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วสัิยทศัน์ พนัธกิจ   
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วิสัยทศัน์ / VISION

(SNC: SUPERSTORE)

SNC Superstore เอส เอ็น ซี ศนูย์รวมของผลิตภณัฑ์ และบริการแบบครบวงจรในอตุสาหกรรมยานยนต์ เคร่ืองท าความเย็น
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอิเลคทรอนิคส์

พันธกจิ / MISSION

1.ค านึงถึงคณุภาพของสินค้าเป็นอนัดบัแรก
Quality of products first

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

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

4.ตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้วยความรวดเร็ว
Meet customer needs with speed

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

6.ให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑ์ทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมและผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีทัง้ทางตรงและทางอ้อม
Focus on manufacturing environmentally friendly products and        
engaging with stakeholders, both direct and indirect.

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

Quality First

Differentiation

Cost 
Effectiveness

Quick 
Response

Flexible 
Manufacturing 
System

Focus on 
Products and 
Stakeholders

Service Mind

1



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

จ านวน 9 บริษัท และ บริษัทยอ่ยที่ SNC ถือหุ้นผ่านบริษัทยอ่ย จ านวน 4 บริษัท บริษัทร่วมจ านวน 1 บริษัท โดยในปัจจบุนักลุม่บริษัท มีการประกอบ
ธุรกิจ โดยแบง่ออกเป็น 4 กลุม่ดงันี ้

กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจ
ประเภท PART

ชิน้ส่วนส าหรับ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจ
ประเภท OEM

ผลิตและประกอบ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจ
ประเภท OTHER

การด าเนินอื่นๆ เช่น
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ที่
ประกอบด้วยอลูมิเนียม

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)
บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั (PRD)
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)

กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจ
ประเภท AUTO

ชิน้ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับ
ยานพาหนะ

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) สาขา 2 (Branch 2)
บริษัทย่อยทางตรง
บริษัท เอส เอ็น ซี คลูลิ่ง ซพัพลาย จ ากดั (COOL)
บริษัท พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั (PRD)
บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชัน่ จ ากดั (SSMA)
บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท อินฟินิตี ้พาร์ท จ ากดั (IPC)

บริษัทย่อยทางตรง
บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี ้แอนโทโลจี จ ากดั (SCAN)
บริษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ์ จ ากดั (SAHP)
บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท อลัทิเมท พาร์ท จ ากดั (UMP)

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) สาขา 2 (Branch 2)
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) สาขา 4 (Branch 4)
บริษัทย่อยทางตรง
บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี ้แอนโทโลจี จ ากดั (SCAN)
บริษัท เมอิโซะ เอสเอ็นซี พริซิชัน่ จ ากดั (MSPC)
บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จ ากดั (ODIN)
บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท ยะลาฟ้าสะอาด จ ากดั (Yala)
บริษัท โอดิน เมียนมาร์ จ ากดั (ODINMM)
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ
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1.1 ผลติภัณฑ์และบริการ
เอส เอ็น ซี ศนูย์รวมของผลิตภณัฑ์ และบริการแบบครบวงจรในอตุสาหกรรมรถยนต์, เคร่ืองท าความเย็น, เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

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 PARTELECTRONIC PART
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ชิน้ส่วนส าหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองปรับอากาศ

ชิน้ส่วนอุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศที่ใช้ส าหรับยานพาหนะ

การรับจ้างผลิตและประกอบ เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเยน็

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ที่ประกอบด้วยโลหะ เหล็ก อลูมเินียม

HEAT EXCHANGER
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1.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

SNC
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1.3 โครงสร้างรายได้
ในปี 2560 บริษัทมีการประกอบธุรกิจ แบง่ออกเป็น 4 สายผลิตภณัฑ์หลกั ดงันี ้
2.1 ชิน้สว่นอปุกรณ์ที่ใช้ส าหรับยานพาหนะ (Auto)
2.2 ชิน้สว่นอปุกรณ์ส าหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า (Part)

2.2.1 ชิน้สว่นทอ่ทองแดง
2.2.2 ชิน้สว่นโลหะแผ่นขึน้รูป
2.2.3 ชิน้สว่นพลาสติก
2.2.4 อปุกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
2.2.5 ผลิตทอ่ฉนวนกนัความร้อน

2.3 รับจ้างผลิตและประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้า (OEM)
2.4 การด าเนินงานอื่นๆ (Other)
และมีสดัสว่นรายได้ คือ Auto ร้อยละ 19 Part ร้อยละ 39
OEM ร้อยละ 41 Other ร้อยละ1

GRI-G4 Index :
5
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2 แนวทางการด าเนินงาน เพื่อความยั่งยืน
2.1 นโยบายด้านความยั่งยืน

เอส เอ็น ซี มีความมุง่มัน่เร่ืองการพฒันาบคุลากรเพ่ือสร้างนวตักรรม มุง่เน้นการสร้างคณุคา่ให้กบัตนเอง องค์กร ร่วมกบัผู้ มีสว่นได้
สว่นเสีย  โดยค านึงถึงผลกระทบตอ่ชมุชน และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป้าหมายความยัง่ยืนของ การด าเนินกิจการ ภายใต้การก ากบัดแูลกิจการที่ดี
ตามหลกับรรษัทภิบาล

2.2 ปรัชญาในการด าเนินงานด้านความย่ังยืน SNC-3Cs

รางวัลแห่งความภาคภูมใิจ 2560

เม่ือวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2560 คณุสรุพล แย้ม
เกษม เป็นตวัแทนบริษัทฯขึน้รับรางวลัหุ้นยัง่ยืน 
(Thailand Sustainability Awards หรือ THSI) 
พร้อมกบัคณะผู้บริหารและตวัแทนทมีงาน ESG ใน
งาน Sustainability Award 2017 จดัโดยตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

Thailand Sustainability 
Investment (THSI)

6

การด าเนินธุรกิจได้อยา่งมัน่คงและยัง่ยืน จะต้องสร้างสมดลุกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุภาคสว่นที่มีความเก่ียวข้องกบัองค์กรทัง้ภายใน
และภายนอก โดยมีหลกัในการด าเนินธุรกิจดงันี ้

CG  บริหารภายใต้หลกับรรษัทภิบาล
CSR ความมุง่มัน่ในการด าเนินการด้วยความรับผิดชอบตอ่ทกุภาคสว่นตลอดกระบวนการ

Care การด าเนินธุรกิจด้วยความหว่งใยตอ่สิ่งแวดล้อมและการด ารงชีวิต

ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกลุ ขึน้รับรางวลั Top 
Innovative Organization 2017 จากส านกังานนวตักรรม
แหง่ชาติ โดยมีทา่นรองนายกรัฐมนตรี นายประจิน จัน่ตอง 
เป็นผู้มอบรางวลัในงาน Innovation Thailand Week 2017 
ที่ศนูย์ประชมุ Bitech เม่ือวนัที่ 5 ตลุาคม 2560 ซึง่เป็นวนั
นวตักรรมแหง่ชาติ

Top Innovative 
Organization 2017
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2.3 กลยุทธ์หลักในการขับเคล่ือนองค์กรสู่ความย่ังยืน

SNC 2020 Revolution to Sustainability

การด าเนินธุรกิจ
การก ากับดูแล
กิจการที่ดี

ค านึงถงึสังคม
และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินธุรกิจ โดยเน้นการ
พฒันาบคุลากร เพ่ือรองรับ
การเปล่ียนแปลง สร้าง

มลูคา่ร่วมกบัชมุชน และเป็น
มิตรกบัสิ่งเเวดล้อม 

สร้างการเปล่ียนแปลงท่ีมี
นวตักรรม เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการด าเนิน
ธุรกิจขององค์กรอยา่งยัง่ยืน            
โดยค านงึถึงผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย

มุง่มัน่เพ่ือสร้างคณุคา่
ตอ่ตนเอง องค์กร และ
สงัคม ภายใต้การก ากบั

ดเูเลกิจการท่ีดี

1. การบริหารจดัการองค์กรเพ่ือการเปล่ียนแปลง

2. ทบทวนตลอดเพ่ือปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง

3.จดัการบริหารความเส่ียงรอบด้าน

4.ด าเนินการตามปรัชญาสู่ความยัง่ยืน

5. ขบัเคล่ือนกิจกรรมผ่านกลยทุธ์หลกัใน
การขบัเคล่ือนองค์กรสู่ความยัง่ยืน

กรอบในการด าเนินการสู่ความย่ังยืน
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2.4 แผนแม่บท

แนวทาง 2559 2560 2561-2562

Economic
พฒันาบุคคลากร เพื่อตอบสนอง

กระบวนการผลิต

ริเร่ิมโครงการพฒันาร่วมกับผู้ มีส่วนได้

ส่วนเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ด าเนินธุรกิจ

สร้างการเปล่ียนแปลงที่ มีนวัตกรรม เพื่อ

เสริมสร้างความสามารถในการด าเนิน

ธุรกิจขององค์กรอย่างย่ังยืน โดย

ค านึงถึงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย

Social & Environment

ปลูกฝังจิตส านึก ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ในการรักษา และป้องกันการปล่อย

มลภาวะสู่ส่ิงเเวดล้อม

ร่วมลดการใช้พลังงาน วิจัย พฒันา และ

ปรับปรุงกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ ให้

เป็นมิตรต่อส่ิงเเวดล้อม

ด าเนินธุรกิจ โดยเน้นการพฒันาบุคลากร

 เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง สร้างมูลค่า

ร่วมกับชุมชน และเป็นมิตรกับ

ส่ิงเเวดล้อม

Governance

สร้างวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส ปลูก

จิตส านึกให้มีความรับผิดชอบต่อ

ส่วนรวมภายใต้หลักธรรมาภิบาล และ

การก ากับดูแลกิจการที่ดี

ให้ความรู้บุคคลากรภายในต่อเน่ือง 

และส่งเสริมคู่ค้าให้มีการก ากับดูแล

กิจการที่ดี ค านึงถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้

ส่วนเสีย และสิทธิมนุษยชน

มุ่งม่ันเพื่อสร้างคุณค่าต่อตนเอง องค์กร 

และสังคม ภายใต้การก ากับดูเเลกิจการ

ที่ดี
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2.5 การด าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย  

ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง แนวทางปฏิบัติ

พนักงาน ● ผู้บริหารมีการประชมุหน้าแถว
(morning talk) 
กบัพนกังานทกุเช้าวนัจนัทร์ 
หรือเปิดงานวนัแรกหลงัจาก 
วนัหยดุยาว

● กิจกรรมตา่งๆ
● บริษัท

● การจา่ยคา่ตอบแทนทีด่ี
● มีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 
ได้รับการพฒันาความรู้
ความสามารถให้สอดคล้องกบั
การ เติบโตในอาชีพการงาน

● คณุภาพชีวิตในการท างานที่ดี

● จา่ยคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร
อยา่งเหมาะสม

● สง่เสริมให้เติบโตตามสายงานที่
สอดคล้องกบัความรู้ความสามารถ
ของพนกังาน

● เปิดโอกาสให้พนกังานมีสว่นร่วม
ในการจดัการด้านสวสัดกิารและ
คณุภาพชีวิตในการท างาน เชน่
การเข้าร่วมคณะกรรมการสวสัดิ
การ คณะกรรมการอาชีวอนามยั
และความปลอดภยั

ผู้ถอืหุ้น 
นักลงทุน

● การประชมุสามญัประจ าปี
● รายงานประจ าปี
● กิจกรรมนกัลงทนุพบผู้บริหารราย
ไตรมาส

● การร่วมงาน road show

● ผลตอบแทนจากการลงทนุที่ดี
อยา่งตอ่เน่ือง

● มีการก ากบัดแูลกิจการที่ดี
● มีการเปิดเผยข้อมลูที่เพียงพอ
ตอ่การตดัสินใจลงทนุ

● ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นตามนโยบาย
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
รวมทัง้เคารพสิทธิของผู้ 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
ตามเวลาในราคาทีเ่หมาะสม

● พฒันาสินค้าและบริการเพ่ือตอบ
สนองความต้องการที่หลากหลาย
อยา่งตอ่เน่ืองตลอดจนร่วมด าเนิน
ธุรกิจบนหลกัความไว้วางใจและ
ชว่ยเหลือเกือ้กลูกนั

● ให้ความส าคญัของ “คูค้่า”
ในฐานะพนัธมิตร โดยปฏิบตัิกบั
คูค้่าอยา่งเป็นธรรมและเสมอภาค
เพ่ือสร้างความเช่ือถือพฒันาและ
รักษาสมัพนัธภาพที่ดีตอ่กนั โดย

ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียมีความส าคญัอยา่งยิ่งตอ่ความยัง่ยืนของบริษัทเพ่ือให้การด าเนินธุรกิจร่วมกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเป็นไปอยา่งเกือ้กลู
จงึได้ก าหนดวิธีการมีสว่นร่วมกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย และพิจารณาประเด็นทีส่ าคญัไว้ดงันี ้
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ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง แนวทางปฏิบัติ

สังคมชุมชน ● รับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน
การมีสว่นร่วมกบัชมุชนตามแผน
งานของบริษัท

●การด าเนินธุรกิจไมก่่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่คณุภาพชีวิตของ
ชมุชน สิ่งแวดล้อมและสงัคม

●สนบัสนนุกิจกรรมของชมุชน

● ด าเนินโครงการเพื่อชมุชน
ให้การสนบัสนนุในด้านอาชีพ
การศกึษา และอ่ืนๆ ตามโอกาส

● ติดตามดแูลคณุภาพสิ่งแวดล้อม

คู่ค้า ● การสื่อสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอ
นิกส์และโทรศพัท์

● การประชมุร่วมกบัคูค้่าตาม
แผนงานบริษัท

●การคดัเลือกที่เป็นธรรมและ
โปร่งใส

●เง่ือนไขการช าระเงินเป็นที่ยอมรับ
ได้

● ค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั
● สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์

ความรู้ ประสบการณ์
และความเช่ียวชาญ

●มีสว่นร่วมและสนบัสนนุในกิจกรรม
สร้างสรรค์ของคูค้่าอยา่งตอ่เน่ือง

● สง่เสริมนโยบายการแข่งขนัทาง
การค้าอยา่งเสรี และเป็นธรรม

คู่แข่ง ● การด าเนินงานทางธุรกิจ ●ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบ
กติกาของการแข่งขนัที่ดี

●ไมแ่สวงหาข้อมลูที่เป็นความลบั
ของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยวิธีการ
ที่ไมส่จุริต หรือไมเ่หมาะสม เชน่
การจา่ยสินจ้างให้แก่กรรมการและ
พนกังานของคูแ่ข่ง

●ไมท่ าลายชื่อเสียงของคูแ่ข่งทาง
การค้า ด้วยการกลา่วหาในทาง
ร้าย

หน่วยงาน
ราชการ

● การจดัสง่รายงานให้กบัหนว่ยงาน
ราชการ

● การเข้าร่วมในกิจกรรมและ
โครงการของหน่วยงานราชการ

●ปฏิบตัิตามข้อก าหนดของ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง

●ปฏิบตัิตามกฎหมายและรายงาน
ผลปฏิบตัิงานอยา่งเคร่งครัด

●จา่ยภาษีและคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ภาครัฐ
ก าหนด

สื่อมวลชน ● กิจกรรมนกัลงทนุพบผู้บริหาร
รายไตรมาส

● Company visit
● การสมัภาษณ์ตามสื่อตา่งๆ

●เปิดเผยข้อมลูข่าวสารอยา่ง
โปร่งใส ถกูต้อง รวดเร็ว

●ปฏิบตัิตอ่สื่อมวลชนทกุแขนงอยา่ง
เป็นธรรมและเทา่เทียม
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3.เกี่ยวกับรายงาน
3.1 ขอบเขตการรายงาน

รายงานความยัง่ยืน   ประจ าปี 2560

รายงานฉบบัปี 2560 นี ้จดัท าขึน้เพ่ือรายงานผลการด าเนินการด้านความยัง่ยืนของบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทใน
เครือ ระหวา่งปี 2560 – ปี 2561 (ไตรมาสที่ 1) ซึง่ได้รวบรวมการด าเนินการด้าน เศรษฐกิจ  สงัคมและสิ่งแวดล้อม การก ากบัดแูลกิจการ ตามกรอบ
ในการด าเนินการความยงัยืนทีก่ าหนดไว้  โดยเนือ้หาและสาระส าคญัในรายงานปี 2560 เป็นการมุง่เน้นการด าเนินการเพื่อตอบสนองการกลยทุธ์ใน
การด าเนินธุรกิจ และประเด็นด้านความยัง่ยืน เพ่ือเช่ือโยงการด าเนินการด้านความยัง่ยืนกบัการด าเนินธุรกิจให้เป็นหนึ่งเดียว

กลุ่มบริษัท ประเภทธุรกิจ
AUTO PART OEM OTHER

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) SNC

1.1 สาขา 2 (Branch 2)   

1.2 สาขา 4 (Branch 4) 

บริษัทย่อยทางตรง

บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลชูัน่ จ ากดั (SPEC) 

บริษัท เอส เอ็น ซี คลูลิ่ง ซพัพลาย จ ากดั (COOL) 

บริษัท อิมมอทลั พาร์ท จ ากดั (IMP) 

บริษัท พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั (PRD)  

บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี ้แอนโทโลจี จ ากดั (SCAN)  

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)  

บริษัท โอดิน พาวเวอร์ จ ากดั (ODIN) 

บริษัทย่อยทางอ้อม

บริษัท อลัทิเมท พาร์ท จ ากดั (UMP)  

บริษัท อินฟินิตี ้พาร์ท จ ากดั  (IPC)  

บริษัท ยะลาฟ้าสะอาด จ ากดั (Yala)


บริษัท โอดนิ เมียนมาร์ จ ากดั (ODINMM)


บริษัทร่วม

บริษ ทเ เอส เอ็น ซี แอตแลนตกิ วิเตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ากดั (SAWHA) 
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3.2 ประเดน็ความยั่งยืนที่ส าคัญ

ประเดน็ที่มีนัยส าคัญต่อองค์กร

ในปี 2560 บริษัทได้พิจารณา
ประเด็นความยัง่ยืนที่ส าคญัจาก
ด าเนินธุรกิจร่วมกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย
ทกุสว่น ทัง้ภายใน และภายนอกองค์กร 
ซึง่ได้ข้อมลูจากการประชมุหรือ
กิจกรรมจากการมีสว่นร่วมกบัผู้ มีสว่น
ได้สว่นเสีย  เพื่อน ามาวิเคราะห์ล าดบั
ความส าคญัในการจดัการด้านความ
ยัง่ยืนขององค์กร โดยแกนนอน แสดง
ระดบัผลกระทบ ตอ่องค์กรในด้าน
สงัคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  และ
แกนตัง้ แสดงระดบัผลกระทบตอ่ความ
สนใจของกลุม่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ดงั
ตารางและภาพแสดง ตอ่ไปนีใ้น
รูปแบบ Materiality  Matrix 
ดงัตารางภาพตอ่ไปนี ้

1.1การขาดแคลนแรงงานทกัษะ
1.2 การขาดแคลนผู้สืบทอด
2.1การตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้านคณุภาพ

และการสง่มอบ
2.4 การทจุริต คอรัปชัน่
2.5 สินค้า Out Trend
2.6 การบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้า
2.7 นวตักรรมสินค้าและกระกวนการ
3.1 ผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้น
3.2 การก ากบัดแูลกิจการ
3.3 ความโปร่งใสในการด าเนินการ
3.4 การบริหารความเสี่ยง
5.3 ความสามารถในการแขง่ขนัด้านราคา

1 ด้านเศรษฐกิจ

1.3 คณุภาพชีวิตในการท างาน
7.1 ผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจตอ่ชมุชน
7.2 การมีสว่นร่วมกบัชมุชน

2 ด้านสังคม

9.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ (Climate Change)
9.2 การใช้พลงังาน และเชือ้เพลิง
9.3 การขาดแคลนน า้ประปาในการผลติที่ระยอง
9.4 การจดัการน า้เสียจากกระบวนการผลิต

3 ด้านสิ่งแวดล้อม
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4. การบริหารจัดการด้านเศรษฐกจิ
Economic management
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1 สง่มอบผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภาพตรงตาม หรือสงูกวา่ความคาดหมายของลกูค้า ภายใต้เง่ือนไขที่เป็นธรรม
2 ให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการที่ถกูต้อง เพียงพอ และทนัตอ่เหตกุารณ์แก่ลกูค้า เพ่ือให้ลกูค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตดัสินใจ โดยไมมี่ 
การกลา่วเกินความเป็นจริงทัง้ในการโฆษณา หรือในการสื่อสารชอ่งทางอ่ืน ๆ กบัลกูค้า อนัเป็นเหตใุห้ลกูค้าเกิดความเข้าใจผิดเก่ียวกบั
คณุภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสินค้าและบริการ

3 รักษาความลบัของลกูค้าและไมน่ าไปใช้ประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ
4 ตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้วยความรวดเร็ว และจดัให้มีระบบและชอ่งทางให้ลกูค้าร้องเรียนเก่ียวกบัคณุภาพของสินค้าและบริการได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ด้านคุณภาพของสินค้า (Quality)

4.1 การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

ในการที่จะสร้างความเช่ือมัน่และความพงึพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้านัน้  บริษัทฯ จ าเป็นที่จะต้องผลิตสินค้าที่มีคณุภาพสงูสดุ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้าซึง่บริษัทได้มีการจดัท าระบบบริหารงานคณุภาพทีเ่ป็นมาตรฐานสากลเพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจและวตัถปุระสงค์
ขององค์กรเกิดการพฒันาคณุภาพอย่างต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดหลกั Plan-Do-Check-Action (PDCA) และระบบ ISO 
ซึง่นอกจากจะท าให้ลกูค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคณุภาพตรงตามความต้องการแล้ว ยงัท าให้ลกูค้าเกิดความเช่ือมั่นในตวับริษัทด้วย

โดยบริษัทจะจัดสรรทรัพยากรทัง้คน เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับธุรกิจนัน้ๆเพื่อให้การผลิต สินค้าที่มีคุณภาพ 
นอกเหนือจากนีย้ังก าหนดนโยบายคณุภาพที่ชดัเจน เพื่อให้พนักงานทกุคนน าไปปฏิบตัิ มีการตรวจติดตามผลอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มัน่ใจว่า
คณุภาพของสินค้าจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของลกูค้าในทกุๆขัน้ตอน

นโยบายในการปฏบัิตต่ิอลูกค้า  

นโยบายคุณภาพ
เราจะผลิตสินค้าที่ลูกค้าพึงพอใจในคุณภาพและราคาบนมาตรฐาน

การผลิตที่ทันสมัยและปลอดภยัส 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

เป้าหมายด้านความพงึพอใจของลูกค้า
● ผลการประเมินความพงึพอใจของทกุลกูค้า อยูใ่นระดบั A
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ปลูกฝังค่านิยม “ไม่รับ ไม่ท า ของเสีย” และ “หยุด เรียก รอ” ให้พนกังานที่ปฎิบตัิงานในแต่ละ process ต้อง
ปฏิเสธและไมรั่บชิน้งานที่ไมไ่ด้คณุภาพจาก process ก่อนหน้ามาท าการผลิต หากพบปัญหาจะต้องบนัทึกรายละเอียดของปัญหาลงในเอกสาร  
Process Reject Record ระบุรายชื่อผู้ปล่อยชิน้งานที่ไม่ได้คุณภาพจาก process ก่อนหน้าตนเองซึ่งถือเป็น process reject และแจ้ง 
Supervisor ทนัที  กรณีที่งานที่ตนเองท าถกู Process ถดัไป Reject จะถกูตกัเตือน และน ากลบัไปอบรมเพ่ือสร้างความตระหนกั 7 วนั 

มาตรการ Process reject

มาตรการ Customer Claim

ปลูกฝังค่านิยมด้วยการก าหนดค า ม่ัน
สัญญา Zero Claim และมีการกล่าวค ามัน่สญัญาร่วมกันทกุ
เช้าใน Morning Meeting ผู้บริหารและฝ่ายตรวจสอบและประกัน
คณุภาพมีการตรวจติดตามการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง และมีการ
รายงานปัญหาผ่าน Line เปลี่ยนพนักงานจากการผลิตให้ได้ตาม
เป้าหมาย เป็นการผลิตที่ใส่ใจคณุภาพสามารถ Self Inspection ได้ 
โดยให้ฝ่ายตรวจสอบและประกันคุณภาพมีการตรวจติดตามการ
ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองก าหนดเร่ืองปัญหาคณุภาพ เป็นเร่ืองส าคญั
ในการประชมุทกุระดบัตัง้แตฝ่่ายบริหารถึงระดบัปฏิบตัิการ

15

ตวัอยา่ง เม่ือพนกังานที่ถกู Process Reject จะต้องเข้ารับการอบรม
ทบทวนกระบวนการควบคมุคณุภาพ 7 วนั ก่อนกลบัไปปฏิบตัิงานใหม่
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ผลลัพท์จากการด าเนินการ

หลงัจากการปลกูฝังค่านิยมด้านคณุภาพซึ่งท าให้พนักงานเข้าใจถึงความส าคญัต่อการปฏิบตัิงานให้มีคณุภาพ และจากด าเนินตาม
มาตรการ Process reject และ Customer claim อย่างต่อเน่ืองในปี 2560 เพื่อสร้างความตระหนักให้กับพนักงานทกุคนพบว่า สถิติด้าน
คณุภาพดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง
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เกรดประเมินจากลูกค้าหลังจากใช้มาตรการ process reject & customer claim

กลุม่บริษัทฝ่ังตะวนัตก กลุม่บริษัทฝ่ังตะวนัออก

หลังจากพนักงานได้มาอบรมทบทวนแล้ว ฝ่าย
พฒันาบุคลากรและฝึกอบรม จะท าการถอดบทเรียนจาก
ผู้ เรียน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า พนักงานได้รับการเรียนรู้ที่มาก
พอและมีความพร้อมที่จะกลบัเข้าสูก่ารปฏิบตัิงานอีกครัง้

 Process Reject/Customer Claim Training Flow Chart

Mini MD/QC      HRM  
                   

    Process Reject/Claim

Mini MD,QC , HRM 

               
                   

HRM                    

                           

          

HRM                      

              HRD      

                    

QC/QA, Mini  , HRD  

                  
     

QC/QA, Mini  , HRD  

            
       

                
              

                    

YN

HRD                 
                       

                        
             



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 ผลติกรรม 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 พนัธกิจ และค่านิยม

นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร

กลยทุธ์ในการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ

การรายงาน
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4.2 การบริหารความเส่ียง
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การจัดล าดับความเส่ียง ประจ าปี 2017- ไตรมาส 1/2018 
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การจัดการความเส่ียง

ความเส่ียงระดับสูง 
และสูงมาก

มีนโยบาย หรือ การ
ลงทนุในโครงการเพ่ือ
จดัการความเสี่ยง

( Project )

ความเสี่ยง
ระดับกลาง และต ่า

ติดตามการปฏิบติัตาม
แนวทางมาตรการควบคมุ

( Take  Control )

ติดตามการปฏิบติัอยา่ง
ต่อเน่ือง

( Follow up )

SER1 
SER3

OR6

SR7

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

SR3

SR1

SR4

OR4

SR2

SR6

FCR1 OR1
FR3

FR1

FR2

FCR2
OR3
OR5

FCR3  
FCR5

CR5  
MR5

MR5

CR2

FCR4

CR1

CR3

MR1

MR3

OR2

CR4

MR4

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

ประเภทของความเส่ียง

SR 1 : ความเสี่ยงจากการพึง่พาลกูค้ารายใหญ่
SR 2 : ความเสี่ยงจากการที่ไมส่ามารถหาลกูค้ารายใหม่

งานใหมเ่พ่ิมเติมได้
SR 3 : ความเสี่ยงจากการลงทนุในธรุกิจใหม่
SR 4 : ความเสี่ยงจากการที่ลกูค้าย้ายฐานการผลิต
SR 5 : ความเสี่ยงจากภาวการณ์แข่งขนัที่เพ่ิมมากขึน้
SR 6 : ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั
SR 7 : ความเสี่ยงจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีทีมี่

ผลกระทบตอ่ธุรกิจ

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 

OR 1 : ความเสี่ยงจากการเก็งก าไรวตัถดุิบ
OR 2 : ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน / ชา่งฝีมือ

ในสายการผลติ
OR 3 : ระบบไฟฟ้าไมเ่สถียร ท าให้สายการผลติ

หยดุชะงกั เคร่ืองจกัรเสียหาย
OR 4 : ความเสี่ยงจากการขาดผู้สืบทอดทายาท

ทางธุรกิจ
OR 5 : ความเสี่ยงในโครงการก่อสร้างตา่งๆ
OR 6 : ความเสี่ยงจากบริษัทยอ่ยมีผลขาดทนุสะสม
ตอ่เน่ือง

SR OR
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ประเภทของความเส่ียง

FR 1 : ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตา่งประเทศ

FR 2 : ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ 
FR 3 : ขาดสภาพคลอ่งได้รับคืนเงินภาษีลา่ช้า

CR 1 : ความเสี่ยงจากปฏิบตัิไมส่อดคล้องกบันโยบาย
ด้านภาษีอากร

CR 2 : ความเสี่ยงจากการปฏิบตัไิมส่อดคล้องกบั
นโยบายสง่เสริมการลงทนุ

CR 3 : ความเสี่ยงจากการปฏิบตัไิมส่อดคล้องกบั
กฎหมายแรงงาน

CR 4 : ความเสี่ยงจากการปฏิบตัไิมส่อดคล้องกบั
กฎหมายข้อก าหนดโรงงานอตุสาหกรรม

CR 5 : ความเสี่ยงจากการปฏิบตัไิมส่อดคล้องกบั
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์

ความเส่ียงด้านการเงนิ (Financial Risk)
FR CR

ความเส่ียงด้านฝ่าฝืนกฎระเบียบ (Compliance Risk)

ความเส่ียงด้านการทุจริต คอร์รัปชั่น (Corruption Risk)
FCR

FCR 1 : ฝ่าย Production ความเสี่ยงจากการไม่
ตรวจสอบด้านราคาและปริมาณ ในการขายเศษ
(SCRAP) จากการผลิต

FCR 2 : Mini MD & Marketing มีโอกาสตกแตง่
ตวัเลขผลการด าเนินงาน

FCR 3 : ฝ่ายบริหาร & บญัชีการเงิน ความเสี่ยงจากการ
จา่ยเงินสินบนหรือเงินอ านวยความสะดวกให้กบั
เจ้าหน้าที่รัฐ

FCR 4 : ฝ่ายบริหาร , ฝ่ายจดัซือ้ และทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง
ความเสี่ยงจากฝ่ายจดัซือ้หรือผู้ อ่ืน เรียกหรือรับสินบนหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดเป็นการสว่นตวัจากผู้จ าหน่ายหรือผู้ ให้บริการ
FCR 5 : ความเสี่ยงจากการให้/รับสนิบน ในรูปแบบเงิน
บริจาค

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 : ความเสี่ยงการใช้ซอฟท์แวร์ละเมิดลิขสทิธ์ิ

ความเส่ียงด้านสังคม และส่ิงแวดล้อม 
( Social Environment Risk)

SER

SER 1 : ความเสี่ยงการถกูร้องเรียนสารเคมีปนเปือ้นลงสู่
แหลง่น า้ชมุชน         
SER 2 : ความเสี่ยงการเกิดอคัคีภยัในโรงงาน
SER 3 : ความเสี่ยงการเกิดโรคระบบทางเดนิหายใจของ
พนกังานเน่ืองจากการแพร่กระจายของละอองน า้มนัใน
พืน้ที่ปฏิบตัิงาน

การบริหารความเส่ียงในห่วงโซ่อุปทาน (Risk Management)
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เป้าหมายด้านความเส่ียง
● การบริหารความเส่ียงครอบคลมุ

ทกุกระบวนการ 100%



ความเสี่ยงที่ไมเ่คยเกิดขึน้มาก่อนในอดีต จะกลายเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้จริงในอนาคต ซึง่บางความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้นัน้
จะกระทบกบัธุรกิจของบริษัท

.

4.2.1 Emerging Risk

- การปรับพัฒนาเทคโนโลยี
ความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ ให้
มีประสิทธิภาพ

- ขยายการประกาศใช้งานคู่มือ 
ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการใช้
ง าน ร ะบบสา รสน เ ทศ   ใ ห้
ครอบคลมุทัง้กลุม่

>>> มุง่รักษาฐานลกูค้าเดิม
>>> หาลกูค้าใหมเ่พิ่มเติม  

>>> การลดภาระหนีส้ินของ
บริษัท
( การช าระคืนหนีเ้งินกู้ ให้เร็วขึน้ )

การบริหารวงจรเงินสด
( Cash Conversion 

Cycle : CCC ) >>> 
เพื่อให้ธุรกิจมีเงินหมนุเวียน เกิด
สภาพคลอ่ง โดยลดการพึง่พิง
จากแหลง่เงินทนุอ่ืน
Source  of  fund
เลือกแหลง่เงินทนุท่ีมีความ
เข้มงวดน้อย
- จากตลาดทนุ 50 %
- จากตลาดเงินและธนาคาร

S/T  Loan   20%
L/T   Loan   30%

>>>  ณ ปัจจบุนักลุม่บริษัท  
SNC มี Location การผลิต 
หลกั ๆ อยู ่2 พืน้ท่ี  คือ
SNC Group ฝ่ังตะวนัตก 
ที่ตัง้ จ. สมทุรปราการ
SNC Group ฝ่ังตะวนัออก
ที่ตัง้ จ. ระยอง
โดยทัง้ 2 Location  มีระบบ
การผลิต  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ท่ี
พร้อมส าหรับการผลิตในแต่ละ
ผลิตภณัฑ์สามารถสลบั
ปรับเปลี่ยนหมนุเวียนการผลิต
ชิน้งานได้ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าในแต่ละท้องท่ี 
และ ลดความเสี่ยงท่ีอาจจะ
เกิดขึน้จากภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติ

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

2. ลงทนุในการจดัหาท่ีดิน ท่ี
เหมาะสมส าหรับจดัเก็บแหล่งน า้ 
ใกล้แหลง่น า้ธรรมชาติมีแหลง่น า้
หมนุเวียนตลอดปี

3. มีโครงการจดัสรรพืน้ท่ีใช้สอย 
รอบแหลง่น า้ เพ่ือการใช้
ประโยชน์ร่วมกนัของบริษัท และ 
ชมุชน

จากการวิเคราะห์ความเส่ียงที่ไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน บริษัทได้ก าหนดแนวทางรองรับความเส่ียงต่างๆ ดังต่อไปนี ้
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เศรษฐกิจตกต ่าทั่วโลก

Economic

วิกฤติการณ์สภาพคล่องสถาบันการเงนิ

Liquidity & strict credit

ขาดแคลนทรัพยากรน า้

Insufficient resources

ภัยพิบัติ

Disaster

Emerging Risk

ภัยคุกคามอาชญากรรมทางสารสนเทศ
( Information attack )

รายงานความยัง่ยืน   ประจ าปี 2560
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Emerging Risk ปลายปี 2560

จากการวิเคราะห์ความเส่ียงบริษัทได้ก าหนดแนวทางรองรับความเส่ียงต่างๆ ดังต่อไปนี ้
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ศกึษาวิเคราะห์ปัญหา
และกรณีตา่งๆ ท่ีท าให้
การขึน้ระบบไมส่ าเร็จ , 
จดัท าแผนการขึน้ระบบ 
และมีการประชมุติดตาม

อย่างตอ่เน่ือง      

ปรับโครงสร้างองค์กร , 
ศกึษาแนวทางการควบ

รวมกิจการ และ
ปรับเปลี่ยนการใช้

เคร่ืองจกัรในสายการผลิต
ให้มากขึน้

มีการจดัหา ติดตัง้
อปุกรณ์ป้องกนัการโจมตี
ทางสารสนเทศ ,มีการ
สื่อสารและแนวทาง
ปฏิบตัิเบือ้งต้นให้

พนกังานผู้ใช้งานรับทราบ
รูปแบบการโจมตีและ

วิธีการป้องกนั

รางวัลจากผลการด าเนินการด้านการบริหารความเส่ียง

SR5 – ความเส่ียงจากคู่แข่งทางการค้าจากต่างประเทศ SR7 – ความเส่ียงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มี
ผลกระทบต่อธุรกิจ

● COSO ERM (31 Issue)
(การบริหารความเสี่ยงทัง้องค์กร)

2016

2017

2018 - 2020

● Follow up manage risk

residual
(การติดตามจดัการความเสี่ยงที่ยงั
ไมไ่ด้รับการจดัการ)

●New risk assessment
(การประเมินความเสี่ยงใหมท่ี่เกิดขึน้)

● Training & KM

(Knowledge Management)
การอบรม การจดัความรู้เร่ืองการบริหาร
ความเสี่ยง

● Setting the Value to

organization
สร้างเป็นคา่นิยมองค์กร

ความส าเร็จเกิดจากความร่วมมือกันของทุกๆฝ่าย

แนวทางการบริหารความเส่ียง



ความเส่ียงที่เกดิขึน้จากคู่ค้า
22

2016

2017

22

วิเคราะห์ : เน่ืองจากธุรกิจของ SNC เป็นงานบริการรับจ้างผลิต
OEM , OBM การด าเนินธุรกิจจะปรับไปตามการด าเนินธุรกิจ
ของลูกค้าผู้ ว่าจ้าง มีความเส่ียงหากนโยบายของลูกค้ามีการ
เปลี่ยนแปลง เช่น ลดก าลังการผลิตลง หรือแบ่ง Order ไปยังผู้
รับจ้างรายอื่นๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

SR1 – ความเส่ียงจากพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่

แนวทางการด าเนินการ
1. ปฏิบัติตามนโยบายรักษาคุณภาพ , บริการ และการ

ส่งมอบอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความพึงพอใจให้
ลูกค้า

2. เข้าร่วมประชุม พัฒนาผลิตภัณฑ์ และตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า  ให้ลูกค้ามีความไว้วางใจ 
ถือเสมือนว่า SNC เป็น partner ทางธุรกิจ

ผลที่ได้รับ
1. ลูกค้า Electrolux ให้ความไว้วางใจ ยกสายการผลิตมา
ติดตัง้ให้ทาง SNC เป็นผู้ผลิตชิน้ส่วนถังป่ันเคร่ืองซักผ้า

วิเคราะห์ :
ด้านลูกค้า มีความเส่ียงเน่ืองจากความไม่แน่นอนทางธุรกิจ และ
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อ SNC หากยังผูกขาด
กับกับลูกค้าเดิม ๆ และผลิตภัณฑ์เดิม โดยไม่มีการหาลูกค้า &
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มเติม

ด้านผู้จ าหน่าย เม่ือพิจารณาด้านผู้จ าหน่าย จะยังไม่มีผลกระทบ
ต่อการด าเนินธุรกิจ เน่ืองจากทางบริษัท มีนโยบายหาผู้จ าหน่าย
ส ารอง 2 – 3 ราย เพื่อเป็นคู่เทยีบและเป็นผู้จ าหน่ายส ารอง
นอกจากนัน้ยังมีการ Update หาผู้จ าหน่ายรายใหม่ๆทุกปี จึงไม่
มีผลกระทบด้านผู้จ าหน่าย

SR2 – ความเส่ียงจากการไม่สามารถหาลูกค้ารายใหม่ /ผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเตมิได้

แนวทางการด าเนินการ
1. ยังคงปฏิบัติตามนโยบายรักษาคุณภาพอย่างเคร่งครัดเพื่อ

รักษาฐานลูกค้าเดิม
2 .    วิจัยและพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเสนอลูกค้า และ
ตอบสนองความต้องการของฐานลูกค้าเดิม และเพื่อเสนอลูกค้าราย
ใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการท าธุรกิจ     

ผลที่ได้รับ
1. มีลูกค้า และผลิตภัณฑ์ ใหม่เพิ่มขึน้  BEKO ,  FORTH , 
TCL  เป็นต้น

รายงานความยัง่ยืน   ประจ าปี 2560



4.3 การพัฒนานวัตกรรมทางธุรกจิและสังคม
จากการประเมินความเสี่ยงกลยทุธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอ่ธุรกิจ (SR7) บริษัทได้มีนโยบายเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลง โดย CEO ขอให้ผู้บริหารและพนกังานบริษัทในเครือทกุแหง่ท าการศกึษา นวตักรรม หรือ เทคโนโลยีเพื่อมาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการทางธุรกิจ 

ซึง่ในปี 2560 ที่ผ่านมาผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษาในโครงการ SNC-พระจอมเกล้าธนบุรี ได้น าความรู้จากที่ศึกษามาพฒันา
นวตักรรม  และยงัได้รับความรู้เพ่ิมเติมและการสนับสนนุจากส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ NIA ตลาดหลกัทรัพย์ MAI สภาอตุสาหกรรม 
และ TGI  ซึง่เป็นจดุเร่ิมต้นในการสร้างการมีสว่นร่วมระหวา่งพนกังานกบับริษัทในด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีที่จะน ามาพฒันาองค์กรให้
ยัง่ยืนตอ่ไป
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โครงการหุ่นยนต์เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต  Heater Pipe เพื่อ 
ธุรกจิการส่งออกต่างประเทศ
การท างานที่ใช้คนในการควบคมุเคร่ืองจกัรซึ่งสิ่งที่เกิดปัญหา
มากในกระบวนการผลิตก็ คือ

1. การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตไมไ่ด้ตามที่
ลกูค้าต้องการ

2. ต้นทนุในการผลิตสงู ต้องมีการจ้างงานเพ่ิมขึน้
3. การท างานที่เสี่ยงตอ่การเกิดอบุตัิเหตซุึ่งเกิดจาก
เคร่ืองจกัร โดย ที่ผ่านมามีการเกิดอบุตัิเหตจุาก   
การท างานในจดุนี ้โดย เฉลี่ย  3 ครัง้ / ปี ซึง่การ
เกิดในแตล่ะครัง้ ก็ สร้างความสญูเสียตอ่อวยัวะ
ของคนทกุครัง้

แนวความคิดใหม ่: การพฒันาระบบการผลิตแบบ Semi Auto 
เป็น  Robot & Automation system เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิต

บริษัท ได้รับการส่งเสริมด้านนวัตกรรม โดยการเข้า
ร่วม โครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม (อบรม
และพัฒนาองค์กร) ส าหรับผู้ ประกอบการในตลาด
หลักทรัพย์  ( รุ่นที่  4)  ซึ่งท าให้บริษัทสามารถพัฒนา
นวตักรรมให้เกิดขึน้ในกระบวนการผลิตได้เป็นครัง้แรก

เทคโนโลยีปัจจุบัน Semi-Auto

เทคโนโลยีใหม่ Robot & Automation

รายงานความยัง่ยืน   ประจ าปี 2560



ด้วยวิธีการผลิตโดยน า Robot และ Automation 
System มีข้อดีคือ ช่วยเพิ่มก าลังการผลิตสามารถลด
ต้นทุนการผลิต และแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจาก
การท างานได้ 100% ชิน้งานได้มาตรฐานและมีโอกาสใน
การขายต่างประเทศเพิ่มขึน้พนักงานมีการพัฒนาตนเอง
เพื่อให้เข้ากับอนาคตที่จะต้องใช้การผลิตที่ เ ป็นระบบ 
หุ่นยนต์ และ Automation  เพื่อ ให้ทนักับเทคโนโลยีที่จะ
เปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา

24
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

ข้อมลูอ้างอิงจากเอกสารน าเสนอโครงการหุ่นยนต์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  Heater 
Pipe เพื่อ ธุรกิจการสง่ออกต่างประเทศ ของบริษัท เอส เอ็น ซี คลูลิ่ง ซพัพลาย 

ในปี 2561 – 2563 บริษัท ได้วางแนวทางในการ
พฒันาโครงการดงักลา่วเพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการผลิต
ของบริษัทในเครือ และมีโครงการที่จะสร้างหน่วยธุรกิจใหม่
เพ่ือตอบสนองการขยายตวัของภาคอตุสหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขัน้สงูในอนาคต

1. ลดการน าเข้าเทคโนโลยกีารผลิตชิน้สว่น
เคร่ืองปรับอากาศแบบอตัโนมตัิจากตา่งประเทศมาใช้
ในสายการผลิต

2. สร้างศกัยภาพในการแขง่ขนัทางด้านการผลติชิน้สว่น
เคร่ืองปรับอากาศทัง้ในและนอกประเทศ

3. แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานคน และต้นทนุ
แรงงานที่สงูขึน้

ประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจและสังคม
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ในปัจจุบันที่โลกขับเคลื่อนด้วยข้อมลู เพื่อการตัดสินใจ
ต่างๆที่รวดเร็วสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่ง SNC มี
บริษัทในเครือหลายแห่งและต้องใช้ฐานข้อมลูร่วมกัน เพื่อการ
เข้าถึงข้อมลูได้รวดเร็วและแม่นย าและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการ ซึ่งในปี 2560 นี ้บริษัทได้ลงทุนปรับปรุงระบบ
การจดัการข้อมลู โดยท าให้บริษัทในเครือ ใช้ฐานข้อมลูเดียวกัน
เป็น One Network System ซึ่งจะเป็นแนวทางในการไปสู่การ
เป็น Smart Factory 

25
โครงการพัฒนาระบบการจัดการ 
Big Data เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารจัดการ

SNC

One Network Phase 1

                         

    *                                             

*                                               

One Network Phase 2

*       ERP                    

*                                                   
*                                 

One Network Phase 3

*                                            

*                     
*                         

*                  

ในปี 2561 บริษัท ก าลงัด าเนินการพฒันาระบบ One Network ระยะที่ 2 ตามแผนงาน โดยการน า
ระบบ ERP มาใช้ในการบริหารข้อมลู ซึง่ขณะนีอ้ยูใ่นระหวา่งการด าเนินการทดสอบระบบ และจะ
สามารถเร่ิมใช้ได้จริงในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 

ผลประโยชน์จากโครงการ
1. สามารถใช้สารสนเทศในการบริหาร และตดัสินใจทางธุรกิจได้ทนัตอ่สถานการณ์
2. ลดกระบวนการ ขัน้ตอนที่ไมจ่ าเป็น ท างานสะดวกรวดเร็ว
3. พนกังานมีคณุภาพชีวิตการท างานดีขึน้ งานที่ไมมี่มลูลา่เพิ่มลดลง

” เป็นโครงการระยะยาวที่บริษัทได้จดัให้มีขึน้ โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือสนบัสนนุให้เกิด
การศกึษาเรียนรู้ ใฝ่หาข้อมลูจากภายนอกองค์กร และน าข้อมลูข่าวสารมาแบง่ปันให้เพ่ือนร่วมงานได้รับรู้ 
ขยายเป็นวงกว้าง ปลกูฝังให้เกิดเป็นวฒันธรรมองค์กรที่ใฝ่เรียนรู้ เพ่ือน ามาพฒันาตนเอง รวมถึงองค์กร 
จดุประกายให้เกิดกระบวนการคิด พฒันาผลิตภณัฑ์ และกระบวนการด าเนินงานตอ่ยอดเป็นนวตักรรม อนั
จะท าให้เกิดคณุคา่แกต่นเอง และองค์กร เพ่ือน าพาไปสูค่วามยัง่ยืน

แนวทางปฏิบตัิภายในองค์กรคือ ในการประชมุประจ าวนัของแตล่ะกลุม่สายงาน จะมีการเปิด
โอกาสให้คนที่ไปพบเจอข่าวสารเร่ืองราว ที่พิจารณาแล้ววา่จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและสว่นรวม ได้เลา่
เร่ืองราวนัน้ให้ทกุคนในที่ประชมุทราบ โดยเบือ้งต้นจะเน้นเร่ือง เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม คณุภาพชีวิต 
ผลิตภณัฑ์ กระบวนการด าเนินงาน รวมถึง 5ส ภายในโรงงาน โดยข้อมลูข่าวสารที่มีการน ามาแบ่งปันนัน้ 
จะมีการบนัทกึเก็บไว้ และกระจายสูค่นในองค์กร เพ่ือที่ทกุคนในองค์กรสามารถศกึษาเรียนรู้ได้

โครการ SNC คิดสร้างสรรค์ ปันความรู้
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จ านวนชั่วโมง
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คุณภาพชีวติ QWL

การฝึกอบรม

5 การจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

5.1 การจดัการด้านสงัคม
Social management

ระดับความพงึพอใจ
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Radar 
Chart
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5.1.1 การปฏิบัตด้ิานแรงงานและสทิธิมนุษยชน 
บริษัทตระหนกัอยูเ่สมอวา่พนกังานทกุคนคือเพื่อนร่วมงาน และเป็นทรัพยากรที่มีค่าต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส าเร็จ  บริษัทจึงให้

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

นโยบายและการปฏบิัตต่ิอพนักงาน
มีการให้ผลตอบแทนและสวสัดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมดงันี ้

รถรับสง่พนกังานให้ครอบคลมุพืน้ที่พกัอาศยัของพนกังาน  สวสัดิการมงคลสมรสส าหรับพนกังานทกุระดบั
โรงอาหารที่ถกูสขุลกัษณะในราคาที่เหมาะสมจ าหน่ายที่บริษัทฯ สวสัดิการคลอดบตุรส าหรับพนกังานทกุระดบั
เงินชว่ยเหลือการศกึษาของบตุร สวสัดิการเงินชว่ยเหลือกรณีเสียชีวิตของพนกังาน
ทนุการศกึษา (เรียนตอ่) ในระดบัตา่ง ๆ ในสถาบนัของรัฐบาล สวสัดิการครอบครัวเสยีชีวิตส าหรับพนกังานทกุระดบั
สวสัดิการกองทนุส ารองเลีย้งชีพ เพ่ือให้พนกังานมีเงินเก็บเงินออม สวสัดิการคา่เชา่ที่พกัอาศยั
จดัให้มีการตรวจสขุภาพประจ าปีให้แก่ผู้ปฏิบตัิงาน สวสัดิการโครงการร่วมทนุระหวา่งนายจ้างและลกูจ้าง
โบนสัประจ าปี

พนักงานมีส่วนร่วมในการประชุมเสนอการปรับปรุงความเป็นอยู่
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัท

บริษัทรับพิจารณาความคิดเห็นจากคณะกรรมการตัวแทนพนักงานในการร่วมหารือกับ
ตัวแทนฝ่ายบริหารเพื่อปรับปรุงโรงอาหาร และมุมพักผ่อนในพืน้ที่ของบริษัทให้กับพนักงาน

27
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ข้อมูลด้านทรัพยากรมนุษย์
28

2560 2559

1 จ ำนวนพนกังำนทัง้หมด (คน) 2,562.00 3,023.00    

1.1 ชำย 1,197.00 1,437.00    

1.2 หญิง 1,365.00 1,586.00    

2 พนกังำนใหมท่ัง้หมด (คน) 849.00   1,399.00    

3 พนกังำนทีล่ำออกจำกองค์กรทัง้หมด (คน) 684.00   883.00       

3.1 พนกังำนทีล่ำออก มีอำยนุ้อยกวำ่ 30 ปี 388.00   507.00       

3.2 พนกังำนทีล่ำออก มีอำยตุัง้แต่ 30 ปี ขึน้ไป 296.00   376.00       

3.3 อตัรำกำรลำออกจำกองค์กร (% ของพนกังำนทัง้หมด) 27.00     31.70          

4 กำรลำคลอดบตุร -              

4.1 พนกังำนทีล่ำคลอดบตุร 48.00     43.00          

4.2 พนกังำนทีก่ลับมำท ำงำนหลังจำกคลอดบตุร 34.00     35.00          

4.3 อตัรำกำรมำท ำงำนหลังจำกคลอดบตุร (%) 59.00     57.00          

ข้อมลูด้ำนทรัพยำกรมนษุย์
Total

5.1.2 การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

“คน” เป็นทรัพยากรที่มีคา่มากที่สดุขององค์กร บริษัท
จงึให้ความส าคญักบัการสร้างคน โดยก าหนดกรอบการด าเนินการ
ไว้ 3 ประการคือสร้างคนเก่ง สร้างวฒันธรรม และ สร้างความสุข 
เพื่อให้พนักงานมีความสามารถและเติบโตไปพร้อมกับองค์กรบน
พืน้ฐานจริยธรรมอันดีตามวัฒนธรรมองค์กรที่ก าหนดไว้และมี
ความสขุในการท างานซึง่จะน ามาซึง่ความผกูพนัตอ่องค์กรพร้อมที่
จะทุ่มเททัง้แรงกายและแรงใจในการท างานเพื่อความส าเร็ จ
ร่วมกนั

เอส เอ็น ซี พัฒนาคน 
คนพัฒนาสังคม
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คุณสมบัตขิองบุคลากรของ SNC ในอนาคต
29

ในปี 2560 บริษัทได้ท าการวิเคราะห์สมรรถนะที่จ าเป็นของบุคลากรในอนาคต เพื่อวางแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนเปลงที่จะเกิดขึน้ ทัง้นีม้ีแนวทางในการเชิญนักศึกษาที่เคยฝึกงานกับบริษัทกลับมาร่วมงานเพื่อเสริมศักยภาพด้านแรงงานทกัษะ
อีกทางหน่ัง
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สร้างคนเก่ง

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 ซึ่งความสามารถที่สูงขึ น้จะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ สร้างรายได้ของพนกังานเอง
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บริษัท ได้มีการวดัระดบัความสามารถ (Competency) ผ่าน Radar Chart Diagram โดยได้ก าหนดความสามารถต่างๆครอบคลมุ Skill 
Knowledge และ Attitude เพ่ือส ารวจ Competency gapในการพฒันา และได้วางกระบวนการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองเพื่อยกระดบั Radar Chart ของ
พนกังานเป็นรายบคุคลตัง้แตปี่ 2558 จนถึงปัจจบุนั

โดยบริษัท ได้มีการฝึกอบรมพฒันาบคุลากรทัง้ในด้านความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และพฤติกรรมแยกตามกลุ่มธุรกิจ  เพ่ือ ให้สามารถผลิต
สินค้าที่ดีมีคณุภาพ บุคลากรมีความสามารถในการใช้เคร่ืองจกัรแบบอัตโนมตัิ และ การสร้างนวัตกรรมทางการผลิตใหม่ๆ เข้าม าช่วยปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงสง่เสริมท าให้ผลการปฏิบตัิงานของบคุลากรเพิ่มสงูขึน้จนท าให้พนกังานสามารถสร้างรายได้ที่เพ่ิมขึน้ได้ด้วยตนเอง
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ผลจากการพัฒนา Radar Chart ในปี 2560
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ผลจากการพัฒนา Radar Chart ของ
พนักงานอย่างต่อเน่ือง ท าให้ปริมาณของเสีย
เม่ือเทียบกบัยอดการผลิตมีปริมาณที่ลดลงเม่ือ
เทียบกับปีก่อนๆ  จากสถิติปริมาณของเสีย ปี 
2017 เม่ือเทียบกบัยอดการผลิต คิดเป็น 0.36%  
ซึง่มีปริมาณที่ลดลง เม่ือเทียบกบัปี 2016

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

% Defects/Production FY' 16 0.67% 0.55% 0.40% 0.61% 0.53% 0.50% 0.40% 0.54% 0.45% 0.42% 0.40% 0.56% 0.50%

% Defects/Production FY' 17 0.26% 0.32% 0.29% 0.45% 0.43% 0.31% 0.31% 0.41% 0.39% 0.41% 0.41% 0.40% 0.36%

บริษัทฯ ได้มีความมุง่มัน่ในการพฒันาบคุลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะในการท างานที่หลากหลาย (Multi Skill)  รวมถึงการพฒันา
ความสามารถในการผลิตระบบ Automation และหุน่ยนต์อจัฉริยะให้กบับคุลากรทัง้ 3 ระดบั ดงันี ้

1. ระบบโรงงานอจัฉริยะ (Smart Factory)  โดยเป็นการผสมผสานระหว่างระบบออโตเมชัน่ในสายการผลิตกับ Internet of thing 
ให้กบับคุลากรในระดบักลุม่ผู้ดแูลธุรกิจ ซึง่โครงการนีไ้ด้รับความร่วมมือจากส านกังานนวตักรรมแหง่ชาติ และสถาบนัไทย-เยอรมนั 

2. การออกแบบและการควบคมุเคร่ืองจกัรระบบอตัโนมตัิและหุน่ยนต์  ให้กบักลุม่วิศวกรที่สร้างระบบ Automation ซึ่งโครงการนีไ้ด้รับความ
ร่วมมือจากสถาบนัไทย-เยอรมนั 

3. การใช้เคร่ืองจกัรระบบอตัโนมตัิ  (Advance Skill)โดยมีวตัถปุระสงค์ในการพฒันากลุม่ผู้ปฏิบตัิงานให้มีความสามารถในการใช้เคร่ืองจกัร
และหุน่ยนต์ ซึง่โครงการนีไ้ด้รับความร่วมมือจากสถาบนัไทย-เยอรมนั และสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานในการพฒันาบคุลากร

โครงการฝึกอบรมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ
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โครงการ SNC-KMUTT
ปัจจบุนั บริษัทฯ ได้ส่งพนักงานและนักศึกษาจากสถานศึกษาที่

ผ่านการคดัเลือก เข้าศกึษาต่อระดบัปริญญาตรี ในหลกัสตูรเทคโนโลยี
บัณฑิต โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและข้อผูกมัดใดๆ จ านวนทัง้สิ น้ 83 คน 
ส าเร็จการศกึษาแล้ว 62 คน ซึง่พนกังานและนกัศกึษาที่ส่งไปศกึษาตอ่ 
เม่ือส าเร็จการศึกษาแล้วจะมีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่เป็น
ผู้บริหารระดบักลาง

กับความก้าวหน้าของพนักงาน 
โครงการฝึกอบรมที่เช่ือมโยงกลยุทธ์ขององค์กร

% การเข้ารับการอบรมของพนักงานในเครือ SNC
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สถติกิารฝึกอบรม ปี 2560
จ านวนหลกัสตูรท่ีจดัอบรม 288

จ านวนชัว่โมงอบรมเฉลี่ย/หลกัสตูร 8

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ตามแผน 1,763,589.15 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ตามจริง 665,640.25 

จ านวนท่ีอบรมพนกังาน 1692
จ านวนพนกังานทัง้หมด 2005
% อบรมพนกังาน 79%
จ านวนชัว่โมงอบรมเฉลี่ย/คน 6

รายละเอียด 2559 2560

จ านวนรุ่นหลกัสตูรท่ีจดัอบรม 221 288

จ านวนพนกังานทัง้หมด 2,075 2005
%จ านวนพนกังานท่ีเข้าอบรม 89% 88.41%
จ านวนชัว่โมงอบรมเฉลี่ย/คน 8 6
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ล้านบาท) 1.9 0.7
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเทียบต่อยอดขายรวมขององค์กร 0.03% 0.01%
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเทียบต่อก าไร 0.47% 0.17%

บริษัทได้ก าหนดเส้นทางในการพฒันาบคุลากรทกุคนในแตล่ะระดบั
ไว้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนจะมีความสามารถเพียงพอในการ
พัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กร โดยได้ก าหนดโครงการหลักสูตร FDP
และ 9BNs ไว้ส าหรับพนกังานใหม่ และหลกัสตูร SDP, MDP เพื่อพฒันา
ความก้าวหน้าในสายอาชีพในระดับผู้ บังคับบัญชาทัง้ระดับต้น และ
ระดบักลางเพ่ือสร้างผู้สืบทอดทางธุรกิจและขยายรองรับธุรกิจใหม่

โดยในปี 2560 ได้มีการจดัฝึกอบรมโครงการพฒันาหลกัสตูร MDP 
รุ่นที่ 7 และโครงการพฒันาหลกัสตูร SDP รุ่นที่ 2  ซึ่งมีผู้ เข้าร่วมโครงการ
ทัง้สิน้ 57 ทา่น
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บริษัทฯก าหนดค่านิยมเพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินการ และขับเคลื่อนค่านิยมผ่านการบริหารงาน กิจกรรมและการ
รณรงค์อยา่งตอ่เน่ืองเพื่อปลกูฝังให้กบัพนกังานทกุคนปฏิบตัิจนบรูณาการเป็นวฒันธรรมอนัดีงามให้คนรุ่นหลงัปฏิบตัิสืบตอ่กนั

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
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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 เพ่ือ
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 าคัญกับพนักงานทุกคนในองค์กรจึงได้จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจทัง้ในด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ 
สภาพแวดล้อมในการท างาน  การท างาน/การบริหาร และเทคโนโลยีในการท างาน อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุง
คณุภาพชีวิตในการท างานเพ่ือให้พนกังานมีความสขุในการท างาน อีกทัง่ยงัชว่ยสง่เสริมการเรียนรู้ และความเติบโตก้าวหน้าตามสายอาชีพ

ผลส ารวจความพงึพอใจประจ าปี 2560 (ค่าเฉล่ียรวมจากบริษัทย่อย แบ่งตามเกณฑ์อายุงาน)

การปรับปรุงคุณภาพชีวิตตามแนวทาง Happy Work Place

-
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ในปี 2560  บริษัทได้มีการปรับปรุงโรงอาหารที่ถกูสขุลกัษณะ  ห้องน า้ที่สะอาด ถอดรองเท้าเดินได้ และสวนหยอ่มมมุพกัผ่อน รวมถึงการจดั
กิจกรรมตา่ง ๆ อาทิเชน่ กิจกรรมวนัเกิดพนกังาน  กิจกรรมท าบญุตกับาตร  เพ่ือให้พนกังานสามารถท างานอยา่งมีความสขุ 
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ฝ่ายบคุคลมีการติดบอร์ด
ประชาสมัพนัธ์ผลการประเมิน
และแผนการปรับปรุงให้พนกังาน
ทราบบริเวณบอร์ด
ประชาสมัพนัธ์



5.1.3 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 2560

กจิกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย

การอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ บริษัทสนบัสนนุ และสง่เสริมกิจกรรมด้านความปลอดภยั
เพ่ือสง่เสริมกระตุ้นพนกังานให้ในการสง่เสริมสนบัสนนุให้เกิด
องค์ความรู้ ประกอบการปลกูจิตส านึกรักความปลอดภยั เพ่ือให้
สามารถรู้ถึงของความเสี่ยง และปัญหาที่เป็นสาเหตใุห้เกิด
อบุตัิเหตใุนการท างานพนกังานได้ อนัจะน ามาซึง่ความส าเร็จใน
การบริหารจดัการด้านความปลอดภยัฯอยา่งยัง่ยนื โดย
หน่วยงานความปลอดภยัจะเป็นผู้ ให้ความรู้ และค าแนะน าใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง เป็นการจดัการด้านความ
ปลอดภยัด้วยการปลกูฝังพฤติกรรมการท างานที่ถกูต้อง และ
ความปลอดภยั โดยมีกระบวนการตัง้แตค้่นหาพฤติกรรมเสี่ยง
ของพนกังานและด าเนินการปรับปรุงให้พนกังานมีการเปลี่ยน
วิธีการท างานให้ปลอดภยัขึน้ พร้อมทัง้สง่เสรอมให้มีการน า
พฤติกรรมความปลอดภยัที่ดี มาปฏิบตัิกนัจนเป็นวฒันธรรมของ
บริษัท
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กจิกรรมฝึกอบรมการใช้รถยก
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กจิกรรมวันเกดิพนักงาน
36

บริษัท ได้ให้ความส าคญัตอ่วนัส าคญั
ของพนกังาน จงึได้จดัให้มีกิจกรรมอวยพร
วนัเกิด โดยมีผุ้บริหารมาร่วมกิจกรรมอวยพร
พนกังานเป็นประจ าทกุเดือน ๆ  ละ 1 ครัง้

กจิกรรมออกก าลังกาย

บริษัทฯ สง่เสริมกิจกรรม
การออกก าลงักายเพ่ือให้พนกังาน มี
สขุภาพพลานามยัที่ดี โดยทกุๆ วนั 
หลกัการประชมุแถวตอนเช้า จะมี
การเปิดเพลงออกก าลงักายไป
ด้วยกนั

มอบทนุบุตรพนักงาน

ในทกุๆ ปี บริษัทได้มีการจดักิจกรรมมอบทนุแด่บตุรพนกังานซึง่ในปี 2560 ที่ผ่านมาบริษัทได้มอบทนุ
ไปทัง้สิน้  581 ทนุ เป็นงยประมาณทัง้สิน้กวา่ 1.8 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดทนุในระดบัตา่งๆ ดงันี ้
- อนบุาล-ประถมศกึษา  2,000 บาทตอ่ปี
- มธัยมศกึษาป่ีที่ 1-3 3,000 บาทตอ่ปี
- มธัยมศกึษาป่ีที่ 4-6 4,000 บาทตอ่ปี
- ปริญญาตรี-ปริญญาโท 5,000 บาทตอ่ปี

ร่วมสืบสานประเพณีไทยอนั
ดีงาน เชน่ การรดน า้ด าหวัผู้ ใหญ่ 
การท าบญุตกับาตรประจ าปี เพ่ือให้
พนกังานมีจิตส านึกในความเป็นไทย 
และร่วมสืบทอดประเพณีอนัดีงาน
ทกุปี

สืบสานประเพณีไทยอันดีงาม
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5.1.4 การมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

โครงการโรงเรียนในโรงงาน
บริษัทได้ท าความร่วมมือกับวิทยาลยัเทคนิคและสถาบนัการศึกษาหลายแห่ง ในการร่วมพฒันานักศึกษาตามระบบทวิภาคีต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 

2553 จนถึงปัจจบุนั มีนกัศกึษาที่เคยมาฝึกงานแล้วทัง้สิน้  6,512 คน และกลบัมาร่วมงานกับบริษัทแล้วทัง้สิน้ 112 คน ซึ่งวตัถปุระสงค์ของ
โครงการนีเ้พื่อรับนักศึกษาเข้าฝึกงานโดยให้มีรายได้เท่าเทียมกับพนักงาน และให้โอกาสทางอาชีพ เม่ือเรียนจบแล้วสามารถกลับมาร่วมงานกับ
บริษัทได้โดยไมต้่องสมัภาษณ์ ปัจจบุนัมีนกัศกึษาฝึกงานเข้ามาฝึกงานกบับริษัมประมาณ 150-200 คนตอ่ปี

37

สรุปข้อมูลจ ำนวนนักศึกษำโครงกำรควำมร่วมมอื

ปี 53 ปี 59 ปี 57 ปี 58 ปี 59
ที่ สถำนศึกษำ รุ่นที1่ รุ่นที2่ รุ่นที3่ รุ่นที4่ รุ่นที5่ รุ่นที6่ รุ่นที7่ รุ่นที8่ รุ่นที9่ รุ่นที1่0 รุ่นที่ 11 รุ่นที่ 12 รุ่นที่ 13 รุ่นที่ 14 รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รวมสุทธิ
1 วิทยาลยัเทคนิคมหาสารคาม 327 251 271 261 248 294 265 293 232 292 189 113 21 56 25 3,138
2 วิทยาลยัเทคนิคร้อยเอ็ด 256 161 213 199 134 126 156 84 57 32 8 2 2 7 13 3 1,453
3 วิทยาลยัอาชีวมหาสารคาม 1 3 4
4 วิทยาลยัอาชีวร้อยเอ็ด 6 3 6
5 วิทยาลยัเทคนิคกาฬสินธ์ุ 250 6 256
6 วิทยาลยัเทคนิคยโสธร 202 82 74 358
7 วิทยาลยัเทคนิคเดชอุดม 18 12 30
8 วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 17 37 45 30 129
9 วิทยาลยัเทคนิคศีรสะเกษ 17 13 30
10 วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์ 19 11 24 30 84
11 วิทยาลยัเทคนิคสุวรรณภูมิ 49 49
12 วิทยาลยัเทคนิคหนองบวัล าภู 37 27 34 98
13 วิทยาลยัเทคนิคอ านาจเจริญ 18 20 38
14 วิทยาลยัเทคนิคเลย 25 25
15 วิทยาลยัพยคัฆภูมิ 9 9
16 วิทยาลยัสารพดัช่างกาฬสินธุ์ 25 25
17 วิทยาลยัสารพดัช่างอุบล 10 10
18 วิทยาลยัการอาชีพหว้ยผ้ึง 48 48
19 วิทยาลยัการอาชีพวาปีปทุม 17 24 4 45
20 วิทยาลยัการอาชีพร้อยเอ็ด 100 100
21 วิทยาลยัการอาชีพโพนทอง 10 10
22 วิทยาลยัการอาชีพพนมไพร 5 5
23 วิทยาลยัการอาชีพชุมแพ 105 40 56 201
24 วิทยาลยัการอาชีพขอนแก่น 79 18 73 170
25 วิทยาลยัการอาชีพเกษตรวิสยั 20 20
26 วิทยาลยัการอาชีพกระนวน 119 20 32 171

601 975 764 1073 480 464 421 377 232 349 221 200 111 109 35 72 31 6,512

ปี 58

ป.ตรี

รวมทั้งส้ิน

ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57

ปวส.

ปี 60

โครงการ “โต๊ะเรียนของน้อง” 
ปัจจบุนั บริษัทมีไม้พาเลทจ านวนมากจากกระบวนการผลิต ซึง่มีจ านวนไมน้่อยที่ไม่

ต้องสง่กลบัคืนให้กบัผู้ขายท าให้เป็นภาระในการจดัการ และถือเป็นการใช้ทรัพยากรที่ไม่
คุ้มคา่ 

ในปี 2560 ได้มีการน าไม้พาเลทที่ไมใ่ช้แล้ว มาออกแบบและผลิตเป็นโต๊ะนกัเรียน
พร้อมเก้าอี ้จ านวนทัง้สิน้ 27 ตวั ใช้ไม้พาเลทไปแล้วทัง้สิน้ประมาณ 35 เลท โดยอาศยั
ความร่วมมือ ร่วมใจ ของพนกังานหลงัจากที่มีเวลาวา่งจากการท างาน ซึง่หากผลิตได้
จ านวน 100 ตวัแล้ว จะน าไปมอบหมายให้โรงเรียนที่หา่งไกล หรือ ขาดแคลนงบประมาณ
ในการบ ารุงสถานศกึษา ซึง่คาดวา่จะได้มีการสง่มอบโต๊ะนกัเรียน 100 ตวัแรกนีใ้นปี 2561
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การส ารวจชุมชนและล าดับความส าคัญของปัญหาที่พบ
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บริษัทได้ด าเนินธุรกิจตามแนวทางความรับผิดชอบตอ่ชมุชน โดยได้ค านึงถึงผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจต่อชมุชนใกล้เคียงจึง
ได้ด าเนินการส ารวจชมุชนเป็นประจ าทกุปี  ทัง้นีเ้พ่ือรับฟังข้อคิดเห็น  ปัญหา  ผลกระทบต่างๆ และน ามาหารื อร่วมกับคณะกรรมการ
และผู้ที่เก่ียวข้องในการก าหนดวิธีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งเกือ้กลู

พบปัญหาผลกระทบจากเสียงดัง จากการด าเนินการใน
ชุมชนหลังโรงงาน 

ปัญหาน า้ท่วมขังบริเวณถนนด้านหน้าโรงงานเกิดจากการอุดตันของท่อระบายน า้สาธารณะ ท าให้คนสัญจรได้รับความไม่
สะดวก และมีความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ส ารวจชุมชนใกล้โรงงาน SNC สมุทรปราการ

ส ารวจชุมชนใกล้โรงงาน SNC ระยอง

โรงเรียนวัดลาดหวายขอให้ช่วยเหลืองงบประมาณการ
จัดซือ้อุปกรณ์การเรียน

ที่ ข ัน้ตอนการด าเนนิการ

W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4

1      ุ                     

2                                    ุญ  

3
                 ุ     ไ                      

      ไ 

4                                  ุ                    

5
                   ศษ                           

    ไ   ุ   

1

    ฎ                   ุ       ถ ฟ     ฟ   

                                            ุ  

         17.00  .

2

                                                         

       ุ       50             ไ             

                                ุ  

3

                          ุ      ซ      ไ    

                               ุ                   

          

โรงงานฝั่งระยอง : การแกไ้ขปญัหาน า้ทว่มขงั

โรงงานฝั่งสมทุรปราการ : การแกไ้ขปญัหาเสยีงดงั

Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18

จัดท าแผนช่วยเหลือชุมชน
จากปัญหาผลกระทบด้านเสียงดังจากการด าเนินการ และปัญหาน า้ท่วมขังจากภัยธรรมชาติ ซึ่งบริษัท ได้ให้ความส าคัญ

และวางแผนเข้าช่วยเหลือชุมชน 
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• เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม

5.2  การจัดด้านสิ่งแวดล้อม

Reused
Water 20,000 𝑚3

Reused &
Recycle 20 tons

3.43 MW

Renewable energy

Green area

SNC Group

การน าน า้จากกระบวนการผลติกลบัมาใช้ซ า้

น าของเสียอนัตรายกลบัมาใช้ใหม่

เพ่ิมพืน้ที่สีเขียวในพืน้ที่บริษัท และชมุชน

ใช้พลงัไฟฟ้าทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์

• การลดผลกระทบการปล่อยของเสียจากการผลิต
• ลดการใช้ทรัพยากรน า้โดยน าหลับมาใช้ซ า้

Environmental management

39

2,000t/Co2
Co2 Reduction
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5.2.1 นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
● รับผิดชอบและยดึมัน่ในการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถ่ินที่องค์กรตัง้อยู่
● ด าเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้างสรรค์สงัคม ชมุชน และสิ่งแวดล้อมอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้ชมุชนที่บริษัทตัง้อยูมี่คุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ ทัง้ที่

ด าเนินการเองและร่วมมือกบัรัฐ และชมุชน
● ป้องกนัอบุตัิเหต ุและควบคมุการปลอ่ยของเสียให้อยูใ่นระดบัต ่ากวา่มาตรฐานที่ยอมรับได้
● ตอบสนองอยา่งรวดเร็วและอยา่งประสิทธิภาพตอ่เหตกุารณ์ที่มีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมและชมุชน อนัเน่ือง มาจากการด าเนินงานของ

บริษัท โดยให้ความร่วมมืออยา่งเต็มที่กบัเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
● สง่เสริมให้พนกังานของบริษัทมีจิตส านึกและความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมภายในระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม ( ISO 14001 )

5.2.2 กลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)
บริษัทจะด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้ตอ่สิ่งแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกบริษัท โดยมีกลยทุธ์ที่ส าคญั คือ

ปลกูฝังจิตส านึก ปฏิบตัิตามกฎหมาย ในการรักษา และป้องกันการปล่อยมลภาวะสู่สิ่งแวดล้อม ในล าดบัต่อมา บริษัทมีมาตรการด าเนินการ
ลดการใช้พลงังาน วิจยั พฒันา และปรับปรุงกระบวนการผลิต ผลิตภณัฑ์ ให้เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม โดยในอนาคต บริษัทวางแผนที่จะด าเนิน
ธุรกิจ โดยเน้นการพฒันา และสร้างมลูคา่ร่วมกบัชมุชน และด าเนินธุรกิจที่ป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม

1.ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกเน่ืองจากธุรกิจหลกัของบริษัทจะเก่ียวข้องกับเคร่ืองปรับอากาศซึ่งใช้สารท าความเย็นที่อาจจะ
สง่ผลกระทบตอ่การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลกเราจงึได้มีการพฒันาสินค้าของเราคือสินค้าเคร่ืองปรับอากาศที่ใช้กับสารท าความเย็น
ชนิดใหม ่(R32) ซึง่จะช่วยลดผลกระทบต่อการท าลายชัน้โอโซน (Ozone Depletion) และผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อน (Global
Warming) สอดคล้องกบั The Global Goals for Sustainable Development ซึง่ในปี 2017 บริษัทได้มีนโยบายเพื่อ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพถมิูอากาศ (The Global Goal ที่ 13 - Climate Action) โดยก าหนดเป็นเป้าหมายจ านวน
โครงการที่ชว่ยลดก๊าซเลือนกระจกจ านวน 3 โครงการ

2.ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมภายใน เพื่อให้สภาวะแวดล้อมภายในบริษัทมีความน่าอยู ่และมีประสิทธิภาพในการท างาน บริษัทจึงได้ให้
ความส าคญักับระบบ 5ส.ภายใน มีการรณรงค์ให้พนักงานทกุระดบัให้ความส าคญักับเร่ืองนี ้ นอกจากนัน้ บริษัทได้มีการจดักิจกรรม SNC 
Green Thumb ร่วมใจปลกูต้นไม้ด้วยมือเรา โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 

1. เพ่ิมพืน้ที่สีเขียว เพ่ือสภาพแวดล้อมที่ดีในบริเวณโรงงาน เพ่ิมพืน้ที่พกัผ่อน
2. เพ่ือปลกูฝังให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกนัของพนกังาน ในการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม
3. สนบัสนนุกิจกรรมที่สอดคล้องกบัแนวทางการบริหารงานองค์กรสูค่วามยัง่ยืน ในด้านสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือชว่ยลดภาวะโลกร้อน

กิจกกรม SNC Green Thumb เป็นโครงการตอ่เน่ืองที่เร่ิมขึน้ในชว่งเวลาปลายปี 2560 
และ ได้มีการวางแผนเพ่ือด าเนินการพฒันาพืน้ที่โรงงานใน จงัหวดัระยอง และสมทุรปราการ 
เพ่ิมพืน้ที่สีเขียว ภายในบริเวณโรงงาน ทัง้บริเวณลานจอดรถ พืน้ที่บริเวณหน้าโรงงาน มมุพกัผ่อน
เพ่ือพนกังาน พืน้ที่ทางเดินรถ 
โดยการปลกูต้นไม้ทัง้หมด เป็นกิจกกรมจดัขึน้ส าหรับพนักงงานให้ช่วยกันปลกูต้นไม้ร่วมกัน ร่วม
ถึงชว่ยกนัดแูลรักษา บ ารุงต้นไม้ให้สวยงามอยู่เสมอ เป็นหนึ่งในกิจกกรมที่ช่วยสร้างจิตส านึกใน
การดแูลสิ่งแวดล้อม ก่อเกิดเป็นวฒันธรรมองค์กร ขยายผลสู่ชมุชน และท้ายที่สดุจะส่งผลในการ
ชว่ยลดภาวะโลกร้อน 

ต้นไม้ที่ใช้ในการร่วมโครงการ นอกจากจะเป็นไม้ที่ให้ร่มเงาในมมุพกัผ่อน ไม้ประดบัเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีแล้ว บริษัทยงัจดัให้มีการปลกู
ไม้ผลเพ่ือรับประทาน อนัเกิดเป็นกิจกกรมในการชว่ยกนัดแูลรักษา

ภาพการด าเนินการปลกูต้นไม้ ภายในบริเวณโรงงาน
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41นอกจากนีก้ารด าเนินงานภายในบริษัท เรายดึหลกัการท างานที่เรียกวา่ “หลกั 3 R” ซึง่ประกอบด้วย Reduce, Re-use, 
และ Recycle  เพ่ือให้มัน่ใจวา่เราทกุคนในองค์กรจะมีการใช้ทรัพยากรอยา่งรู้คณุคา่ และเกิดประโยชน์สงูสดุ

5.2.3 การอนุรักษ์พลังงาน จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จดัท านโยบายและแผนงาน ด้านการบริหารจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานตลอดจนการออกแบบ

เคร่ืองมือ อปุกรณ์ ระเบียบปฏิบตัิตลอดจนคูมื่อความปลอดภยั โดยมีการจดัฝึกอบรมพนกังานให้มีความรู้ความเข้าใจและได้รับข้อมลูข่าวสาร
ในเร่ืองความปลอดภยัที่เพียงพอ และก าหนดให้เร่ืองความปลอดภยั ให้อยูใ่นหลกัสตูรการฝึกอบรมพนกังานใหม่

นวัตกรรมในกระบวนการธุรกจิเพื่อความย่ังยืน
ปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตให้เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมโดยการ

เปลี่ยนไป Caulking แทนการ Brazing กบังานผลิตชิน้สว่น
ยานยนต์เพ่ือลดปัญหาความร้อนที่เกิดจากการผลิต
บริษัท มีแผนที่จะด าเนินการลดต้นทนุการผลิต โดยการเปลี่ยนจาก 
Brazing เป็น Caulking ซึง่ชว่ยลดปัญหาในเร่ือง
1. การขาดแคลนแรงงานที่มีทกัษะทางด้าน Brazing
2. ปัญหาด้านคณุภาพ เน่ืองจาก Brazing ต้องใช้แรงงานที่มี

ทกัษะสงูในการท างาน
3. ก าลงัการผลิตไมเ่พียงพอ

ผลลัพธ์ จากการการพฒันาผลิตภณัฑ์รวม่กบัคูค้่า ท าให้บริษัท 
1. สามารถลดต้นทนุการผลติ โดยสามารถผลิตสนิค้าที่มี

ประสิทธิภาพ ลดปัญหารอยร่ัวของชิน้งาน 
2. เพ่ิมก าลงัการผลิตขึน้ จากผลิตได้  300 ชิน้ ตอ่คน  เป็น 

1,200 ชิน้ ตอ่เคร่ืองจกัร 
3. ชว่ยลดการปลอ่ยมลพิษจากขัน้ตอน Brazing
4. ลดการใช้พลงังาน จากการเชื่อมประกอบชิน้งาน เป็น 

กระบวนการปัม้อดัขึน้รูปแทน ประหยดัแก๊ส และประหยัดน า้

พัฒนาเคร่ืองปรับอากาศแบบ R32

SNC Super High EER

เน่ืองจากบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้านเคร่ืองท าความเย็นมา
เป็นเวลานาน จงึได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าในการร่วมออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม ซึง่เร่ิมผลิตและจ าหน่ายตัง้แต่ปี 
2557จนถึ ง ปัจจุบัน และบริษัทฯยังไม่หยุด น่ิงที่ จะพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  ที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมให้กบัสงัคมตอ่ไป

มาตรฐาน SEER ของเคร่ืองปรับอากาศจาก EGAT

ผลลัพธ์ เคร่ืองปรับอากาศรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสงู ประหยดั
พลังงาน และใช้สารท าความเย็นที่ไม่เป็นเป้นอันตรายต่อชัน้
บรรยากาศ เพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งยัง่ยืน

Brazing Process

Caulking 
Process

รายงานความยัง่ยืน   ประจ าปี 2560



รายงานความยัง่ยืน   ประจ าปี 2560

5.2.4 การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายในกลุม่บริษัท SNC ได้มีการด าเนินการจดัการด้านการบ าบดัน า้ที่ผา่นการใช้งานจากกระบวนการผลติโดยสว่นหนึ่งถกูน ากลบัมาใช้

ใหม่ และอีกสว่นได้น ามาใช้ในการ ที่โรงงาน Cooling สมทุรปราการ ได้น าน า้ทิง้จากกระบวนการ Brazing มาผ่านกระบวนการบ าบดัเพ่ือ
ใช้ในระบบชกัโครกในห้องสขุา สามารถบ าบดัน า้ได้ 5,423 ลบ.ม. และมีปริมาณน า้น ากลบัมาใช้ใหม่ 3,615 ลบ.ม. ในปี 2560

จากสภาวะการขาดแคลนน า้ประปาในพืน้ที่โรงงานจงัหวดัระยองในชว่งฤดแูล้ง เพ่ือลดความเสี่ยงตอ่การเกิดปัญหาในการผลิตซึง่สง่ผล
กระทบตอ่ลกูค้า และการอปุโภคบริโภคของพนกังานบริษัทฯ จงึลงทนุด าเนินการสร้างแหลง่เก็บน า้ของตนเองที่โรงงานจงัหวัดระยองและตดิตัง้
ระบบผลิตน า้ประปาเพือ่ใช้ในกิจการ และเพ่ือชว่ยเหลือชมุชนกรณีเกิดภยัแล้ง

สร้างแหล่งเกบ็น า้เพื่อประโยชน์ในกรณีขาดแคลนน า้

การใช้ทรัพยากรน า้ ปี 2559

32,775SNC East
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แหลง่เก็บน า้ด าเนินการสร้างแล้วเสร็จในชว่ง ไตรมาสที่ 1 ของปี 2560



รายงานความยัง่ยืน   ประจ าปี 2560

ภายในกลุม่บริษัท SNC ค านึงถึงวิธีการในการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีการติดตัง้ Solar Roof บนหลงัคาโรงงาน
ที่จงัหวดัระยอง จ านวนทัง้สิน้ 6 โรงงาน โดยมีจดุประสงค์เพ่ือ
1. การใช้พลงังานไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ
2. ลสภาระต้นทนุการใช้พลงังานไฟฟ้าของบริษ ท
3. ชว่ยลดการสร้างมลภาวะ เน่ืองจากเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานสะอาด เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม

โดยบริษัท ได้มีการเก็บข้อมลูการใช้ไฟฟ้าอยา่งตอ่เน่ือง พบวา่บริษัทมีต้นทนุการใช้ไฟฟ้าทีล่ดลง

43สร้างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทติย์บนหลังคาโรงงาน

ข้อมลูเปรียบเทียบต้นทนุการใช้พลงังานไฟฟ้า ระหวา่งปี 2560 และ 2561

จากการน า Solar Rooftop เข้ามาติดตัง้ บริษัทมีการ
จดัเก็บข้อมลูพลงังานไฟฟ้าที่ผลิตได้ รวมถึงข้อมลูปริมาณคาร์บอนที่
ลดลง โดยปริมาณคาร์บอนที่ลดได้ตัง้แต่เดือน พฤษภาคม-ธันวาคม 
2560 มีปริมาณเทา่กบั 251 ตนัคาร์บอน
โครงการ Solar Rooftop เป็นโครงการระยะยาวของบริษัทที่
นอกจากจะชว่ยลดผลกระทบด้านมลภาวะจากสิง่แวดล้อมแล้วยงัชว่ย
เร่ืองต้นทุนด้านพลังงานของบริษัทไปพร้อมกันด้วย ซึ่งจากกราฟ
ด้านลา่งจะเห็นได้วา่ บริษัทมีต้นทุนการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงใน
แต่ละเดือน ในปี 2560และลดลงกวา่เดิมเม่ือเทียบกบัปี 2561



สถานที่ก าจัดขยะ
อันตรายเอกชน

186.11
ตัน

รายงานความยัง่ยืน   ประจ าปี 2560

การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุม่บริษัทในเครือ SNC ได้มีการด าเนินการจดัการแยกประเภทของเสียที่เป็นอนัตราย และไมเ่ป็นอนัตรายออกจากเพ่ือด าเนินการ

จดัการก าจดัและน ากลบัมาใช้ซึง่วสัดไุมใ่ช้แล้วสว่นใหญ่จะเป็นประเภท เศษเหล็ก, อลมิูเนียม, เศษทอ่ทองแดง , ถงุมือ และเศษผ้าปนเปือ้น
น า้มนั

การจัดการของเสีย
ปี 2560

ตัน %

1.ปริมาณของเสยีทัง้หมด 5,467.72 100%

2.ปริมาณของเสยีที่ไมอ่นัตราย

2.1 น ากลบัมาใช้ใหม ่(reuse/recycle)

2.2 ก าจดัโดยฝังกลบ

2.3 คดัแยกประเภทเพื่อจ าหนา่ยตอ่ 4,907.04 89.75%

3.ปริมาณของเสยีที่อนัตราย

2.1 น ากลบัมาใช้ใหม ่(reuse/recycle) 9.2 0.17%

2.2 ท าลายโดยฝังกลบ - -

2.3 วิธีอื่นๆ 117.77 2.15%

SNC 

West

การจัดการของเสีย
ปี 2550

ตัน %

1.ปริมาณของเสยีทัง้หมด 406.08 100%

2.ปริมาณของเสยีที่ไมอ่นัตราย

2.1น ากลบัมาใช้ใหม่ (reuse/recycle) - -

2.2ก าจดัโดยฝังกลบ - -
2.3 วิธีอื่นๆ (ขายให้ผู้ รับซือ้) 396.86 97.73%

3.ปริมาณของเสยีที่อนัตราย

2.1น ากลบัมาใช้ใหม่ (reuse/recycle) - -
2.2ท าลายโดยฝังกลบ - -
2.3 วิธีอื่นๆ 9.92 2.44%

การจัดการวัสดุไม่ใช้แล้ว (กากอุตสาหกรรม) ปี 2560

SNC 

East

ผู้ประกอบธุรกิจ
รีไซเคิล

5,688
ตัน

น ากลับมาใช้ใหม่ (Reuse/recycle)

ของเสียที่ไม่เป็นอันตราย

ของเสียที่เป็นอันตราย

ภายในปี 2560 กลุม่บริษัทในเครือ SNC ฝ่ังตะวนัออก ซึง่ผลิตชิน้สว่นทอ่ทองแดงในเคร่ืองปรับอากาศ ได้มีการเปลีย่นจากการใช้
น า้มนั Solvent เป็นน า้ยาล้าง Environ1 ที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม โดยลดปริมาณการสัง่ซือ้ Solvent ลง จาก 132,200 ลิตร เป็น
79,200 ลิตร ท าให้คา่ใช้จา่ยลดลง จาก 3,124,300 บาท เป็น 1,956,000 บาท คิดเป็นจ านวนเงินที่ลดลง 1,168,300

9.2ตัน
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รายงานการใช้ทรัพยากรของกลุ่มบริษัทในเครือ SNC  ปี 2560
45                        ฐ  2560        ุ
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5.2.5 การดูแลระบบนิเวศ
กลุม่บริษัทในเครือ SNC ได้การร่วมแรงร่วมใจกนัระหวา่ง

ผู้บริหาร พนกังานและภาคสงัคม เทศบาลต าบลมะขามคู ่อ าเภอนิคม
พฒันา จ.ระยอง ในการพฒันาพืน้ที่สีเขียวของชมุชนให้กลบัมามี
ระบบนิเวศที่สมบรูณ์ยัง่ยืน โดยบริษัทฯ ได้ร่วมสมทบทนุในการสร้าง
ฝายชะลอน า้เพื่อบรรเทาปัญหาน า้ทว่มในพืน้ทีช่มุชนเป็นจ านวนเงิน 
10,000 บาท และได้ร่วมกนัปลกูป่าบริเวณที่มีการก่อสร้างฝายเพ่ือ
ป้องกนัการทรุดตวัของดิน
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5.2.6 Green Logistics and Supply Chain

SNC ไดต้ระหนกัถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยลดภาวะโลกร้อนท่ีมีผลกระทบต่อโลกและสงัคมโดยรวม ดงันั้นบริษทัจึงด าเนินธุรกิจ
ดว้ยความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคมเพ่ือให้ธุรกิจสามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื บริษทัมีนโยบายในการด าเนินกิจกรรมกบัคู่คา้เพ่ือ
สนบัสนุนนโยบายโดยเร่ิมตั้งแต่

Purchasing
Manufacturing
Distribution

Reverse Logistics



6 การก ากับดแูลกจิการ
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นโยบายการก ากับดูแลกจิการ
คณะกรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) 

มัน่ใจว่าการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยส าคัญที่แสดงให้เห็นถึง
การมีระบบบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่ง
ชว่ยสร้างความเชื่อมัน่และความมัน่ใจต่อผู้ ถือหุ้น ผู้ ลงทนุ 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 ากับดูแลกิจการที่ ดีส าหรับ
บริษัทจดทะเบียนมาเป็นแนวทางปฏิบตัิ สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการที่ส าคัญ

คณะกรรมการของบริษัททกุทา่น ประกอบไปด้วยผู้ มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์การท างานจากหลากหลายสาขา 
โดยคณะกรรมการของบริษัทท าหน้าที่ในการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ
ของบริษัท และพิจารณาให้ความเห็นชอบทิศทางในการด าเนินธุรกิจ 
นโยบาย กลยทุธ์ และเป้าหมายของบริษัทเพ่ือให้ฝ่ายบริหารน าไปใช้
เป็นกรอบในการจดัท าแผนธรุกิจ แผนสนบัสนนุ และงบประมาณเป็น
ประจ าทกุปี โดยได้มีการน าระบบตวัชีว้ดัผลปฏิบตัิงาน (KPI) มาใช้
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน ซึง่ในปี 2560 ที่ผ่านมาได้มีสว่นร่วมใน
การพิจารณาทบทวนและอนมุตัิวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ของ
บริษัท เพ่ือให้ผู้บริหารและพนกังานมีจดุมุง่หมายไปในทิศทางเดียวกนั

คณะกรรมการได้ติดตามดแูลให้มีการน ากลยทุธ์ของบริษัทไป
ปฏิบตัิติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยก าหนดให้มีการ
รายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานและผลประกอบการของ
บริษัทฯ ทกุเดือน ในการประชมุคณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหาร
มีหน้าที่ในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกล
ยทุธ์และทิศทางการด าเนินธุรกิจ  รวมทัง้สร้างระบบการท างานของ
บริษัทและบริษัทยอ่ย ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั

คณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าที่ให้ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงินของบริษัทความเพียงพอของระบบควบคมุ
ภายในการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

1.คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
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 รวมทั ง้ มีหน้าที่พิจารณา
แนวทางก าหนดค่าตอบแทนที่จ าเป็นและเหมาะสมทัง้ที่เป็นตัวเงิน
และมิใช่ตัวเงิน ของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทในแตล่ะปีอย่าง
อิสระและเที่ยงธรรม

คณะกรรมการ ESG
มีหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลัก
บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอ่  สงัคมและสิ่งแวดล้อม

2.คณะกรรมการชุดย่อย
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Excellent CG Scoring
2017



ประธาน นายสาธิต  ชาญเชาวน์กลุ
คณะกรรมการบริษัท

ประธาน ดร.สมชยั  ไทยสงวนวรกลุ
คณะกรรมการบริหาร

ประธาน นายชยัศกัด์ิ  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
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6.1 โครงสร้างการก ากับดแูลกจิการ
48



● แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี
● นโยบายการก ากบัดแูลกิจการและผลการปฏบิตัิตามนโยบาย
● นโยบายเก่ียวกบัการดแูลสิ่งแวดล้อมและสงัคมและการปฏบิตัิตาม

นโยบาย
● รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน

แสดงควบคูก่บัรายงานของผู้สอบบญัชีในรายงานประจ าปี
● การเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการ

ชดุยอ่ยจ านวน ครัง้ของการประชมุและจ านวนครัง้ที่กรรมการแตล่ะ
ทา่นเข้าร่วมประชมุในปีที่ผ่านมา

● เปิดเผยนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนแกก่รรมการและผู้บริหารระดบัสงู
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สิทธิของผู้ถือหุ้น

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส คณะกรรมการดแูลให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูส าคญัที่เก่ียวข้องกบับริษัททัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูที่
มิใชข้่อมลูทางการเงินอยา่งถกูต้องครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส โดยการเผยแพร่ข้อมลูผ่านชอ่งทางของตลาดหลกัทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท โดย
มีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือให้นกัลงทนุและผู้ที่เก่ียวข้องได้มีข้อมลูตดัสินใจอย่างเพียงพอและเทา่เทียมกนัการเปิดเผย
ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูที่มิใชข้่อมลูทางการเงินที่ส าคญัมีดงันี ้

นอกจากนีบ้ริษัทได้จดัตัง้หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์เพื่อท าหน้าทีส่ื่อสารประชาสมัพนัธ์ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ 
นกัวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ไป ผ่านชอ่งทางตา่งๆ เชน่ บริษัทจดทะบียนพบผู้ลงทนุ การประชมุนกัวิเคราะห์ การประชมุทางโทรศพัท์ การตอบ
ค าถามทางโทรศพัท์และผา่นเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

เม่ือวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้รับรางวลัดีเดน่ประเภทรางวลับริษัทจดทะเบียนด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ประจ าปี 2560 ในงาน SET 
Awards 2017
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ในปี 2560 บริษัทได้จดักิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์ดงันี ้
1. การพบปะนกัลงทนุ (Opportunity Day)
บริษัทได้เข้าร่วมงาน Opportunity Day เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานให้แก่นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ และ สื่อมวลชนทราบ โดยในปี 2560 บริษัทได้
เข้าร่วมงาน จ านวน 4 ครัง้ ดงันี ้



สิทธิของผู้ถือหุ้น 950

2. การประชมุนกัวิเคราะห์ (Analyst Meeting)
การประชมุนกัวิเคราะห์ หรือ Analyst meeting เป็นการจดัประชมุเพ่ือให้ข้อมลูกบันกัวิเคราะห์มีโอกาสได้รับทราบข้อมลู และสามารถ
สอบถามข้อมลูและข้อสงสยัตา่งๆ จากผู้บริหารได้โดยตรง 
โดยในปี 2560 บริษัทได้จดังาน analyst meeting ทัง้หมด 4 ครัง้ดงันี ้

3. การเยี่ยมชมกิจการ (Site Visit)
การจดัเยี่ยมชมกิจการ (site visit) หรือการเยี่ยมชมโรงงาน จดัขึน้เพ่ือเปิดโอการให้นกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชมกิจการและการ
ด าเนินงานของบริษัท และยงัเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดรีะหวา่งกนั โดยในปี 2560 บริษัทได้จดังาน site visit ทัง้หมด 4 ครัง้ดงันี ้
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นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นทกุรายยงัได้รับสิทธิอยา่งเทา่เทียมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัทและกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง ดงันี ้

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

สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

สิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น แสดงความเห็น ตัง้ค าถาม ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตดัสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัต่าง 
ๆ โดยประธานในที่ประชมุจดัสรรเวลาให้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและตัง้ค าถามในที่ประชมุ ในเร่ืองที่ เก่ียวข้องกับ
บริษัทได้ รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งค าถาม รวมทัง้การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถและ
คณุสมบตัิที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ โดยกรรมการของบริษัททกุคนควรเข้าร่วม
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือตอบค าถามผู้ ถือหุ้นในเร่ืองที่เก่ียวข้อง
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คณะกรรมการก าหนดให้มี “จรรยาบรรณธุรกิจ” เพ่ือให้บคุลากรทกุระดบัได้ยดึถือเป็นหลกัปฏิบตัิงานนัน้ และเพ่ือให้มัน่ใจวา่บคุลากร
ของบริษัทฯ ได้รับทราบนโยบายการด าเนินงานของบริษัทฯ และไมป่ฏิบตัิงานที่ขดักบันโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ บุคลากรทกุระดบั
จงึต้องเปิดเผยรายการที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ตามจรรยาบรรณธุรกิจในเร่ืองความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ ดงันี ้

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

● กรรมการและพนกังานพงึหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆอนัเป็นการขดัตอ่ผลประโยชน์ของบริษัท ไมว่า่จะเกิดจากการ
ติดตอ่กบัผู้ เก่ียวข้องทางการค้าของบริษัท เชน่ คูค้่า ลกูค้า คูแ่ข่งขนั หรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมลูที่ได้จากการ
เป็นกรรมการ หรือพนกังานในการหาประโยชน์สว่นตน และในเร่ืองการท าธุรกิจที่แข่งขนักบับริษัทหรือการท างานอ่ืน
นอกเหนือจากงานของบริษัท ซึง่สง่ผลกระทบกระเทือนตอ่งานในหน้าที่

● กรรมการและพนกังานพงึละเว้นการถือหุ้นในกิจการคูแ่ข่งของบริษัท หากท าให้กรรมการและพนกังานกระท าการ 
หรือละเว้นการกระท าการที่ควรท าตามหน้าที ่หรือมีผลกระทบกระเทือนตอ่งานในหน้าที่ ในกรณีที่กรรมการและ
พนกังานได้หุ้นนัน้มาก่อนการเป็นกรรมการและพนกังาน 

● หรือก่อนที่บริษัทจะเข้าไปท าธุรกิจนัน้ หรือได้มาโดยทางมรดก กรรมการและพนกังานต้องรายงานให้ผู้ บงัคบับญัชา
ตามล าดบัชัน้ทราบ

1 ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และอยา่งสดุความสามารถ และด าเนินการใด ๆ  ด้วยความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย
2 รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบถงึสถานการณ์ขององค์กรโดยสม ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
3 รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบถงึแนวโน้มในอนาคตขององค์กร ทัง้ในด้านบวกและลบ ด้วยเหตผุลสนบัสนนุอยา่งเพียงพอ
4 ให้ความส าคญัสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นดงันี ้

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

นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
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บริษัทได้เข้าร่วมงาน Opportunity Day เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานให้แกน่กัลงทนุ
นกัวิเคราะห์ และ สื่อมวลชนทราบ โดยในปี 2559 บริษัทได้เข้าร่วมงาน จ านวน 4 ครัง้ดงันี ้
คร้ังที่ เสนอผลประกอบการ วนั สถานที่

1 ประจ าปี 2559 14 กุมภาพนัธ์ 2559 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

2 ประจ าไตรมาส 1/2560 15 พฤษภาคม 2559 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

3 ประจ าไตรมาส 2/2560 7 สิงหาคม 2559 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

4 ประจ าไตรมาส 3/2560 6 พฤศจิกายน 2559 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

52การพบปะนักลงทนุ (Opportunity Day)
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การเย่ียมชมกจิการ (Site visit)
การจดัเยี่ยมชมกิจการ (site visit) หรือการเยี่ยมชมโรงงาน จดัขึน้เพ่ือเปิดโอการให้นักลงทนุ ผู้ ถือ
หุ้น หรือผู้ที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชมกิจการและการด าเนินงานของบริษัท และยงัเป็นการสร้าง
ความสมัพนัธ์ที่ดีระหวา่งกนั

โดยในปี 2560 บริษัทได้จดังาน site visit ทัง้หมด 4 ครัง้ดงันี ้

คร้ังที่ วนั สถานที่

1 18 กุมภาพนัธ์ 2560 เยีย่มชมโรงงานจงัหวดัระยอง

2 13 พฤษภาคม 2560 เยีย่มชมโรงงานจงัหวดัสมุทรปราการ

3 11 สิงหาคม 2560 เยี่ยมชมโรงงานจงัหวดัระยอง

4 11 พฤศจิกายน 2560 เยีย่มชมโรงงานจงัหวดัสมุทรปราการ



6.2 การต่อต้านทุจริต คอร์รัปช่ัน
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นโยบายการก ากับดูแลกจิการ
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)ยึดมัน่ที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์ โปร่งใส่และเป็นไปตามหลกัการ

ก ากบัดแูลกิจการที่ดี บริษัทต่อต้านการให้หรือรับสินบนและคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ด้วยตระหนักดีว่า คอร์รัปชั่นและการให้หรือรับสินบนนัน้
เป็นภยัร้ายแรงที่ท าลายการแข่งขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรม รวมทัง้ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต” เม่ือวนัที่ 30
พฤษภาคม 2558 และได้ผา่นการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชนไทย (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 ยาเสพติดและการทจุริตคอร์รัปชัน่ ไมใ่ห้เกิดขึน้ในบริษัทของเราตลอดไป เพ่ือคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ 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

บริษัทมีการจัดกิจกรรมสัปดาห์ Anti-Corruption เพื่อ
อบรม สื่อสาร ให้ความรู้ แก่พนักงาน เก่ียวกับนโยบายต่อต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชั่น โดยมีการจดับอร์ดนิทรรศการ ร่วมเล่นเกมส์ ตอบ
ค าถามชิงรางวลั 

วนัที่ 6 กันยายน 2560 พนักงานบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด 
(มหาชน) เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2560 ภายใต้แนวคิด 
“รัฐบาลใหม่ คอร์รัปชั่นเก่า” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์และ
บางกอกคอนเวนซนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
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