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วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ / VISION
(SNC: SUPERSTORE)
SNC Superstore เอส เอ็น ซี ศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์ และบริ การแบบครบวงจรในอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่ องทาความเย็น
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า และอิเลคทรอนิคส์

พันธกิจ / MISSION
1.คานึงถึงคุณภาพของสินค้ าเป็ นอันดับแรก
Quality of products first

Quality First

2.สร้ างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อตอบสนองความต้ องการทุกรู ปแบบของลูกค้ า
Create a wide variety of products and services to meet all
customers’ needs

Differentiation

3.สร้ างผลิตภัณฑ์ ท่ มี ีคุณภาพในราคาที่ลูกค้ าสามารถซือ้ ไปแข่ งขันได้
Create quality products at a reasonable price for customers which
they can buy to compete with others in the market

Cost
Effectiveness

4.ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าด้ วยความรวดเร็ว
Meet customer needs with speed

Quick
Response

5.ปรับระบบการผลิตให้ ยืดหยุ่นทันต่ อสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ว
Keep the production system updated with the rapidly change
environment

Flexible
Manufacturing
System

6.ให้ ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์ ท่ เี ป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม
Focus on manufacturing environmentally friendly products and
engaging with stakeholders, both direct and indirect.

Focus on
Products and
Stakeholders

7.มีจติ วิญญาณและความตัง้ ใจในเรื่ องการบริการ เพื่อให้ ลูกค้ าได้ รับความพึงพอใจสูงสุด
Intension to provide the best service in order to meet with
customers’ satisfaction

Service Mind
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ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท

2

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริ ษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ ท่ ี่ 333/3 หมู่ 6 ตาบลบางเพรียง อาเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ 10560 มีบริ ษัทในกลุม่ ทังสิ
้ ้น 14 บริ ษัทประกอบด้ วย บริ ษัทย่อยที่ SNC ถือหุ้นโดยตรงจานวน 9 บริ ษัท และ บริ ษัทย่อยที่ SNC ถือหุ้น
ผ่านบริ ษัทย่อย จานวน 4 บริ ษัท บริ ษัทร่วมจานวน 1 บริ ษัท โดยมีกิจการดาเนินอยูใ่ นประเทศไทย ปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัท มีการประกอบธุรกิจ โดยแบ่ง
ออกเป็ น 4 กลุม่ ดังนี ้
บริ ษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จากัด (มหาชน) สาขา 2 (Branch 2)
กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจ
บริษัทย่ อยทางตรง
ประเภท PART
บริ ษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชนั่ จากัด (SPEC)
บริ ษัท อิมมอทัล พาร์ ท จากัด (IMP)
ชิน้ ส่ วนสาหรั บ
บริ ษทั พาราไดซ์ พลาสติก จากัด (PRD)
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า
บริ ษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้ เมชัน่ จากัด (SSMA)
บริษัทย่ อยทางอ้ อม
บริ ษัท อัลทิเมท พาร์ ท จากัด (UMP)
บริ ษัท อินฟิ นิตี ้ พาร์ ท จากัด (IPC)
บริษัทร่ วม
บริ ษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก วอเตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย จากัด (SAWHA)

กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจ
ประเภท AUTO

ชิน้ ส่ วนอุปกรณ์ ท่ ีใช้ สาหรั บ
ยานพาหนะ
กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจ
ประเภท OEM
ผลิตและประกอบ
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า
กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจ
ประเภท OTHER
การดาเนินอื่นๆ เช่ น
เครื่ องมือ อุปกรณ์ ท่ ี
ประกอบด้ วยอลูมิเนียม

บริ ษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จากัด (มหาชน) สาขา 2 (Branch 2)
บริษัทย่ อยทางตรง
บริ ษัท เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย จากัด (COOL)
บริ ษัท พาราไดซ์ พลาสติก จากัด (PRD)
บริ ษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้ เมชัน่ จากัด (SSMA)
บริษัทย่ อยทางอ้ อม
บริ ษัท อินฟิ นิตี ้ พาร์ ท จากัด (IPC)
บริษัทย่ อยทางตรง
บริ ษัท เอส เอ็น ซี ครี เอติวิตี ้ แอนโทโลจี จากัด (SCAN)
บริ ษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮีต ปั มพ์ จากัด (SAHP)
บริษัทย่ อยทางอ้ อม
บริ ษัท อัลทิเมท พาร์ ท จากัด (UMP)

บริ ษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จากัด (มหาชน) สาขา 2 (Branch 2)
บริ ษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จากัด (มหาชน) สาขา 4 (Branch 4)
บริษัทย่ อยทางตรง
บริ ษัท เอส เอ็น ซี ครี เอติวิตี ้ แอนโทโลจี จากัด (SCAN)
บริ ษัท เมอิโซะ เอสเอ็นซี พริ ซิชนั่ จากัด (MSPC)
บริ ษทั โอดิน พาวเวอร์ จากัด (ODIN)
บริษัทย่ อยทางอ้ อม
บริ ษัท ยะลาฟ้าสะอาด จากัด (Yala)
บริ ษัท โอดิน เมียนมาร์ จากัด (ODINMM)
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1.1 ผลิตภัณฑ์ และบริการ
เอส เอ็น ซี ศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์ และบริ การแบบครบวงจรในอุตสาหกรรมรถยนต์, เครื่ องทาความเย็น, เครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

บริษัทในกลุม่ SNC

AUTO PART

ชิน้ ส่ วนอุปกรณ์ สาหรั บเครื่ องปรั บอากาศที่ใช้ สาหรั บยานพาหนะ
AUTO MOTIVE
PLASTIC PART
METAL SHEET

EA OEM

การรั บจ้ างผลิตและประกอบ เครื่ องปรั บอากาศและเครื่ องทาความเย็น
METAL SHEET
AIR CONDITIONER
WATER HEATER

EA PART

ชิน้ ส่ วนสาหรั บเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าและเครื่ องปรั บอากาศ
AIR CONDITIONER
METAL SHEET

HEAT EXCHANGER

OTHERS

COMPRESSOR

PLASTIC PART

เครื่ องมือ อุปกรณ์ ท่ ีประกอบด้ วยโลหะ เหล็ก อลูมเิ นียม
ELECTRONIC PART
ALUMINUM PART
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SNC
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1.3 โครงสร้ างรายได้
ในปี 2561 บริ ษัทมีการประกอบธุรกิจ แบ่งออกเป็ น 4 สายผลิตภัณฑ์หลัก ดังนี ้
2.1 ชิ ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ สาหรับยานพาหนะ (Auto)
2.2 ชิ ้นส่วนอุปกรณ์สาหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้า (Part)
2.2.1 ชิ ้นส่วนท่อทองแดง
2.2.2 ชิ ้นส่วนโลหะแผ่นขึ ้นรูป
2.2.3 ชิ ้นส่วนพลาสติก
2.2.4 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้ อน
2.2.5 ผลิตท่อฉนวนกันความร้ อน
2.3 รับจ้ างผลิตและประกอบเครื่ องใช้ ไฟฟ้า (OEM)
2.4 การดาเนินงานอื่นๆ (Other)
และมีสดั ส่วนรายได้ คือ Auto ร้ อยละ 14 Part ร้ อยละ 38
OEM ร้ อยละ 48 Other ร้ อยละ 1

1%
การดาเนินงานอื่นๆ
(Others)

14%
ชิ ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้
สาหรับยานพาหนะ
(Auto)

14 1
48
38

38%
ชิ ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้
สาหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
(Part)

48%
รับจ้ างผลิต และประกอบเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
(OEM)
OEM

Part

Auto

Other
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2.1 นโยบายด้ านความยั่งยืน
เอส เอ็น ซี มีความมุ่งมัน่ เรื่ องการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้ างนวัตกรรม มุ่งเน้ นการสร้ างคุณค่าให้ กบั ตนเอง องค์กร ร่วมกับผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสีย โดยคานึงถึงผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้ อม เพื่อเป้าหมายความยัง่ ยืนของ การดาเนินกิจการ ภายใต้ การกากับดูแลกิจการที่ดี
ตามหลักบรรษัทภิบาล

2.2 ปรัชญาในการดาเนินงานด้ านความยั่งยืน SNC-3Cs
การดาเนินธุรกิจได้ อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน จะต้ องสร้ างสมดุลกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้ องกับองค์กรทังภายใน
้
และภายนอก โดยมีหลักในการดาเนินธุรกิจดังนี ้
CG บริ หารภายใต้ หลักบรรษัทภิบาล
CSR ความมุ่งมัน่ ในการดาเนินการด้ วยความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วนตลอดกระบวนการ
Care การดาเนินธุรกิจด้ วยความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้ อมและการดารงชีวิต

รางวัลแห่ งความภาคภูมใิ จ 2561
SET Sustainability Awards 2018
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริ หาร
เป็ นตัวแทนบริ ษัทฯ ขึ ้นรับรางวัลองค์กรยัง่ ยืน ระดับดีเด่น
(SET Sustainability Awards 2018 - Outstanding)
จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Thailand Sustainability
Investment (THSI) 2018
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 คุณศศิน ลีนะวัต
เป็ นตัวแทนบริ ษัทฯ ขึ ้นรับรางวัลหุ้นยัง่ ยืน ประจาปี 2561
(Thailand Sustainability Investment 2018 หรื อ THSI)
จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SET Awards 2018
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 คุณรัฐภูมิ นันทปถวี และ คุณสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล
เป็ นตัวแทนบริ ษัทฯ ขึ ้นรับรางวัลด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น
(Outstanding Investor Relations Awards 2018)
โดยได้ รับคัดเลือกจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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2.3 กลยุทธ์ หลักด้ านความยั่งยืนในการขับเคลื่อนองค์ กร
SNC 2020 Revolution to Sustainability

การดาเนินธุรกิจ

คานึงถึงสังคม
และสิ่งแวดล้ อม

การกากับดูแล
กิจการที่ดี

สร้ างการเปลี่ยนแปลงที่มี
นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้ าง
ความสามารถในการดาเนิน
ธุรกิจขององค์กรอย่างยัง่ ยืน
โดยคานึงถึงผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย

ดาเนินธุรกิจ โดยเน้ นการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง สร้ างมูลค่า
ร่วมกับชุมชน และเป็ นมิตรกับ
สิง่ เเวดล้ อม

มุง่ มัน่ เพื่อสร้ างคุณค่าต่อตนเอง
องค์กร และสังคม ภายใต้ การ
กากับดูเเลกิจการที่ดี

กระบวนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ส่ ูความยั่งยืน
1. การบริ หารจัดการองค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลง
2. ทบทวนตลอดเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
3.จัดการบริ หารความเสี่ยงรอบด้ าน
4.ดาเนินการตามปรัชญาสูค่ วามยัง่ ยืน
5. ขับเคลื่อนกิจกรรมผ่านกลยุทธ์หลักใน
การขับเคลื่อนองค์กรสูค่ วามยัง่ ยืน
รายงานความยัง่ ยืน ประจาปี 2561

ห่ วงโซ่ อุปทาน และความเชื่อมโยงของผู้มีส่วนได้ เสีย
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2.4 กรอบการดาเนินงานของบริษัทสู่ความยั่งยืน

รายงานความยัง่ ยืน ประจาปี 2561
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Corporate Governance (CG)
Environmental Social and Governance (ESG)

2015

-

-

โครงการด้ าน CSR
การปฏิบตั ิตามข้ อกาหนด CG
เป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต

2016

นาแนวทาง ESG มาประยุกต์ใช้
วางแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
มุง่ เน้ นการพัฒนากระบวนการภายใน

2017
-

พัฒนาความรู้ของบุคลากร
สร้ างนวัตกรรมด้ านผลิตภัณฑ์
ปลูกฝังค่านิยมด้ านการพัฒนา QCDS
2018

-

พัฒนาทักษะบุคลากร
พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้ า
มีการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม และสังคม
ต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้ านทุจริ ต
รายงานความยัง่ ยืน ประจาปี 2561
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2.6 การดาเนินงานกับผู้มีส่วนได้ เสีย
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อความยัง่ ยืนของบริ ษัทเพื่อให้ การดาเนินธุรกิจร่วมกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียเป็ นไปอย่างเกื ้อกูล
จึงได้ กาหนดวิธีการมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย และพิจารณาประเด็นที่สาคัญไว้ ดงั นี ้

ผู้มีส่วนได้ เสีย

ช่ องทางการมีส่วนร่ วม

ความคาดหวัง

แนวทางปฏิบัติ

พนักงาน

● ผู้บริ หารมีการประชุมหน้ าแถว
(morning talk)
กับพนักงานทุกเช้ าวันจันทร์
หรื อเปิ ดงานวันแรกหลังจาก
วันหยุดยาว
● กิจกรรมต่างๆ
● บริ ษัท

● การจ่ายค่าตอบแทนที่ดี
● มีความก้ าวหน้ าในอาชีพการงาน
ได้ รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถให้ สอดคล้ องกับ
การ เติบโตในอาชีพการงาน
● คุณภาพชีวิตในการทางานที่ดี

● จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ
อย่างเหมาะสม
● ส่งเสริ มให้ เติบโตตามสายงานที่
สอดคล้ องกับความรู้ความสามารถ
ของพนักงาน
● เปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีสว่ นร่ วม
ในการจัดการด้ านสวัสดิการและ
คุณภาพชีวิตในการทางาน เช่น
การเข้ าร่วมคณะกรรมการสวัสดิ
การ คณะกรรมการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน

● การประชุมสามัญประจาปี
● รายงานประจาปี
● กิจกรรมนักลงทุนพบผู้บริ หารราย
ไตรมาส
● การร่วมงาน road show

● ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี
อย่างต่อเนื่อง
● มีการกากับดูแลกิจการที่ดี
● มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เพียงพอ
ต่อการตัดสินใจลงทุน

● ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นตามนโยบาย
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
รวมทังเคารพสิ
้
ทธิของผู้ถือหุ้น
ในการได้ รับข้ อมูลที่จาเป็ น
ถูกต้ องตามความจริ ง
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย(ตลท.)และสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)
กาหนด

ลูกค้ า

● การสื่อสารตามแผนงาน
● การพบปะลูกค้ าในแต่ละสัปดาห์
/ เดือน
● การเข้ าพบของลูกค้ าในวาระต่างๆ
● การสารวจความพึงพอใจของ
ลูกค้ า

●สินค้ ามีคณ
ุ ภาพและจัดส่งตรง
ตามเวลาในราคาที่เหมาะสม

● พัฒนาสินค้ าและบริ การเพื่อตอบ
สนองความต้ องการที่หลากหลาย
อย่างต่อเนื่องตลอดจนร่วมดาเนิน
ธุรกิจบนหลักความไว้ วางใจและ
ช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน
● ให้ ความสาคัญของ “คูค่ ้ า”
ในฐานะพันธมิตร โดยปฏิบตั ิกบั
คูค่ ้ าอย่างเป็ นธรรมและเสมอภาค
เพื่อสร้ างความเชื่อถือพัฒนาและ
รักษาสัมพันธภาพที่ดีตอ่ กัน โดย

รายงานความยัง่ ยืน ประจาปี 2561
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2.6 (ต่ อ) การดาเนินงานกับผู้มีส่วนได้ เสีย

ผู้มีส่วนได้ เสีย

ช่ องทางการมีส่วนร่ วม

สังคมชุมชน

● รับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อร้ องเรี ยน
การมีสว่ นร่วมกับชุมชนตามแผน
งานของบริ ษัท

●การดาเนินธุรกิจไม่ก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน สิ่งแวดล้ อมและสังคม
●สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน

● ดาเนินโครงการเพื่อชุมชน
ให้ การสนับสนุนในด้ านอาชีพ
การศึกษา และอื่นๆ ตามโอกาส
● ติดตามดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

● การสื่อสารผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์
● การประชุมร่วมกับคูค่ ้ าตาม
แผนงานบริ ษัท

●การคัดเลือกที่เป็ นธรรมและ
โปร่งใส
●เงื่อนไขการชาระเงินเป็ นที่ยอมรับ
ได้

● คานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
● สร้ างโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญ
●มีสว่ นร่วมและสนับสนุนในกิจกรรม
สร้ างสรรค์ของคูค่ ้ าอย่างต่อเนื่อง
● ส่งเสริ มนโยบายการแข่งขันทาง
การค้ าอย่างเสรี และเป็ นธรรม

● การดาเนินงานทางธุรกิจ

●ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้ กรอบ
กติกาของการแข่งขันที่ดี

●ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับ
ของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการ
ที่ไม่สจุ ริ ต หรื อไม่เหมาะสม เช่น
การจ่ายสินจ้ างให้ แก่กรรมการและ
พนักงานของคูแ่ ข่ง
●ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทาง
การค้ า ด้ วยการกล่าวหาในทาง
ร้ าย

หน่ วยงาน
ราชการ

● การจัดส่งรายงานให้ กบั หน่วยงาน
ราชการ
● การเข้ าร่วมในกิจกรรมและ
โครงการของหน่วยงานราชการ

●ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

●ปฏิบตั ิตามกฎหมายและรายงาน
ผลปฏิบตั ิงานอย่างเคร่งครัด
●จ่ายภาษีและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ภาครัฐ
กาหนด

สื่อมวลชน

● กิจกรรมนักลงทุนพบผู้บริ หาร
รายไตรมาส
● Company visit
● การสัมภาษณ์ตามสื่อต่างๆ

●เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารอย่าง
โปร่งใส ถูกต้ อง รวดเร็ว

●ปฏิบตั ิตอ่ สื่อมวลชนทุกแขนงอย่าง
เป็ นธรรมและเท่าเทียม

คู่ค้า

คู่แข่ ง

ความคาดหวัง

แนวทางปฏิบัติ

รายงานความยัง่ ยืน ประจาปี 2561

12

3.เกี่ยวกับรายงาน
3.1 ขอบเขตการรายงาน
รายงานฉบับปี 2561 นี ้ จัดทาขึ ้นเพื่อรายงานผลการดาเนินการด้ านความยัง่ ยืนของบริ ษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทใน
เครื อ ระหว่างปี 2561 – ปี 2562 (ไตรมาสที่ 1) ซึง่ ได้ รวบรวมการดาเนินการด้ าน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้ อม การกากับดูแลกิจการ ตามกรอบ
ในการดาเนินการความยังยืนที่กาหนดไว้ โดยเนื ้อหาและสาระสาคัญในรายงานปี 2561 เป็ นการมุ่งเน้ นการดาเนินการเพื่อตอบสนองการกลยุทธ์ใน
การดาเนินธุรกิจ และประเด็นด้ านความยัง่ ยืน เพื่อเชื่อโยงการดาเนินการด้ านความยัง่ ยืนกับการดาเนินธุรกิจให้ มีความสอดคล้ อง

กลุ่มบริษัท

ประเภทธุรกิจ
AUTO

PART





OEM

OTHER

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จากัด (มหาชน) SNC
สาขา 2 (Branch 2)




สาขา 4 (Branch 4)
บริษัทย่ อยทางตรง
บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชนั่ จากัด (SPEC)
บริษัท เอส เอ็น ซี คูลลิง่ ซัพพลาย จากัด (COOL)




บริษัท อิมมอทัล พาร์ ท จากัด (IMP)
บริษัท พาราไดซ์ พลาสติก จากัด (PRD)






บริษัท เอส เอ็น ซี ครี เอติวิตี ้ แอนโทโลจี จากัด (SCAN)




บริษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮีต ปั มพ์ จากัด (SAHP)
บริษัท เมอิโซะ เอสเอ็นซี พริซิชนั่ จากัด (MSPC)
บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้ เมชัน่ จากัด (SSMA)








บริษัท โอดิน พาวเวอร์ จากัด (ODIN)



บริษัทย่ อยทางอ้ อม
บริษัท อัลทิเมท พาร์ ท จากัด (UMP)

บริษัท อินฟิ นิตี ้ พาร์ ท จากัด (IPC)






บริ ษัท ยะลาฟ้าสะอาด จากัด (Yala)





บริ ษัท โอดิน เมียนมาร์ จากัด (ODINMM)

บริษัทร่ วม
บริ ษทเ เอส เอ็น ซี แอตแลนติก วิเตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย จากัด (SAWHA)



รายงานความยัง่ ยืน ประจาปี 2561
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ในปี 2561 บริ ษัทได้ พิจารณา
ประเด็นความยัง่ ยืนที่สาคัญจาก
ดาเนินธุรกิจร่วมกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ทุกส่วน ทังภายใน
้
และภายนอกองค์กร
ซึง่ ได้ ข้อมูลจากการประชุมหรื อ
กิจกรรมจากการมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ น
ได้ สว่ นเสีย เพื่อนามาวิเคราะห์ลาดับ
ความสาคัญในการจัดการด้ านความ
ยัง่ ยืนขององค์กร โดยแกนนอน แสดง
ระดับผลกระทบ ต่อองค์กรในด้ าน
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อม และ
แกนตัง้ แสดงระดับผลกระทบต่อความ
สนใจของกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ดัง
ตารางและภาพแสดง ต่อไปนี ้ใน
รูปแบบ Materiality Matrix
ดังตารางภาพต่อไปนี ้

ประเด็นที่มีนัยสาคัญต่ อองค์ กร

รายงานความยัง่ ยืน ประจาปี 2561
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Economic management

ปรับเปลีย่ นสายการผลิตสูเ่ ทคโนโลยีอตั โนมัติ
ภายในปี 2020

พัฒนาระดับความพึงพอใจของลูกค้า
ทุกรายสูร่ ะดับ “A”

ข้อร้องเรียนจากทุจริตคอร์รปั ชัน่
ในสายโซ่อุปทานเป็ น 0

รายงานความยัง่ ยืน ประจาปี 2561

15

4.1 การบริหารความสัมพันธ์ กับลูกค้ า
เป้ าหมายด้ านความพึงพอใจของลูกค้ า
● ผลการประเมินความพึงพอใจของทุกลูกค้ า อยูใ่ นระดับ A

นโยบายในการปฏิบตั ติ ่ อลูกค้ า
1 ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพตรงตาม หรื อสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้ า ภายใต้ เงื่อนไขที่เป็ นธรรม
2 ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การที่ถกู ต้ อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลกู ค้ า เพื่อให้ ลกู ค้ ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มี
การกล่าวเกินความเป็ นจริ งทังในการโฆษณา
้
หรื อในการสื่อสารช่องทางอื่น ๆ กับลูกค้ า อันเป็ นเหตุให้ ลกู ค้ าเกิดความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับ
คุณภาพ ปริ มาณ หรื อเงื่อนไขใดๆ ของสินค้ าและบริ การ
3 รักษาความลับของลูกค้ าและไม่นาไปใช้ ประโยชน์ของตนเอง หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ
4 ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าด้ วยความรวดเร็ว และจัดให้ มีระบบและช่องทางให้ ลกู ค้ าร้ องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้ าและบริ การได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ ด้านคุณภาพของสินค้ า (Quality)
ในการที่จะสร้ างความเชื่อมัน่ และความพึงพอใจสูงสุดให้ กบั ลูกค้ านัน้ บริ ษัทฯ จาเป็ นที่จะต้ องผลิตสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพสูงสุด เพื่อตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าซึง่ บริ ษัทได้ มีการจัดทาระบบบริ หารงานคุณภาพที่เป็ นมาตรฐานสากลเพื่อให้ การดาเนินงานตามภารกิจและวัตถุประสงค์
ขององค์กรเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดหลัก Plan-Do-Check-Action (PDCA) และระบบ ISO
ซึง่ นอกจากจะทาให้ ลกู ค้ าได้ รับสินค้ าและบริ การที่มีคณ
ุ ภาพตรงตามความต้ องการแล้ ว ยังทาให้ ลกู ค้ าเกิดความเชื่อมั่นในตัวบริ ษัทด้ วย
โดยบริ ษัทจะจัดสรรทรั พ ยากรทัง้ คน เครื่ องมื อ เครื่ องจักร ที่ ทัน สมัยและเหมาะสมกับธุรกิ จนัน้ ๆเพื่ อ ให้ การผลิต สิน ค้ าที่ มี คุณ ภาพ
นอกเหนือจากนี ้ยังกาหนดนโยบายคุณภาพที่ชดั เจน เพื่อให้ พนักงานทุกคนนาไปปฏิบตั ิ มีการตรวจติดตามผลอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
คุณภาพของสินค้ าจะต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดของลูกค้ าในทุกๆขันตอน
้

คุณภาพ คือ ค่ านิยมหลักของ SNC
พนักงานใหม่ ฝึ กอบรมหลักสูตร กระบวนการควบคุม
คุณภาพ การใช้ เครื่ องมือวัด นโยบาย Process
Reject , Claim ก่อนปฏิบตั ิงาน

พนักงานปั จจุบัน ฝึ กอบรมหลักสูตร จิตสานึกคุณภาพ
เพื่อพัฒนาความตระหนักต่อเรื่ องคุณภาพ

เราจะผลิตสินค้ าที่ลูกค้ าพึงพอใจในคุณภาพและราคา
บนมาตรฐานการผลิตที่ทันสมัยและปลอดภัยสาหรั บ
สภาพแวดล้ อม
ปลูกฝั งค่ านิยมด้ านคุณภาพ
ด้ วยการสื่อสารให้ พนักงาน
ทุกคนตระหนักถึง
ความสาคัญของปั ญหา
คุณภาพที่เกิดขึ ้นและ
ผลกระทบต่อลูกค้ าและ
บริ ษัททุกวันจันทร์ ของ
สัปดาห์
นาเรื่องคุณภาพ “Q” มา
เป็ นหนึ่งมุมมองในการ
ประเมินสมรรถนะ
Radar Chart ของ
พนักงาน เพื่อตุ้นให้ เกิดการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
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มาตรการ Customer Claim
ปลู ก ฝั งค่ านิ ย มด้ วยการก าหนดค ามั่ น
สัญญา Zero Claim และมีการกล่าวคามัน่ สัญญาร่วมกันทุก
เช้ าใน Morning Meeting ผู้บริ หารและฝ่ ายตรวจสอบและประกัน
คุณภาพมีการตรวจติดตามการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และมี การ
รายงานปั ญหาผ่าน Line เปลี่ยนพนักงานจากการผลิตให้ ได้ ตาม
เป้าหมาย เป็ นการผลิตที่ใส่ใจคุณภาพสามารถ Self Inspection ได้
โดยให้ ฝ่ ายตรวจสอบและประกัน คุณ ภาพมี ก ารตรวจติ ด ตามการ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องกาหนดเรื่ องปั ญหาคุณภาพ เป็ น เรื่ องสาคัญ
ในการประชุมทุกระดับตังแต่
้ ฝ่ายบริ หารถึงระดับปฏิบตั ิการ

มาตรการ Process reject
ปลูกฝั งค่ านิยม “ไม่ รับ ไม่ ทา ของเสีย” และ “หยุด เรี ยก รอ

พนักงานที่ปฎิบตั ิงานในแต่ละ process ต้ อง
ปฏิเสธและไม่รับชิ ้นงานที่ไม่ได้ คณ
ุ ภาพจาก process ก่อนหน้ ามาทาการผลิต หากพบปั ญหาจะต้ องบันทึกรายละเอียดของปั ญ หาลงในเอกสาร
Process Reject Record ระบุรายชื่อผู้ปล่อยชิ ้นงานที่ไม่ได้ คณ
ุ ภาพจาก process ก่อนหน้ าตนเองซึ่งถือเป็ น process reject และแจ้ ง
Supervisor ทันที กรณีที่งานที่ตนเองทาถูก Process ถัดไป Reject จะถูกตักเตือน และนากลับไปอบรมเพื่อสร้ างความตระหนัก 7 วัน
ตัวอย่าง เมื่อพนักงานที่ถกู Process Reject จะต้ องเข้ ารับการอบรม
ทบทวนกระบวนการควบคุมคุณภาพ 7 วัน ก่อนกลับไปปฏิบตั ิงานใหม่
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ผลลัพท์ จากการดาเนินการ

● ตารางแสดงสถิติการเคลมปี 2561 เปรี ยบเทียบกับ ปี 2560
ห ลั ง จ า ก ก า ร ป ลู ก ฝั ง
ค่านิยมด้ านคุณภาพ และการใช้
มาตรการ Process Reject ทาให้
พนักงานตระหนักถึงความสาคัญ
ต่อ การปฏิ บัติ ง านให้ มี คุณ ภาพ
และจากด าเนิ น ตามมาตรการ
Process reject และ Customer
claim อย่างต่อเนื่องในปี 25602561 ส่งผลให้ สถิติด้านคุณภาพ
ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ สาคัญในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ าในเรื่ อง
คุณภาพ และ การส่งมอบ คือการเข้ าไปมีส่วนร่ วมกับลูกค้ า บริ ษั ท ได้ มี
นโยบายให้ Mini MD และทีมงาน QCQA ที่ดแู ลลูกค้ าแต่ละรายเข้ าพบ
ลูกค้ าอย่างน้ อยสัปดาห์ละ ครัง้ ทังนี
้ ้การดาเนินการดังกล่ าวยังส่งผลดีกับ
บริ ษัทในด้ านการได้ รับคาสัง่ ซื ้อใหม่ๆ อีกด้ วย

● ตารางแสดงสถิติผลการประเมินความพึงพอใจจากลูกค้ าปี 2560 เปรี ยบเทียบปี 2561
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4.2 การมีส่วนร่ วมกับคู่ค้า
เป้ าหมายด้ านการปฏิบตั ติ ่ อคู่ค้า
● การดาเนินธุรกิจด้ วยความโปร่งใส คอร์ รัปชัน่ เป็ น 0

นโยบายในการปฏิบตั ติ ่ อคู่ค้า
1.
2.
3.
4.

ปฏิบตั ิกบั คูค่ ้ าซึง่ ถือเป็ นหุ้นส่วนและปั จจัยแห่งความสาเร็จทางธุรกิจที่สาคัญด้ วยความเสมอภาคและคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
ดัดเลือกคูค่ ้ าเป็ นไปอย่างโปร่งใส มีระบบ มีมาตรฐาน มีการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืนกับคูค่ ้ าและคู่สญ
ั ญา
มีความเชื่อถือซึง่ กันและกัน
ปฏิบตั ิตามนโยบายการปฏิบตั ิต่อคู่ค้าอย่างเคร่ งครัด โดยมีการคัดเลือกคู่ค้าที่มีมาตรฐาน มีการเปรี ยบเทียบราคาก่อนการสัง่ ซื ้อ มีการ
ประเมินคูค่ ้ าโดยใช้ เกณฑ์ที่มีมาตรฐานสากล

กลยุทธ์ ในการดาเนินการ
เนื่องจากการดาเนินธุรกิจของ SNC มีสายการผลิตที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้ องการของลูกค้ าหลายราย ดังนันการบริ
้
หารทรัพยากร
ทางธุรกิจที่ใช้ ในการผลิตจึงเป็ นปั จจัยสาคัญ ปั จจุบนั SNC ได้ นาระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) มาใช้ ในการบริ หารเพื่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ ทรัพยากรทางธุรกิจ อีกทังยั
้ งสามารถช่วยลดปั ญหาการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบเกินความจาเป็ นได้ นอกจากนี ้ เนื่องจากวัตถุดิ
หลักเช่น ทองแดง ซึง่ มีปริ มาณการใช้ จานวนมาก และต้ องนาเข้ าจากต่างประเทศ ความผันผวนของราคาจึงเป็ นความเสี่ยงหนึ่งซึ่งคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ยงได้ ประเมินความเสี่ยงนี ้ไว้ และได้ วางแนวทางปฏิบตั ิเพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาไว้ โดย
1. กาหนดราคาขายทองแดงให้ กบั ลูกค้ าโดยประชุมร่วมกับลูกค้ า มีการตกลงใช้ ราคาหมุนเวียนถัวเฉลี่ยของไตรมาสก่อน มากาหนดราคา
ขายในไตรมาสปั จจุบนั หมุนเวียนกับไปในแต่ละไตรมาส (Rolling Price)
2, การสัง่ ซื ้แต่ละครัง้ จะดาเนินการตามแผนการผลิตจากลูกค้ า โดยกาหนดให้ มีการประชุมร่วมกันกับลูกค้ าอย่างชัดเจน
3. ควบคุมการสัง่ ซื ้อและการบริ หารสินค้ าคงคลังให้ มีปริ มาณสินค้ าคงเหลือน้ อยที่สดุ
4. ในกรณีที่คคู่ ้ าสัง่ จองทองแดงกับซัพพลายเออร์ และให้ บริ ษัทเป้นผู้สงั่ ซื ้อ บริ ษัทจะสัง่ ซื ้อทองแดงตามราคาที่ลกู ค้ าสัง่ จอง และใช้ ในการ
กาหนดราคาขายให้ กบั ลูกค้ า เพื่อลดความเสี่ยงด้ านราคา
และเพื่อให้ การดาเนินธุรกิจร่วมกับคูค่ ่า มีความเป็ นธรรม โปร่งใส บริ ษัทจึงได้ จดั ทาจรรยาบรรณในการดาเนินธุ รกิจร่ วมกับคู่ค้า Supplier
code of conduct ขึ ้น โดยจะเรี่ มสื่อสารไปยังคู่ค้าทุกรายในปี 2562 และจะมีการตรวจประเมินการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ตังแต่
้ ปี 2562 นี ้เป็ น
ต้ นไป เพื่อสร้ างความยัง่ ยืนในห่วงโซ่อปุ ทาน

การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคู่ค้า

ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคูค่ ้ าในด้ านระบบคุณภาพ ปี 2561
ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริ ษัทมี
แผนในการเข้ าไปมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาคู่ค้า 6 ราย โดยมี
วัต ถุป ระสงค์ ต่ า งๆ เช่ น เพื่ อ
พัฒนาระบบคุณภาพและการ
ส่ ง มอบ หรื อ การลดต้ นทุ น
ด้ วย VAVE ทัง้ นี ้ ทาให้ ค่คู ้ า
ได้ รับประโยชน์ ในเรื่ องโอกาส
ทางการค้ า บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ
ประโยชน์ในเรื่ องคุณภาพ การ
ส่งมอบ และต้ นทุน
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ผลกระทบจากการดาเนินการร่ วมกับคู่ค้า
จากการเข้ าไปมีส่วนร่ วมกับลูกค้ า บริ ษัท ได้ รับข้ อร้ องเรี ยนจากลูกค้ ารายใหญ่ ในเรื่ องการจัดส่ งสินค้ าที่ไม่ ปลอดภัย
และทาให้ อุปกรณ์ หรื อ สินค้ าชารุ ดเสียหาย ด้ วยเหตุนีบ้ ริ ษัทจึงได้ จัดให้ มีการอบรมให้ กับ Supplier ขนส่ งสินค้ าทุกรายของ
บริ ษัท ในหัวข้ อ “การควบคุมพิเศษด้ านความปลอดภัยในการทางานของ Vender” ในช่ วงเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่าน ซึ่ง
หลังจากมีการอบรมแล้ ว ยังมีข้อร้ องเรี ยนจากลูกค้ าอีก 1 ครั ง้ ซึ่งบริ ษัทได้ เข้ าไปแก้ ไขปั ญหาให้ ลูกค้ าแล้ ว และจะนาปั ญหา
มาร่ วมแก้ ไขกับ Supplier ขนส่ งสินค้ าอีกครัง้

การส่ งเสริมการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจคู่ค้า
การตรวจเยี่ยมคู่ค้า
จากการที่บริ ษัท ได้ กาหนดจรรณยาบรรณธุรกิจของคู่ค้า Supplier Code
of Conduct ขึ ้นในปี 2561 ในการตรวจเยี่ยมคูค่ ้ าในปี 2562 จึงได้ กาหนดหัวข้ อ
ด้ านสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน การใช้ แรงงาน และการปฏิ บัติ ต ามข้ อก าหนดด้ าน
สิ่งแวดล้ อม ให้ อยู่ในการประเมินคูค่ ้ าด้ วย ทังนี
้ ้ เนื่องจากเป็ นปี แรกที่มีเรื่ องการ
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณอยู่ในหัวข้ อการการประเมิน จึงมุ่งเน้ นวัตถุประสงค์ของ
การประเมินเพื่อการป้อนกลับข้ อมูลในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ สอดคล้ องกับ
แนวทางและเป้าหมายในการพัฒนาความยัง่ ยืนของบริ ษัทต่อไป

การเชิญชวนคู่ค้าร่ วมเครือข่ าย CAC
ในปี 2561 ที่ ผ่านมา บริ ษัท ได้ มีการเชิ ญ ชวนคู่ค้าเข้ าร่ วมเครื อ ข่าย
แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัป ชัน่ ใน
การประชุม Supplier Meeting ประจาปี 2561 ซึง่ มีคคู่ ้ าที่สนใจดังนี ้
มีความสนใจเข้ าร่ วมโครงการ 78%

เข้ าร่ วมโครงการอยู่แล้ ว 3%

ไม่ ความสนใจเข้ าร่ วมโครงการ 19%

ปั จจุบนั ทางบริ ษัทได้ ส่งแบบฟอร์ มให้ Supplier ไปประเมินตนเอง
ตามข้ อกาหนดของ CAC ซึง่ รายได้ ที่มีคะแนนตามเกณฑ์ที่หนดขึ ้นไป
บริ ษัท จะเชิญเช้ ารับการอบรมในไตรมาสที่ 4/2562

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 บริ ษัท ได้ รับการต่ออายุ
การรับรอง โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
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4.3 การจัดการนวัตกรรม

ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายและกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสูป่ ี 2020 เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการปรับเปลี่ยนองค์กรรองรับการแข่งขันสูค่ วามยัง่ ยืนในอนาคตไว้ ดงั นี ้

ด้ านกระบวนการผลิต ปั จจัยสาคัญของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนลียีคือ คน ซึง่ ท่านประธานบริ ษัทได้ เล็งเห็นความสาคัญ จึงได้ มี
นโยบายที่จะมุ่งมัน่ พัฒนาบุคลากรของบริ ษัท มากกว่าการให้ ความสาคัญต่อการซื ้อเทคโนโลยีมาใช้ เพราะการที่มีบคุ ลากรที่ความสามารถ
นันท
้ าให้ สามารถพัฒนาเทคโนโลยีขึ ้นมาใช้ เองจนสามารถเกิดเป็ นนวัตกรรมได้ ซึง่ เป็ นรากฐานสาคัญของความยัง่ ยืนขององค์กร และใน
ขณะเดียวกันการพัฒนาบุคลากรยังทาให้ พนักงานบริ ษัททุกคน มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี จากการสร้ างผลงานและมีรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นด้ วย

เปิ ดเวทีเสนอ Vision 2020
แบบ Bottom Up
เปิ ดโอกาสให้ พนักงานระดับต้ น นาเสนอแนวคิดใน
การพัฒนาประสิทธิภาพ หรื อ ปรับปรุงกระบวนการ โดยการ
คิดค้ นหาวิธีการใหม่ๆ ด้ วยตนเอง ในหัวข้ อเสวนา SNC
2020 ซึง่ แนวคิดของพนักงานท่านใดมีคะแนนสูงและได้ รับ
ความเห็นชอบให้ ดาเนินการต่อ จะได้ รับเงินรางวัลและหาก
โครงการสาเร็จจะได้ รับการพิจารณาปรับรายได้ พิเศษ ซึง่
ปั จจุบนั มีผ้ นู าเสนอแล้ วมากกว่า 60 ราย และมีหลาย
โครงการ อยู่ในระหว่างดาเนินการทดลองแล้ ว

รายงานความยัง่ ยืน ประจาปี 2561
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จาก Vision สู่ สายการผลิตแบบ Automation

จากนโยบายการปรั บเปลี่ยนองค์กร โดยการปรับปรุ งสายการผลิตให้ เป็ น Automationทีมพนักงานโรงงานคูลลิ่งผู้ผลิต ชิน้ ส่วน
รถยนต์ ซึง่ มีความสามารถทางด้ านระบบ Automation ได้ นาแนวคิดไปปรับปรุงสายการผลิต Heater Pipe ให้ เป็ นสายการผลิตไร้ คน โดย
นาเทคโนโลยี Automation ซึ่งพนักงานของบริ ษัทเป็ นผู้พฒ
ั นาขึ ้น เชื่อมต่อกับแขนกลอุตสาหกรรม เพื่อสร้ างเป็ นสายการผลิตตัวอย่าง
สาหรับการขยายผลไปสูห่ น่วยงานอื่นๆ ถือเป็ นนวัตกรรมที่เกิดจากองค์ความรู้ของพนักงานที่สามารถนามาใช้ ได้ จริ ง ส่วนพนักงานประจา
เครื่ อง จะต้ องรับการเข้ ารับการอบรมใหม่เพื่อให้ สามารถควบคุมระบบ Automation ได้

และจากการใช้ กระบวนการผลิตแบบใหม่ พบว่า Productivity สูงขึ ้นเป็ น 2 เท่าเนื่องจากสามารถทางานได้ 24 ชม. ปริ มาณของเสีย
ลดลง อุบตั ิเหตุจากการทางานเป็ น 0 ทาให้ เกิดความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้ า ด้ วยเหตุนี ้ ในปี 2562 บริ ษัท จึงได้ จดั แผนและงบประมาณสาหรับ
การลงทุนระบบ Automation เพิ่มเติม แต่ยงั คงใช้ พนักงานของบริ ษัทเป็ นผู้ดาเนินการโดยส่งพนักงานไปอบรมและกลับมาติดตังและ
้
ปรับปรุงระบบต่อไป ซึง่ ในอนาคตบริ ษัทได้ วางเป้าหมายว่าจะสามารถเป้นผู้ผลิตและติดตังระบบอั
้
ตโนมัติได้

ประโยชน์ ต่อภาคเศรษฐกิจและสังคม
ในปี 2561 – 2563 บริ ษัท ได้ วางแนวทางในการ
พัฒนาโครงการดังกล่าวเพื่อนามาใช้ ในกระบวนการผลิต
ของบริ ษัทในเครื อ และมีโครงการที่จะสร้ างหน่วยธุรกิจ
ใหม่เพื่อตอบสนองการขยายตัวของภาคอุตสหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขนสู
ั ้ งในอนาคต

1. ลดการนาเข้ าเทคโนโลยีการผลิตชิ ้นส่วนเครื่ องปรับอากาศแบบ
อัตโนมัติจากต่างประเทศมาใช้ ในสายการผลิต
2. สร้ างศักยภาพในการแข่งขันทางด้ านการผลิตชิ ้นส่วนเครื่ องปรับอากาศ
ทังในและนอกประเทศ
้
3. แก้ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานคน และต้ นทุนแรงงานที่สงู ขึ ้น
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โครงการพัฒนาระบบการจัดการ
Big Data เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้ านการบริหารจัดการ

ในปั จจุบนั ที่โลกขับเคลื่อนด้ วยข้ อมูล เพื่อ การตัดสินใจ
ต่างๆที่รวดเร็ วสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน ซึ่ง SNC มี
บริ ษัทในเครื อหลายแห่งและต้ องใช้ ฐานข้ อมูลร่ วมกัน เพื่อการ
เข้ าถึงข้ อมูลได้ รวดเร็ วและแม่นยาและเพิ่มประสิทธิ ภาพในการ
บริ หารจัดการ ซึ่งในปี 2560 นี ้ บริ ษัทได้ ลงทุนปรับปรุ งระบบ
การจัดการข้ อมูล โดยทาให้ บริ ษัทในเครื อ ใช้ ฐานข้ อมูลเดียวกัน
เป็ น One Network System ซึง่ จะเป็ นแนวทางในการไปสู่การ
เป็ น Smart Factory
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SNC
One Network Phase 3
*
*
*
*

One Network Phase 2
*
*
*

ERP

One Network Phase 1
*
*

การบริหารทรัพยากรทางธุรกิจอย่ างมีประสิทธิภาพ

จากการลงทุนระบบ ERP เพื่อบริ หาร
ทรัพยากรทางธุรกิจให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึง่ ในปี 2561 ที่ผ่านมา อยู่ในช่วงติดตังและ
้
ทดลองระบบ ของบริ ษัทย่อย 3 แห่ง ที่ระยอง
1 บริ ษัท และ ที่สมุทรปราการ 2 บริ ษัท
หลังจากการติดตัง้ และเริ่ มทดลองใช้ ทา
ให้ ทราบปั ญหาบางประการที่เป็ นสาเหตุของ
ต้ นทุนที่สงู อันเนื่องมาจากการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบ
ซ ้าซ้ อน และการบริ หารจัดการคลังวัตถุดิบที่ไม่
มีประสิทธิภาพในช่วงที่ไม่ใช้ ระบบ ซึงหลังจาก
ใช้ ระบบแล้ วบริ ษัทสามารถลดปั ญหาการ
สัง่ ซื ้อว้ ตถุดิบซ ้าซ้ อนได้ ทาให้ บริ ษัทบริ หาร
ทรัพยากรและต้ นทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ ้น

บรรยากาศการฝึ กอบรมผู้ใช้ ระบบ ERP เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ ระบบ สามารถใช้ งาน
ระบบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ได้ ทาการจัดอบรมให้ บคุ ลากรทุกคนที่ต้องใช้
ระบบ 100% เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทดโนโลยี

ในปี 2562 บริ ษัทมีแผนจะขยายผลการ
ใช้ ระบบ ERP ให้ ใช้ กบั บริ ษัทในเครื อทุกแห่ง
พร้ อมกับการเร่งฝึ กอบรมพนักงานปั จจุบนั ให้
สามารถใช้ ระบบ ERP ได้ อย่างถูกต้ อง เพือ่ ให้
ระบบเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างแท้ จริ ง
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5 การจัดการด้ านสังคม

จานวนชั่วโมง
คุณภาพชีวิต QWL
ระดับความพึงพอใจ

การฝึ กอบรม

First Line

48

Hr./ Y

80 %

Middle

24

Radar
Chart

ข้ อร้ องเรียน
จากพนักงาน

0

Hr./ Y

65 %
up

Top

16

Hr./ Y

Time.

SNC
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5.1 การปฏิบัตดิ ้ านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
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บริ ษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนคือเพื่อนร่ วมงาน และเป็ นทรัพยากรที่มีค่าต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ ความสาเร็ จ บริ ษัทจึงให้
การดูแลและการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมดังนี ้
● เคารพสิทธิในการทางานตามหลักสิทธิมนุษยชน
● การให้ ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็ นธรรมโดยคานึงถึงหลักการจูงใจให้ พนักงานปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถเหมาะสม
กับระดับหน้ าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้ องกับการดาเนินธุรกิจ และอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขัน
● ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
● การแต่งตัง้ และโยกย้ ายพนักงาน รวมถึงการให้ รางวัลและการลงโทษ กระทาด้ วยความสุจริ ต และตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานความรู้ ความสามารถ และ
ความเหมาะสมของพนักงาน
● ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
● ให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยให้ โอกาสอย่างทัว่ ถึง และสม่าเสมอ

นโยบายและการปฏิบัตติ ่ อพนักงาน
มีการให้ ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็ นธรรมดังนี ้
รถรับส่งพนักงานให้ ครอบคลุมพื ้นที่พกั อาศัยของพนักงาน
โรงอาหารที่ถกู สุขลักษณะในราคาที่เหมาะสมจาหน่ายที่บริ ษัทฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร
ทุนการศึกษา (เรี ยนต่อ) ในระดับต่าง ๆ ในสถาบันของรัฐบาล
สวัสดิการกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ เพื่อให้ พนักงานมีเงินเก็บเงินออม
จัดให้ มีการตรวจสุขภาพประจาปี ให้ แก่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน
โบนัสประจาปี

สวัสดิการมงคลสมรสสาหรับพนักงานทุกระดับ
สวัสดิการคลอดบุตรสาหรับพนักงานทุกระดับ
สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตของพนักงาน
สวัสดิการครอบครัวเสียชีวิตสาหรับพนักงานทุกระดับ
สวัสดิการค่าเช่าที่พกั อาศัย
สวัสดิการโครงการร่วมทุนระหว่างนายจ้ างและลูกจ้ าง

การเคารพต่ อสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็ นหลักปฏิบตั ิร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้ องไม่กระทาการใดๆ หรื อส่งเสริ มให้ มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดย
เคร่งครัด โดยได้ กาหนดให้ มีนโยบายและแนวทางในการปฏิบตั ิดงั นี ้
1. ให้ ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบตั ิต่อกันด้ วยความเคารพ ให้ เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบตั ิต่อกันอย่างเท่ าเทียมโดยไม่แบ่งแยก
ความแตกต่างในทางกาย จิตใจ เชื ้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคมหรื อเรื่ องอื่นใด
2. ใช้ ความระมัดระวังในการปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิด การละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดาเนิน สอดส่ องดูแลเรื่ องการเคารพ
สิทธิมนุษยชน
3. สนับสนุนส่งเสริ มการดาเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิ
4. สื่อสาร เผยแพร่ ให้ ความรู้ ทาความเข้ าใจ กาหนดแนวทาง และการให้ การสนับสนุนอื่นใด แก่ผ้ เู กี่ยวข้ องในการดาเนินธุ รกิจตลอดห่วงโซ่
คุณค่าของธุรกิจ ( Business Value Chain) ผู้ส่งมอบสินค้ าและบริ การ (Supplier) ผู้รับเหมา ( Contractor ) ตลอดจนผู้
ร่ วมธุรกิจ ( Joint Venture) เพื่อให้ มีส่วนร่ วมในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิ บตั ิต่อทุกคนตาม
หลักสิทธิมนุษยชนตามแนวนโยบายนี ้
5. สอดส่องดูแลเรื่ องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรื อเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้ าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้ องกับ เอส เอ็น
ซี ฟอร์ เมอร์ จากัด มหาชน ต้ องรายงาน ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบหรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบและให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง
ต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรื อข้ อซักถามให้ ปรึกษากับผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบผ่านช่องทางต่างๆที่กาหนดให้
6. เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จากัด มหาชน และบริ ษัท ในเครื อจะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่แจ้ งเรื่ องการละเมิดสิท ธิ มนุษยชน ที่
เกี่ยวข้ องกับ เอส เอ็น ซี โดยใช้ มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ความร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิ มนุษยชน ตามที่ เอส เอ็น
ซี กาหนดไว้
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ข้ อมูลด้ านทรัพยากรมนุษย์
ข ้อมูลเปรียบเทียบย ้อนหลัง

ข ้อมูลด ้ำนทรัพยำกรมนุษย์

2559
1 จำนวนพนักงำนทั ง้ หมด (คน)

2560

2561

3,023

2,562

1,765

1.1 ชำย

1,437

1,197

831

1.2 หญิง

1,586

1,365

934

1,399

849

154

3 พนักงำนทีล
่ ำออกจำกองค์กรทั ง้ หมด (คน)

883

684

463

3.1 พนักงำนทีล
่ ำออก มีอำยุน ้อยกว่ำ 30 ปี

507

388

254

3.2 พนักงำนทีล
่ ำออก มีอำยตัง้ แต่ 30 ปี ขน
ึ้ ไป

376

296

209

32

27

26

4.1 พนันงำนทีล
่ ำคลอดบุตร

43

48

30

4.2 พนักงำนทีก
่ ลับมำทำงำนหลังจำกคลอดบุตร

35

34

25

4.3 อัตรำกำรมำทำงำนหลังจำกคลอดบุตร (%)

57

59

83

2 พนักงำนใหม่ทัง้ หมด (คน)

3.3 อัตรำกำรลำออกจำกองค์กร (% ของพนักงำนทั ง้ หมด)
4 กำรคลอดบุตร

5.2 การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

เอส เอ็น ซี พัฒนาคน
คนพัฒนาสังคม
“คน” เป็ นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด
ขององค์กร บริ ษัทจึงให้ ความสาคัญกับการสร้ าง
คน โดยกาหนดกรอบการดาเนินการไว้ 3 ประการ
คื อ สร้ างคนเก่ ง สร้ างวั ฒ นธรรม และ สร้ าง
ความสุข เพื่ อ ให้ พ นัก งานมี ค วามสามารถและ
เติบโตไปพร้ อมกับองค์กรบนพื ้นฐานจริ ยธรรมอันดี
ตามวัฒนธรรมองค์กรที่กาหนดไว้ และมีความสุข
ในการทางานซึ่งจะนามาซึ่งความผูกพันต่อองค์กร
พร้ อมที่ จ ะทุ่ ม เททั ง้ แรงกายและแรงใจในการ
ทางานเพื่อความสาเร็จร่วมกัน
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คุณสมบัตขิ องบุคลากรของ SNC ในอนาคต

กลยุทธ์สาคัญที่จะขับเคลือนองค์กรไปสูเ่ ป้าประสงค์แห่งการเปลี่ยนแปลงคือการเชื่อมโยงวิสยั ทัศน์ขององค์กรกับขีดความสามารถของ
บุคลากรให้ สอดคล้ องกัน บริ ษัทจึงได้ กาหนดคุณสมบัติของพนักงานไว้ โดยกาหนดให้ ฝ่ายผลิตจะต้ องมีความรู้ ทักษะเ กี่ ยวกับเครื่ องจักร
อัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ ฝ่ ายสานักงานจะต้ องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับ ระบบ ERP และการจัดการ Big
Data ด้ วยเทคโนโลยี Internet โดยทังสองฝ่
้
ายต้ องมีความสามารถเป็ น Multi Skills ในสายงานของตนเอง และต้ องมีขีด
ความสามารถหลักขององค์กรอันได้ แก่ การยอมรับการเปลี่ยนแปลง ใฝ่ เรี ยนรู้ จิตใจบริ การ ความคิดสร้ างสรรค์ ทางานเป็ นทีม
และตังแต่
้ ปี 2561 เป็ นต้ นมา บริ ษัทมีนโยบายรับนักศึกษาที่เคยฝึ กงานในโครงการร่ วมกับบริ ษัทฯ กลับมาทางานเพื่ อเสริ มสร้ างฐานความรู้
และทักษะด้ านเทคโนโลยีจากบุคลากรที่มีความรู้และทักษะตรงกับสาขางาน โดยนักศึกษาที่รับกลับมาทางานนัน้ จะมีโอกาสได้ รับรายได้ ทีสงู
กว่ารายได้ เฉลี่ยของตลาดแรงงาน ซี่งในปี 2561 มีนกั ศึกษากลับมาทางานทังสิ
้ ้น 178 คน ซึง่ ทา
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สร้ างคนเก่ ง
บริ ษัท ได้ ส่งเสริ มการพัฒนาบุคลากรชองบริ ษัท โดยให้ แต่ละหน่วยงาน ได้ ทาการวางแผนฝึ กอบรมทบทวนและเสริ มความรู้ และทักษะที่
จาเป็ น ของหน่วยงานของตนเอง เพื่อให้ เกิดความเป็ น Multi skills และเสริ มความรู้ใหม่ เช่น ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ
และหุ่นยนต์

ระบบการวัดความสามารถด้ วย Radar chart
Radar Chart ถูกนามาใช้ เป็ นเครื่ องมือสะท้ อนระดับความสามารถ
ของพนักงาน และเพื่อให้ พนักงานทราบ Gap ในการพัฒนาตนเอง
อย่างโปร่ งใส บริ ษัทฯจึงได้ นา Radar Chart มาใช้ ในประเมิน
สมรรถนะของพนักงาน โดยทาการประเมิ นปี ละ 1 ครั ง้ และหลัง การ
ประเมิน บริ ษัทฯ จะมีการพัฒนาและฝึ กอบรมให้ พนักงานให้ มี ระดับ
ความสามารถที่สงู ขึ ้น ซึง่ ความสามารถที่สงู ขึ ้นจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการทางาน และสะท้ อนกลับมาที่รายได้ ของพนักงานเอง
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ผลจากการพัฒนา Radar Chart
จากสถิติด้านคุณภาพในปี 2561 เปรี ยบเทียบ
กับปี ก่อนหน้ า พบว่าสถิติด้านคุณภาพมีแนวโน้ มทีดีขึ ้น
เพราะมีอตั ราของเสียระหว่างผลิต (Line Defect)
ลดลง
ซึง่ จากข้ อเท็จจริ งแล้ วการพัฒนา Radar
Chart เป็ นเพียงปั จจัยหนึง่ เท่านัน้ แต่ในภาพรวมส่วน
ใหญ่เป็ นผลมาจากการปลูกจิตสานึกด้ านคุณภาพ เช่น
นโยบาย Process Reject และการปลูกฝังค่านิยม
ในการ ไม่รับ ไม่ทา ไม่สง่ ของเสีย

Average Line Defect 2016-2018
0.6

0.50
0.36

0.4

0.34

0.2
0
2016

2017

2018

เชื่อมโยงการพัฒนากับเส้ นทางความก้ าวหน้ าของบุคลากร ด้ วย 9K9S
จากผลการประเมิน Radar Chart ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ มีการปรับกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร โดยให้ แต่ละหน่วยงาน
กาหนดความรู้ที่จาเป็ น 9 ประการ (9 knowledges Needs) และทักษะที่จาเป็ น 9 ประการ (9 Skills Needs) ขึ ้น ทังนี
้ ้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ การพัฒนาบุคลากรตาม Radar Chart สอดคล้ องกับการพัฒนาบุคลากรตามเส้ นทางความก้ าวหน้ าในสายอาชีพด้ วย โดย
ได้ วางกระบวนการพัฒนาไว้ ดงั นี ้

ปั จจุบนั บริ ษัทได้ ทาการทดสอบ 9K9S ของพนักงานทุกบริ ษัทก่อนการอบรมแล้ ว เพื่อเป็ นข้ อมูลในการปิ ด Gap หลังการอบรม จึงขอ
แสดงตัวอย่างผลการประเมินของกลุม่ งาน Support side ดังนี ้

สรุ ปความคืบหน้ าการประเมิน 9Ks 9Ss – Support SNC
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โครงการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
การผลิตอัตโนมัติ
บริ ษัทฯ ได้ มีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการทางานที่หลากหลาย (Multi Skill) รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการผลิตระบบ Automation และหุ่นยนต์อจั ฉริ ยะให้ กบั บุคลากรทัง้ 3 ระดับ ดังนี ้
1. ระบบโรงงานอัจฉริ ยะ (Smart Factory) โดยเป็ นการผสมผสานระหว่างระบบออโตเมชัน่ ในสายการผลิตกับ Internet of
thing ให้ กบั บุคลากรในระดับกลุม่ ผู้ดแู ลธุรกิจ ซึง่ โครงการนี ้ได้ รับความร่วมมือจากสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และสถาบันไทย-เยอรมัน
2. การออกแบบและการควบคุมเครื่ องจักรระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ให้ กบั กลุ่มวิศวกรที่สร้ างระบบ Automation ซึ่งโครงการนี ้ได้ รับ
ความร่วมมือจากสถาบันไทย-เยอรมัน
3. การใช้ เครื่ องจักรระบบอัตโนมัติ (Advance Skill)โดยมีวตั ถุประสงค์ในการพัฒนากลุ่มผู้ปฏิบตั ิงานให้ มีความสามารถในการใช้
เครื่ องจักรและหุ่นยนต์ ซึง่ โครงการนี ้ได้ รับความร่วมมือจากสถาบันไทย-เยอรมัน และสถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานในการพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาขีดความสามารถด้ าน
Robot & Automation
เป้าหมาย 10% ของ
บุคลากรด้ านการผลิตในปี
2020
ปั จจุดาเนินการแล้ ว 7.3%

ข้ อมูลด้ านสถิตกิ ารฝึ กอบรม ปี 2561 เปรี ยบเทียบกับปี 2560
จานวนหลักสู ตรที่จดั อบรม
จานวนชัว่ โมงอบรมเฉลี่ย/หลักสู ตร
ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม ตามแผน

176
8.00
1,167,100.00

ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม ตามจริ ง
จานวนที่อบรมพนักงาน
จานวนพนักงานทั้งหมด
% อบรมพนักงาน
จานวนชัว่ โมงอบรมเฉลี่ย/คน

350,255.78

รายละเอียด
จานวนรุ่ นหลักสู ตรที่จดั อบรม
จานวนพนักงานทั้งหมด
%จานวนพนักงานที่เข้ าอบรม
จานวนชัว่ โมงอบรมเฉลี่ย/คน
ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม (ล้ านบาท)
ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมเทียบต่อยอดขายรวมขององค์กร
ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมเทียบต่อกาไร

3,019
3,158
95.60%
24.18
2560

2561
288
2,005
88.41%

176
3,019
94.33%

6
0.7

24.18
0.4

0.01%
0.17%

0.005%
0.05%
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การสร้ างวัฒนธรรม
จากเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อรองรับเทคโนโลยีและการแข่งขันในอนาคต บริ ษัทฯ ได้ กาหนดค่านิยมเพื่อ ให้ สอดคล้ อง
กับกลยุทธ์ในการดาเนินการ และขับเคลื่อนค่านิยมผ่านการบริ หารงานกิจกรรมและการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อปลูกฝั งให้ กบั พนักงานทุก
คนปฏิบตั ิจนบูรณาการเป็ นวัฒนธรรมใหม่ที่สอดคล้ องกับการดาเนินธุรกิจในอนาคตต่อไป

คิดสร้ างสรรค์ ใฝ่ เรียนรู้
เปิ ดโอกาสให้ พนั ก งาน น าเสนอโครงงานเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพ หรื อ ปรับปรุงกระบวนการทางานโดยให้ คิดค้ นหา
วิธีการใหม่ๆ ด้ วยตนเอง หากโครงการได้ รับการพิจารณา จะทา
ให้ พนักงานนันได้
้ รับการปรับรายได้ เป็ นกรณีพิเศษ ถื อเป็ นการ
เปิ ดโอกาสให้ บุคลากรรุ่นใหม่ได้ แสดงความรู้ความสามารถของ
ตนเอง

ทางานเป็ นทีม
ปรับผังองค์กรเป้นแบบ Matrix ระหว่างฝ่ ายผลิต
และฝ่ ายสนับสนุนพร้ อมกาหนดให้ สว่ นงานสนับสนุนทางาน
เป็ นระบบ Center เพื่อการประสานงานที่ดีและสามารถ
ขับเคลือนนโยบายได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้นกว่าเดิม สร้ าง
ระบบเครื อข่าย Internet แบบ One network เพื่อให้
สามารถทางานที่ไหนก็ได้ ไม่จาเป็ นต้ องนัง่ ทางานที่สานักงาน
ต้ นสังกัด ทาให้ สะดวกต่อการเข้ าช่วยเหลือทีมงานที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ

จิตใจบริการ
ปลูกฝั งให้ เกิดค่านิยมระดับบุคคลในการช่วยกั นทางาน
ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ โดยไม่ยึดติดกับตาแหน่งหน้ าที่ แต่ให้ นา
ศักยภาพที่ตนมีเข้ าช่วยเหลือทีมงาน

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
สื่อสารให้ พนักงานทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ ้น และ
ส่ง เสริ ม สนับสนุน ให้ พ นักงานทุกคนพร้ อมต่อ การเรี ยนรู้ ในสิ่ง
ใหม่ ๆ ที่ ต นเองไม่ เ คยปฏิ บั ติ ม าก่ อ น เพื่ อ เสริ มสร้ างขี ด
ความสามารถของตนเองให้ ส อดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของ
องค์กร

บริ ษัทฯ ยังได้ มีการจัดตัง้ Line Group ตาม
วัตถุประสงค์ต่างๆ ขึ ้น โดยดึงบุคลากรที่มีศกั ยภาพและผู้บริ หาร
ส่วนต่างๆ เข้ าในกลุม่ เพื่อให้ เกิดความช่วยเหลือกันประสานงาน
กันได้ ตลอดเวลา
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สร้ างความสุข
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การตรวจสอบสภาพแวดล้ อมในการทางาน
เพราะสภาพแวดล้ อมเป็ นปั จจัยสาคัญในการทางาน คณะทางาน ESG ได้ มีแผนในการตรวจสภาพแวดล้ อมในการทางานของโรงงาน
ทุกๆ 2 เดือน โดยแบ่งพื ้นที่ในการตรวจเป็ น 2 ส่วนตามสถานที่ตงของส
ั้
านักงานสาขา ได้ แก่ สานักงานในจังหวัดสมุทราปราการ และ สานักงานใน
จังหวัดระยองจากผลการสารวจเมื่อไตรมาสที่ 1 ปี 2562 พบประเด็นต่างๆที่สาคัญดัง และมีการดานเนินการปรับแล้ วต่อไปนี ้

ความร้ อนไลน์เชื่อม

ละอองน ้ามัน

สภาพแวดล้ อมในการทางาน

สุขอนามัยน ้าดื่ม
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การปรับปรุ งคุณภาพนา้ ดื่มของพนักงาน
บริ ษัทมีการพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพของนา้ ดื่มในบริ เวณโรงงาน ให้
พนักงานได้ มีน ้าดื่มที่เพียงพอ และมีคณ
ุ ภาพ ถูกสุขลักษณะ อีกทังมี
้ การ
รณรงค์ให้ พนักงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้ อมโดยการนาแก้ วของตนเองมาใช้
ลดปั ญหาการใช้ วสั ดุเพียงครัง้ เดียวแล้ วทิ ้ง
บริ ษัท ได้ กาหนดเป้า หมายการติด ตัง้ ตู้น า้ ดื่ ม ที่ มี ป ระสิท ธิ ภ าพที่ ดี
ยิ่งขึ ้น รวมถึงมีขนาดกาลังการผลิตที่มากขึ ้นเป็ น 12,000 ลิตร/วัน มีการ
บารุงรักษาอย่างเป็ นระบบ นอกจากนัน้ บริ ษัทยังมีแผนที่จ ะผลิตน ้าดื่ม
เพื่อบริ โภคเอง เนื่องจากบริ ษัทมีแหล่งน ้าซึง่ มีความสามารถในผลิตน ้าได้
ด้ วยตนเอง

ระบบน ้าดื่มเดิม

ระบบน ้าดื่มใหม่
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แผนผังการติดตังน
้ ้าดื่ม

ระบบกรองน ้าใหม่

การปรับปรุ งระบบระบายความร้ อน
ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

บริ เวณจุดเชื่อม Line H บริ ษัท อิมมอทัลพาร์ ท จากัดมี
ผลการตรวจวัดความร้ อน วัดค่าได้ อยู่ที่ 33.2 องศาซึ่งเกิน
กว่าที่กฏหมายกาหนด คือ ห้ ามเกิน 32 องศา ทางบริ ษัทได้
ตระหนักถึงความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตในการทางาน จึง
ได้ แก้ ไขปรับปรุ งระบบระบายความร้ อนในโรงงานใหม่ โดยมี
การดาเนิการดังนี ้
1. ติดตังพั
้ ดลมระบายอากาศจากโรงงาน เพิ่ม 11 ตัว
2. ติดตังระบบดู
้
ดความร้ อนออกจากพื ้นที่ทางาน
หลังจากการปรับปรุงได้ มีการตรวจวัดค่า พบว่ามีอณ
ุ หภูมิ
ลดลงประมาณ 2-3 องศา
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การปรับปรุ งปั ญหาละอองนา้ มันจากเครื่องจักร

ติดตังเครื
้ ่ องดักละออง
น ้ามัน

คราบน ้ามันสะสมไหล
ลงมาจากสวิทช์ไฟ

ใช้ แขนกลทางาน
แทนคน

บริ เวณพื ้นที่ Line CNC A – B บริ ษัท เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย มีเครื่ องจักร CNC อยู่ทงสิ
ั ้ ้น 24 เครื่ อง ซึง่ การทางานของ
เครื่ องจักรจะมีละอองน ้ามันจากการกลึงชิ ้นงานฟุ้งกระจายออกจากบริ เวณด้ านหน้ าเครื่ องตอนเปิ ดประตูหยิบชิ ้นงาน เพื่ อลดปั ญหาดังกล่าว
บริ ษัทจึงได้ กาหนดมาตรการปรับปรุงดังนี ้
ส่ งเสริมการออกกาลังกาย
1. ติดตังเครื
้ ่ องดักละอองน ้ามันกับเครื่ องจักรทุกเครื่ อง 100%
บริ ษั ท ฯ ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมการออกก าลัง กายเพื่ อ ให้
2. ทดลองใช้ เครื่ องจักรแทนคน ในการแก้ ปัญหาระยะยาว
พนักงาน มีสขุ ภาพพลานามัยที่ดี โดยทุกๆ วัน หลังการประชุม
แถวตอนเช้ า จะมีการเปิ ดเพลงออกกาลัง กายให้ พ นักงานได้
ขยับตามจัง หวะไปพร้ อมกัน ทัง้ นีส้ ืบเนื่ อ งจากเป้า หมายการ
พัฒนาเรื่ องคุณภาพชีวิตของพนักงาน ด้ วยการลดจานวนของ
พนัก งานที่ มี ค อเลสเตอรอลเกิ น ค่ า มาตรฐานลง บริ ษั ท ยั ง
ส่งเสริ มด้ วยการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ และสื่อนาออกกาลังกาย เช่น
เบื ้องต้ นบริ ษัทมีการจัดเตรี ยมจักรยานจานวน 20คัน
เพื่อให้ พนักงานสามารถใช้ ในการปั่ นออกกาลังกาย
รวมถึงมีการออกกาลังกาย ประกอบจังหวะในช่วงเย็นของทุกวัน
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กิจกรรมวันเกิดพนักงาน
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บริ ษัท ได้ ให้ ความสาคัญต่อวันสาคัญ
ของพนักงาน จึงได้ จดั ให้ มีกิจกรรมอวยพร
วันเกิด โดยมีผ้ บุ ริ หารมาร่วมกิจกรรมอวยพร
พนักงานเป็ นประจาทุกเดือน ๆ ละ 1 ครัง้

มอบทุนบุตรพนักงาน
มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
ประจาปี 2561

ในทุกๆ ปี บริ ษัทได้ มีการจัดกิจกรรมมอบทุนแด่บตุ รพนักงานซึง่ ใน;วันที่ 15 มิถนุ ายน 2561
ที่ผ่านมาบริ ษัทได้ มอบทุนไปทังสิ
้ ้น 462 ทุน เป็ นงบประมาณทังสิ
้ ้นกว่า 1.25 ล้ านบาท โดยมี
รายละเอียดทุนในระดับต่างๆ ดังนี ้
- อนุบาล-ประถมศึกษา 2,000 บาทต่อปี
- มัธยมศึกษาปี่ ที่ 1-3 3,000 บาทต่อปี
- มัธยมศึกษาปี่ ที่ 4-6 4,000 บาทต่อปี
- ปริ ญญาตรี -ปริ ญญาโท 5,000 บาทต่อปี

สืบสานประเพณีไทยอันดีงาม
ร่วมสืบสานประเพณีไทยอัน
ดีงาน เช่น การรดน ้าดาหัวผู้ใหญ่
การทาบุญตักบาตรประจาปี เพื่อให้
พนักงานมีจิตสานึกในความเป็ นไทย
และร่วมสืบทอดประเพณีอนั ดีงาน
ทุกปี
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ตรวจสุขภาพประจาปี
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บริ ษัทมีการสนับสนุน และเปิ ดโอกาสให้ แก่พนักงาน ในการเข้ า รับการ
ตรวจสุข ภาพประจ าปี โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ พ นัก งานได้ รั บ รู้ ถึ ง
สถานะ ปั ญหา และความเสี่ยงของแต่ละบุคคล โดยพนักงานสามารถนา
ผลตรวจสุข ภาพมาเป็ น แนวทางในการปฏิ บัติ ต ตน เพื่ อ ให้ มี สุข ภาพ
ร่ า งกายที่ ดี แ ละแข็ ง แรง ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ รวมถึ ง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดาเนินชีวิตให้ เหมาะสม หากพบปั จจัยที่ส่งผล
ต่อสุขภาพ
ทังนี
้ ้บริ ษัทมีการกาหนดเป้าหมาย โดยการนาค่าสถิติข องการตรวจ
สุขภาพของพนักงาน มาทาการวิเคราะห์ เพื่อขยายผลเป็ นกิ จกกรรม
และมี ก ารก าหนดเป้า หมายในแต่ ล ะกิ จ กรรม เช่ น กิ จ กรรมเพื่ อ ลด
คอเลสเตอรอล การกาหนดมาตรฐานร้ านอาหารที่ถูกสุขลักษณะ มี นา้
ดื่มที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ จัดทาห้ องออกกาลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี
ของพนักงาน

บริษัทได้ จัดให้ มีการตรวจสุขภาพ ในวันที่ 26-27 ตุลาคม 2561

แนวทางการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้ างสุขภาพที่ดี
ผลกำรตรวจสุ ขภำพ Choresterol
หน่วยงำน
สมุทรปราการ
ระยอง
รวม

จำนวนพนักงำนทั้งหมด
775
2541
3316

ประจำปี 2560
ผลตรวจปกติ (คน)
587
1933
2520

ผลตรวจผิดปกติ (คน)
188
608
796

จำนวนพนักงำนทั้งหมด
726
2266
2992

ประจำปี 2561
ผลตรวจปกติ (คน)
631
1862
2493

ผลตรวจผิดปกติ (คน)
95
404
499

หลังจากการตรวจสุขภาพ พบว่าพนักงานส่วนมากมีผลการตรวจสุขภาพที่แสดงให้ เห็นถึงความผิดปกติ เรื่ องค่าคอเลสเตอรอลที่สงู กว่ามาตรฐาน
บริ ษัทจึงได้ ทาการขยายผล รณรงค์ให้ ความรู้ในเรื่ อง การควบคุมอาหารประเภทแป้งและน ้าตาล การลดเครื่ องดื่มแอลกอฮอร์ การลดการสูบบุหรี่ รวมถึง
การจัดให้ มีกิจกกรมออกกาลังกาย โดยบริ ษัทมีการตังเป้
้ าหมายว่า อยากเห็นพนักงานมีสขุ ภาพที่ดี ผลตรวจสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ ้น
โดยมีการกาหนดเป้าหมาย จานวนคนที่ที่มีค่าคอเลสเตอรอลลดลงอย่างน้ อยร้ อยละ 5
หากดูจากค่าสถิติผลตรวจสุขภาพ ตามตารางด้ านบน พบว่าหลังจากที่บริ ษัทดาเนินกิจกกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ผลตรวจที่ผิดปกติ ซึง่ ก็คือพนักงานที่
มีค่าคอเลสเตอรอลสูงกว่า 200 mg/dL มีจานวนที่ลดลง ร้ อยละ 7 เมื่อเทียบกันระหว่างปี 2561 เทียบกับปี 2560 โดยบริ ษัทมีความตังใจที
้ ่จะ
ดาเนินกิจกรรมรณรงค์นี ้อย่างต่อเนื่อง

7
%
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บริ ษัท ได้ มีการจัดทาสารวจคุณภาพชีวิตในการทางาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทางานให้ ดียิ่งขึ ้น ส่งผลให้ พนักงาน
มีความสุขและมีแรงจูงใจในการทางานที่ดีขึ ้น ซึง่ ในปี นี ้ บริ ษัทได้ ใช้ วิธีการสารวจความคิดเห็นแบบ Online เพื่อลดปริ มาณการใช้ กระดาษ และ
เพื่อให้ ประสิทธิภาพในการรวมข้ อมูล ได้ ผลการสารวจดังต่อไปนี ้

จากภาพ คือผลสรุ ปการประเมินคุณภาพชีวิตในการทางาน สาหรับข้ อที่มีผลการประเมินน้ อยที่สุด ทางบริ ษัทฯ จะพิจ ารณาทบทวน
นโยบายและแนวทางการปรับปรุงให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับผลการประเมิน และการปฏิบตั ิตามกฏหมายต่อไป
บริ ษัท ได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญของสุขพลามัยของ
พนักงาน ในปี 2562 นี ้ จึงได้ มีนโยบายให้ มีการดาเนินการ
จัดสร้ าง Fitness สาหรับพนักงานในไตรมาสที่ 2 และ จัด
ให้ มีการแข่งขันกีฬาสีในไตรมาสที่ 3 ซึง่ ขณะนี ้ อยู่ในระหว่าง
การจัดทาแผนงานและงบประมาณดาเนินการ

โครงการส่ งเสิรมสุขพลานามัยของพนักงาน
ในปี 2562

รายงานความยัง่ ยืน ประจาปี 2561
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5.3 ความปลอดภัยในการทางานและการดูแลสุขภาวะของพนักงาน
Safety Week 2561
บริ ษัทให้ ความสาคัญในเรื่ องความปลอดภัยในการทางาน จึงได้ จัดทา
นโยบายและแผนงาน ด้ านการบริ หารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้ อมในการทางานตลอดจนการออกแบบเครื่ องมือ อุปกรณ์ ระเบียบ
ปฏิบตั ิตลอดจนคูม่ ือความปลอดภัย โดยมีการจัดฝึ กอบรมพนักงานให้ มีความรู้
ความเข้ าใจและได้ รับข้ อมูลข่าวสารในเรื่ อ งความปลอดภัยที่เพี ยงพอ และ
กาหนดให้ เรื่ องความปลอดภัย ให้ อยู่ในหลักสูตรการฝึ กอบรมพนัก งานใหม่
โดยมีการกาหนดเป้าหมาย อุบตั ิเหตุเป็ นศูนย์ (Zero Accident)
ในทุกปี บริ ษัทมีการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย (Safety Week)
เพื่อส่งเสริ มให้ พนักงานและผู้เกี่ยวข้ องตระหนักถึงความสาคัญ ในเรื่ อง ความ
ปลอดภัยของสภาพแวดล้ อมในการทางาน โดยได้ จดั เป็ นกิจกรรมสอดแทรก
ความรู้ ให้ ทกุ คนได้ มีสว่ นร่วม

รายงานสถิตอิ ุบัตเิ หตุในการทางานปี 2561
จำนวนครั้งทีเ่ กิดอุบัติเหตุจำกกำรทำงำนและระดับควำมรุนแรง
ไม่ หยุดงำน

หน่ วยงำน

หยุดงำนไม่ เกิน3 วัน

หยุดงำนเกิน 3 วัน

สู ญเสี ยอวัยวะ/ทุพพล

เสี ยชีวติ

ทรัพย์ สินเสี ยหำย

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2561

สมุทรปราการ

8

4

9

15

9

7

1

0

0

0

0

0

ระยอง

30

24

2

5

5

2

3

1

0

0

4

0

รวม

38

28

11

20

14

9

4

1

0

0

4

0

รวม
ปี 2560 ปี 2561
27
26
44
32
71
58

รายงานสถิติอบุ ตั ิเหตุในการทางาน เมื่อเทียบกันระหว่างปี 2561 และ 2560 จะเห็นได้ ว่า จานวนครัง้ ที่เกิดอุบตั ิเหตุจากการทางาน และระดับความ
รุนแรง ลดต่าลง โดยในปี 2561 มีจานวนครัง้ การเกิดอุบตั ิเหตุรวม จานวน 58 ครัง้ ลดลงจากปี 2560 ที่มีอบุ ตั ิเหตุเกิดขึ ้น 71 ครัง้ (ลดลงร้ อยละ 18)

การอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

บริ ษัทสนับสนุน และส่งเสริ มกิจกรรมด้ านความปลอดภัยเพื่อส่งเสริ ม
กระตุ้นพนักงานให้ ในการส่งเสริ มสนับสนุนให้ เกิดองค์ความรู้ ประกอบการปลูก
จิตสานึกรักความปลอดภัย เพื่อให้ สามารถรู้ถึงของความเสี่ยง และปั ญหาที่เป็ น
สาเหตุให้ เกิดอุบตั ิเหตุในการทางานพนักงานได้ อันจะนามาซึง่ ความสาเร็จใน
การบริ หารจัดการด้ านความปลอดภัยฯอย่างยัง่ ยืน โดยหน่วยงานความ
ปลอดภัยจะเป็ นผู้ให้ ความรู้ และคาแนะนาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง
เป็ นการจัดการด้ านความปลอดภัยด้ วยการปลูกฝังพฤติกรรมการทางานที่
ถูกต้ อง และความปลอดภัย โดยมีกระบวนการตังแต่
้ ค้นหาพฤติกรรมเสี่ยงของ
พนักงานและดาเนินการปรับปรุงให้ พนักงานมีการเปลี่ยนวิธีการทางานให้
ปลอดภัยขึ ้น พร้ อมทังส่
้ งเสรอมให้ มีการนาพฤติกรรมความปลอดภัยที่ดี มา
ปฏิบตั ิกนั จนเป็ นวัฒนธรรมของบริ ษัท

รายงานความยัง่ ยืน ประจาปี 2561
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กิจกรรมสัปดาห์ ความปลอดภัย

แนวทางการพัฒนาและปรับปรุ งการดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขภาวะ
จากเป้าหมายของบริ ษัท ที่ม่งุ เน้ นให้ อบุ ตั ิเหตุเป็ น ศูนย์ (Zero Accident) ซึง่ เมื่อบริ ษทได้ มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุภายใน
สถานที่ทางาน พบว่า ส่วนที่สามารถดาเนินการปรับปรุง เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อเกิดขึ ้นน้ อยลง ได้ แก่ การพัฒนาปรับปรุงด้ านความ
ปลอดภัยในการทางานของเครื่ องจักร
หน่วยงานด้ านความปลอดภัย ได้ ร่วมมือกับฝ่ ายผลิตในการจัดทาแผนงาน เพื่อวิเคราะห์ถึงจุดที่สามารถทาการปรับปรุ ง โดยเบื ้องต้ นโรงงาน
ในเครื อได้ วางแผนการพัฒนาเครื่ องจักรเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทางานไว้ จานวนทังสิ
้ ้น 155 ตัว โดยตารางด้ านล่างเป็ นแผนงานส่วนหนึ่ง
ของบริ ษัทในเครื อ
Y’2019
No. Department

Machine

Description

Amount

May
W1

1

W3

W4

W1

W2

W3

July
W4

W1

W2

August

W3

W4

W1

W2

W3

Remark

September
W4

W1

W2

W3

W4

SAFETY AND PRODUCTION Order Safety Equipment

2

Line C1

Bending

Installation Conver

1

3

Line C2

Forming

Installation Sensor

1

4

Line E

Forming

Installation Sensor

3

Bending

Installation Conver

1

Forming

Installation Sensor

4

Bending

Installation Conver

2

Forming

Installation Sensor

2

Bending

Installation Sensor

2

Press

Installation Sensor

1

5

W2

June

Line H

6

Line D1

7

Line D2

Robot

Robot
Robot

Follow up Improvement For Machining (Sensor And Cover)

Y'2019
No. Department

Machine

Description

Amount

April

May

June

July

August

September

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

Line A

เครื่องจักร No.
1-2,4-12

Order Safety Equipment
Installation Emergency SW.

11

2

Line B

เครื่องจักร No.
15-22,24-30

Order Safety Equipment
Installation Emergency SW.

15

3

Line C

เครื่องจักร
Order Safety Equipment
No.31,33-35,37,40- Installation Emergency SW.

8
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2561

ในปี
บริ ษัทได้ จดั กิจกรรม ESG DAY &
SAFETY DAY ขึ ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ พนักงานได้ มีความรู้
ความเข้ าใจ และตระหนักถึงความยัง่ ยืนขององค์กรผ่านการดาเนินการ
ด้ าน ESG ทังนี
้ ้ยังเปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ มีสว่ นร่วมในการแสดง
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการด้ านความยัง่ ยืนผ่านแบบประเมินกิจกรรมฯ
การประกวดคาขวัญ/วาดภาพลดโลกร้ อน/ชุดรี ไซเคิล รวมไปถึงการร่ วม
เล่นกิจกรรมในซุ้มต่างๆ และแต่ละซุ้มกิจกรรมจะแฝงไว้ ซงึ่ ความรู้
เกี่ยวกับ ESG ด้ วย
พนักงานเข้ าร่ วม
มากกว่ า 2,000 คน

ความเข้ าใจเกี่ยวกับ ESG
คิดเป็ น 88%

(ผลจากการลงทะเบียน
เข้ าร่ วมงาน)

(ผลจากการตอบ
แบบทดสอบความเข้ าใจ)
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ซุ้ม บรรษัทภิบาล และ Anti-Corruption

กิจกรรม

ESG DAY & SAFETY DAY
2018
ซุ้มสิ่งแวดล้ อม
(Environmental)

ซุ้มความปลอดภัย (Safety)

รายงานความยัง่ ยืน ประจาปี 2561
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5.4 การมีส่วนร่ วมกับชุมชนเพื่อให้ ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ อย่ างยั่งยืน
บริ ษัทได้ ทาความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิค
และสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ในการร่วม
พัฒนานักศึกษาตามระบบทวิภาคีตอ่ เนื่องตังแต่
้
ปี 2553 ต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั มีนกั ศึกษาที่
เคยมาฝึ กงานแล้ วทังสิ
้ ้น 7,232 คน (ตังแต่
้ รุ่น
ที่ 1 – รุ่นที่ 17) และกลับมาร่วมงานกับบริษัท
แล้ วทังสิ
้ ้น 327 คน
ซึง่ วัตถุประสงค์ของ
โครงการนี ้เพื่อรับนักศึกษาเข้ าฝึ กงานที่ตรงกับ
สาขาที่เรียน โดยบูรณาการเรี ยนการสอนร่วมกับ
สถานศึกษา และให้ โอกาสทางอาชีพ เมื่อเรี ยน
จบแล้ วสามารถกลับมาร่วมงานกับบริ ษัทได้ โดย
ไม่ต้องผ่านการสัมภาษณ์

โครงการโรงเรียนในโรงงาน

จากการดานเนินการดังกล่าว นอกจากเป็ นการ
ช่ ว ยเหลื อ สัง คมแล้ ว บริ ษั ท ยัง มี โ อกาสได้ รั บ
บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ และทั ก ษะตรงกั บ ความ
ต้ องการ ที่เคยผ่านการฝึ กงานมาแล้ ว 6 เดือน
ถึง 1 ปี กลับเข้ ามาทางาน อีกด้ วย

โครงการศึกษาต่ อ ปวส. ป.ตรี ทลบ.
จากปั ญหาการผลิตบุคลากรการศึกษาไม่ตรงกับความต้ องการของภาค
อุสาหกรรม เนื่องจากสถานศึกษายังขาดเทคโนโลยีในการผลิตสมัยใหม่ ทาให้
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาแล้ วยังไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ จริ ง ต้ องเสียเวลา
เรี ยนรู้ศกึ ษางานใหม่ ประกอบกับนักศึกษาบางคนมีฐานะยากจน การเรี ยนไป
ด้ วยทางานไปด้ วยจึงเป็ นเรื่ องยาก เพราะขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
บริ ษัทได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญ จึงได้ ทาความร่วมมือกับสถานศึกษา
อาชีวศึกษาในการเปิ ดการเรี ยนการสอนในระดับ ปวส. และ ป.ตรี ทลบ. โดยให้
สถานศึกษา ใช้ ห้องเรี ยน และ เครื่ องมืออุปรกรณ์ของบริ ษัทฯ ในการเรี ยนการ
สอน
ภาพ แสดงแผนการเปิ ดการเรี ยนการ
สอนร่วมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา
(อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
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การสารวจผลกระทบจากการดาเนินการต่ อชุมชน
บริ ษัทได้ ดาเนินธุรกิจตามแนวทางความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยได้ คานึงถึงผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจต่ อชุมชนใกล้ เคียงจึง
ได้ ดาเนินการสารวจชุมชนเป็ นประจาทุกปี ทังนี
้ ้เพื่อรับฟั งข้ อคิดเห็น ปั ญหา ผลกระทบต่างๆ และนามาหารื อร่ วมกับคณะกรรมการ
และผู้ที่เกี่ยวข้ องในการกาหนดวิธีการปรับปรุงแก้ ไขเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเกื ้อกูล

ภาพถ่ายจุดที่ได้ รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแส้ นทางน ้า

จัดทาแผนช่ วยเหลือชุมชน
จากผลสารวจชุมชนรอบโรงงานในเขตสมุทรปราการ และระยอง
พบว่ามีข้อร้ องเรี ยนจากเกษตรกรที่เช่าพื ้นที่ของการนิคมในการทา
เกษตร ที่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โดยชาวบ้ านแจ้ งว่าได้ รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของเส้ นทางน ้า บริ เวณใกล้ ๆ กับโรงงานผลิต
น ้าประปาของบริ ษัทฯ คณะทางาน ESG จึงได้ รับฟั งปั ญหา และได้
คุยกับผู้นาชุมชนถึงการแก้ ปัญหาร่วมกันแล้ ว ซึง่ ขณะนี ้อยู่ในระหว่าง
ดาเนินการ

แผนกำรแก้ไขปรับปรุงผลกระทบจำกกำรดำเนินกำรของบริษทั จำกรำยงำนผลกำรสำรวจชุมชน ประจำปี 2562
ลำดับ
ที่

ปัญหำ / ผลกระทบ

แนวทำงแก้ไข

1. ตรวจสอบผลกระทบ ร่วมกับผูน้ ำชุมชน
ปัญหำเรื่องกำรเปลีย่ นเส้นทำงน้ ำ ทำ
2. หำรื อกับทีด่ นิ เทศบำล กำรนิ คม เพื่อหำทำงปรับปรุงแก้ไข
ให้เ กิดกำรกัดเซำะพื้นทีท่ ำเกษตรของ
1
3. ขออนุมตั ดิ ำเนิ นกำร
ชำวบ้ำน (บริ เ วณบ่อน้ ำประปำของ
4. ดำเนิ นกำรตำมแผนงำน
บริ ษทั )
5. ติดตำมผลกระทบหลังจำกมีกำรปรับปรุง

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ผู้รับผิดชอบ
ทีม ESG
คุณรัชนี คุณประเทือง
ทีม ESG
ทีม ESG
ทีม ESG
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6. การจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม
Environmental management
•

เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้ อม

•

การลดผลกระทบการปล่ อยของเสียจากการผลิต

•

ลดการใช้ ทรั พยากรนา้ โดยนาหลับมาใช้ ซา้

SNC Group
Electricity
Reduced by 4%
No GHGs release

Increase
Green area
500 trees =500t/co2

Reused Water
20,000 𝑚3

Reused & Recycle
20 Tons

Reduce
Plastic bottle
used in event
by 50%

Co2 Reduction
2,000 t/Co2

SNC

Environmental Goals
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6.1 นโยบาย และ กลยุทธ์ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ ในเครื อ SNC Group ประกอบกิจการผลิตชิ ้นส่วนอุปกรณ์และประกอบเครื่ องใช้ ไฟฟ้า ชิ ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ สาหรับยานพาหนะ
แม่พิมพ์ รวมถึงชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้ นผลิตสินค้ าและบริ การอย่างมีคณ
ุ ภาพ ตระหนักถึงความสาคัญของการใช้ ทรั พยากรธรรมชาติ
ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและสังคม โดยมุ่งเน้ นการพัฒนา ดาเนินการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อมอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล
ISO 14001:2015 เพื่อการเจริ ญเติบโตของบริ ษัทฯอย่างยัง่ ยืน
ผู้บริ หารและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิตามนโยบาย ดังต่อไปนี ้
1. บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อกาหนดด้ านสิ่งแวดล้ อม และระเบียบข้ อบังคับอื่นๆด้ านสิ่งแวดล้ อมที่บริ ษัทมีส่วนเกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด
รวมถึงมีความมุ่งมัน่ ที่จะบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ทางด้ านสิ่งแวดล้ อมที่บริ ษัทฯ ได้ วางไว้
2. บริ ษัทฯดาเนินการปลูกฝัง และสร้ างจิตสานึกให้ กบั พนักงานในองค์กร และผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ รวมถึงสังคมชุมชน
ให้ มีความตระหนักถึงความสาคัญในการใช้ ทรัพยากรอย่างรู้คณ
ุ ค่า ก่อเกิดเป็ นวัฒนธรรมอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
3. บริ ษัทฯเสริ มสร้ างความเข้ าใจและสนับสนุนให้ ใช้ ทรัพยากรและพลังงาน ตลอดจนการใช้ เทคโนโลยีการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อเกิดเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพ ไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม หรื อส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมน้ อยที่สดุ ตลอดจนมีการติดตามประเมินผล และ
ควบคุมการจัดการของเสียที่เกิดขึ ้นจากการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ
4. บริ ษัทฯมีการวิเคราะห์ประเด็นด้ านสิ่งแวดล้ อม มุ่งเน้ นการป้องกันปั ญหา โดยมีการกาหนดเป้าหมายในการบริ หารจัดการเพื่อลดความรุนแรงของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการกาหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงให้ ดีขึ ้นต่อเนื่องอย่างเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
5. บริ ษัทฯจะดาเนินการเผยแพร่นโยบายแนวทางปฏิบตั ิ ต่อผู้มีสว่ นได้ เสียขององค์กร และสาธารณชน
บริ ษัทจะดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นต่อสิ่งแวดล้ อมทังภายในและภายนอกบริ
้
ษัท โดยมีกลยุทธ์ที่สาคัญ คือ
ปลูกฝังจิตสานึก ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ในการรักษา และป้องกันการปล่อยมลภาวะสู่สิ่งแวดล้ อม ในลาดับต่อมา บริ ษัทมีมาตรการดาเนินการลดการ
ใช้ พลังงาน วิจยั พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ ให้ เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม โดยในอนาคต บริ ษัทวางแผนที่จะดาเนินธุรกิจ โดยเน้ น
การพัฒนา และสร้ างมูลค่าร่วมกับชุมชน และดาเนินธุรกิจที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
1.ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมภายนอกเนื่องจากธุรกิจหลักของบริ ษัทจะเกี่ยวข้ องกับเครื่ องปรับอากาศซึ่งใช้ สารทาความเย็นที่อาจจะส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลกเราจึงได้ มีการพัฒนาสินค้ าของเราคือสินค้ าเครื่ องปรับอากาศที่ใช้ กบั สารทาควา มเย็นชนิดใหม่
(R32) ซึง่ จะช่วยลดผลกระทบต่อการทาลายชันโอโซน
้
(Ozone Depletion) และผลกระทบต่อสภาวะโลกร้ อน (Global Warming)
สอดคล้ องกับ The Global Goals for Sustainable Development ซึง่ ในปี 2018 บริ ษัทได้ มีนโยบายเพื่อรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพถูมิอากาศ (The Global Goal ที่ 13 - Climate Action)
โดยบริ ษัทมีการกาหนดเป้าหมายระยะสัน้ และระยะยาวของแต่ละโครงการ
1.1 โครงการผลิตไฟฟ้าด้ วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงาน
1.2 โครงการลดการปล่อยก๊ าซที่ทาลายชันโอโซน
้
2.ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมภายใน เพื่อให้ สภาวะแวดล้ อมภายในบริ ษัทมีความน่าอยู่ และมีประสิทธิภาพในการทางาน บริ ษั ทจึงได้ ให้
ความสาคัญกับระบบ 5ส.ภายใน มีการรณรงค์ให้ พนักงานทุกระดับให้ ความสาคัญกับเรื่ องนี ้
นอกจากนัน้ บริ ษัทมีการกาหนดเป้าหมายระยะสัน้ และระยะยาวแต่ละโครงการอื่นๆ ได้ แก่
ได้ มีการจัดกิจกรรม
2.1 เพิ่มพื ้นที่สีเขียว โครงการ ร่วมใจปลูกต้ นไม้ ด้วยมือเรา SNC Green Thumb
2.2 การนาทรัพยากรกลับมาใช้ ใหม่ “หลัก 3 R” ซึง่ ประกอบด้ วย Reduce, Re-use, และ Recycle
2.3 การลดการใช้ ขวดน ้าพลาสติก และพลาสติกที่ใช้ ครัง้ เดียวทิ ้ง
2.4 การประหยัดการใช้ พลังงานแสงสว่าง
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ภายในกลุม่ บริ ษัท SNC คานึงถึงวิธีการในการใช้ ทรัพยากรไฟฟ้าให้ เกิดประสิทธิภาพ โดยมีการติดตัง้ Solar Roof บนหลังคาโรงงาน ที่
จังหวัดระยอง จานวนทังสิ
้ ้น 6 โรงงาน โดยมีเป้าหมายระยะยาวคือ ลดปริ มาณคาร์ บอนลง 2,000 ตันคาร์ บอน โดย
1. การใช้ พลังงานไฟฟ้าให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลสภาระต้ นทุนการใช้ พลังงานไฟฟ้าของบริ ษท
3. ช่วยลดการสร้ างมลภาวะ เนื่องจากเป็ นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
โดยบริ ษัท ได้ มีการเก็บข้ อมูลการใช้ ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง พบว่าบริ ษัทมีต้นทุนการใช้ ไฟฟ้าที่ลดลง
จากการนา Solar Rooftop เข้ ามาติดตัง้ บริ ษัทมีการ
จัดเก็บข้ อมูลพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ รวมถึงข้ อมูลปริ มาณคาร์ บอนที่
ลดลง โดยปริ มาณคาร์ บอนที่ลดได้ ตงั ้ แต่เดือน มกราคม-ธันวาคม
2561 มีปริ มาณเท่ากับ 1,172 ตันคาร์ บอน
โครงการ Solar Rooftop เป็ นโครงการระยะยาวของบริ ษัทที่
นอกจากจะช่วยลดผลกระทบด้ านมลภาวะจากสิ่งแวดล้ อมแล้ วยังช่วย
เรื่ อ งต้ น ทุน ด้ า นพลัง งานของบริ ษั ท ไปพร้ อมกัน ด้ ว ย ซึ่ง จากกราฟ
ด้ านล่างจะเห็นได้ ว่า บริ ษัทมีต้นทุนการใช้ ไฟฟ้ าที่ลดลงใน
แต่ ละเดือน ในปี 2561 โดยทัง้ นีบ้ ริ ษัทยังคงมีการดาเนินงาน
ต่ อ เนื่ อ ง และเก็ บ ผลลัพ ธ์ โดยตัง้ แต่ เ ดื อ น มกราคม-พฤษภาคม
2562 มีปริ มาณเท่ากับ 508.8 ตันคาร์ บอน
มีปริ มาณเท่ากับ 1,172 ตันคาร์ บอน

2019

2018

ข้ อมูลเปรี ยบเทียบต้ นทุนการใช้ พลังงานไฟฟ้า ระหว่างปี 2561 และ 2562

รายงานความยัง่ ยืน ประจาปี 2561

6.3 การจัดการทรั พยากรอย่ างมีประสิทธิภาพ

45

ปริมาณการใช้ ไฟฟ้ าของบริษัทในปี 2561
ในปี 2017 บริ ษัทในเครื อ SNC มีผลสรุปปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าตัง้ แต่
เดื อ น มกราคม – ธั น วาคม อยู่ ที่ 26,652,482 กิ โ ลวัต ต์ ชั่ ว โมง โดย
สามารถคานวณเป็ นจานวนเงิน ได้ เท่ากับ 103,069,934 บาท
บริ ษัทจึงได้ กาหนดเป้าหมายการลดใช้ ไฟฟ้าลง โดยตังเป้
้ าระยะยาวไว้ ให้ ลดลง
ร้ อยละ 4 และระยะสัน้ ร้ อยละ 2 โดยได้ กาหนดมาตรการ รณรงค์ให้ พนักงาน
ทุกคนคานึงถึงการใช้ พลังงานอย่างรู้คณ
ุ ค่า เช่นให้ ปิดไฟ ก่อนเวลาพักเป็ นเวลา
ครึ่ งชัว่ โมง ปิ ดไฟในสถานที่ที่ไม่ได้ ต้องการแสงสว่าง ปดคอมพิ วเตอร์ และปิ ด
เครื่ องปรับอากาศเวลาพัก และหลังเลิกงาน ซึง่ ได้ ก่อเกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
ที่พนักงานทุกคนให้ ความร่วมมือเป็ นอย่างดี
นอกจากมาตรการลดการใช้ ไฟฟ้าจากการรณรงค์ บริ ษัทมีนโยบายในการ
ใช้ ไฟฟ้ า จากพลั ง งานทดแทน ซึ่ ง ได้ แก่ ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ วยพลั ง งาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงาน จานวน 3.4 MW
ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าในปี 2018 ลดลงมาอยู่ที่ 25,675,985 กิโลวัตต์ชวั่ โมง โดยสามารถคานวณเป็ นจานวนเงิน ได้ เท่ากับ 97,639,210 บาท
สาเหตุที่ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าลดลงด้ วยผลส่วนหนึ่งจากมาตรการทัง้ 2 ทาให้ เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างปี 2018 กับ 2017 ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าลดลง
มา 976,497 กิโลวัตต์ชวั่ โมง (ร้ อยละ 3.6) หรื อเป็ นจานวนเงินที่ลดลง 5,430,724 บาท (ร้ อยละ5.3) ซึง่ ผลลัพธ์การดาเนินการได้ เกินกว่า
เป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยในปี 2019 บริ ษัทยังคงมีมาตรการดาเนินการใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

ตารางเปรียบเทียบปริมาณการใช้ ไฟฟ้ า
Y2017
ปริมำณกำรใช ้
จำนวนเงิน(บำท)
(กิโลวัตช
์ วั่ โมง)
26,652,482
103,069,934

Y2018
ปริมำณกำรใช ้
จำนวนเงิน(บำท)
(กิโลวัตช
์ วั่ โมง)
25,675,985
97,639,210

ปริมาณการใช้ นา้ ของบริษัทในปี 2561
ภายในกลุม่ บริ ษัท SNC ได้ มีการดาเนินการจัดการด้ านการ
บาบัดน ้าที่ผ่านการใช้ งานจากกระบวนการผลิตโดยส่วนหนึง่ ถูกนา
กลับมาใช้ ใหม่และอีกส่วนได้ นามาใช้ ในการที่โรงงานCooling
สมุทรปราการได้ นาน ้าทิ ้งจากกระบวนการ Brazing มาผ่าน
กระบวนการบาบัดเพื่อใช้ ในระบบชักโครกในห้ องสุขา ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ มี
การกาหนดเป้าหมายการนาน ้ากลับมาใช้ ใหม่เป็ นปริ มาตร 20,000
ลบ.ม. ในปี 2561 บริ ษัทมีการใช้ น ้า 171,804 ลบ.ม. สามารถ
บาบัดน ้าได้ 161,221 ลบ.ม. และมีปริ มาณน ้านากลับมาใช้ ใหม่
10,583 ลบ.ม. เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีเพียง 3,615 ลบ.ม.

ในปี 2562 มีเป้ าหมายในการลดการใช้ นา้ ลง
5% ปริมาณการใช้ นา้ ทัง้ หมด
หมายเหตุ ปริ มาณการใช้ น ้าลดลงมากเนื่องจากบริ ษัทฯ มีการผลิต
น ้าประปาใช้ เอง
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สร้ างแหล่ งเก็บนา้ เพื่อประโยชน์ ในกรณีขาดแคลนนา้
จากสภาวะการขาดแคลนน ้าประปาในพื ้นที่โรงงานจังหวัดระยองในช่วงฤดูแล้ ง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดปั ญหาในการผลิตซึง่ ส่งผล
กระทบต่อลูกค้ า และการอุปโภคบริ โภคของพนักงานบริ ษัทฯ จึงลงทุนดาเนินการสร้ างแหล่งเก็บน ้าของตนเองที่โรงงานจังหวัดระยองและติดตัง้
ระบบผลิตน ้าประปาเพื่อใช้ ในกิจการ และเพื่อช่วยเหลือชุมชนกรณีเกิดภัยแล้ ง

SNC Eastแหล่งเก็บน ้าดาเนินการสร้ างแล้ วเสร็จในช่วง ไตรมาสที่ 1 ของปี 2560
เพิ่มพืน้ ที่สีเขียว โครงการ ร่ วมใจปลูกต้ นไม้ ด้วยมือเรา SNC Green Thumb
เนื่องจากบริ ษัทอยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรม บริ ษัทจึงให้ ความสาคัญเรื่ องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมากขึ ้นเรื่ อยๆ ตังแต่
้ ปี 2560 บริ ษัทมีการ
กาหนดเป้าหมายที่จะลดบริ มาณคาร์ บอนในระยะยาว ไว้ ที่ 500 t/Co2 จากการปลูกต้ นไม้ ใหญ่ และจากกระบวนการผลิต การดาเนินงานอื่นของบริ ษัท
สาหรับเป้าหมายในระยะสัน้ กาหนดให้ ปลูกต้ นไม้
มากกว่า 500 ต้ น
โดยในปี 2561 บริ ษัทได้ ทาการปลูกต้ นไม้ ไปทังสิ
้ ้น
ไปแล้ วสิ ้น 164 ต้ นไม้ ใหญ่ ทังนี
้ ้ได้ มีการปลูกไม้ พ่มุ
ขนาดกลางอีกเป็ นจานวนมากกว่า 1,000 ต้ น
โดยมีแผนงานในอนาคตจะจัดเป็ นแหล่งเรี ยนรู้
ทางธรรมชาติ ให้ แก่ชมุ ชนโดยรอบ
ทังนี
้ ้ผลลัพธ์ในการเพิ่มพื ้นที่สีเขียวในโรงงาน
ยังช่วยเรื่ องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ รวมถึง
เป็ นสถานที่พกั ผ่อนให้ แก่พนักงานในบริ ษัท
ได้ มาใช้ ประโยชน์ร่วมกัน พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสร้ างบรรยากาศที่ดีร่วมกันในการทางาน
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การจัดการวัสดุเหลือใช้
กลุม่ บริ ษัทในเครื อ SNC ได้ มีการดาเนินการจัดการแยกประเภทของเสียที่เป็ นอันตราย และไม่เป็ นอันตรายออกจากเพื่อดาเนินการ
จัดการกาจัดและนากลับมาใช้ ซงึ่ วัสดุไม่ใช้ แล้ วส่วนใหญ่จะเป็ นประเภท เศษเหล็ก, อลูมิเนียม, เศษท่อทองแดง , ถุงมือ และเศษผ้ าปนเปื อ้ น
น ้ามัน

การจัดการวัสดุไม่ ใช้ แล้ ว (กากอุตสาหกรรม) ปี 2561
การจัดการของเสีย-ระยอง

ปี 2560

ปี 2561

ตัน

%

ตัน

%

5,467.72

100%

4,424.97

100%

2.1 นากลับมาใช้ ใหม่ (Reuse/Recycle)

-

-

-

-

2.2 กาจัดโดยฝังกลบ

-

-

-

-

4,907.04

89.75%

4,367.47

98.70%

9.20

0.17%

-

-

-

-

-

-

177.77

3.25%

57.50

1.32%

1 ปริมาณของเสียทังหมด
้
2 ปริมาณของเสียที่ไม่อนั ตราย

2.3 คัดแยกประเภทเพื่อจาหน่ายต่อ

ของเสียที่ไม่ เป็ นอันตราย
SNC
East

5,303.9

ตัน

3 ปริมาณของเสียที่อนั ตราย
3.1 นากลับมาใช้ ใหม่ (Reuse/Recycle)
2.2 ทาลายโดยฝังกลบ
2.3 วิธีอื่นๆ

การจัดการของเสีย-สมุทรปราการ

ปี 2560

ของเสียที่เป็ นอันตราย

ปี 2561

ตัน

%

ตัน

%

406.08

100%

1,714.77

100%

2.1 นากลับมาใช้ ใหม่ (Reuse/Recycle)

-

-

717.69

41.85%

2.2 กาจัดโดยฝังกลบ

-

-

-

-

396.86

97.73%

992.07

57.85%

-

-

1 ปริมาณของเสียทังหมด
้

ผู้ประกอบธุรกิจ
รีไซเคิล

187.69

ตัน

2 ปริมาณของเสียที่ไม่อนั ตราย

2.3 คัดแยกประเภทเพื่อจาหน่ายต่อ
3 ปริมาณของเสียที่อนั ตราย
3.1 นากลับมาใช้ ใหม่ (Reuse/Recycle)
2.2 ทาลายโดยฝังกลบ
2.3 วิธีอื่นๆ

-

-

-

-

9.92

2.44%

5.00

0.29%

นากลับมาใช้ ใหม่ (Reuse/recycle)

SNC
West

สถานที่กาจัดขยะ
อันตรายเอกชน

717.69

ตัน
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มิตส
ิ งิ่ แวดล ้อม
1.ปริมำณวัตด
ุ บ
ิ ทีใ่ ช ้ในกำรผลิต
วัตถุดบ
ิ หลัก
อลูมเิ นียม
ทองแดง
พลำสติก
เหล็ก
วัตถุดบ
ิ หลักทีเ่ กิดจำกกำร recycle (ถ ้ำมี)
วัตถุดบ
ิ อืน
่ (ทองเหลือง)

หน่วย

มำตรฐำน

ตัน
100%
ตัน
100%
ตัน
100%
ตัน
100%
ตัน
100%
ตัน
(%)
ตัน
(%)

-

กิกะจูล
100%
กิกะจูล
(%)
กิกะจูล
(%)
ตันคำร์บอนได
ออกไซด์
เทียบเท่ำ

-

ตัน
100%
ตัน
(%)
ตัน
(%)
ตัน
(%)
ตัน
(%)
ตัน
(%)
ตัน
100%
ตัน
(%)
ตัน
(%)
ตัน
(%)
ตัน
(%)
ตัน
(%)

-

6,077.24

57.50

117.77

-

5.38
6.20

13.38
14.8

mg/Nm
3
mg/Nm

<15

1.30
1.2

1.26
0.9

ลบ.ม.
100%
ลบ.ม.
(%)
ลบ.ม.
(%)
ลบ.ม.
(%)

-

171,804.00

-

5.5-9.0

7.65

2561

2560

1,957.83

1,165.85

3,502.92

3,356.59

212,220.40
19,734.94

หมำยเหตุ
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5251.45
12,488.58
104.16

63,230.11

2.กำรบริโภคพลังงำน
กำรใช ้พลังงำนทุกชนิด
้ เพลิงทุกชนิด
พลังงำนรวมจำกเชือ
พลังงำนไฟฟ้ ำรวม
ปริมำณก๊ำซเรือนกระจกทีเ่ กิดขึน
้ ทัง้ หมด

92,433.55

84,045.34

92,433.55

86,201.13

-

3.กำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม
ปริมำณของเสียไม่อันตรำยทัง้ หมด
ฝั งกลบ
เผำทำลำย
นำกลับมำใช ้ใหม่
้
ขำยให ้ผู ้กำจัด/ผู ้รับซือ
อืน
่ ๆ

ผลการดาเนินการ
ด้ านสิ่งแวดล้ อม
ตามตัวชีว้ ัด

ปริมำณของเสียทีอ
่ ันตรำยทัง้ หมด
ฝั งกลบ
เผำทำลำย
นำกลับมำใช ้ใหม่
้
ขำยให ้ผู ้กำจัด/ผู ้รับซือ
อืน
่ ๆ
4.อำกำศ
ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์
ก๊ำซออกไซด์ของไนโตรเจน
ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ฝุ่ นละอองรวม
5.น้ ำ
ปริมำณน้ ำทีใ่ ช ้ทัง้ หมด
ปริมำณน้ ำทีใ่ ช ้ในกระบวนกำรผลิต
ปริมำณน้ ำทีม
่ ก
ี ำรนำกลับมำใช ้ใหม่
ปริมำณน้ ำทิง้ ทีผ
่ ำ่ นกำรบำบัด
คุณภำพน้ ำณจุดปล่อยมีคำ่ pH

ppm
ppm
3

5,697.40

717.69
5,359.55

5,313.61

62.50

186.11

5.00

8.46
9.12
0.76

2,233,265.94
58,587.16

10,582.58

3,615.32

161,221.42

13,840.95
7.37

ค่ำควำมต ้องกำรออกซิเจนทำงชีวเคมี
(BOD5)

mg/l

<20

4.10

8.94

ค่ำควำมต ้องกำรออกซิเจนทำงเคมี (COD)

mg/l

<120

37.00

33.08

ค่ำน้ ำมันและไขมันจำกน้ ำทีผ
่ ำ่ นกำรบำบัด
(Grease and Oil)

mg/l

<5

0.95

1.96

ค่ำโลหะสังกะสีในน้ ำทิง้ (ZN)

mg/l

<5

0.26

1.81

dB(A)

<90

81.955

84.15

dB(A)

<140

99.815

102.82

ครัง้

-

-

-

บำท

-

-

-

ครัง้

-

-

-

ครัง้

-

-

1

6.ระดับเสียง
ระดับเสียงเฉลีย
่ 8 ชม. ในบริเวณกำรทำงำน
ระดับเสียงเฉลีย
่ 24 ชม. ในบริเวณกำร
ทำงำน
7.กำรรั่วไหลของน้ ำมันและสำรเคมี
จำนวนครัง้ ทีม
่ ก
ี ำรรั่วไหลของสำรเคมี
8.กำรดำเนินงำนตำมกฎหมำยสิง่ แวดล ้อม
ค่ำปรับจำกกำรดำเนินงำนไม่สอดคล ้องกับ
กฎหมำยสิง่ แวดล ้อม
จำนวนครัง้ ทีด
่ ำเนินงำนไม่เป็ นไปตำม
กฎหมำยสิง่ แวดล ้อม
9.ข ้อร ้องเรียนด ้ำนสิง่ แวดล ้อมจำกภำยนอก
จำนวนข ้อร ้องเรียนด ้ำนสิง่ แวดล ้อมจำก
ภำยนอก
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6.4 นวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัท ได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนากระบวนการ และ ผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ซึง่ ปั จจุบนั ผู้ผลิตชิ ้นส่วน
และเครื่ องทาความเย็นหลายราย ได้ ให้ ความสาคัญถึงสภาพแวดล้ อม และ ผลกระทบต่อจากสาร CFC ซึ่งมีผลกระทบต่อชัน้ บรรยากาศ ทาให้ เกิด
สภาวะโลกร้ อน บริ ษัทจึงมุ่งมัน่ ที่จะปรับปรุงกระบวนการและผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าอยู่ตลอดเวลา

การเชื่อมชิน้ งานด้ วยการ Caulking
ปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตให้ เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมโดยการ
เปลี่ยนไป Caulking แทนการ Brazing กับงานผลิตชิ ้นส่วน
ยานยนต์เพื่อลดปั ญหาความร้ อนที่เกิดจากการผลิต
บริ ษัท มีแผนที่จะดาเนินการลดต้ นทุนการผลิต โดยการเปลี่ยนจาก
Brazing เป็ น Caulking ซึง่ ช่วยลดปั ญหาในเรื่ อง
1. การขาดแคลนแรงงานที่มีทกั ษะทางด้ าน Brazing
2. ปั ญหาด้ านคุณภาพ เนื่องจาก Brazing ต้ องใช้ แรงงานที่มี
ทักษะสูงในการทางาน
3. กาลังการผลิตไม่เพียงพอ

Brazing Process

ผลลัพธ์ จากการการพัฒนาผลิตภัณฑ์รว่มกับคูค่ ้ า ทาให้ บริษัท
1. สามารถลดต้ นทุนการผลิต โดยสามารถผลิตสินค้ าที่มี
ประสิทธิภาพ ลดปั ญหารอยรั่วของชิ ้นงาน
2. เพิ่มกาลังการผลิตขึ ้น จากผลิตได้ 300 ชิ ้น ต่อคน เป็ น
1,200 ชิ ้น ต่อเครื่ องจักร
3. ช่วยลดการปล่อยมลพิษจากขันตอน
้
Brazing
4. ลดการใช้ พลังงาน จากการเชื่อมประกอบชิ ้นงาน เป็ น
กระบวนการปั ม้ อัดขึ ้นรูปแทน ประหยัดแก๊ ส และประหยัดน ้า

Brazing Process

Induction Process

Caulking
Process

การเชื่อมชิน้ งานด้ วยการ Induction
ปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตให้ ประหยัดพลังงาน และ เป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้ อม โดยการเปลี่ยนการ Brazing เป็ นการ
Induction (ใช้ การเหนี่ยวนาความร้ อน) กับการผลิตชุดท่อใน
ระบบปรับอากาศ ซึง่ สามารถช่วยลดปั ญหาได้ ดงั นี ้
1. ลดเขม่า และ ฟูมจากการใช้ แก๊ สในการเชื่อมได้ 100%
2. ลดการใช้ พลังงานจาก แก๊ ส ซึง่ มีผลต่อการสภาวะโลกร้ อน
โดยเปลี่ยนเป็ นลวดนาไฟฟ้า ซึง่ ใช้ พลังงานน้ อยกว่า และไม่
ปล่อย CO2 ออกสูช่ นบรรยากาศ
ั้

ผลลัพธ์
1. สามารถลดต้ นทุนค่าพลังงานลงได้ 10%
2. ลดอุณภูมิในสถานีปฏิบตั ิงานลงได้ ประมาณ 3 องศา ทาให้
พนักงาน มีสภาพแวดล้ อมในการทางานที่ดีขึ ้น
3. ลดอันตรายจากฟูมที่ใช้ สารเคมีในการเชื่อมผสาน
4. ลูกค้ ายอมรับ ชิ ้นงานมีความสะอาด ปราศจากคราบเขม่า
จาการเชื่อม
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสิ่งแวดล้ อม
เครื่ องดักจับละอองนา้ มันจากเครื่ องจักร
ร่วมกับลูกค้ า Midori พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อดักจับละอองน ้ามันจากการทางานของเครื่ องจักร เพื่อลดปั ญหามลภาวะทางอากาศ
และยังสามารถนาน ้ามันที่ดกั จับไว้ ไปผ่านกระบวนการกรองเพื่อกลับมาใช้ ใหม่ได้

ผลลัพธ์ ปัจจุบนั ได้ ทดลองใช้ งานที่บริษัท เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง สามารถดักละอองน ้ามันได้ จริงประมาณ 50% เมื่อเทียบจากการเก็บข้ อมูลก่อน
ติดตัง้

พัฒนาเครื่องปรับอากาศแบบ R32 - SNC Super High EER
เนื่องจากบริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจด้ านเครื่ องทาความเย็นมาเป็ นเวลานาน จึงได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ าในการร่ วมออกแบบผลิ ตภัณฑ์ที่เป็ นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้ อม ซึ่งเริ่ มผลิตและจาหน่ายตังแต่
้ ปี 2557จนถึงปั จจุบนั และบริ ษัทฯยังไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ใหม่ๆ ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
ให้ กบั สังคมต่อไป

มาตรฐาน SEER ของเครื่ องปรับอากาศจาก EGAT

ผลลัพธ์

เครื่ องปรับอากาศรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน และใช้ สารทาความเย็นที่ไม่เป็ นเป้นอันตรายต่ อชันบรรยากาศ
้
เพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างยัง่ ยืน
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7. การกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการ บริ ษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จากัด (มหาชน)
มัน่ ใจว่าการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นปั จจัยสาคัญที่ แสดงให้ เห็นถึง
การมีระบบบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ซึ่ง
ช่วยสร้ างความเชื่อมัน่ และความมัน่ ใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ ลงทุน ผู้มีส่วนได้
เสียและผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย ซึ่งจะนาไปสู่ความสาเร็ จในการดาเนิน
ธุรกิจและเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริ มการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท จึง ได้ พิ จารณาจัด ท านโยบายเกี่ ย วกั บ
จรรยาบรรณธุ ร กิ จ ตลอดจนจริ ย ธรรมในการประกอบธุ ร กิ จ ของ
คณะกรรมการ ผู้บริ หารระดับสูง ฝ่ ายจัดการ และพนักงาน ตามระบบ
การกากับดูแลกิจการที่ดี พร้ อมทังจั
้ ดทาคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริ ษั ท ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ หลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ส าหรั บ
บริ ษัทจดทะเบียนมาเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ สรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้

บทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการที่สาคัญ
1.คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริ ษัททุกท่าน ประกอบไปด้ วยผู้มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์การทางานจากหลากหลายสาขา
โดยคณะกรรมการของบริ ษัททาหน้ าที่ในการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
ของบริ ษัท และพิจารณาให้ ความเห็นชอบทิศทางในการดาเนินธุรกิจ
นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายของบริ ษัทเพื่อให้ ฝ่ายบริ หารนาไปใช้
เป็ นกรอบในการจัดทาแผนธุรกิจ แผนสนับสนุน และงบประมาณเป็ น
ประจาทุกปี โดยได้ มีการนาระบบตัวชี ้วัดผลปฏิบตั ิงาน (KPI) มาใช้
เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน ซึง่ ในปี 2560 ที่ผ่านมาได้ มีสว่ นร่วมใน
การพิจารณาทบทวนและอนุมตั ิวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของ
บริ ษัท เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานมีจดุ มุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
คณะกรรมการได้ ติดตามดูแลให้ มีการนากลยุทธ์ของบริ ษัทไป
ปฏิบตั ิติดตามผลการดาเนินงานของฝ่ ายบริ หาร โดยกาหนดให้ มีการ
รายงานความก้ าวหน้ าของผลการดาเนินงานและผลประกอบการของ
บริ ษัทฯ ทุกเดือน ในการประชุมคณะผู้บริ หาร
คณะกรรมการบริหาร
มีหน้ าที่ในการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกล
ยุทธ์ และทิศทางการดาเนินธุรกิจ รวมทัง้ สร้ างระบบการทางานของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ให้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน

2.คณะกรรมการชุดย่ อย

Excellent CG Scoring
2018
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มี ห น้ า ที่ ก าหนดกลยุท ธ์ ก ากับ ดูแ ล ติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
บริ หารความเสี่ยงจัดทาระบบเตือนภัยของความเสี่ยงทุกประเภทเพื่อ
จัดการความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ให้ ส อดคล้ องกับ
นโยบายการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
มีห น้ าที่ พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ จะได้ รับแต่ง ตัง้ ให้ ดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท รวมทั ง้ จัดให้ มี
กระบวนการที่จะท าให้ ผ้ ูถือ หุ้น มีส่วนร่ วมในการสรรหาและแต่งตัง้
กรรมการ และนาเสนอรายชื่อคณะกรรมการให้ คณะกรรมการบริ ษัท
นาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตัง้ รวมทั ง้ มีหน้ าที่พิจารณา
แนวทางกาหนดค่าตอบแทนที่จาเป็ นและเหมาะสมทัง้ ที่เป็ น ตัวเงิน
และมิ ใ ช่ ตัว เงิ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการชุด ย่ อ ย
คณะกรรมการบริ หาร และผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทในแต่ละปี อย่าง
อิสระและเที่ยงธรรม
คณะกรรมการ ESG
มี ห น้ าที่ ก ากั บ ดูแ ลการปฏิ บัติ ง านของบริ ษั ท ให้ เป็ น ไปตามหลัก
บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม

คณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้ าที่ให้ ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงินของบริ ษัทความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
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7.1 โครงสร้ างการกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท
ประธาน นายสาธิต ชาญเชาวน์กลุ

คณะกรรมการตรวจสอบ
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสมบุญ เกิดหลิน

คณะกรรมการบริหาร
ประธาน ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล

คณะกรรมการสรรหา&ค่าตอบแทน
ประธาน นายชัยศักดิ์ อังค์สวุ รรณ

รองประธานกรรมการบริ หาร
นายเคนจิ โคดามะ

รองประธานกรรมการบริ หาร
นายสามิตต์ ผลิตกรรม

คณะกรรมการ ESG
ประธาน นายสามิตต์ ผลิตกรรม

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

รองประธานกรรมการบริ หาร
นายสมบุญ เกิดหลิน

ผู้ช่วยประธานกรรมการบริ หาร
นายสุรพล แย้ มเกษม

กรรมการผู้จดั การฝ่ ายบัญชี และการเงิน
นายรัฐภูมิ นันทปถวี
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การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส คณะกรรมการดูแลให้ บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัททังข้
้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่
มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้ องครบถ้ วน ทันเวลา โปร่งใส โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริ ษัท โดย
มีการปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอเพื่อให้ นกั ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ มีข้อมูลตัดสินใจอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกันการเปิ ดเผย
ข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญมีดงั นี ้
● แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี
● นโยบายการกากับดูแลกิจการและผลการปฏิบตั ิตามนโยบาย
● นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้ อมและสังคมและการปฏิบตั ิตาม
นโยบาย
● รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
แสดงควบคูก่ บั รายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจาปี
● การเปิ ดเผยบทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อยจานวน ครัง้ ของการประชุมและจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละ
ท่านเข้ าร่วมประชุมในปี ที่ผ่านมา
● เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริ หารระดับสูง
นอกจากนี ้บริ ษัทได้ จดั ตังหน่
้ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทาหน้ าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ให้ ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน
นักวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ ไป ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บริ ษัทจดทะบียนพบผู้ลงทุน การประชุมนักวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศัพท์ การตอบ
คาถามทางโทรศัพท์และผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท เป็ นต้ น
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 บริ ษัทได้ รับรางวัลดีเด่นประเภทรางวัลบริ ษัทจดทะเบียนด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ประจาปี 2561 ในงาน SET
Awards 2018

สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 บริ ษัทได้ จดั กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ดงั นี ้
1. การพบปะนักลงทุน (Opportunity Day)
บริ ษัทได้ เข้ าร่วมงาน Opportunity Day เพื่อรายงานผลการดาเนินงานให้ แก่นกั ลงทุน นักวิเคราะห์ และ สื่อมวลชนทราบ โดยในปี 2561 บริ ษัทได้
เข้ าร่วมงาน จานวน 4 ครัง้ ดังนี ้
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2. การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)
การประชุมนักวิเคราะห์ หรื อ Analyst meeting เป็ นการจัดประชุมเพื่อให้ขอ้ มูลกับนักวิเคราะห์มีโอกาสได้รับทราบข้อมูล และสามารถ
สอบถามข้อมูลและข้อสงสัยต่างๆ จากผูบ้ ริ หารได้โดยตรง
โดยในปี 2561 บริ ษทั ได้จดั งาน analyst meeting ทั้งหมด 4 ครั้งดังนี้

3. การเยี่ยมชมกิจการ (Site Visit)
การจัดเยี่ยมชมกิจการ (site visit) หรื อการเยี่ยมชมโรงงาน จัดขึ ้นเพื่อเปิ ดโอการให้ นกั ลงทุน ผู้ถือหุ้น หรื อผู้ที่สนใจได้ เข้ าเยี่ยมชมกิจการและการ
ดาเนินงานของบริ ษัท และยังเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน โดยในปี 2561 บริ ษัทได้ จดั งาน site visit ทังหมด
้
4 ครัง้ ดังนี ้
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คณะกรรมการตระหนักและให้ ความสาคัญถึงสิทธิคณะกรรมการตระหนักและให้ ความสาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ทังนั
้ กลงทุนชาว
ไทย นักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน และจะไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อ ริ ดรอนสิทธิ์ ของผู้ถือหุ้น
รวมถึงไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริ ษัทและการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือ หุ้น โดยสิทธิ ขนั ้
พื ้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้ แก่ การซื ้อขายหรื อโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ การได้ รับข่าวสาร ข้ อมูลของกิจก ารอย่างเพียงพอ การเข้ า
ร่ วมประชุมเพื่อใช้ สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อ บริ ษัท เช่น
การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรื อการแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นทุกรายยังได้ รับสิทธิอย่างเท่าเทียมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับบริ ษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
สิทธิในการรับทราบข้ อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม ตลอดจนข้ อมูลทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่ต้อ งตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผ้ ู
ถือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ าอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยบริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และวิธีการในการเข้ าร่ วมประชุม การมอบ
ฉันทะให้ ผ้ ูอื่นเข้ าร่ วมประชุม รวมถึงขัน้ ตอนลงมติ รวมถึงการเผยแพร่ ข้อมูลดังกล่าวไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทเป็ นการล่ วงหน้ าก่อนที่จะจัดส่ง
เอกสาร เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้ าอย่างเพียงพอก่อนได้ รับข้ อมูลในรู ปแบบเอกสารจากบริ ษัท
สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ตังค
้ าถาม ให้ ข้อเสนอแนะ และร่ วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ ยนแปลงที่สาคัญต่าง
ๆ โดยประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาให้ อย่างเหมาะสมและส่งเสริ มให้ มีการแสดงความเห็นและตังค
้ าถามในที่ประชุม ในเรื่ องที่ เกี่ยวข้ องกับ
บริ ษัทได้ รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถส่งคาถาม รวมทัง้ การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและ
คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทล่วงหน้ าก่อนวันประชุม โดยกรรมการของบริ ษัท ทุกคนควรเข้ าร่ วม
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคาถามผู้ถือหุ้นในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการกาหนดให้ มี “จรรยาบรรณธุรกิจ” เพื่อให้ บคุ ลากรทุกระดับได้ ยดึ ถือเป็ นหลักปฏิบตั ิงานนัน้ และเพื่อให้ มนั่ ใจว่าบุคลากร
ของบริ ษัทฯ ได้ รับทราบนโยบายการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และไม่ปฏิบตั ิงานที่ขดั กับนโยบายและผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ บุคลากรทุกระดับ
จึงต้ องเปิ ดเผยรายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ตามจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่ องความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ ดังนี ้
● กรรมการและพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆอันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษัท ไม่วา่ จะเกิดจากการ
ติดต่อกับผู้เกี่ยวข้ องทางการค้ าของบริ ษัท เช่น คูค่ ้ า ลูกค้ า คูแ่ ข่งขัน หรื อจากการใช้ โอกาสหรื อข้ อมูลที่ได้ จากการ
เป็ นกรรมการ หรื อพนักงานในการหาประโยชน์สว่ นตน และในเรื่ องการทาธุรกิจที่แข่งขันกับบริ ษัทหรื อการทางานอื่น
นอกเหนือจากงานของบริ ษัท ซึง่ ส่งผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้ าที่
● กรรมการและพนักงานพึงละเว้ นการถือหุ้นในกิจการคูแ่ ข่งของบริ ษัท หากทาให้ กรรมการและพนักงานกระทาการ
หรื อละเว้ นการกระทาการที่ควรทาตามหน้ าที่ หรื อมีผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้ าที่ ในกรณีที่กรรมการและ
พนักงานได้ ห้ นุ นันมาก่
้ อนการเป็ นกรรมการและพนักงาน
● หรื อก่อนที่บริ ษัทจะเข้ าไปทาธุรกิจนัน้ หรื อได้ มาโดยทางมรดก กรรมการและพนักงานต้ องรายงานให้ ผ้ ูบงั คับบัญชา
ตามลาดับชันทราบ
้

นโยบายความรั บผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น
1 ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และอย่างสุดความสามารถ และดาเนินการใด ๆ ด้ วยความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
2 รายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงสถานการณ์ขององค์กรโดยสม่าเสมอ และครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง
3 รายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงแนวโน้ มในอนาคตขององค์กร ทังในด้
้ านบวกและลบ ด้ วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
4 ให้ ความสาคัญสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ถือหุ้นดังนี ้
4.1 สิทธิการซื ้อขายหรื อโอนหุ้น
4.2 สิทธิการมีสว่ นแบ่งในกาไรของกิจการ
4.3 สิทธิการได้ รับข่าวสาร ข้ อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
4.4 สิทธิการเข้ าร่วมประชุมเพื่อใช้ สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และ
4.5 เรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษัท
4.6 สิทธิการรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
4.7 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น
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การพบปะนักลงทุน (Opportunity Day)
บริ ษัทได้ เข้ าร่วมงาน Opportunity Day เพื่อรายงานผลการดาเนินงานให้ แก่นกั ลงทุน
นักวิเคราะห์ และ สื่อมวลชนทราบ โดยในปี 2561 บริ ษัทได้ เข้ าร่วมงาน จานวน 4 ครัง้ ดังนี ้
ครั้งที่
เสนอผลประกอบการ
วัน
สถานที่
1

ประจาปี 2560

14 กุมภาพันธ์ 2561

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2

ประจาไตรมาส 1/2561

8 พฤษภาคม 2561

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3

ประจาไตรมาส 2/2561

7 สิ งหาคม 2561

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4

ประจาไตรมาส 3/2561

6 พฤศจิกายน 2561

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การเยี่ยมชมกิจการ (Site visit)
การจัดเยี่ยมชมกิจการ (site visit) หรื อการเยี่ยมชมโรงงาน จัดขึ ้นเพื่อเปิ ดโอการให้ นกั
ลงทุน ผู้ถือหุ้น หรื อผู้ที่สนใจได้ เข้ าเยี่ยมชมกิจการและการดาเนินงานของบริ ษัท และยังเป็ นการสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
โดยในปี 2561 บริ ษัทได้ จดั งาน site visit ทังหมด
้
4 ครัง้ ดังนี ้

)

ครั้งที่
1

วัน
17 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่
เยีย่ มชมโรงงาน จังหวัดระยอง

2

19 พฤษภาคม 2561

เยีย่ มชมโรงงาน จังหวัดระยอง

3

11 สิ งหาคม 2561

เยีย่ มชมโรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

4

10 พฤศจิกายน 2561

เยีย่ มชมโรงงาน จังหวัดระยอง

ช่ องทางการติดต่ อสอบถาม (Contact Us)
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีช่องทางในการติดต่อสอบถามหน่วยงานต่างๆโดยตรง ดังนี ้
ข้ อมูลผลิตภัณฑ์
นายสามิตต์ ผลิตกรรม
อีเมล์ : samitt@sncformer.com
นายสมบุญ เกิดหลิน
อีเมล์ : somboon@snc-spec.com
นายสมชาย งามกิจเจริ ญลาภ
อีเมล์ : somchai-nga@sncformer.com

ติดต่อฝ่ ายบุคคล
นายศศิน ลีนะวัต
อีเมล์ : sasin@sncformer.com
ติดต่อเลขานุการบริ ษัท
นางสาวรัตนาภรณ์ ลีนะวัต
อีเมล์ : rattanaporn@sncformer.com

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล
อีเมล์ : sineenart@sncformer.com
นายสุรพล แย้ มเกษม
อีเมล์ : surapol@sncformer.com
นายสามิตต์ ผลิตกรรม
อีเมล์ : samitt@sncformer.com
นายรัฐภูมิ นันทปถวี
อีเมล์ : rattapoom@sncformer.com
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7.2 การต่ อต้ านทุจริต คอร์ รัปชั่น
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)ยึดมัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์ โปร่ งใส่ และเป็ นไปตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทต่อต้ านการให้ หรื อรับสินบนและคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ ด้ วยตระหนักดีว่า คอร์ รัปชั่ นและการให้ หรื อรับสินบนนัน้
เป็ นภัยร้ ายแรงที่ทาลายการแข่งขันอย่างเสรี และเป็ นธรรม รวมทังก่
้ อให้ เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

บริ ษัทได้ เข้ าร่วมลงนามในคาประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต” เมื่อวันที่ 30
พฤษภาคม 2558 และได้ ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption Council :
CAC) ในการต่อต้ านการทุจริ ต เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 บริ ษัท ฯ ได้ รับการรับรองการต่อ
อายุการรับรอง โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย ในการ
ต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยคุณสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล ใน
นามตัวแทนของบริ ษัท ฯ เข้ าร่วมงานรับใบประกาศนียบัตรต่ออายุ
การรับรองโครงการ

คามั่นสัญญา
พวกเราชาว SNC ขอให้ คามัน่ สัญญาว่า
จะปฏิบตั ิตนตามข้ อบังคับของบริ ษัท, ตามกฎหมาย, ตามจริ ยธรรม, ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี
จะร่วมกันต่อต้ านและป้องกัน ยาเสพติดและการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไม่ให้ เกิดขึ ้นในบริ ษัทของเราตลอดไป เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น ของพวกเราทุกคน

การแสดงพลัง ปลูกจิตสานึกต้ านภัยคอร์ รัปชั่น

วันที่ 6 กันยายน 2561 ผู้บริ หารและตัวแทนพนักงานบริ ษั ท เอส
บริ ษัท มี การจัดกิ จกรรมสัปดาห์ Anti-Corruption เพื่ อ
เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จากัด (มหาชน) เข้ าร่ วมงานวันต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
อบรม สื่อสาร ให้ ความรู้ แก่พนักงาน เกี่ยวกับนโยบายต่อ ต้ านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยมีการจัดบอร์ ดนิทรรศการ ร่ วมเล่น เกมส์ ตอบ
2561ภายใต้ แ นวคิ ด “ คนไทย ตื่ น รู้ สู้โ กง ” ณ ภิ รั ช ฮอลล์
อาคาร ไบเทคเฟส 2 ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
คาถามชิงรางวัล
ยังเปิ ดให้ บคุ คลทัว่ ไป สามารถร้ องเรี ยนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานที่ไม่เหมาะสมหรื อขัด ต่อจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริ ษัทฯ ต่อกรรมการตรวจสอบ โดยบริ ษัทฯ จะรับฟั งทุกข้ อร้ องเรี ยนอย่างเสมอภาค โปร่ งใส เอาใจใส่ และให้ ความเป็ นธรรมแก่ทกุ
ฝ่ าย มีการกาหนดระยะเวลาดาเนินการที่เหมาะสม มีการรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน โดยส่งอีเมล์ถึงประธานคณ ะกรรมการ
ตรวจสอบ bsuchat@yahoo.com
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7.3 การบริหารความเสี่ยง
โครงสร้ างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสมบุญ เกิดหลิน

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขาคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง

นายสมชาย งามกิจเจริ ญลาภ
กรรมการ

นายสามิตต์ ผลิตกรรม
กรรมการ

น.ส.อัจฉรา นิวงษา
กรรมการ

โครงสร้ างคณะทางานบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะทางานบริ หารความเสี่ยง

คณะทางานจัดการความเสี่ยง ORC West Site
Manager & Mini MD

คณะทางานจัดการความเสี่ยง ORC East Site
Manager & Mini MD

วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร
กลยุทธ์ในการบริหารความเสีย่ ง

การบริหาร
องค์ กร

การกากับ
ดูแล และการ
รายงาน

ปั จจัย
สนับสนุน

กระบวนการ
บริหารความ
เสี่ยง

ทักษะ ความรู้ บุคลากร
เครื่ องมือต่างๆ
ระบบการบริหารข้ อมูล
การสื่อสาร
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
โครงสร้ างการบริหารความเสี่ยง
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
การรายงาน

การกาหนดวัตถุประสงค์
การบ่งชี ้ความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
การตอบสนองความเสี่ยง
การติดตาม และการรายงาน

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริ ษัทมีการประเมินความเสี่ยง ทังปั
้ จจัยความเสี่ยงที่มาจากภายนอกและภายในบริ ษัทและมีการวิเคราะห์เหตุการณ์ ที่จะทาให้ ปัจจัยที่
เป็ นความเสี่ยงนันเกิ
้ ดขึ ้นผ่านการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ประจาเดือนและนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส
นอกจากนี ้ บริ ษัทมีการกาหนดให้ มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็ นสาเหตุของปั จจัยความเสี่ยง และมาตรการในการลดความเสี่ยง
เหล่านัน้ โดยบริ ษัทได้ แจ้ งให้ พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้ องรับทราบและปฏิบตั ิตามมาตรการบริ หารความเสี่ยงที่กาหนดไว้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีการ
ติดตามแต่ละหน่วยงาน ถึงการปฏิบตั ิตามแผนการบริ หารความเสี่ยงที่กาหนดไว้ ผ่านการประชุมระดับผู้บริ หารและระดับคณะกรรมการอย่าง
สม่าเสมอ
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง

.

ความสาเร็จเกิดจากความร่ วมมือกันของทุกๆฝ่ าย

2018 - 2020
2017
2016
● COSO ERM
(การบริ หารความเสี่ยงทังองค์
้ กร)

● Follow up manage risk
residual
(การติดตามจัดการความเสี่ยงที่ยงั
ไม่ได้ รับการจัดการ)
● New risk assessment
(การประเมินความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ ้น)

● Training & KM
(Knowledge Management)
การอบรม การจัดความรู้เรื่ องการบริ หาร
ความเสี่ยง
● Setting the Value to
organization
สร้ างเป็ นค่านิยมองค์กร
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การจัดลาดับความเสี่ยง ประจาปี 2017- ไตรมาส 1/2018
การจัดการความเสี่ยง

SR3

ผลกระทบความเสี่ยง ( Impact )

5

4
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SR7 ระดับสูงมาก
(ผลกระทบรุนแรงมากที่สุด)
SR1

ระดับปานกลาง
(ผลกระทบไม่ รุนแรง)

SR4

SR5

OR6

ความเสี่ยงระดับสูง
และสูงมาก

ความเสี่ยง
ระดับกลาง และต่า

OR4
SR2

3

2

1

SR6
FCR2
OR3
OR5
FCR3
FCR5
CR5
MR5

1

CR1 OR2
CR3 CR4
MR1 MR4
MR3

SER2

FCR1

FCR4
MR5
CR2

ระดับต่า
(ผลกระทบน้ อยมาก)

2

3

SER1
SER3

ระดับสูง
(ผลกระทบรุนแรง)

OR1
FR3

มีนโยบาย หรื อ การ
ลงทุนในโครงการเพื่อ
จัดการความเสี่ยง

FR1

( Project )

ติดตามการปฏิบตั ิตาม
แนวทางมาตรการควบคุม
( Take Control )
ติดตามการปฏิบตั ิอย่าง
ต่อเนื่อง

FR2

4

( Follow up )

5

โอกาสเกิดความเสี่ยง ( Likelihood )

ประเภทของความเสี่ยง
● ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์
● ความเสี่ยงด้ านการปฏิบัตงิ าน
● ความเสี่ยงด้ านการเงิน
● ความเสี่ยงด้ านการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ
● ความเสี่ยงด้ านการทุจริต คอร์ รัปชั่น
● ความเสี่ยงด้ านระบบสารสนเทศ
● ความเสี่ยงด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม

(Strategic Risk)
(Operational Risk)
(Financial Risk)
(Compliance Risk)
(Fraud & Corruption Risk)
( MIS Risk)
( Social Environment Risk)

SR

ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
SR 1 : ความเสี่ยงจากการพึง่ พาลูกค้ ารายใหญ่
SR 2 : ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถหาลูกค้ ารายใหม่
งานใหม่เพิ่มเติมได้
SR 3 : ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
SR 4 : ความเสี่ยงจากการที่ลกู ค้ าย้ ายฐานการผลิต
SR 5 : ความเสี่ยงจากภาวการณ์แข่งขันที่เพิ่มมากขึ ้น
SR 6 : ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
SR 7 : ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มี
ผลกระทบต่อธุรกิจ

SR
OR
FR
CR
FCR
MR
SER

OR

ความเสี่ยงด้ านการปฏิบัตงิ าน (Operational Risk)
OR 1 : ความเสี่ยงจากการเก็งกาไรวัตถุดิบ
OR 2 : ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน / ช่างฝี มือ
ในสายการผลิต
OR 3 : ระบบไฟฟ้าไม่เสถียร ทาให้ สายการผลิต
หยุดชะงัก เครื่ องจักรเสียหาย
OR 4 : ความเสี่ยงจากการขาดผู้สืบทอดทายาท
ทางธุรกิจ
OR 5 : ความเสี่ยงในโครงการก่อสร้ างต่างๆ
OR 6 : ความเสี่ยงจากบริ ษัทย่อยมีผลขาดทุนสะสม
ต่อเนื่อง
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ประเภทของความเสี่ยง

FR

ความเสี่ยงด้ านการเงิน (Financial Risk)
FR 1 : ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
FR 2 : ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ย
FR 3 : ขาดสภาพคล่องได้ รับคืนเงินภาษี ล่าช้ า

FCR

ความเสี่ยงด้ านการทุจริต คอร์ รัปชั่น (Fraud Corruption Risk)

FCR 1 : ฝ่ าย Production ความเสี่ยงจากการไม่
ตรวจสอบด้ านราคาและปริ มาณ ในการขายเศษ
(SCRAP) จากการผลิต
FCR 2 : Mini MD & Marketing มีโอกาสตกแต่ง
ตัวเลขผลการดาเนินงาน
FCR 3 : ฝ่ ายบริ หาร & บัญชีการเงิน ความเสี่ยงจากการ
จ่ายเงินสินบนหรื อเงินอานวยความสะดวกให้ กบั
เจ้ าหน้ าที่รัฐ
FCR 4 : ความเสี่ยงจากฝ่ ายจัดซื ้อหรื อผู้อื่น เรี ยกหรื อรับ
สินบนหรื อประโยชน์อื่นใดเป็ นการส่วนตัวจากผู้จาหน่ายหรื อ
ผู้ให้ บริ การ
FCR 5 : ความเสี่ยงจากการให้ /รับสินบน ในรูปแบบเงิน
บริ จาค
ความเสี่ยงด้ านสังคม และสิ่งแวดล้ อม
( Social Environment Risk)

SER

CR
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ความเสี่ยงด้ านฝ่ าฝื นกฎระเบียบ (Compliance Risk)
CR 1 : ความเสี่ยงจากปฏิบตั ิไม่สอดคล้ องกับนโยบาย
ด้ านภาษีอากร
CR 2 : ความเสี่ยงจากการปฏิบตั ิไม่สอดคล้ องกับ
นโยบายส่งเสริ มการลงทุน
CR 3 : ความเสี่ยงจากการปฏิบตั ิไม่สอดคล้ องกับ
กฎหมายแรงงาน
CR 4 : ความเสี่ยงจากการปฏิบตั ิไม่สอดคล้ องกับ
กฎหมายข้ อกาหนดโรงงานอุตสาหกรรม
CR 5 : ความเสี่ยงจากการปฏิบตั ิไม่สอดคล้ องกับ
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
ความเสี่ยงด้ านสารสนเทศ (MIS Risk )

MR

MR 1 : ความเสี่ยงระบบสารสนเทศหายหยุดชะงักอัน
เกิดจากเหตุการณ์ไฟไหม้
MR 2 : ความเสี่ยงจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์
การปฏิบตั ิงานขัดข้ อง ไม่สามารถทางานได้
ตามปกติ (ในสภาวะปกติ)
MR 3 : ความเสี่ยงข้ อมูลสารสนเทศสูญหาย
MR 4 : ความเสี่ยงด้ านความปลอดภัยในการเข้ าถึง
ข้ อมูลของระบบสารสนเทศ
MR 5 : ความเสี่ยงการใช้ ซอฟท์แวร์ ละเมิดลิขสิทธิ์

SER 1 : ความเสี่ยงการถูกร้ องเรี ยนสารเคมีปนเปื อ้ นลงสู่แหล่ง
น ้าชุมชน
SER 2 : ความเสี่ยงการเกิดอัคคีภยั ในโรงงาน
SER 3 : ความเสี่ยงการเกิดอุบตั ิเหตุ และข้ อร้ องเรี ยนจากน ้า
ท่วมขังหน้ าโรงงาน
SER4 : ความเสี่ยง การถูกร้ องเรี ยนจากปั ญหาเสียงดังรบกวน
ชุมชนรอบโรงงานในยามวิกาล
การบริหารความเสี่ยงในห่ วงโซ่ อุปทาน (Risk Management)

เป้ าหมายด้ านความเสี่ยง
● การบริหารความเสี่ยงครอบคลุม
ทุกกระบวนการ 100%
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7.4 Emerging Risk
จากการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต บริษัทได้ กาหนดแนวทางรองรับความเสี่ยงต่ างๆ ดังต่ อไปนี ้

.

มีการกาหนดนโยบาย
และแนวทางประเมินคู่ค้า

มีการอบรมให้ ความรู้ สื่อสาร
ให้ พนักงานในองค์ กร และ
คู่ค้ารับทราบแนวทางปฏิบตั ิ
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.
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.

ผลลัพธ์ การบริหาร
ความเสี่ยงในปี 2018
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SNC FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED

