ชง้านไดเ้หมือนเครื่องจกัรใหม่ โดยการพฒันาบคุคลากรที่อยู่ในบริษัทดว้ยการจดัฝึกอบรม ARAI ACADEMY  จากนัน้
จดัตัง้ทีมเพื่อด าเนินการพฒันาเครือ่งจกัร

จากการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาทางบริษัทไดม้ีการน าเครื่องจักรที่ไม่สามารถใชง้านไดแ้ลว้ มี อายกุารท างาน
หลาย 10 ปี คือเครื่องดัด CNC ที่ท  างานดว้ยระบบนิวเมติกซเ์พื่อใชใ้นการผลิตงานท่อทองแดง น ามาเขา้กระบวนการ Retrofit 
เพื่อใหส้ามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้เป็นจ านวน 9 เครื่อง มูลค่า 3.2 ลา้นบาท โดยการปรบัปรุงเครื่องจักรตัง้แต่ภายนอกของ
เครือ่งจกัร และการจดัท า Program ใหม ่และตู ้control ใหม ่ระบบใหมท่ัง้หมดโดยบคุคลกรในหนว่ยงาน Retrofit & Prototype นี ้

ปัจจบุนัเครือ่งจกัรไดถ้กูติดตัง้อยู่ที่อาคาร 12 ซึ่งเป็นอาคารที่เป็นสายการผลิตท่อทองแดงเพื่อสง่ใหก้บัลกูคา้ทัง้
ในและต่างประเทศ จากการทดลองใชเ้ครื่องจักรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสามารถใชง้านไดเ้ป็นอย่างดี สินคา้ที่ผลิต ออกมามี
คณุภาพ และก าลงัการผลติเพียงพอตอ่ความตอ้งการของสายการผลติ โดยไมต่อ้งซือ้เครือ่งจกัรใหม่

จากกราฟแสดงให ้ เห ็นว ่ า
บริษัทสามารถลดต้นทุนได้มากกว่า 
65% เ ม ื ่ อ เ ท ี ย บ ก ั บ ก า ร ซ ื ้ อ
เครื ่องจักรใหม่ และสามารถลด
ต้นทุนได้ 30% เมื่อเทียบกับการ
สร้างเครื่องใหม่ ดังนั้นในปี 2564
ท ี ่ ภ าพมาจากผลการด  า เน ิ น
โครงการทั้งหมด 9 เครื่อง สามารถ
ลดต้นทุนได้ทั้งหมด 5.8 ล้านบาท
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8.4 การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละสายการผลิตเพือ่สิ่งแวดล้อม
เนื่องดว้ยทางบรษัิทใหค้วามส าคญัตอ่การผลติ และผลติภณัฑท์ี่ไมส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม จึงไดม้ีการพฒันา

สายการผลติ และผลติภณัฑ ์ดงันี ้
1. กระบวนการผลิต

1.1 โครงการ 3R ส าหรบัสีฝุ่ น เป็นโครงการที่จดัตัง้เพื่อลดการทิง้เศษสีฝุ่ นที่ใชส้  าหรบัผลิตตูเ้ครื่องมือ ไดแ้ก่การ 
Recycle Reuse Reduce โดยการน าสีฝุ่ น ที่มีการตกหลน่ หรือถกูกรองออกจากกระบวนการผลิตแบบปกติ และถกูดดูเขา้ ไปอยู่
บรเิวณถงัเก็บสเีสยี น ากลบัมาทดลองผสมเขา้ผงสใีหมด่ว้ยอตัราสว่น 60:40 จากการทดลองพน่เพื่อหาอตัราสว่นท่ีจะไมส่ง่ผลกระทบ
ตอ่คณุภาพของชิน้งานในสายการผลติ ซึง่ในขณะเดียวกนัโครงการนีจ้ะสามารถลดตน้ทนุการผลติใหก้บับรษัิทไดอ้กีดว้ย 

จากกราฟแสดงให้เห็นว่าหลักจากการด าเนิน
โครงการ 3R ปริมาณการขายสีเสียลดนอ้ยลงเม่ือเทียบ
เป็นรายไตรมาสระหว่างปี 2021-2022 ดงันี ้ในไตรมาสที่ 
1 ผลการด าเนินการจรงิพบวา่ปรมิาณการขายสีเสียลดลง 
43% และในไตรมาสที่  2 ลดลง 41.7% โดยมากกว่า
เป้าหมายที่วางไวค้ือ 40% ซึ่งมีการ Forecast ผลการ
ด าเนินงานที่คาดวา่จะไดร้บัในไตรมาสที่ 4 และไตรมาสที่ 
4 ที่ 40% ดงันัน้ในปี 2022 เราจะสามารถปล่อยของเสีย
ลดลงไดม้ากกวา่  154,513.10 กิโลตอ่ปี

2.       โครงการสนับสนุนการน าวัสดุ หรือชิน้ส่วนที่ไม่ไดใ้ช้แล้วน ากลับมาใช้ใหม่ (Safe the planet by redesigning) 
เป็นโครงการที่ทางบริษัทจดัท าขึน้เพื่อให ้พนกังานไดม้ีสว่นรว่มในการออกแบบไอเดีย ที่จะน า เศษ Scrap ที่เป็น

สว่นท่ีตอ้งทิง้จากการผลิตผลิตภณัฑห์ลกั รวมทัง้ของเสียที่ออกจากสายการผลิต มาประดิษฐ์เป็นอปุกรณเ์ครื่ องมือเครื่องใชภ้ายใน 
บริษัท ยกตวัอย่างเช่น ที่วางไมก้วาดประจ าสายการผลิต , แผงเก็บเครื่องมือวดัในสายการผลิต , ชั้นวางเอกสาร หรืออุปกรณ์
ส านกังานรวมทัง้ โต๊ะส านกังาน และโต๊ะส าหรบันกัศกึษาใชใ้นการเรยีนการสอน 

โดยผลติภณัฑจ์ากโครงการนีม้ีมากกวา่ 100 ชิน้ ผลจากการด าเนินงาน สง่ผลใหบ้รษัิทสามารถประหยดัคา่ใชจ้่าย
ในการซือ้อกุรณส์ านกังานตา่งๆ มากกวา่ 255,000 บาท ในปี 2564 

กลอ่งใส ่Tag ในสารการผลิต 
จากเดิมใชก้ลอ่งพลาสติกทีช  ารุดงา่ย

กระดาน ส  าหรบัวางอปุกรณก์ารวดั 
ที่ใชใ้นสายการผลิต

โต๊ะ และชัน้วางเอกสารจากเศษไมแ้ละเหลก็
จากสายการผลติ
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