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วสัิยทศัน์ พันธกิจ   

รายงานความยัง่ยืน   ประจ าปี 2559

 วิสัยทศัน์ / VISION

(SNC : SUPERSTORE)
เอส เอ็น ซี ศนูย์รวมของผลิตภณัฑ์ และบริการแบบครบวงจรในอตุสาหกรรมรถยนต์, เคร่ืองท าความเย็น, 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ An ultimate ONE STOP SHOP & SERVICE CENTER of variety products

and comprehensive services in Automotive, HVAC systems (Heating Ventilation & Air
Conditioning), Electrical Appliances and Electronics industries.

 พันธกจิ / MISSION

1.ค านึงถึงคณุภาพของสินค้าเป็นอนัดบัแรก
Regard of the quality of products first.

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

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

4.ตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้วยความรวดเร็ว
Meet customer needs with speed.

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

6.ให้ความส าคญักบัผลติภณัฑ์ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม
Focus on products that are environmentally friendly and  
stakeholders, both direct and indirect.

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

Quality First

Differentiation

Cost 
Effectiveness

Quick 
Response

Flexible 
Manufacturing 
System

Focus on 
Products and 
Stakeholders

Service Mind
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สารจาก
ประธานกรรมการบริหาร
ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล

ยงัไมส่ะท้อนต่อการแข่งขันจากภายนอกประเทศก็ย่อมส่งผลกระทบ
ตอ่เศรษฐกิจของประเทศอยู่อย่างแน่นอน  จากเหตกุารณ์ดงักล่าวได้
ส่งผลกระทบต่อ เอส เอ็น ซี  เช่นกันเน่ืองจากได้มีการลงทุนหลายๆ
โครงการเก่ียวกบัอตุสาหกรรมยานยนต์ แต่ลกูค้าได้ชะลอการซือ้  ท า
ให้เกิดการขาดทนุอยา่งมากในโครงการใหม่ๆ

          แต่เน่ืองจากความโชคดีที่บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ในปี 2547 และเพิ่มทุนในปี 2550 ท าให้สถานะการเงิน
ค่อนข้างเข้มแข็ง เงินทนุที่ได้จากการระดมทุน 2 ครัง้ท าให้ต้นทุน
ทางการเงินคอ่นข้างต ่า ประกอบกบัธุรกิจของ  เอส เอ็น ซี ได้ค านึงถึง
ความเสี่ยงไว้ตัง้แต่เ ร่ิมธุรกิจโดยได้พยายามกระจายชนิดของ
อตุสาหกรรมเน้นธุรกิจที่เก่ียวกับปัจจยั 4 และอตุสาหกรรมที่อาศัย
เทคโนโลยี เลือกท าธุรกิจกับลกูค้าและคู่ค้าที่มีความมั่นคงท าธุรกิจ
ด้วยความโปร่งใสปราศจากการคอร์รัปชั่น กระจายความเสี่ยงด้าน
ท าเลที่ตัง้  และเหตผุลทางด้านโลจิสติก มีการขยายฐานการผลิตไป
จงัหวดัระยองพร้อมกบัการลงทนุด้านทรัพยากรน า้โดยการสร้างแหลง่
เก็บน า้ส ารองขนาดมากกว่า 100,000 ลบ.ม. ต่อปี ท าให้เพียงพอ
ตอ่การผลิตและอปุโภคบริโภค เน่ืองจากในเขตระยอง , ปราจีนบุรี มี
ปัญหาเร่ืองการขาดแคลนน า้  พร้อมกบัการลงทนุ Solar roof 3.4 

MV เพื่อลดต้นทุนด้านการผลิตในด้านพลงังาน และลดภาวะโลก
ร้อนด้านการลดปริมาณก๊าซ CO2 ได้ถึงปีละประมาณ 2,000 

tCO2 ตอ่ปี 

          บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ ได้มีการก าหนดคณะกรรมการ
ขึน้มาหลายคณะเพ่ือดแูลธุรกิจให้เกิดการเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืน  แต่
กระนัน้ก็ยังไม่เพียงพอ ถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึน้นอกเหนือจากการ
ควบคุม ดังนัน้เพื่อให้ความยั่งยืนของ เอส เอ็น ซี เป็นรูปธรรมคณะ
ผู้ บริหารจึงมุ่งมั่นเร่ืองการพัฒนาคนเป็นส าคัญมีการจัดฝึกอบรม
อย่างต่อเน่ืองทัง้ Skill ,Knowledge ,Attitude ,Behavior 

หรือ SKAB ส าหรับการจดัผงัองค์กรมีเพียง 3 ระดบัเพ่ือให้เกิดความ
รวดเร็วในการบงัคบับญัชาพร้อมกับมีการกระจายอ านาจไปยงัระดบั
ล่างให้มากที่สดุเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และความเป็นเจ้าของโดย
ใช้ระบบการบริหารงานแบบ Mini MD คือเปิดโอกาสให้พนักงาน
ระดับต้น และระดับกลางมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจด้วยการ
ก าหนดแผนธุรกิจพร้อมกับรายได้ของพนักงานเอง และเสนอต่อ
ผู้บริหารระดบัสงูพิจารณาและช่วยเหลือในด้านการตลาด , การผลิต 
การเงิน และเร่ืองส าคญัอื่นๆ
            
            ด้วยหลกัแนวคิดที่มุง่มัน่พฒันาคนให้เป็นคนดีคนเก่ง  เพื่อให้
เกิดความมั่นคงของตัวพนักงาน  และพร้อมกันนัน้ก็ร่วมมือพัฒนา
สงัคมควบคู่กันไป ดัง่ปรัชญาที่ว่า “เอส เอ็น ซี พฒันาคน คนพฒันา
สงัคม” เพ่ือความยัง่ยืนของ เอส เอ็น ซี และสงัคมไทยตลอดไป
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           จากเหตุการณ์น า้ท่วมใหญ่ในปี 2554 ท าให้เกิดผลกระทบต่อ
อตุสาหกรรมการผลิต และอตุสาหกรรมการเกษตรอย่างต่อเน่ือง  บางบริษัทมี
อันต้องปิดตัวไป บางบริษัทได้ย้ายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศ ที่มีความ
ปลอดภยักว่า จากเหตกุารณ์ครัง้นัน้ท าให้ต้องมีการลงทนุสายการผลิตใหม่ซึ่ง
ท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึน้สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน  จากข้อมูล 
GDP อตัรา 7.8 ก่อนน า้ท่วมปี 2553 แต่ในปี 2554 GDP เหลือเพียง 0.1 

หลงัจากนัน้เป็นต้นมา GDP ประเทศไทยอยูใ่นคา่เฉลี่ยระดบั 3 เทา่นัน้ ซึง่ในปี
นีภ้าครัฐจะพยายามใช้นโยบายการคลังมากระตุ้ นหลายโครงการ  แต่ถ้า
ความสามารถในการแข่งขนัที่แท้จริงของทกุภาคอตุสาหกรรม



1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) มีบริษัทในกลุม่ทัง้สิน้ 14 บริษัทประกอบด้วย บริษัทยอ่ยที่ SNC ถือหุ้นโดยตรง

จ านวน 9 บริษัทและ บริษัทยอ่ยที ่SNC ถือหุ้นผ่านบริษัทยอ่ย จ านวน 2 บริษัท บริษัทร่วมจ านวน 2 บริษัท และ กิจการที่ควบคมุร่วมกนั จ านวน 1 บริษัท 
โดยในปัจจบุนักลุม่บริษัท มีการประกอบธุรกิจโดยแบง่ออกเป็น 4 กลุม่ดงันี ้

 กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจ
ประเภท PART

ชิน้ส่วนส าหรับ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และเคร่ือง
ปรับกาศ

กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจ
ประเภท OEM

ผลิตและประกอบ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจ
ประเภท OTHER

การด าเนินอื่นๆ เช่น
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ที่
ประกอบด้วยโลหะ เหลก็ 
ทังสเตน คาร์ไบค์

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) สาขา 2 (Branch 2)
บริษัทย่อยทางตรง
บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลชูัน่ จ ากดั (SPEC)
บริษัท อิมมอทลั พาร์ท จ ากดั (IMP)
บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอตวิิตี ้แอนโทโลจี จ ากดั (SCAN)
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟกูอิู โฮลี อินซเูลชัน่ จ ากดั (SFHI)
บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชัน่ จ ากดั (SSMA)
บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท อลัทิเมท พาร์ท จ ากดั (UMP)
บริษัท อินฟินิตี ้พาร์ท จ ากดั (IPC)
บริษัทร่วม
บริษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก วอเตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ากดั (SAWHA)
บริษัท ฟโูซ ่อินดสัตรีส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (FUSO)

กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจ
ประเภท AUTO

ชิน้ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับ
ยานพาหนะ

บริษัทย่อยทางตรง
บริษัท เอส เอ็น ซี คลูลิ่ง ซพัพลาย จ ากดั (COOL)
บริษัท พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั (PRD)
บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท อินฟินิตี ้พาร์ท จ ากดั (IPC)
บริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชัน่ จ ากดั (SSMA)

บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอตวิิตี ้แอนโทโลจี จ ากดั (SCAN)
บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท อลัทิเมท พาร์ท จ ากดั (UMP)

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) สาขา 2 (Branch 2)
บริษัทย่อยทางตรง
บริษัท ทอ็ปเทค ไดมอนด์ ทลูส์ จ ากดั (TTD)
บริษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ์ จ ากดั (SAHP)
บริษัท เมอิโซะ เอสเอ็นซี พริซิชัน่ จ ากดั (MSPC)
บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชัน่ จ ากดั (SSMA)
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1.1 ผลิตภัณฑ์และบริการ
เอส เอ็น ซี ศนูย์รวมของผลิตภณัฑ์ และบริการแบบครบวงจรในอตุสาหกรรมรถยนต์, เคร่ืองท าความเย็น, เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์

 บริษัทในกลุม่ SNC AUTO PART METAL SHEETAUTO MOTIVE PLASTIC PART

EA OEM WATER HEATERMETAL SHEET AIR CONDITIONER

EA PART METAL SHEETAIR CONDITIONER COMPRESSOR

PLASTIC PART

OTHERS ALUMINUM PARTDAIMOND PART

รายงานความยัง่ยืน   ประจ าปี 2559

ชิน้ส่วนส าหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองปรับอากาศ

ชิน้ส่วนอุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศที่ใช้ส าหรับยานพาหนะ

การรับจ้างผลิตและประกอบ เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเยน็

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยโลหะ เหลก็ ทงัสเตน คาร์ไบค์

HEAT EXCHANGER
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1.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

SNC
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กลุ่มบริษทั ประเภทธุรกจิ
AUTO PART OEM OTHER

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) SNC

1.1 สาขา 2 (Branch 2)   

1.2 สาขา 4 (Branch 4) ( ปี 2560 ยา้ยไประยอง) 

บริษทัย่อยทางตรง

บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน อีโวลูชัน่ จ  ากดั (SPEC) 

บริษทั เอส เอน็ ซี คูลล่ิง ซพัพลาย จ ากดั (COOL) 

บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จ ากดั (IMP) 

บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั (PRD)  

บริษทั ทอ็ปเทค ไดมอนด ์ทูลส์ จ  ากดั (TTD) 

บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จ  ากดั (SCAN)  

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

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟกููอิ โฮลี อินซูเลชัน่ จ  ากดั (SFHI) 

บริษทั เมอิโซะ เอสเอน็ซี พริซิชัน่ จ  ากดั (MSPC) 

บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ จ  ากดั (SSMA)  

บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จ  ากดั (ODIN) 

บริษทัย่อยทางอ้อม

บริษทั อลัทิเมท พาร์ท จ ากดั (UMP)  

บริษทั อินฟินิต้ี พาร์ท จ ากดั  (IPC)  

1.3 โครงสร้างรายได้
บริษัทมีการประกอบธุรกิจ  โดยแบง่ออกเป็น 4 กลุม่โดยในปี 2559 บริษัทมี
รายได้จากธุรกิจสายผลิตภณัฑ์หลกัดงันี ้
2.1    ชิน้สว่นอปุกรณ์ที่ใช้ส าหรับยานพาหนะ
2.2    ชิน้สว่นอปุกรณ์ส าหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
        2.2.1  ชิน้สว่นทอ่ทองแดง
        2.2.2  ชิน้สว่นโลหะแผน่ขึน้รูป
        2.2.3  ชิน้สว่นพลาสติก
        2.2.4  อปุกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
        2.2.5  ผลิตทอ่ฉนวนกนัความร้อน
2.3    รับจ้างผลิตและประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
2.4    การด าเนินงานอ่ืนๆ 

รายงานความยัง่ยืน   ประจ าปี 2559

3%
การด าเนินงานอื่นๆ 15%

ชิน้ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้
ส าหรับยานพาหนะ42%

ธุรกิจรับจ้างผลิตและ
ประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

2.3

2.2

2.1

2.4

40%
ธุรกิจชิน้ส่วนอุปกรณ์
ส าหรับ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

GRI-G4 Index :
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2 การก ากับดแูลกจิการ

รายงานความยัง่ยืน   ประจ าปี 2559

นโยบายการก ากับดูแลกจิการ
          คณะกรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) 
มัน่ใจว่าการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยส าคัญที่แสดงให้เห็นถึง
การมีระบบบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่ง
ชว่ยสร้างความเชื่อมัน่และความมัน่ใจต่อผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ผู้ มีส่วนได้
เสียและผู้ ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนิน
ธุรกิจและเพ่ือเพ่ิมมลูคา่และสง่เสริมการเติบโตอยา่งยัง่ยืนของบริษัท

          คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาจัดท านโยบายเก่ียวกับ
จรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของ
คณะกรรมการ ผู้บริหารระดบัสงู ฝ่ายจดัการ และพนกังาน ตามระบบ
การก ากบัดแูลกิจการที่ดี พร้อมทัง้จดัท าคูมื่อการก ากบัดแูลกิจการที่ดี
ของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับ
บริษัทจดทะเบียนมาเป็นแนวทางปฏิบตัิ

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการที่ส าคัญ

           คณะกรรมการของบริษัททุกท่าน ประกอบไปด้วยผู้ มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์การท างานจากหลากหลายสาขา 
โดยคณะกรรมการของบริษัทท าหน้าที่ในการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ
ของบริษัท และพิจารณาให้ความเห็นชอบทิศทางในการด าเนินธุรกิจ 
นโยบาย กลยทุธ์ และเป้าหมายของบริษัทเพื่อให้ฝ่ายบริหารน าไปใช้
เป็นกรอบในการจดัท าแผนธุรกิจ แผนสนับสนนุ และงบประมาณเป็น
ประจ าทกุปี โดยได้มีการน าระบบตวัชีว้ดัผลปฏิบตัิงาน (KPI) มาใช้
เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน ซึ่งในปี 2559ที่ผ่านมาได้มีส่วนร่วม
ในการพิจารณาทบทวนและอนมุตัิวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ของ
บริษัท เพ่ือให้ผู้บริหารและพนกังานมีจดุมุง่หมายไปในทิศทางเดียวกนั

          คณะกรรมการได้ติดตามดแูลให้มีการน ากลยทุธ์ของบริษัทไป
ปฏิบตัิติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยก าหนดให้มีการ
รายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานและผลประกอบการของ
บริษัทฯ ทกุเดือน ในการประชมุคณะผู้บริหาร

1.คณะกรรมการบริษัท
    คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
มีหน้าที่ก าหนดกลยุทธ์  ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงจดัท าระบบเตือนภยัของความเสี่ยงทกุประเภทเพ่ือ
จดัการความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่สามารถยอมรับได้ให้สอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
      คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท รวมทัง้จดัให้มี
กระบวนการที่จะท าให้ผู้ ถือหุ้ นมีส่วนร่วมในการสรรหาและแต่งตัง้
กรรมการ และน าเสนอรายชื่อคณะกรรมการให้คณะกรรมการบริษัท
น าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ แต่งตัง้ รวมทัง้ มีหน้าที่พิจารณา
แนวทางก าหนดค่าตอบแทนที่จ าเป็นและเหมาะสมทัง้ที่เป็นตัวเงิน
และมิใช่ตัวเงิน ของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทในแตล่ะปีอย่าง
อิสระและเที่ยงธรรม
      คณะกรรมการ ESG
มีหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลัก
บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอ่  สงัคมและสิ่งแวดล้อม

      คณะกรรมการบริหาร
มีหน้าที่ในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกล
ยทุธ์และทิศทางการด าเนินธุรกิจ  รวมทัง้สร้างระบบการท างานของ
บริษัทและบริษัทยอ่ย ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั

      คณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าที่ให้ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้
ของรายงานทางการเงินของบริษัทความเพียงพอของระบบควบคมุ
ภายในการปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 
      

2.คณะกรรมการชุดย่อย
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ประธาน นายสาธิต  ชาญเชาวน์กลุ
คณะกรรมการบริษัท

ประธาน ดร.สมชยั  ไทยสงวนวรกลุ
คณะกรรมการบริหาร

ประธาน นายชยัศักด์ิ  องัค์สวุรรณ
คณะกรรมการสรรหา&ค่าตอบแทน

ประธาน นายสามิตต์  ผลติกรรม
คณะกรรมการ ESG

นายสมบญุ  เกิดหลนิ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง

นายสชุาติ  บญุบรรเจิดศรี
คณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

นายสมบญุ  เกิดหลนิ
รองประธานกรรมการบริหาร

นายเคนจิ  โคดามะ
รองประธานกรรมการบริหาร

นายสามิตต์  ผลติกรรม
รองประธานกรรมการบริหาร

นายสรุพล  แย้มเกษม
ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร

นายรัฐภมูิ  นนัทปถวี
กรรมการผู้จดัการฝ่ายบญัชี และการเงิน

รายงานความยัง่ยืน   ประจ าปี 2559

โครงสร้างการก ากับดแูลกจิการ
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● แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี
● นโยบายการก ากบัดแูลกิจการและผลการปฏิบตัิตามนโยบาย
● นโยบายเก่ียวกบัการดแูลสิ่งแวดล้อมและสงัคมและการปฏิบตัิตาม
     นโยบาย
● รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน
     แสดงควบคูก่บัรายงานของผู้สอบบญัชีในรายงานประจ าปี
● การเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
     ชดุยอ่ยจ านวน ครัง้ของการประชมุและจ านวนครัง้ที่กรรมการแตล่ะ
     ทา่นเข้าร่วมประชมุในปีที่ผา่นมา
● เปิดเผยนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนแกก่รรมการและผู้บริหารระดบัสงู

รายงานความยัง่ยืน   ประจ าปี 2559

สิทธิของผู้ถอืหุ้น

          คณะกรรมการตระหนกัและให้ความส าคญัถึงสิทธิคณะกรรมการตระหนกัและให้ความส าคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้นทกุราย ทัง้นักลงทนุชาว
ไทย นักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบนั และจะไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือ ริดรอนสิทธ์ิของผู้ ถือหุ้น 
รวมถึงไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการจ ากัดโอกาสของผู้ ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทและการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น โดยสิทธิขัน้
พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ การซือ้ขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมลูของกิจการอย่างเพียงพอ ก ารเข้า
ร่วมประชมุเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองที่มีผลกระทบต่อ บริษัท เช่น 
การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพ่ิมทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นทกุรายยงัได้รับสทิธิอยา่งเทา่เทียมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัทและกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

          สิทธิในการรับทราบข้อมลู วนั เวลา สถานที่และวาระการประชมุ ตลอดจนข้อมลูทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองที่ต้องตดัสินใจในที่ประชมุแก่ผู้
ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้าอยา่งเพียงพอและทนัเวลา โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และวิธีการในการเข้าร่วมประชมุ การมอบ
ฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชุม รวมถึงขัน้ตอนลงมติ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมลูดงักล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะ จดัส่ง
เอกสาร เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุลว่งหน้าอยา่งเพียงพอก่อนได้รับข้อมลูในรูปแบบเอกสารจากบริษัท

          สิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น แสดงความเห็น ตัง้ค าถาม ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตดัสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัต่าง 
ๆ โดยประธานในที่ประชมุจดัสรรเวลาให้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและตัง้ค าถามในที่ประชมุ ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกั บ
บริษัทได้ รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งค าถาม รวมทัง้การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและ
คณุสมบตัิที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ โดยกรรมการของบริษัททกุคนควรเข้าร่วม
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือตอบค าถามผู้ ถือหุ้นในเร่ืองที่เก่ียวข้อ

          การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส คณะกรรมการดแูลให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูส าคญัที่เก่ียวข้องกบับริษัททัง้ข้อมลูทางการเงนิและข้อมลูที่
มิใชข้่อมลูทางการเงินอยา่งถกูต้องครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส โดยการเผยแพร่ข้อมลูผ่านชอ่งทางของตลาดหลกัทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท โดย
มีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือให้นกัลงทนุและผู้ที่เก่ียวข้องได้มีข้อมลูตดัสินใจอยา่งเพียงพอและเทา่เทียมกนัการเปิดเผย
ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูที่มิใชข้่อมลูทางการเงินที่ส าคญัมีดงันี ้

          นอกจากนีบ้ริษัทได้จดัตัง้หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์เพ่ือท าหน้าที่สื่อสารประชาสมัพนัธ์ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ 
นกัวเิคราะห์ และประชาชนทัว่ไป ผา่นชอ่งทางตา่งๆ การประชมุนกัวิเคราะห์ การประชมุทางโทรศพัท์การตอบค าถามทางโทรศพัท์และผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น
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รายงานความยัง่ยืน   ประจ าปี 2559

          คณะกรรมการก าหนดให้มี “จรรยาบรรณธุรกิจ” เพ่ือให้บคุลากรทกุระดบัได้ยดึถือเป็นหลกัปฏิบตัิงานนัน้ และเพ่ือให้มัน่ใจวา่บคุลากร
ของบริษัทฯ ได้รับทราบนโยบายการด าเนินงานของบริษัทฯ และไมป่ฏิบตัิงานที่ขดักบันโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ บคุลากรทกุระดบั
จงึต้องเปิดเผยรายการที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ตามจรรยาบรรณธุรกิจในเร่ืองความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ ดงันี ้

● กรรมการและพนกังานพงึหลกีเลีย่งการกระท าใดๆอนัเป็นการขดัตอ่ผลประโยชน์ของบริษัท ไมว่า่จะเกิดจากการ
    ติดตอ่กบัผู้ เก่ียวข้องทางการค้าของบริษัท เชน่ คูค้่า ลกูค้า คูแ่ข่งขนั หรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมลูที่ได้จากการ
    เป็นกรรมการ หรือพนกังานในการหาประโยชน์สว่นตน และในเร่ืองการท าธุรกิจที่แข่งขนักบับริษัทหรือการท างานอ่ืน
    นอกเหนือจากงานของบริษัท ซึง่สง่ผลกระทบกระเทือนตอ่งานในหน้าที่
● กรรมการและพนกังานพงึละเว้นการถือหุ้นในกิจการคูแ่ข่งของบริษัท หากท าให้กรรมการและพนกังานกระท าการ 
    หรือละเว้นการกระท าการทีค่วรท าตามหน้าที ่หรือมีผลกระทบกระเทือนตอ่งานในหน้าที ่ในกรณีที่กรรมการและ
    พนกังานได้หุ้นนัน้มาก่อนการเป็นกรรมการและพนกังาน 
● หรือก่อนที่บริษัทจะเข้าไปท าธุรกิจนัน้ หรือได้มาโดยทางมรดก กรรมการและพนกังานต้องรายงานให้ผู้บงัคบับญัชา
    ตามล าดบัชัน้ทราบ

          บริษัทได้เข้าร่วมงาน Opportunity Day เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานให้แกน่กัลงทนุ 
นกัวเิคราะห์ และ สื่อมวลชนทราบ โดยในปี 2559 บริษัทได้เข้าร่วมงาน จ านวน 4 ครัง้ดงันี ้

1 ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต และอยา่งสดุความสามารถ และด าเนินการใด ๆ ด้วยความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย
2 รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงสถานการณ์ขององค์กรโดยสม ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
3 รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กร ทัง้ในด้านบวกและลบ ด้วยเหตผุลสนบัสนนุอยา่งเพียงพอ
4 ให้ความส าคญัสทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นดงันี ้

4.1 สิทธิการซือ้ขายหรือโอนหุ้น
4.2 สิทธิการมีสว่นแบง่ในก าไรของกิจการ
4.3 สิทธิการได้รับขา่วสาร ข้อมลูของกิจการอยา่งเพียงพอ 
4.4 สิทธิการเข้าร่วมประชมุเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และ
4.5 เร่ืองที่มีผลกระทบตอ่บริษัท 
4.6 สิทธิการรับทราบกฎเกณฑ์และวธีิการในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น
4.7 สิทธิในการแสดงความคิดเหน็และซกัถามในการประชมุผู้ ถือหุ้น

นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถอืหุ้น 

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การพบปะนักลงทนุ (Opportunity Day)

คร้ังที่ เสนอผลประกอบการ วนั สถานที่

1 ประจ าปี 2558 15 กุมภาพนัธ์ 2559 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

2 ประจ าไตรมาส 1/2559 12 พฤษภาคม 2559 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

3 ประจ าไตรมาส 2/2559 สิงหาคม 2559 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

4 ประจ าไตรมาส 3/2559 11 พฤศจิกายน 2559 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
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รายงานความยัง่ยืน   ประจ าปี 2559

          การจดัเยี่ยมชมกิจการ (site visit) หรือการเยี่ยมชมโรงงาน จดัขึน้เพื่อเปิดโอการให้นักลงทนุ ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชม
กิจการและการด าเนินงานของบริษัท และยงัเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีระหวา่งกนั

โดยในปี 2559 บริษัทได้จดังาน site visit ทัง้หมด 4 ครัง้ดงันี ้

          บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตผลิตภณัฑ์ และ
บริการแบบครบวงจรในอุตสาหกรรมรถยนต์ ,เค ร่ืองท าความเย็น , 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “ESG 
100 Certificate” ประจ าปี 2559 นี ้ในฐานะเป็น 1 ใน 100 บริษัท
จดทะเบียนคณุภาพ ได้รับคดัเลือกว่ามีผลการด าเนินงานโดดเด่นทัง้ด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social 
and Governance: ESG) ทัง้นี ้ESG 100 เป็นการจดัอนัดบั
หลักทรัพย์ด้านการพัฒนาความยัง่ยืนของธุรกิจครัง้แรก เพื่อคดักรองหุ้น
คณุภาพ เล็งผลระยะยาว ที่ตระหนักถึงแนวทางด าเนินธุรกิจที่มีซี เอสอาร์ 
ควบคูก่บัผลประกอบการทางการเงินที่ดี และการประเมิน ESG ในปี 2016 
นี ้เป็นการยกระดบัจากการวิเคราะห์ข้อมลูด้าน ESG

การเย่ียมชมกจิการ (Site visit)

รางวัล ESG 100

คร้ังที่ วนั สถานที่

1 20 กุมภาพนัธ์ 2559 เยีย่มชมโรงงาน จงัหวดัระยอง

2 14 พฤษภาคม 2559 เยีย่มชมโรงงาน จงัหวดัสมุทรปราการ

3 20 สิงหาคม 2559 เยีย่มชมโรงงาน จงัหวดัระยอง

4 19 พฤศจิกายน 2559 เยีย่มชมโรงงาน จงัหวดัสมุทรปราการ
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3 การต่อต้านทุจริต คอร์รัปช่ัน

รายงานความยัง่ยืน   ประจ าปี 2559

นโยบายการก ากับดูแลกจิการ
          บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยึดมัน่ที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์ โปร่งใส่และเป็นไปตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดี บริษัทต่อต้านการให้หรือรับสินบนและคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ด้วยตระหนักดีว่า คอร์รัปชัน่และการให้หรือรับสินบนนัน้
เป็นภยัร้ายแรงที่ท าลายการแข่งขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรม รวมทัง้ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

          บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต” เม่ือวนัที่ 30
พฤษภาคม 2558และได้ผา่นการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption Council : CAC) ในการตอ่ต้านการทจุริต เม่ือวนัที่ 16 ตลุาคม 2558

ค าม่ันสัญญา
พวกเราชาว SNC ขอให้ค ามัน่สญัญาวา่

จะปฏิบตัิตนตามข้อบงัคบัของบริษัท, ตามกฎหมาย, ตามจริยธรรม, ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี
จะร่วมกนัตอ่ต้านและป้องกนั ยาเสพตดิและการทจุริตคอร์รัปชัน่ ไมใ่ห้เกิดขึน้ในบริษัทของเราตลอดไป เพื่อคณุภาพชีวิตที่ดขีึน้ ของพวกเราทกุคน

การแสดงพลัง ปลูกจติส านึกต้านภัยคอร์รัปช่ัน

          ยงัเปิดให้บคุคลทัว่ไป สามารถร้องเรียนเม่ือพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษัทฯ ตอ่กรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ จะรับฟังทกุข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และให้ความเป็นธรรมแก่ทกุ
ฝ่าย มีการก าหนดระยะเวลาด าเนินการที่เหมาะสม มีการรักษาความลบัและคุ้มครองผู้ ร้องเรียน โดยส่งอีเมล์ถึงประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ bsuchat@yahoo.com

          16 กรกฎาคม 2559 บ ริษัทฯ  จัดงานกิจกรรม Anti-

Corruption ขึน้ที่โรงงาน SPEC UMP IPC SSMA SCAN 
SAHP SAWHA B4 โดยมีพนกังานเข้าร่วม 100 ทา่น

          วนัที่ 11 กนัยายน 2559 พนกังานบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ 
จ ากดั (มหาชน) เข้าร่วมงานวนัตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ 2559 "กรรมสนอง
โกง" ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ
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4 แนวทางการด าเนินงาน เพื่อความยั่งยืน

รายงานความยัง่ยืน   ประจ าปี 2559

วิสัยทัศน์ด้านความย่ังยืน
SNC จะเป็นองค์กรธุรกิจที่มีความยั่งยืนที่มีความโดดเด่นด้วยการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความ

รับผิดชอบตอ่ ชมุชน สงัคมสิ่งแวดล้อม และ มีความมุง่มัน่ในความเป็นหนึ่งด้านการน านวตักรรมการพฒันาคนเพ่ือพฒันาสงัคมตอ่ไป

พันธกจิสู่ความย่ังยืน
          พฒันาความสามารถพนักงาน เพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจและปัญหาขาดแคลนแรงงาน วางแผนความก้าวหน้าในสาย อาชีพ 
เพ่ือให้พนกังานมีโอกาสเติบโตและมีคณุภาพชีวิตที่ดีให้พนกังาน มีสว่นร่วมในการบริหารธุรกิจเพื่อสร้างจิตส านึกความเป็นเจ้าของปฎบิตัติาม
นโยบาย การก ากบัดแูลกิจการที่ดี สร้างวฒันธรรมในการท างานอย่างโปร่งใส ต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ต่อผู้ มีส่วนได้เสียร่วมกับสถานศึกษา พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เพื่อลดปัญหาขาดแคลน
แรงงานฝีมือลดของเสียจากกระบวนการผลิต ควบคุมการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการใช้ทรัพยากรและลดผลกระทบ ต่อ
สิ่งแวดล้อมพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม

ปรัชญาในการด าเนินงานด้านความย่ังยืน 
          เอส เอ็น ซี ด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมต่อผู้ มีส่วนได้เสีย บริหารองค์กรด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สร้าง
นวตักรรมสินค้าที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม และมีความมุง่มัน่ในการเป็นแบบอยา่งในการพฒันาคน เพื่อให้คนพฒันาสงัคมตอ่ไป  
          เพราะ  คน  หรือพนกังาน คือผู้ มีสว่นได้เสียที่ส าคญัที่สดุขององค์กร เป็นผู้ผลิตและสง่สินค้าให้แก่ลกูค้า ซึ่งมีความสมัพนัธ์โดยตรงกับ
ความยัง่ยืนของกิจการ ดงันัน้การบริหารองค์กรด้วยความโปร่งใส เผยแพร่ข้อมลูและผลการด าเนินงานให้พนกังานทกุคนทราบ และให้โอกาส
พนักงานเป็นผู้จัดท าแผนธุรกิจ “ระบบการบริหารแบบ Mini MD ” นอกจากจะท าให้พนักงานมีความรู้สึกเป็นเจ้าของแล้ว ยังท าให้
พนกังานทราบถึงความต้องการของลกูค้า สามารถผลิตสินค้าที่มีคณุภาพตรงตามความต้องการ สง่ผลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเน่ือง พร้อม
กบัความก้าวหน้าของพนกังานเอง

รางวัลแห่งความภาคภมูใิจ 2559

          ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้คดัเลือก บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั 
(มหาชน) ให้อยูใ่นรายชื่อหุ้นยัง่ยืน หรือ Thailand Sustainability
Investment (THSI) เพ่ือยกยอ่งและประกาศเกียรติคณุที่ด าเนินธรุกิจอยา่ง
ยัง่ยืนโดยค านึงถึง ESG

Thailand Sustainability Investment (THSI)
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รายงานความยัง่ยืน   ประจ าปี 2559

นโยบายการพฒันาที่ยั่งยืน
กลยุทธ์หลักในการขับเคล่ือนองค์กรสู่ความย่ังยืน

แผนแม่บท

2557 2558 2559 - 2560ปี
แผน

Environment
ปลกูจิตส านกึปฏิบติัตามกฎหมาย
ป้องกนัมลภาวะสูส่ิ่งแวดล้อม

Social

Governance

ใช้ศกัยภาพทางธุรกิจเพื่อพฒันา
บคุลากร พฒันาเยาวชนด าเนิน
ธุรกิจโดยค านึงถึงผู้มีสว่นได้สว่นเสยี

ลดการใช้พลงังานปรับปรุง
กระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อ
สิง่แวดล้อม วิจยัและพฒันา
ผลติภณัฑ์ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม

สร้างนวัตกรรมในการด าเนินธุรกิจ
ร่วมกบัลกูค้า และคู่ค้าเพื่อคิดค้น
ผลติภณัฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรกบั
สิง่แวดล้อม

ริเร่ิมโครงการพฒันาผู้มีสว่นได้สว่น
เสยีที่ส าคญัพบปะชมุชน และ
เปลีย่นความคิดเห็น

ด าเนินธุรกิจร่วมกบัผู้มีสว่นได้สว่น
เสยีและชมุชนอย่างเกือ้กลู

ดแูลกบัก ากบักิจการภายใต้
หลกัธรรมมาภิบาล สร้างวฒันธรรม
องค์กรโปร่งใสปลกูจิตส านกึต่อต้าน
การทจุริตคอรัปชัน่

สง่เสริมคู่ค้าให้มีการก ากบัดแูล
กิจการที่ดีไม่ละเมิดต่อสทิธิของผู้มี
สว่นได้สว่นเสยีและสทิธิมนษุยชน

เป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นและ
เป็นแบบอย่างด้านการก ากบัดแูล
กิจการที่ดี
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5 การด าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย  

รายงานความยัง่ยืน   ประจ าปี 2559

ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง แนวทางปฏิบัติ

พนักงาน ● ผู้บริหารมีการประชมุหน้าแถว
  (morning talk) 
กบัพนกังานทกุเช้าวนัจนัทร์ 

  หรือเปิดงานวนัแรกหลงัจาก 
  วนัหยดุยาว
● กิจกรรมตา่งๆ
● บริษัท

● การจา่ยคา่ตอบแทนที่ดี
● มีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 
    ได้รับการพฒันาความรู้
    ความสามารถให้สอดคล้องกบั
    การ เติบโตในอาชีพการงาน
● คณุภาพชีวิตในการท างานที่ดี

● จา่ยคา่ตอบแทนและสวสัดิการ
    อยา่งเหมาะสม
● สง่เสริมให้เติบโตตามสายงานที่
    สอดคล้องกบัความรู้ความสามารถ
    ของพนกังาน
● เปิดโอกาสให้พนกังานมีสว่นร่วม
    ในการจดัการด้านสวสัดิการและ
    คณุภาพชีวติในการท างาน เชน่ 
    การเข้าร่วมคณะกรรมการสวสัดิ
    การ คณะกรรมการอาชีวอนามยั
    และความปลอดภยั

ผู้ถือหุ้น 
นักลงทุน

● การประชมุสามญัประจ าปี
● รายงานประจ าปี
● กิจกรรมนกัลงทนุพบผู้บริหารราย
    ไตรมาส
● การร่วมงาน road show

● ผลตอบแทนจากการลงทนุที่ดี  
    อยา่งตอ่เน่ือง
● มีการก ากบัดแูลกิจการที่ดี
● มีการเปิดเผยข้อมลูที่เพียงพอ
    ตอ่การตดัสินใจลงทนุ

● ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นตามนโยบาย
    จรรยาบรรณทางธุรกิจ
    รวมทัง้เคารพสทิธิของผู้ ถือหุ้น
    ในการได้รับข้อมลูที่จ าเป็น
    ถกูต้องตามความจริง  
    ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
    ไทย(ตลท.)และส านกังาน
    คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
    และตลาดหลกัทรัพย์(ก.ล.ต.) 
    ก าหนด

ลูกค้า ● การสื่อสารตามแผนงาน
● การพบปะลกูค้าในแตล่ะสปัดาห์ 
    / เดือน
● การเข้าพบของลกูค้าในวาระตา่งๆ
● การส ารวจความพงึพอใจของ
    ลกูค้า

●สินค้ามีคณุภาพและจดัสง่ตรง
   ตามเวลาในราคาที่เหมาะสม

● พฒันาสินค้าและบริการเพ่ือตอบ
    สนองความต้องการที่หลากหลาย 
    อยา่งตอ่เน่ืองตลอดจนร่วมด าเนิน
    ธุรกิจบนหลกัความไว้วางใจและ
    ชว่ยเหลือเกือ้กลูกนั
● ให้ความส าคญัของ “คูค้่า”
    ในฐานะพนัธมิตร โดยปฏิบตัิกบั
    คูค้่าอยา่งเป็นธรรมและเสมอภาค
    เพื่อสร้างความเชื่อถือพฒันาและ
    รักษาสมัพนัธภาพที่ดตีอ่กนั โดย

          ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียมีความส าคญัอยา่งยิ่งตอ่ความยัง่ยืนของบริษัทเพ่ือให้การด าเนินธุรกิจร่วมกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเป็นไปอยา่งเกือ้กลู
จงึได้ก าหนดวธีิการมีสว่นร่วมกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี และพิจารณาประเด็นทีส่ าคญัไว้ดงันี ้
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รายงานความยัง่ยืน   ประจ าปี 2559

ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง แนวทางปฏิบัติ

สังคมชุมชน ● รับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน
     การมีสว่นร่วมกบัชมุชนตามแผน
     งานของบริษัท

●การด าเนินธุรกิจไมก่่อให้เกิด
   ผลกระทบตอ่คณุภาพชีวิตของ
   ชมุชน สิ่งแวดล้อมและสงัคม
●สนบัสนนุกิจกรรมของชมุชน

● ด าเนินโครงการเพ่ือชมุชน
    ให้การสนบัสนนุในด้านอาชีพ
     การศกึษา และอ่ืนๆ ตามโอกาส
● ติดตามดแูลคณุภาพสิ่งแวดล้อม

คู่ค้า ● การสื่อสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอ
     นิกส์และโทรศพัท์
● การประชมุร่วมกบัคูค้่าตาม
     แผนงานบริษัท

●การคดัเลือกที่เป็นธรรมและ 
   โปร่งใส
●เง่ือนไขการช าระเงินเป็นทีย่อมรับ
    ได้

● ค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั
● สร้างโอกาสในการแลกเปลีย่นองค์
     ความรู้ ประสบการณ์ 
     และความเชี่ยวชาญ
●มีสว่นร่วมและสนบัสนนุในกิจกรรม
    สร้างสรรค์ของคูค้่าอยา่งตอ่เน่ือง
● สง่เสริมนโยบายการแข่งขนัทาง
    การค้าอยา่งเสรี และเป็นธรรม

คู่แข่ง ● การด าเนินงานทางธุรกิจ ●ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบ
    กติกาของการแข่งขนัทีด่ี

●ไมแ่สวงหาข้อมลูที่เป็นความลบั
    ของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยวธีิการ
    ที่ไมส่จุริต หรือไมเ่หมาะสม เชน่
    การจา่ยสินจ้างให้แกก่รรมการและ
    พนกังานของคูแ่ข่ง
●ไมท่ าลายชื่อเสียงของคูแ่ข่งทาง
    การค้า ด้วยการกลา่วหาในทาง
    ร้าย

หน่วยงาน
ราชการ

● การจดัสง่รายงานให้กบัหน่วยงาน
     ราชการ
● การเข้าร่วมในกิจกรรมและ
    โครงการของหนว่ยงานราชการ

●ปฏิบตัิตามข้อก าหนดของ 
    กฎหมายที่เก่ียวข้อง

●ปฏิบตัิตามกฎหมายและรายงาน 
    ผลปฏบิตัิงานอยา่งเคร่งครัด
●จา่ยภาษีและคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ  
    ตามระเบยีบและกฎเกณฑ์ทีภ่าครัฐ
    ก าหนด

ส่ือมวลชน ● กิจกรรมนกัลงทนุพบผู้บริหาร
     รายไตรมาส
● Company visit
● การสมัภาษณ์ตามสื่อตา่งๆ

●เปิดเผยข้อมลูข่าวสารอยา่ง
    โปร่งใส ถกูต้อง รวดเร็ว

●ปฏิบตัิตอ่สื่อมวลชนทกุแขนงอยา่ง
   เป็นธรรมและเทา่เทยีม
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6 ประเดน็ความยั่งยืนที่ส าคัญ

รายงานความยัง่ยืน   ประจ าปี 2559

ประเดน็ที่มีนัยส าคัญต่อองค์กร

1.1 การก ากบักิจการทีด่ี
1.2 การบริหารความเสี่ยง
1.3 การตอบสนองความต้องการของลกูค้า
1.4 การปฏิบตัิตอ่คูค้่าอยา่งเป็นธรรม
1.5 การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่
1.6 การขาดแคลนแรงงานฝีมือ
1.7 การพฒันา นวตักรรมทางธุรกิจและสงัคม

1 ด้านเศรษฐกิจ

2.1 การพฒันาศกัยภาพพนกังาน
2.2 การปฏิบตัิตอ่แรงงานและสิทธิมนษุยชน
2.3 การรักษาคนเก่ง / คนดี
2.4 ความปลอดภยัและชีวอนามยั
2.5 การด าเนินธุรกิจที่ไมมี่ผลกระทบตอ่ชมุชน
2.6 การมีสว่นร่วมเพื่อพฒันาชมุชนหรือแก้ไขปัญหาสงัคม
      อยา่งยัง่ยืน
7.

2 ด้านสังคม

3.1 การอนรัุกษ์พลงังาน
3.2 การปฏิบตัิตามกฎหมาย
3.3 กระบวนการผลติที่สะอาด
3.4 นวตักรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม
3.5 การดแูลระบบนิเวศ

3 ด้านสิ่งแวดล้อม

ระดบัผลกระทบตอ่องค์กร ในด้านสงัคม เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อม

ระ
ดบั
ผล
กร
ะท
บต
อ่ค
วา
มค
าด
หว
งัข
อง
กล
ุ่มผ
ู้มีส
ว่น
ได้
เสี
ย

ส าคัญ ส าคัญมาก

ส า
คัญ

ส า
คัญ

มา
ก

          ในปี 2559 บริษัทได้ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทัง้ภายใน และภายนอกองค์กร ยึดหลกัการมีส่วนร่วมกับผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียเป็นส าคัญ จึงได้เก็บข้อมูลจากการประชุมหรือกิจกรรมจากการมีส่วนร่วมกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพื่อน ามาวิเคราะห์ล าดับ
ความส าคญัในการจดัการด้านความยัง่ยืนขององค์กร ในรูปแบบ Materiality  Matrix  ดงัตารางภาพตอ่ไปนี ้

Materiality  Matrix

1.1

1.2

1.3

1.4

1.7

1.6

2.12.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

3.43.5
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7 ด้านเศรษฐกจิ
Economic management

Electricity cost down 60 %
All customer satisfaction score “A” 

รายงานความยัง่ยืน   ประจ าปี 2559
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7.1 การบริหารความเส่ียง

รายงานความยัง่ยืน   ประจ าปี 2559

          บริษัทมีการประเมินความเสีย่ง ทัง้ปัจจยัความเสี่ยงที่มาจากภายนอกและภายในบริษัทและมีการวิเคราะห์เหตกุารณ์ที่จะท าให้ปัจจยัที่
เป็นความเสีย่งนัน้เกิดขึน้ผา่นการประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจ าเดือนและน าเสนอคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส 
นอกจากนี ้ บริษัทมีการก าหนดให้มีมาตรการในการติดตามเหตกุารณ์ที่เป็นสาเหตขุองปัจจยัความเสี่ยง และมาตรการในการลดความเสีย่ง
เหลา่นัน้ โดยบริษัทได้แจ้งให้พนกังานทกุคนที่เก่ียวข้องรับทราบและปฏิบตัติามมาตรการบริหารความเสีย่งที่ก าหนดไว้ ทัง้นี ้ บริษัทมีการ
ติดตามแตล่ะหนว่ยงาน ถึงการปฏิบตัติามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ ผา่นการประชมุระดบัผู้บริหารและระดบัคณะกรรมการอยา่ง
สม ่าเสมอ

การประเมินความเสี่ยง  (Risk  Assessment)

เลขาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสมบญุ  เกิดหลนิ

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

นายสมชาย  งามกิจเจริญลาภ นายสามิตต์  ผลิตกรรม น.ส.อจัฉรา  นิวงษา
กรรมการ กรรมการ กรรมการ

โครงสร้างคณะท างานบริหารความเสี่ยง

คณะท างานบริหารความเสี่ยง

Manager & Mini MD

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง

คณะท างานจดัการความเส่ียง ORC West Site
Manager & Mini MD

คณะท างานจดัการความเส่ียง ORC East Site

การบริหาร
องค์กร

การก ากับ
ดูแล และการ

รายงาน

กระบวนการ
บริหารความ

เส่ียง

ปัจจัย
สนับสนุน

ทกัษะ ความรู้ บคุลากร
เคร่ืองมือต่างๆ
ระบบการบริหารข้อมลู
การสื่อสาร
วฒันธรรมการบริหารความเสี่ยง

การก าหนดวตัถปุระสงค์
การบง่ชีค้วามเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
การตอบสนองความเสี่ยง

การติดตาม และการรายงาน

วิสยัทศัน์ พนัธกิจและค่านิยม

นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร

กลยทุธ์ในการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ

การรายงาน
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การจัดล าดับความเส่ียง ประจ าปี 2016

รายงานความยัง่ยืน   ประจ าปี 2559

การจัดการความเสี่ยง

ความเส่ียงระดับสูง 
และสูงมาก

  มนีโยบาย หรอื การ
ลงทนุในโครงการเพือ่

จัดการความเสีย่ง

( Project )

ความเส่ียง
ระดับกลาง และต ่า

ตดิตามการปฏบิตัติาม
แนวทางมาตรการ

ควบคมุ

( Take  Control )

ตดิตามการปฏบิตัิ
อยา่งตอ่เนือ่ง

( Follow up )

โอกาสเกิดความเส่ียง ( Likelihood )  

ผล
กร

ะท
บค

วา
มเ
สี่ย

ง 
( I

m
p
a
ct

)  

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

ระดับสูงมาก
(ผลกระทบรุนแรงมากท่ีสุด)

ระดับสูง
(ผลกระทบรุนแรง)

ระดับปานกลาง
(ผลกระทบไม่รุนแรง)

ระดับต ่า
(ผลกระทบน้อยมาก)

<SR5>

<FCR1>

<SR3>

<SR7>

<SR1>

<SR4>

<OR4>

<SR2>

<SR6>

MR1 OR1

FR1

FR2

FCR2

OR3

FCR3

CR5

MR2

MR5

CR2

SER1

SER2

FCR4

CR1

CR3

OR5

MR3

OR2

CR4

FCR5

MR4

● ความเส่ียงด้านกลยุทธ์  (Strategic Risk) SR
● ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) OR
● ความเส่ียงด้านการเงนิ (Financial Risk) FR
● ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) CR
● ความเส่ียงด้านการทุจริต คอร์รัปช่ัน (Fraud & Corruption Risk) FCR
● ความเส่ียงด้านระบบสารสนเทศ ( MIS Risk) MR
● ความเส่ียงด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม ( Social Environment Risk) SER

ประเภทของความเสี่ยง

SR 1 : ความเสี่ยงจากการพึง่พาลกูค้ารายใหญ่
SR 2 : ความเสี่ยงจากการที่ไมส่ามารถหาลกูค้ารายใหม่
              งานใหมเ่พ่ิมเติมได้
SR 3 : ความเสี่ยงจากการลงทนุในธรุกิจใหม่
SR 4 : ความเสี่ยงจากการทีล่กูค้าย้ายฐานการผลติ
SR 5 : ความเสี่ยงจากภาวการณ์แขง่ขนัที่เพ่ิมมากขึน้
SR 6 : ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั
SR 7 : ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มี
              ผลกระทบตอ่ธุรกิจ

 ความเส่ียงด้านกลยุทธ์  (Strategic Risk) ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 

OR 1 : ความเสี่ยงจากการเก็งก าไร
OR 2 : ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน / ชา่งฝีมือ
               ในสายการผลิต
OR 3 : ระบบไฟฟ้าไมเ่สถียร ท าให้สายการผลิต
                หยดุชะงกั เคร่ืองจกัรเสียหาย
OR 4 : ความเสี่ยงจากการขาดผู้สบืทอดทายาท
               ทางธุรกิจ
OR 5 : ความเสี่ยงในโครงการก่อสร้างตา่งๆ

SR OR
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รายงานความยัง่ยืน   ประจ าปี 2559

ประเภทของความเสี่ยง

FR 1 : ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตรา
              ตา่งประเทศ
FR 2 : ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ / สภาพคลอ่ง

CR 1 : ความเสีย่งจากปฏบิตัิไมส่อดคล้องกบันโยบาย
              ด้านภาษีอากร
CR 2 : ความเสีย่งจากการปฏิบตัิไมส่อดคล้องกบั
               นโยบายสง่เสริมการลงทนุ
CR 3 : ความเสีย่งจากการปฏิบตัิไมส่อดคล้องกบั
              กฎหมายแรงงาน
CR 4 : ความเสีย่งจากการปฏิบตัิไมส่อดคล้องกบั
              กฎหมายข้อก าหนดโรงงานอตุสาหกรรม
CR 5 : ความเสีย่งจากการปฏิบตัิไมส่อดคล้องกบั
              ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์

 ความเส่ียงด้านการเงนิ (Financial Risk) 
FR CR

ความเส่ียงด้านฝ่าฝืนกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

ความเส่ียงด้านการทุจริต คอร์รัปช่ัน (Corruption Risk)
FCR

FCR 1 : ฝ่าย Production ความเสี่ยงจากการไม่
                 ตรวจสอบด้านราคาและปริมาณ ในการขายเศษ
                 (SCRAP) จากการผลติ
FCR 2 : Mini MD & Marketing มีโอกาสตกแตง่
                 ตวัเลขผลการด าเนินงาน
FCR 3 : ฝ่ายบริหาร & บญัชีการเงิน ความสแยงจากการ
                 จา่ยเงินสินบนหรือเงินอ านวยความสะดวกให้กบั
                 เจ้าหน้าที่รัฐ
FCR 4 : ฝ่ายบริหาร , ฝ่ายจดัซือ้ และทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง
ความเสี่ยงจากฝ่ายจดัซือ้หรือผู้ อ่ืน เรียกหรือรับสินบนหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดเป็นการสว่นตวัจากผู้จ าหนา่ยหรือผู้ ให้บริการ
FCR 5 : ความเสีย่งจากภาวการณ์แข่งขนัทีเ่พ่ิมมากขึน้

MR
ความเส่ียงด้านฝ่าฝืนกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

MR 1 : ความเสี่ยงระบบสารสนเทศหายหยดุชะงกัอนั
                เกิดจากเหตกุารณ์ไฟไหม้
MR 2 : ความเสี่ยงจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรืออปุกรณ์
                การปฏิบตัิงานขดัข้อง ไมส่ามารถท างานได้
                ตามปกติ (ในสภาวะปกติ)
MR 3 : ความเสี่ยงข้อมลูสารสนเทศสญูหาย
MR 4 : ความเสี่ยงด้านความปลอดภยัในการเข้าถึง
                ข้อมลูของระบบสารสนเทศ
MR 5 : ความเสี่ยงการใช้ซอฟท์แวร์ละเมิดลขิสิทธ์ิ

 ความเส่ียงด้านสังคม และส่ิงแวดล้อม 
( Social Environment Risk)

SER

SER 1 : ความเสี่ยงการแพร่กระจายข้อมลูพิษด้าน
                สิ่งแวดล้อมไปยงัชมุชน
SER 2 : ความเสี่ยงการถกูร้องเรียนจากชมุชนที่อยูอ่าศยั
                ใกล้โรงงาน สง่ผลให้เสียชื่อเสียงภาพลกัษณ์ของ
                บริษัท

การบริหารความเส่ียง (Risk Management)
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          ความเสี่ยงที่ไมเ่คยเกิดขึน้มาก่อนในอดีต จะกลายเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้จริงในอนาคต ซึง่บางความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้นัน้
จะกระทบกบัธุรกิจของบริษัท

.

รายงานความยัง่ยืน   ประจ าปี 2559

การเมืองและ
กฎหมาย

เศรษฐกิจ
ตกต ่าทั่วโลก

Economic

วิกฤตกิารณ์
สภาพคล่อง

สถาบันการเงิน
Liquidity & 
strict credit

ขาดแคลน
ทรัพยากร
Insufficient 
resources

ภัยพบัิติ
Disaster

Emerging 
risk

 7.2 Emerging Risk

Politics & Legal

เ ชิ ญ ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ  ท่ี มี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์  มี ค ว า ม รู้
ความส ามารถ  มา ร่ วม เ ป็ น
คณะกรรมการบริษัทและเป็นท่ี
ปรึกษาของบริ ษัท  ฯ  เ พ่ือ ใ ห้
ค าแนะน าแนวทางแก่ผู้ บริหาร
ระดับสูง เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ
ในการก าหนดทิศทางขององค์กร

>>> มุง่รักษาฐานลกูค้าเดิม
>>> หาลกูค้าใหมเ่พิ่มเติม  
    
>>> การลดภาระหนีส้ินของ
บริษัท
( การช าระคืนหนีเ้งินกู้ ให้เร็วขึน้ )

การบริหารวงจรเงินสด
( Cash Conversion 

Cycle : CCC ) >>> 
เพ่ือให้ธุรกิจมีเงินหมนุเวียน เกิด
สภาพคลอ่ง โดยลดการพึง่พิง
จากแหลง่เงินทนุอ่ืน
Source  of  fund
เลือกแหลง่เงินทนุท่ีมีความ
เข้มงวดน้อย
- จากตลาดทนุ 50 %
- จากตลาดเงินและธนาคาร
       S/T  Loan   20%

 L/T   Loan   30%

>>>  ณ ปัจจุบนักลุม่บริษัท  
SNC มี Location การผลติ 
หลกั ๆ อยู่ 2 พืน้ท่ี  คือ
SNC Group ฝ่ังตะวนัตก 
ที่ตัง้  จ. สมทุรปราการ
SNC Group ฝ่ังตะวนัออก
ที่ตัง้  จ. ระยอง
โดยทัง้ 2 Location  มีระบบ
การผลิต  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ท่ี
พร้อมส าหรับการผลิตในแต่ละ
ผลติภณัฑ์สามารถสลบั
ปรับเปลี่ยนหมนุเวียนการผลิต
ชิน้งานได้ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าในแตล่ะท้องท่ี 
และ ลดความเสี่ยงท่ีอาจจะ
เกิดขึน้จากภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติ

แนวทางจัดการ
1. ใช้กลยทุธ์ขยายตวัในแนวด่ิง 
(Vertical Strategy) โดย
ใช้ยทุธวิธี Back ward  เข้า
เป็นเจ้าของทรัพยากร , ปัจจยั
การผลิต

2. ลงทนุในการจดัหาท่ีดิน ท่ี
เหมาะสมส าหรับจดัเก็บแหลง่น า้ 
ใกล้แหลง่น า้ธรรมชาติมีแหลง่น า้
หมนุเวียนตลอดปี

3. มีโครงการจดัสรรพืน้ท่ีใช้สอย 
รอบแหลง่น า้ เพ่ือการใช้
ประโยชน์ร่วมกนัของบริษัท และ 
ชมุชน

จากการวิเคราะห์ความเส่ียงที่ไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน บริษัทได้ก าหนดแนวทางรองรับ
ความเส่ียงต่างๆ ดังต่อไปนี ้
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 2016 - 2020 Continuous

● COSO ERM (31 Issue)
  (การบริหารความเสี่ยงทัง้องค์กร)

● Emerging risk (5 Issue)
  (ความเสีย่งเกิดใหมใ่นสภาวการณ์ 
    ไมแ่น่นอน)

2016

2017

2018 - 2020
ความส าเร็จเกิดจากความร่วมมือกัน
ของผู้บริหาร และพนักงานทุกๆคน

● Follow up manage risk

residual
  (การติดตามจดัการความเสี่ยงที่ยงั
   ไมไ่ด้รับการจดัการ)

● New risk assessment
(การประเมินความเสี่ยงใหมท่ี่เกิดขึน้)

● Training & KM

(Knowledge Management)
  การอบรม การจดัความรู้เร่ืองการบริหาร
  ความเสี่ยง

● Setting the Value to

organization
     สร้างเป็นคา่นิยมองค์กร

● Setting KPI evaluation
     ถือเป็นหวัข้อที่ทกุคนต้องปฏิบตัิ และ
     มีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน

Key Success factor for effective ERM
Tone At The Top + Relationship

SNC GROUP
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ได้รับรางวัลจากลูกค้า  
Air products

ได้รับรางวัลจากลูกค้า YAMAHA
ประจ าปี 2016

SR5 – ความเสีย่งจากคูแ่ขง่ทางการคา้จากตา่งประเทศ

รางวัลจากผลการด าเนินการด้านบริหารความเส่ียง

     มุ่งรักษาคุณภาพ  การส่งมอบ และบริการเพื่อ
รักษาฐานลูกค้า ตามนโยบายของบริษัท ต้องได้
รางวลั Supplier Award จากลกูค้า หรือต้อง
ได้รับการจดัอนัดบัอยูใ่นระดบัเกรด A จากลกูค้า

.

แนวทางการด าเนินการ

7.3 แนวปฏบิัตสิ าหรับบริหารความเส่ียง 



1 สง่มอบผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภาพตรงตาม หรือสงูกวา่ความคาดหมายของลกูค้า ภายใต้เง่ือนไขที่เป็นธรรม
2 ให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการที่ถกูต้อง เพียงพอ และทนัตอ่เหตกุารณ์แก่ลกูค้า เพ่ือให้ลกูค้ามีข้อมลูเพียงพอในการตดัสินใจ โดยไมมี่ 
    การกลา่วเกินความเป็นจริงทัง้ในการโฆษณา หรือในการสื่อสารชอ่งทางอ่ืน ๆ กบัลกูค้า อนัเป็นเหตใุห้ลกูค้าเกิดความเข้าใจผิดเก่ียวกับ
    คณุภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสินค้าและบริการ
3 รักษาความลบัของลกูค้าและไมน่ าไปใช้ประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ
4 ตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้วยความรวดเร็ว และจดัให้มีระบบและชอ่งทางให้ลกูค้าร้องเรียนเก่ียวกบัคณุภาพของสินค้าและบริการได้
    อยา่งมีประสิทธิภาพ
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กลยุทธ์ด้านคุณภาพของสินค้า (Quality)

7.4 การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

          ในการที่จะสร้างความเช่ือมัน่และความพงึพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้านัน้  บริษัทฯ จ าเป็นที่จะต้องผลิตสินค้าที่มีคณุภาพสงูสดุ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้าซึง่บริษัทได้มีการจดัท าระบบบริหารงานคณุภาพที่เป็นมาตรฐานสากลเพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจและวตัถปุระสงค์
ขององค์กรเกิดการพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดหลกั Plan-Do-Check-Action (PDCA) และ
ระบบ ISO ซึง่นอกจากจะท าให้ลกูค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคณุภาพตรงตามความต้องการแล้ว ยงัท าให้ลกูค้าเกิดความเชื่อมัน่ในตวับริษัท
ด้วย

          โดยบริษัทจะจัดสรรทรัพยากรทัง้คน เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับธุรกิจนัน้ๆเพื่อให้การผลิตสินค้าที่มีคุณ ภาพ 
นอกเหนือจากนีย้ังก าหนดนโยบายคณุภาพที่ชดัเจน เพื่อให้พนักงานทกุคนน าไปปฏิบตัิ มีการตรวจติดตามผลอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มัน่ใจว่า
คณุภาพของสินค้าจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของลกูค้าในทกุๆขัน้ตอน

นโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้า  

นโยบายคุณภาพ
เราจะผลิตสินค้าที่ลกูค้าพึงพอใจในคุณภาพและราคาบนมาตรฐาน

การผลิตที่ทนัสมัยและปลอดภยัส าหรับสภาพแวดล้อม 
            ข้อ1. คุณภาพที่ลูกค้าและผู้บริโภคพึงพอใจ

ข้อ2. ราคาที่เหมาะสมส าหรับลูกค้าและบริษัทฯ
     ข้อ3. ทนัสมัยในเคร่ืองจักรและวิธีการ

ข้อ4. พอใจในการบริการและความตรงต่อเวลา
     ข้อ5. ความปลอดภัยส าหรับทุกฝ่าย
 ข้อ6.สภาพแวดล้อมที่ดีทัง้ภายในและภายนอกบริษัท

การฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้เข้าใจถึงระบบ
คุณภาพ  และจิตส านึกเร่ืองคุณภาพ
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สร้างจิตส านึกที่ดีด้านคุณภาพโดยพนักงานและผู้บริหารร่วมท่องนโยบาย



          พนกังานที่ปฎิบตัิงานในแต่ละ process ต้องปฎิเสธและไม่รับชิน้งานที่ไม่ได้คณุภาพจาก process ก่อนหน้าตนเองมาท าการผลิต 
หากพบปัญหาจะต้องบนัทกึรายละเอียดของปัญหาลงในเอกสาร  Process Reject Record  ระบุรายชื่อผู้ปล่อยชิน้งานที่ไม่ได้คณุภาพ
จาก process ก่อนหน้าตนเองซึง่ถือเป็น process reject  และแจ้ง Supervisor ทนัที
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Process reject

Customer Claim
นโยบายในการด้าน Customer Claim  

          ปลกูฝังค่านิยมด้วยการก าหนดค ามัน่สญัญา Zero Claim 
และมีการกล่าวค ามั่นสัญญาร่วมกันทุกเช้าใน Morning 
Meeting ผู้ บริหารและฝ่ายตรวจสอบและประกันคุณภาพมีการ
ตรวจติดตามการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง และมีการรายงานปัญหา
ผ่าน Line เปลี่ยนพนกังานจากการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย เป็นการ
ผลิตที่ใส่ใจคณุภาพสามารถ Self Inspection ได้ โดยให้ฝ่าย
ตรวจสอบและประกนัคณุภาพมีการตรวจติดตามการด าเนินการอย่าง
ตอ่เน่ืองก าหนดเร่ืองปัญหาคณุภาพ เป็นเร่ืองส าคญัในการประชมุทกุ
ระดบัตัง้แตฝ่่ายบริหารถึงระดบัปฏิบตัิการ

นโยบายปี 2017
● มุง่เน้นเร่ืองคณุภาพเป็นอนัดบัหนึง่
● สินค้าขายด้วยคณุภาพ แทนการขายจาก
    ความสมัพนัธ์(สินค้าขายด้วยตวัสินค้าเอง)
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7.5 การพัฒนานวัตกรรมทางธุรกจิ
          ในปี 2559 ที่ผ่านมาพนักงาน และนักศึกษาในโครงการ SNC พระจอมเกล้าธนบุรี ได้น าความรู้จากที่ศึกษามาพัฒนา
นวัตกรรมในการผลิต  ภายใต้ความร่วมมือของคณะอาจารย์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และหัวหน้างาน ซึ่งเป็น
จดุเร่ิมต้นในการให้พนกังานมีสว่นร่วมกบับริษัท  โดยมีแผนด าเนินการภายในปี 2560
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 โครงการ Solar Roof Top
           เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั บริษัทฯ ได้ลงทนุตดิตัง้ระบบ Solar Roof Top ที่โรงงานจงัหวดัระยองเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าใช้
เอง เพ่ือเป็นการลดต้นทนุในการผลติ จากคา่ไฟฟ้าโดยตัง้เป้าหมายในการใช้ไฟฟ้าลดลง 60 % และโครงการดงักลา่วอีกยงัสามารถลดปริมาณ
ก๊าซ CO2 ได้ถึงปีละประมาณ 2,000 tCO2 ตอ่ปี ซึง่โครงการนีจ้ะเร่ิมด าเนินการ และเห็นผลลพัธ์ในปี 2560

Solar roof 3.43 MV
Is under installation
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จ านวนชั่วโมง
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8.1 การปฏิบตัด้ิานแรงงานและสทิธิมนุษยชน 
          บริษัทตระหนกัอยูเ่สมอวา่พนกังานทกุคนคือเพื่อนร่วมงาน และเป็นทรัพยากรที่มีค่าต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส าเร็จ  บริ ษัทจึงให้
การดแูลและการปฏิบตัิที่เป็นธรรมดงันี ้

●  เคารพสิทธิในการท างานตามหลกัสิทธิมนษุยชน
●  การให้ผลตอบแทนและสวสัดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมโดยค านึงถึงหลกัการจงูใจให้พนกังานปฏิบตัิงานอยา่งเต็มความสามารถเหมาะสม
     กบัระดบัหน้าที่ความรับผิดชอบ  สอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจ  และอยูใ่นระดบัที่สามารถแข่งขนั
●  ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สินของพนกังาน
●  การแตง่ตัง้ และโยกย้ายพนกังาน รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษ กระท าด้วยความสจุริต และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความรู้ ความสามารถ และ
     ความเหมาะสมของพนกังาน
●  ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด
● ให้ความส าคญัตอ่การพฒันาความรู้ ความสามารถ และทกัษะของพนกังาน โดยให้โอกาสอยา่งทัว่ถึง และสม ่าเสมอ

การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
          บริษัทยดึหลกัสิทธิมนษุยชนเป็นหลกัปฏิบตัิร่วมกนั  พนกังานทกุคนจะต้องไมก่ระท าการใดๆ หรือสง่เสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนษุยชนโดย
เคร่งครัด  โดยได้ก าหนดให้มีนโยบายและแนวทางในการปฏิบตัิดงันี ้
● บริษัทให้การดแูลข้อมลูสว่นตวัของพนกังาน  โดยถือเป็นความลบั ไมส่ง่ข้อมลูหรือกระจายข้อมลูสว่นบคุคลไปยงับคุคลอ่ืนที่ไมเ่ก่ียวข้อง  การ
    เปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมลูสว่นบคุคลจะกระท าได้เม่ือได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมลู
● บคุคลยอ่มอ้างศกัดิ์ศรีแหง่ความเป็นมนษุย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เทา่ที่ไมล่ะเมิดสิทธิและเสรีภาพของบคุคลอ่ืน
● บริษัทปฏิบตัิตอ่พนกังานทกุคนด้วยความเสมอภาค  ไมเ่ลือกปฏิบตัิไมว่า่จะเป็นเร่ืองของเชือ้ชาติ  สญัชาติ  ภาษา  ศาสนา  เพศ  อาย ุ และ
     การศกึษา
● พนกังานต้องปฏิบตัิตอ่กนัด้วยความเคารพ  ให้เกียรติซึง่กนัและกนั  ประพฤติตนเหมาะสมกบัหน้าที่การงานตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท
     และตามขนบธรรมเนียมประเพณี  โดยไมส่ร้างความเสื่อมเสียตอ่ภาพลกัษณ์บริษัท

นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน
มีการให้ผลตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่หมาะสมและเป็นธรรมดงันี ้

รถรับสง่พนกังานให้ครอบคลมุพืน้ที่พกัอาศยัของพนกังาน  สวสัดิการมงคลสมรสส าหรับพนกังานทกุระดบั
โรงอาหารที่ถกูสขุลกัษณะในราคาที่เหมาะสมจ าหน่ายที่บริษัทฯ สวสัดิการคลอดบตุรส าหรับพนกังานทกุระดบั
เงินชว่ยเหลือการศกึษาของบตุร สวสัดิการเงินชว่ยเหลือกรณีเสียชีวติของพนกังาน
ทนุการศกึษา (เรียนตอ่) ในระดบัตา่ง ๆ ในสถาบนัของรัฐบาล สวสัดิการครอบครัวเสียชีวิตส าหรับพนกังานทกุระดบั
สวสัดิการกองทนุส ารองเลีย้งชีพ เพ่ือให้พนกังานมีเงินเก็บเงินออม สวสัดิการคา่เชา่ที่พกัอาศยั
จดัให้มีการตรวจสขุภาพประจ าปีให้แกผู่้ปฏิบตัิงาน สวสัดิการโครงการร่วมทนุระหวา่งนายจ้างและลกูจ้าง
โบนสัประจ าปี

พนักงานมีส่วนร่วมในการประชุมเสนอการปรับปรุงความเป็นอยู่
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัท
          บริษัทรับพิจารณาความคิดเห็นจากคณะกรรมการตัวแทนพนักงานในการร่วมหารือกับ
ตัวแทนฝ่ายบริหารเพื่อปรับปรุงโรงอาหาร และมุมพักผ่อนในพืน้ที่ของบริษัทให้กับพนักงาน
          

29



รายงานความยัง่ยืน   ประจ าปี 2559

8.2 การดูแลสุขภาวะและความปลอดภยัในการท างาน
          จัดท านโยบายและแผนงาน ด้านการบริหารจัดการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานตลอดจน
การออกแบบเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ระเบียบปฏิบัติตลอดจนคู่มือความ
ปลอดภยั โดยมีการจดัฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจและ
ได้รับข้อมลูข่าวสารในเร่ืองความปลอดภยัที่เพียงพอ และก าหนดให้
เร่ืองความปลอดภยั ให้อยูใ่นหลกัสตูรการฝึกอบรมพนกังานใหม่

          จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย (Safety Week) เพื่อ
ส่งเสริมให้พนักงานและผู้ เก่ียวข้องตระหนักถึงความส าคัญในเร่ือง 
ความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในการท างาน และได้รับความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกบัเร่ืองอาชีวอนามยั

รายงานสถติอุิบัตเิหตุในการท างานปี 2559 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559

สมุทรปราการ 7 28 9 3 13 9 0 0 0 0 0 2 29 42

ชลบรีุ 16 0 5 0 1 0 1 0 0 0 2 0 25 0

ระยอง 25 44 9 2 4 3 2 0 0 0 0 3 40 52

รวม 48 72 23 5 18 12 3 0 0 0 2 5 94 94

หมายเหตุ  ปี 2559 โรงงานท่ีชลบรีุยา้ยมาตัง้โรงงานท่ีระยอง

หยุดงานไม่เกนิ3 วันไม่หยุดงานหน่วยงาน
รวม

จ านวนคร้ังที่เกดิอุบัติเหตุจากการท างานและระดับความรุนแรง

ทรัพย์สินเสียหายเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพหยุดงานเกนิ 3 วัน

กจิกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย

การอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
          บริษัทสนบัสนนุ และสง่เสริมกิจกรรมด้านความปลอดภยั
เพื่อส่งเสริมกระตุ้นพนักงานให้ในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
องค์ความรู้ ประกอบการปลกูจิตส านึกรักความปลอดภยั เพื่อให้
สามารถรู้ถึงของความเสี่ยง และปัญหาที่เป็นสาเหตุให้เกิด
อบุตัิเหตใุนการท างานพนกังานได้ อนัจะน ามาซึ่งความส าเร็จใน
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯอย่างยั่งยืน โดย
หน่วยงานความปลอดภัยจะเป็นผู้ ให้ความรู้ และค าแนะน าใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง เป็นการจัดการด้านความ
ปลอดภัยด้วยการปลูกฝังพฤติกรรมการท างานที่ถูกต้อง และ
ความปลอดภัย โดยมีกระบวนการตัง้แต่ค้นหาพฤติกรรมเสี่ยง
ของพนักงานและด าเนินการปรับปรุงให้พนักงานมีการเปลี่ยน
วิธีการท างานให้ปลอดภัยขึน้ พร้อมทัง้ส่งเสรอมให้มีการน า
พฤติกรรมความปลอดภยัที่ดี มาปฏิบตัิกนัจนเป็นวฒันธรรมของ
บริษัท

     

30



รายงานความยัง่ยืน   ประจ าปี 2559

 

          “คน” เป็นทรัพยากรที่มีคา่มากที่สดุขององค์กร บริษัท
จงึให้ความส าคญักบัการสร้างคน โดยก าหนดกรอบการด าเนินการ
ไว้ 3 ประการคือสร้างคนเก่ง สร้างวฒันธรรม และ สร้างความสขุ 
เพื่อให้พนักงานมีความสามารถและเติบโตไปพร้อมกับองค์กรบน
พืน้ฐานจริยธรรมอันดีตามวัฒนธรรมองค์กรที่ก าหนดไว้และมี
ความสขุในการท างานซึง่จะน ามาซึง่ความผกูพนัธ์ตอ่องค์กรพร้อม
ที่จะทุ่มเททัง้แรงกายและแรงใจในการท างานเพื่อความส าเร็จ
ร่วมกนั

8.3 การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

สร้างคนเก่ง
           บริษัทได้ก าหนดแนวทางการพฒันาบคุคลากรไว้เพื่อให้มัน่ใจได้
วา่ พนกังานทกุคนจะมีความสามารถเพียงพอส าหรับการพฒันาตนเอง
และพัฒนาองค์กร โดยได้ก าหนดหลักสูตร FDP และ 9BNsไว้
ส าหรับพนักงานใหม่และหลกัสตูร SDP, MDP, DDP  เพื่อพฒันา
อาชีพส าหรับพนักงาน3 ระดบั ได้แก่Top, Middle, First Line 
นอกจะนีย้ังมีการส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับความสามารถ ACP  ทัง้หมดนีเ้พื่อก าหนดเป็นแผนการ
พฒันาและฝึกอบรมประจ าปี 

Code Program Attendee

FDP Foundation Program New Comer

9BNs 9 Basic Needs First Step to L1

SDP Supervisor Development Program L4 to L5

MDP Mini MD Development Program L5 to L6

DDP Director Development Program L8 to L9

ACP Advance Competency Program L2 - L11

ระบบการวัดความสามารถด้วย Radar chart

           เพื่อสะท้อนระดับความสามารถของพนักงาน และเพื่อให้
พนักงานทราบ Gap ในการพฒันาตนเองอย่างโปร่งใส บริษัทฯจึงได้
น า Radar Chart มาใช้ในการวัด ความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
ทศันคติ และ พฤติกรรมของพนักงาน โดยท าการประเมินปีละ 2 ครัง้
และหลงัการประเมิน บริษัทฯ จะมีการพฒันาและฝึกอบรมให้พนักงาน
ให้มีระดับความสามารถที่สูงขัน้ ซึ่งความสามารถที่สูงขึน้จะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ สร้างรายได้ของพนกังานเอง

เอส เอ็น ซี พัฒนาคน 
คนพัฒนาสังคม
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โครงการ SNC-KMUTT
           ปัจจบุนั บริษัทฯ ได้ส่งพนักงานและนักศึกษาจากสถานศึกษาที่
ผ่านการคดัเลือก เข้าศกึษาต่อระดบัปริญญาตรี ในหลกัสตูรเทคโนโลยี
บัณฑิต โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและข้อผูกมัดใดๆ จ านวนทัง้สิน้ 83 คน 
ส าเร็จการศกึษาแล้ว 62 คน ซึง่พนกังานและนกัศกึษาที่สง่ไปศกึษาตอ่ 
เม่ือส าเร็จการศึกษาแล้วจะมีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่เป็น
ผู้บริหารระดบักลาง

กับความก้าวหน้าของพนักงาน 
โครงการฝึกอบรมที่เช่ือมโยงกลยุทธ์ขององค์กร

% การเข้ารับการอบรมของพนักงานในเครือ SNC
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          บริษัท ส่งเสริมความก้าวหน้าตามสายอาชีพ (Career path) 
ของพนักงานทุกระดับตัง้แต่ก้าวเข้ามาในองค์กร โดยได้ก าหนดเส้นทาง
การพัฒนาบุคลากรพร้อมโปรแกรมพัฒนาบุคคลากรในทุกระดับ ซึ่ง
โปรแกรมดังกล่าว ได้ก าหนดขึน้จากความจ าเป็นพืน้ฐาน 9 ประการ 
(SNC 9 Basic needs) ของพนักงานแต่ละระดบั เม่ือพนักงานมี
ผลงานที่โดดเด่นและผ่านกระบวนการพัฒนารายบุคคลตามที่บริษัทฯ 
ก าหนดไว้พนกังานก็จะมีโอกาสก้าวไปสูต่ าแหน่งงานที่สงูกวา่
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Radar Chart Development Road Map
          บริษัท ได้มีการวดัระดบัความสามารถ (Competency) ผ่าน Radar Chart Diagram โดยได้ก าหนดความสามารถต่างๆ
ครอบคลมุ Skill Knowledge และ Attitude เพ่ือส ารวจ Competency gapในการพฒันา และได้วางกระบวนการพฒันาอย่าง
ตอ่เน่ืองเพ่ือยกระดบั Radar Chart ของพนกังานเป็นรายบคุคลตัง้แตปี่ 2558 จนถึงปัจจบุนั
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          บริษัทฯก าหนดค่านิยมเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินการ และขับเคลื่อนค่านิยมผ่านการบริหารงานกิจกรรมและการ
รณรงค์อยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือปลกูฝังให้กบัพนกังานทกุคนปฏิบตัิจนบรูณาการเป็นวฒันธรรมอนัดีงามให้คนรุ่นหลงัปฏิบตัิสืบตอ่กนั

การสร้างวัฒนธรรม

ระบบ Mini MD
             เป็นระบบการบริหารแบบ Bottom Up พนกังานที่ผ่านการ
ฝึกอบรมและได้รับคดัเลือกให้ด ารงต าแหน่ง Mini MD มีหน้าที่ใน
การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ วางแผนธุรกิจ ก าหนดยอดขาย ก าไร 
ขาดทนุ ตลอดจนถึงรายได้ของพนักงานในหน่วยงาน ซึ่งระบบดงักล่าว
ท าให้พนกังานสามารถก าหนดรายได้ของตนเองและทีมงานได้ โดยอยู่
ภายใต้ค าแนะน าและการตรวจสอบของผู้บริหารที่มีประสบการณ์อย่าง
โปร่งใส ท าให้เกิดความผกูพนัธุ์และความจงรักภกัดีตอ่องค์กร

34

ประกวดรางวัลพนักงานดีเด่นประจ าไตรมาส
          บริษัท ได้มีนโยบายให้บริษัทในเครือทกุแหง่ จดัประกวดรางวลั
พนกังานงานดีเดน่ประจ าไตรมาส โดยพิจารณาจากการไมข่าด ลา มา
สาย ตลอดระยะเวลา 3 เดือน มีผลการปฏิบตัิงานดีเกรด B+ ขึน้ไป 
และสามารถสอบวดัความรู้ 9 Basic Needs ได้คะแนนสงูสดุ 
โดยจะมีการประกวดไตรมาสละ 1 ครัง้ พนักงานที่ได้รับเลือกจะได้
ประกาศนียบตัรพนักงานดีเด่นและเงินรางวลั 10,000 บาท เพื่อ
เป็นขวญัก าลงัใจในการท าดีตอ่ไป

กจิกรรม 5ส
          ปลกูฝังกิจกรรม 5ส ทัว่ทัง้องค์กรผ่านกิจกรรม Action Plan 
เพ่ือพฒันาคณุภาพสินค้าและบริการ และคณุภาพชีวิตของพนักงานซึ่ง
ในปี 2560 ยงัมีการด าเนินการอยา่งตอ่เน่ือง

         บริษัทฯ ได้จัดตัง้คณะกรรมการด้านต่อต้านคอร์รัปชั่นขึน้ 
เพื่อรณรงค์และปลูกฝ่ังค่านิยมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตนตาม
จริยธรรมอนัดีงาม

รณรงค์ต่อต้านการทจุริตต่อคอร์รัปช่ัน
พนักงานได้รับรางวัลพนักงานดีเด่น

จากประธานกรรมการบริหาร
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สร้างความสุข
          บริษัท ได้ให้ความส าคญักับพนักงานทุกคนในองค์กรจึงได้จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้เพื่อน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงคณุภาพชีวิตในการท างาน และในปี 2559 ผลการประเมินความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง – ดี นอกจากนีบ้ริษัทยงั
ได้มีแผนการด าเนินการตามแนวทาง Happy Work Place อยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือความสขุของทกุคนในองค์กร

ผลส ารวจความพงึพอใจประจ าปี 2559 (ค่าเฉล่ียรวมจากบริษัทย่อย แบ่งตามเกณฑ์อายุงาน)

การปรับปรุงคุณภาพชีวิตตามแนวทาง Happy Work Place

 - แผนเพิ่มมมุพกัผ่อน พืน้ที่สเีขียวและกิจกรรมอ่ืนๆ
 - แผนเพิ่มมมุพกัผ่อน พืน้ที่สเีขียวให้กบัพนกังาน 

 - จดัมมุออกก าลงักายให้กบัพนกังาน บริเวณสวนหยอ่ม หน้า 
 - ปรับปรุงโรงอาหาร และสร้างเพ่ิมแล้วเสร็จ เดือน ตลุาคม 2559 

 - ท าบญุบริษัทประจ าปี 2559 
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8.4 การมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างย่ังยืน
โครงการโรงเรียนในโรงงาน
          ร่วมมือกบัวิทยาลยัอาชีวะศกึษา พฒันานกัศกึษาตามระบบทวิภาคตีอ่เน่ืองตัง้แตปี่ 2553 จนถึงปัจจบุนัมีนกัศกึษาที่เคยมาฝึกงานแล้ว
ทัง้สิน้ 6,292 คน และกลบัมาร่วมงานกบับริษัทแล้วทัง้สิน้ 112 คน

โครงการพัฒนาอาชีพผู้ต้องขัง
          บริษัทฯได้ด าเนินการมาแล้ว 3 ปี ในการร่วมมือกบักรมราชทณัฑ์ พฒันาอาชีพให้ผู้ ต้องขงัเพื่อหลงัพ้นโทษ จะได้สามารถพึง่พา
ตนเองได้
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การส ารวจชุมชนและล าดับความส าคัญของปัญหาที่พบ

37

           บริษัทได้ด าเนินธุรกิจตามแนวทางความรับผิดชอบตอ่ชมุชน โดยได้ค านึงถึงผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจตอ่ชมุชนใกล้เคียงจึง
ได้ด าเนินการส ารวจชมุชนเป็นประจ าทกุปี  ทัง้นีเ้พื่อรับฟังข้อคิดเห็น  ปัญหา  ผลกระทบต่างๆ และน ามาหารือร่วมกับคณะกรรมการ
และผู้ที่เก่ียวข้องในการก าหนดวิธีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งเกือ้กลู

เข้าสัมภาษณ์อาจารย์ที่โรงเรียนวัดลาดหวาย จ.สมุทรปราการ

เข้าสัมภาษณ์รักษาการเจ้าอาวาสวัดลาดหวาย จ.สมุทรปราการ

เข้าสัมภาษณ์ชุมชนหลังโรงงาน

ส ารวจชุมชนใกล้โรงงาน SNC สมุทรปราการ

ส ารวจชุมชนใกล้โรงงาน SNC ระยอง

เข้าสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้าน ม. 2 ต.มะขามคู่ จ.ระยอง

พบปะเจ้าของหอพัก บริเวณหลังโรงงาน

พบปะเจ้าของร้าอาหาร ด้านหน้าโรงงาน จ.ระยอง พบปะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงสถานีประปาโรงงาน
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การวิเคราะห์ผลกระทบ

ผล
กร

ะท
บต่

อชุ
มช

น

ผลกระทบต่อบริษัท

1.12.4 2.52.6

2.1

2.2 2.3

ล าดับ ผลกระทบ

ผลกระทบต่อ
ชุมชน

ผลกระทบต่อ
บริษัท

มาก
ปาน
กลาง

น้อย มาก
ปาน
กลาง

น้อย

1.  ด้านสังคม

1.1.
รถบรรทกุเข้า-ออก ปากซอยหอพกัฯ เสี่ยง
ตอ่การเกิดอบุตัิเหตุ       

2.  ด้านส่ิงแวดล้อม

2.1.
เสียงท่ีมาจากรถโฟล์คลิฟท์หรือรถบรรทกุ
สง่สินค้า      

2.2. เสียงลมท่ีปลอ่ยจากเคร่ืองป๊ัมลม      

2.3. กลิ่นจากโรงงานผลิตพลาสติก      

2.4. การปลอ่ยน า้จากบ่อบ าบดัลงในล าคลอง       

2.5.
น า้รั่วจากรอยแตกร้าวของรัว้บริษัท ออกสู่
พืน้ท่ีบ้านอาศยั      

2.6. สตัว์น า้สญูพนัธุ์หรือหนีหาย ย้ายถ่ิน      
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8.5 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน

กจิกรรมพัฒนาชุมชนปี 2559

           ภายในปี 2559 บริษัทได้ด าเนินที่เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม และชมุชนอยา่งตอ่เน่ืองบริษัท เล็งเห็นความส าคญัตอ่การอยูร่่วมกนัอยา่ง
เกือ้กลู จงึได้จดักิจกรรมเพ่ือชมุชนเป็นประจ าทกุปี 

● โครงการอนรัุกษ์พืน้ทีส่ีเขียว ณ เขาจอมแห จ.ระยอง
● โครงการปรับปรุงห้องสมดุโรงเรียนชมุชนสร้างตนเอง 3 จ.ระยอง
● โครงการบริจาคโลหิต ณ โรงงาน SPEC จ.ระยอง
● โครงการสง่เสริมความรู้ด้านความปลอดภยัชมุชนใกล้โรงงานโรงเรียน
    วดัลาดหวาย จ.สมทุรปราการ
● โครงการสร้างอาคาร ธนาคารขยะโรงเรียนสเุหลา่บางกะสี จ.สมทุรปราการ
● โครงการสนบัสนนุอปุกรณ์กีฬา โรงเรียนวดัลาดหวาย จ.สมทุรปราการ

           ภายในปี 2559 บริษัทในกลุ่ม SNC ได้ท าการส ารวจความ
ต้องการ และสิ่งที่ขาดแคลนของโรงเรียนในพืน้ชมุชนที่อยู ่บริเวณพืน้ที่
ใกล้เคียงกับบริษัท  โดยท าโครงการปรับปรุงห้องสมุด  เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ , ห้องพยาบาล รวมถึงการสนับสนนุอปุกรณ์กีฬาให้กับ
นกัเรียน เพื่อใช้ในการเรียน และออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพที่

          เพื่อเป็นการส่งเสริม “การให้” ต่อชมุชนของพนักงานบริษัทใน
เครือ SNC การเป็นผู้ มีจิตสาธารณะ , การเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้ อ่ืน ,การร่วมท าความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนรวมถึงประโยชน์ต่อ
ผู้ อ่ืนและสว่นรวมเพื่อสงัคม บริษัทร่วมกับ สภากาดชาดภาค 3 ชลบุรี 
จดัโครงการ “SNC GROUP ร่วมใจบริจาคโลหิต” ขึน้ในวนัที่ 1
มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.โดยมีผู้ เข้าร่วม
กิจกรรม 60 คน

โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน และสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยให้กับน้องๆนักเรียน

โครงการบริจาคโลหติ

39



รายงานความยัง่ยืน   ประจ าปี 2559

• เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม

9 ด้านสิ่งแวดล้อม

Reused
Water 10% 

Reused &
Recycle 60 tons

3.43 MV

Renewable 
energy

Green area

SNC Group

การน าน า้จากกระบวนการผลิตกลบัมาใช้ซ า้

น าของเสยีอนัตรายกลบัมาใช้ใหม่

เพ่ิมพืน้ที่สีเขียวในพืน้ทีบ่ริษัท และชมุชน

ใช้พลงัไฟฟ้าทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์

• การลดผลกระทบการปล่อยของเสียจากการผลิต
• ลดการใช้ทรัพยากรน า้โดยน าหลับมาใช้ซ า้

Environmental management

40



รายงานความยัง่ยืน   ประจ าปี 2559

9.1 นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
● รับผิดชอบและยดึมัน่ในการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถ่ินที่องค์กรตัง้อยู่
● ด าเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้างสรรค์สงัคม ชมุชน และสิ่งแวดล้อมอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้ชมุชนที่บริษัทตัง้อยูมี่คณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ ทัง้ที่
     ด าเนินการเองและร่วมมือกบัรัฐ และชมุชน
● ป้องกนัอบุตัิเหต ุและควบคมุการปลอ่ยของเสียให้อยูใ่นระดบัต ่ากวา่มาตรฐานที่ยอมรับได้
● ตอบสนองอยา่งรวดเร็วและอยา่งประสิทธิภาพตอ่เหตกุารณ์ที่มีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมและชมุชน อนัเน่ือง มาจากการด าเนินงานของ
     บริษัท โดยให้ความร่วมมืออยา่งเต็มที่กบัเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
● สง่เสริมให้พนกังานของบริษัทมีจิตส านึกและความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมภายในระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม ( ISO 14001 )

9.2 กลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)
                    บริษัทจะด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้ตอ่สิ่งแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกบริษัท โดยมีกลยทุธ์ที่ส าคัญดงันี ้

1.ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกเน่ืองจากธุรกิจหลกัของบริษัทจะเก่ียวข้องกับเคร่ืองปรับอากาศซึ่งใช้สารท าความเย็นที่อาจจะ
สง่ผลกระทบตอ่การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลกเราจงึได้มีการพฒันาสินค้าของเราคือสินค้าเคร่ืองปรับอากาศที่ใช้กับสารท าความเย็น
ชนิดใหม ่(R32) ซึง่จะช่วยลดผลกระทบต่อการท าลายชัน้โอโซน (Ozone Depletion) และผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อน (Global 

Warming)
2.ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมภายใน เพื่อให้สภาวะแวดล้อมภายในบริษัทมีความน่าอยู ่และมีประสิทธิภาพในการท างาน บริษัทจึงได้ให้

ความส าคญักับระบบ 5 ส.ภายใน มีการรณรงค์ให้พนักงานทกุระดบัให้ความส าคญักับเร่ืองนี ้และในการด าเนินงานภายในบริษัท เรายึด
หลกัการท างานที่เรียกวา่ “หลกั 3 R” ซึง่ประกอบด้วย Reduce, Re-use, และ Recycle  เพื่อให้มัน่ใจว่าเราทกุคนในองค์กรจะมีการ
ใช้ทรัพยากรอยา่งรู้คณุคา่และเกิดประโยชน์สงูสดุ

9.3 การอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อน
          จดัท านโยบายและแผนงาน ด้านการบริหารจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานตลอดจนการออกแบบ
เคร่ืองมือ อปุกรณ์ ระเบียบปฏิบตัิตลอดจนคูมื่อความปลอดภยั โดยมีการจดัฝึกอบรมพนกังานให้มีความรู้ความเข้าใจและได้รับข้อมลูข่าวสาร
ในเร่ืองความปลอดภยัที่เพียงพอ และก าหนดให้เร่ืองความปลอดภยั ให้อยูใ่นหลกัสตูรการฝึกอบรมพนกังานใหม่

นวัตกรรมในกระบวนการธุรกจิเพื่อความ
ย่ังยืน
          ปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตให้เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมโดยการ
เปลี่ยนไป Caulking แทนการ Brazing กบังานผลิตชิน้สว่นยาน
ยนต์เพ่ือลดปัญหาความร้อนที่เกิดจากการผลิต

พัฒนาเคร่ืองปรับอากาศแบบ R32
           เน่ืองจากบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้านเคร่ืองท าความเย็นมา
เป็นเวลานาน จงึได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าในการร่วมออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม ซึง่เร่ิมผลิตและจ าหน่ายตัง้แต่ปี 
2557 จนถึงปัจจุบัน และบริษัทฯยังไม่หยุดน่ิงที่จะพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  ที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมให้กบัสงัคมตอ่ไป

Wall Mounted – FCU      Condensing Unit
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9.4 การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
          ภายในกลุม่บริษัท SNC ได้มีการด าเนินการจดัการด้านการบ าบดัน า้ที่ผ่านการใช้งานจากกระบวนการผลติโดยสว่นหนึ่งถกูน ากลบัมา
ใช้ใหม ่ และอีกสว่นได้น ามาใช้ในการ ที่โรงงาน Cooling สมทุรปราการ ได้น าน า้ทิง้จากกระบวนการ Brazing มาผ่านกระบวนการ
บ าบดัเพ่ือใช้ในระบบชกัโครกในห้องสขุา สามารถประหยดัคา่น า้ประปาได้ประมาณ 16,810.56 บาทตอ่เดือน

          จากสภาวะการขาดแคลนน า้ประปาในพืน้ที่โรงงานจงัหวดัระยองในชว่งฤดแูล้ง เพ่ือลดความเสี่ยงตอ่การเกิดปัญหาในการผลติซึง่สง่ผล
กระทบตอ่ลกูค้า และการอปุโภคบริโภคของพนกังานบริษัทฯ จงึลงทนุด าเนินการสร้างแหลง่เก็บน า้ของตนเองที่โรงงานจงัหวดัระยองและติดตัง้
ระบบผลิตน า้ประปาเพื่อใช้ในกิจการ และเพ่ือชว่ยเหลือชมุชนกรณีเกิดภยัแล้ง

สร้างแหล่งเกบ็น า้เพื่อประโยชน์ในกรณีขาดแคลนน า้

การใช้ทรัพยากรน า้ ปี 2559 ปริมาณน า้ที่บ าบัด

13.76%
0.56%

14.32%
11,855.75

4,510

2,106,344

32,775SNC East

SNC West

16,365.75
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การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
          กลุม่บริษัทในเครือ SNC ได้มีการด าเนินการจดัการแยกประเภทของเสียที่เป็นอนัตราย และไมเ่ป็นอนัตรายออกจากเพ่ือด าเนินการ
จดัการก าจดัและน ากลบัมาใช้ซึง่วสัดไุมใ่ช้แล้วสว่นใหญ่จะเป็นประเภท เศษเหล็ก, อลมิูเนียม, เศษทอ่ทองแดง , ถงุมือ และเศษผ้าปนเปือ้น
น า้มนั

การจดัการของเสีย
ปี 2559

ตนั %

1.ปริมาณของเสยีทัง้หมด 3546.85 100%

2.ปริมาณของเสยีที่ไมอ่นัตราย   

    2.1 น ากลบัมาใช้ใหม ่(reuse/recycle)   

    2.2 ก าจดัโดยฝังกลบ   

    2.3 คดัแยกประเภทเพื่อจ าหนา่ยตอ่ 3445.08 97.13%

3.ปริมาณของเสยีที่อนัตราย   

    2.1 น ากลบัมาใช้ใหม ่(reuse/recycle) 70 1.97%

    2.2 ท าลายโดยฝังกลบ 7 0.20%

    2.3 วิธีอื่นๆ 24.77 0.70%

SNC 

West

การจดัการของเสีย
ปี 2559

ตนั %

1.ปริมาณของเสยีทัง้หมด 947.88 100%

2.ปริมาณของเสยีที่ไมอ่นัตราย   
    2.1น ากลบัมาใช้ใหม(่reuse/recycle) 16 1.68%

    2.2ก าจดัโดยฝังกลบ - -
    2.3 วิธีอื่นๆ (ขายให้ผู้ รับซือ้) 917.88 96.84%

3.ปริมาณของเสยีที่อนัตราย   
    2.1น ากลบัมาใช้ใหม(่reuse/recycle) - -
    2.2ท าลายโดยฝังกลบ - -
    2.3 วิธีอื่นๆ 14 1.48%

การจัดการวัสดุไม่ใช้แล้ว (กากอุตสาหกรรม) ปี 2559

SNC 

East

ผู้ประกอบธุรกิจ
รีไซเคิล

4,378
ตัน

น ากลับมาใช้ใหม่ (Reuse/recycle)

ของเสียที่ไม่เป็นอันตราย

ของเสียที่เป็นอันตราย

          ภายในปี 2559 กลุม่บริษัทในเครือ SNC ฝ่ังตะวนัออก ซึง่ผลิตชิน้สว่นทอ่ทองแดงในเคร่ืองปรับอากาศ ได้มีการจดัการน าน า้มนั 
clean sol 511 น ากลบัมาใช้ระหวา่งกระบวนผลิตภายใน และสง่ น า้มนัที่มีความสกปรกมากสง่ Recycle ภายนอก และน ากลบัมาใช้
ในการล้างชิน้งานในกระบวนการผลิตอีกครัง้ 

70ตัน
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รายงานการใช้ทรัพยากรของกลุ่มบริษัทในเครือ เอ็ส เอ็น ซี

Green

2016
Industry

SNC EastSNC West
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          บริษัทมีนโยบายให้พนักงานที่อยู่ในกระบวนการผลิตที่มี
ความรู้และความเข้าใจในงานที่พนักงานท าอยู่เป็นประจ าได้
แสดงออกถึงความคิดเห็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพ 
ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีขึน้ โดยให้
พนักงานเข้าร่วมน าเสนอแนวทางการปรับปรุงการท างานดังกล่าว
ผ่านกิจกรรม Action Plan ของบริษัทโดยมีคณะตวัแทนฝ่าย
บริหารเขาร่วมในการพิจารณา และติดตามการด าเนินการของ
พนกังานในแตล่ะปี

9.5 ผลงานด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2559

พนักงานมีส่วนร่วมปรับปรุงกระบวนการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

39
เร่ืองการปรับปรุง
ด้านคณุภาพ 12 เร่ือง
ด้านประสทิธิภาพ 7 เร่ือง
ด้านต้นทนุ 7 เร่ือง
ด้านสิ่งแวดล้อม 4 เร่ือง
ด้านพลงังาน 4 เร่ือง
ด้านความปลอดภยั 5 เร่ือง

Green Industry
          ด้วยบริษัทมีนโยบายการมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว...เพ่ือการ
พฒันาอย่างสมดลุและยัง่ยืน โดยกระทรวงอตุสาหกรรม ที่ต้องการ
ให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมีความ
สอดคล้องกับศกัยภาพ และความเป็นไปได้ของระบบนิเวศ รวมทัง้
ความผาสกุของสงัคม เชน่ การอนรัุกษ์พลงังานในกระบวนการ ผลิต 
การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ซึ่งภายในปี 2559 กลุ่มบริษัทในเครือ 
SNC ได้มีการด าเนินการตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมโดยได้รับ
รางวลัอตุสาหกรรมสีเขียว ระดบั 3
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การดูแลระบบนิเวศ
          กลุม่บริษัทในเครือ SNC ได้การร่วมแรงร่วมใจกนัระหวา่ง
ผู้บริหาร พนกังานและภาคสงัคม เทศบาลต าบลมะขามคู ่อ าเภอนิคม
พฒันา จ.ระยอง ในการพฒันาพืน้ที่สีเขียวของชมุชนให้กลบัมามี
ระบบนิเวศที่สมบรูณ์ยัง่ยนื ชาวบ้านในชมุชนได้มีแหลง่พืน้ทีส่ีเขียว 
แหลง่ต้นน า้  โดย เอส เอ็น ซี สง่พนกังานเข้าร่วมกิจกรรม “ ปลกูป่า
ฟืน้ฟรูะบบนิเวศ “ ร่วมกบัหนว่ยงานเทศบาล ต าบลมะขามคู ่ ในการ
ปลกูต้น มะขาม ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของชมุชน

เพิ่มพืน้ที่สีเขียวในบริษัท (Green area)

150ต้น

           เน่ืองด้วย SNC มีโครงการลดปริมาณก๊าซ CO2 และเพ่ิมก๊าซออกซิเจนในพืน้ที่การผลิตของบริษัท  และยงัเป็นการเพิ่มมมุพกัผ่อน
ให้กับพนักงาน โดยได้ด าเนินการส ารวจพืน้ที่ ในจุดต่างๆของบริษัทก าหนดลักษณะประเภทของต้นไม้ที่จะปลูกให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม และส่งเสริมโครงการที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมในชมุชนเชิงนิเวศ ของภาคอตุสาหกรรม 
โดยการเพิ่มพืน้ที่สีเขียวในครัง้นีมี้จ านวนพืน้ที่ ประมาณ 1,200 ตารางเมตร และยงัมีพืน้ที่มมุพกัผ่อนส าหรับพนักงานเพิ่ม 10 จุด
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9.6 Green Logistics and Supply Chain
          SNC ไดต้ระหนกัถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยลดภาวะโลกร้อนท่ีมีผลกระทบต่อโลกและสงัคมโดยรวม  ดงันั้นบริษทัจึงด าเนินธุรกิจ
ดว้ยความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคมเพ่ือให้ธุรกิจสามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื บริษทัมีนโยบายในการด าเนินกิจกรรมกบัคู่คา้เพ่ือ
สนบัสนุนนโยบายโดยเร่ิมตั้งแต่

Purchasing

Manufacturing

Distribution

Reverse Logistics

การมีคดัเลือก Supplier ท่ีมีการด าเนินการธุรกิจท่ีตระหนกัถึง
ความส าคญัต่อสภาวะแวดลอ้ม สังคม และไม่เอาเปรียบผูใ้ชแ้รงงาน

ลดการใชพ้ลงังานท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม

ลดการใชพ้ลงังานในการขนส่งโดยมีการวางแผนการใชเ้สน้ทางและบรรจุ
ผลิตภณัฑใ์หไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด

มีการน าเอาบรรจุภณัฑก์ลบัมาใชใ้หม่

Objective plan
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