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วสัิยทศัน์ / VISION

(SNC: SUPERSTORE)

SNC Superstore เอส เอน็ ซี ศนูย์รวมของผลิตภณัฑ์ และบริการแบบครบวงจรในอตุสาหกรรมยานยนต์ เคร่ืองท าความเยน็
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอิเลคทรอนิคส์

พนัธกิจ / MISSION

1.ค านึงถงึคุณภาพของสินค้าเป็นอันดับแรก
Quality of products first

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

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

4.ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว
Meet customer needs with speed

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

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

7.มีจติวิญญาณและความตัง้ใจในเร่ืองการบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพงึพอใจสูงสุด
Intension to provide the best service in order to meet with     
customers’ satisfaction

Quality First

Differentiation

Cost 
Effectiveness

Quick 
Response

Flexible 
Manufacturing 
System

Focus on 
Products and 
Stakeholders

Service Mind
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1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่ 333/3 หมู่ 6 ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบอ่ จงัหวดั

สมทุรปราการ 10560 มีบริษัทในกลุม่ทัง้สิน้ 14 บริษัทประกอบด้วย บริษัทย่อยท่ี SNC ถือหุ้นโดยตรงจ านวน 9 บริษัท และ บริษัทย่อยท่ี SNC ถือหุ้น
ผ่านบริษัทย่อย จ านวน 4 บริษัท บริษัทร่วมจ านวน 1 บริษัท โดยมีกิจการด าเนินอยูใ่นประเทศไทย ปัจจบุนักลุม่บริษัท มีการประกอบธรุกิจ โดยแบง่
ออกเป็น 4 กลุม่ดงันี ้

กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกจิ
ประเภท PART

ชิน้ส่วนส าหรับ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกจิ
ประเภท OEM

ผลติและประกอบ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกจิ
ประเภท OTHER

การด าเนินอื่นๆ เช่น
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ที่
ประกอบด้วยอลูมิเนียม

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) สาขา 2 (Branch 2)
บริษัทย่อยทางตรง
บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลชูัน่ จ ากดั (SPEC)
บริษัท อิมมอทลั พาร์ท จ ากดั (IMP)
บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั (PRD)
บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชัน่ จ ากดั (SSMA)
บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท อลัทิเมท พาร์ท จ ากดั (UMP)
บริษัท อินฟินิตี ้พาร์ท จ ากดั (IPC)
บริษัทร่วม
บริษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก วอเตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ากดั (SAWHA)

กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกจิ
ประเภท AUTO

ชิน้ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับ
ยานพาหนะ

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

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

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

บริษัทในกลุม่ SNC AUTO PART METAL SHEETAUTO MOTIVE PLASTIC PART

EA OEM WATER HEATERMETAL SHEET AIR CONDITIONER

EA PART METAL SHEETAIR CONDITIONER COMPRESSOR

PLASTIC PART

OTHERS ALUMINUM PARTELECTRONIC PART
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ชิน้ส่วนส าหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองปรับอากาศ

ชิน้ส่วนอุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศที่ใช้ส าหรับยานพาหนะ

การรับจ้างผลิตและประกอบ เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเยน็

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ที่ประกอบด้วยโลหะ เหล็ก อลูมเินียม

HEAT EXCHANGER
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1.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

SNC
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48

38

14 1

OEM Part Auto Other

1.3 โครงสร้างรายได้
ในปี 2561 บริษัทมีการประกอบธรุกิจ แบง่ออกเป็น 4 สายผลิตภณัฑ์หลกั ดงันี ้
2.1 ชิน้สว่นอปุกรณ์ท่ีใช้ส าหรับยานพาหนะ (Auto)
2.2 ชิน้สว่นอปุกรณ์ส าหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า (Part)

2.2.1 ชิน้สว่นท่อทองแดง
2.2.2 ชิน้สว่นโลหะแผ่นขึน้รูป
2.2.3 ชิน้สว่นพลาสติก
2.2.4 อปุกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
2.2.5 ผลิตท่อฉนวนกนัความร้อน

2.3 รับจ้างผลิตและประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้า (OEM)
2.4 การด าเนินงานอ่ืนๆ (Other)

และมีสดัส่วนรายได้ คือ Auto ร้อยละ 14 Part ร้อยละ 38
OEM ร้อยละ 48 Other ร้อยละ 1

5
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1%
การด าเนินงานอ่ืนๆ

(Others)

48%
รับจ้างผลิต และประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟา้

(OEM)

14%
ชิน้สว่นอปุกรณ์ท่ีใช้
ส าหรับยานพาหนะ

(Auto)

38%
ชิน้สว่นอปุกรณ์ท่ีใช้
ส าหรับเคร่ืองใช้ไฟฟา้

(Part)



2 แนวทางการด าเนินงาน เพื่อความยั่งยืน
2.1 นโยบายด้านความยั่งยืน

เอส เอ็น ซี มีความมุ่งมัน่เร่ืองการพฒันาบคุลากรเพ่ือสร้างนวตักรรม มุ่งเน้นการสร้างคณุคา่ให้กบัตนเอง องค์กร ร่วมกบัผู้ มีสว่นได้
สว่นเสีย  โดยค านึงถงึผลกระทบตอ่ชมุชน และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเปา้หมายความยัง่ยืนของ การด าเนินกิจการ ภายใต้การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
ตามหลกับรรษัทภิบาล

2.2 ปรัชญาในการด าเนินงานด้านความยั่งยืน SNC-3Cs

รางวัลแห่งความภาคภมูใิจ 2561

Thailand Sustainability 
Investment (THSI) 2018
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การด าเนินธรุกิจได้อย่างมัน่คงและยัง่ยืน จะต้องสร้างสมดลุกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุภาคสว่นท่ีมีความเก่ียวข้องกบัองค์กรทัง้ภายใน
และภายนอก โดยมีหลกัในการด าเนินธรุกิจดงันี ้

CG  บริหารภายใต้หลกับรรษัทภิบาล
CSR ความมุ่งมัน่ในการด าเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อทกุภาคสว่นตลอดกระบวนการ

Care การด าเนินธรุกิจด้วยความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมและการด ารงชีวิต

รายงานความยัง่ยืน   ประจ าปี 2561

SET Sustainability Awards 2018

SET Awards 2018

เม่ือวนัท่ี 31 ตลุาคม 2561 ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกลุ ประธานกรรมการบริหาร 
เป็นตวัแทนบริษัทฯ ขึน้รับรางวลัองค์กรยัง่ยืน ระดบัดีเดน่ 
(SET Sustainability Awards 2018 - Outstanding)
จดัโดย ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

เม่ือวนัท่ี 31 ตลุาคม 2561 คณุศศิน ลีนะวตั  
เป็นตวัแทนบริษัทฯ ขึน้รับรางวลัหุ้นยัง่ยืน ประจ าปี 2561
(Thailand Sustainability Investment 2018 หรือ THSI)
จดัโดย ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 คณุรัฐภมิู นนัทปถวี และ คณุสินีนารถ ไทยสงวนวรกลุ 
เป็นตวัแทนบริษัทฯ ขึน้รับรางวลัด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ดีเด่น 
(Outstanding Investor Relations Awards 2018)
โดยได้รับคดัเลือกจาก ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย



2.3 กลยุทธ์หลักด้านความยั่งยืนในการขับเคล่ือนองค์กร

SNC 2020 Revolution to Sustainability

การด าเนินธุรกจิ
การก ากับดูแล
กจิการที่ดี

ค านึงถงึสังคม
และสิ่งแวดล้อม

ด าเนินธุรกิจ โดยเน้นการ
พฒันาบคุลากร เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง สร้างมลูคา่

ร่วมกบัชมุชน และเป็นมิตรกบั
สิง่เเวดล้อม 

สร้างการเปลี่ยนแปลงท่ีมี
นวตักรรม เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการด าเนิน
ธุรกิจขององค์กรอยา่งยัง่ยืน            
โดยค านงึถึงผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย

มุง่มัน่เพื่อสร้างคณุคา่ตอ่ตนเอง 
องค์กร และสงัคม ภายใต้การ

ก ากบัดเูเลกิจการท่ีดี

1. การบริหารจดัการองค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลง

2. ทบทวนตลอดเพื่อปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง

3.จดัการบริหารความเสี่ยงรอบด้าน

4.ด าเนินการตามปรัชญาสูค่วามยัง่ยืน

5. ขบัเคลื่อนกิจกรรมผ่านกลยทุธ์หลกัใน
การขบัเคลื่อนองค์กรสูค่วามยัง่ยืน

กระบวนการขับเคล่ือนกลยุทธ์สู่ความย่ังยืน
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2.4 กรอบการด าเนินงานของบริษัทสู่ความยั่งยืน

รายงานความยัง่ยืน   ประจ าปี 2561

ห่วงโซ่อุปทาน และความเช่ือมโยงของผู้มีส่วนได้เสีย
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2.5 แนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญ 9

รายงานความยัง่ยืน   ประจ าปี 2561

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

2015

2017

2016

2018

- พฒันาทกัษะบคุลากร
- พฒันาผลิตภณัฑ์ร่วมกบัลกูค้า
- มีการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม และสงัคม
- ตอ่อายสุมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย

ในการตอ่ต้านทจุริต

- พฒันาความรู้ของบคุลากร
- สร้างนวตักรรมด้านผลิตภณัฑ์
- ปลกูฝังคา่นิยมด้านการพฒันา QCDS

- น าแนวทาง ESG มาประยกุต์ใช้
- วางแนวทางในการพฒันาบคุลากร
- มุง่เน้นการพฒันากระบวนการภายใน

- โครงการด้าน CSR 
- การปฏิบตัิตามข้อก าหนด CG
- เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของ

ภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต



2.6 การด าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง แนวทางปฏิบัติ

พนักงาน ● ผู้บริหารมีการประชมุหน้าแถว
(morning talk) 
กบัพนกังานทกุเช้าวนัจนัทร์ 
หรือเปิดงานวนัแรกหลงัจาก 
วนัหยดุยาว

● กิจกรรมตา่งๆ
● บริษัท

● การจ่ายคา่ตอบแทนท่ีดี
● มีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 
ได้รับการพฒันาความรู้
ความสามารถให้สอดคล้องกบั
การ เติบโตในอาชีพการงาน

● คณุภาพชีวิตในการท างานท่ีดี

● จ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการ
อย่างเหมาะสม

● สง่เสริมให้เติบโตตามสายงานท่ี
สอดคล้องกบัความรู้ความสามารถ
ของพนกังาน

● เปิดโอกาสให้พนกังานมีสว่นร่วม
ในการจดัการด้านสวสัดิการและ
คณุภาพชีวิตในการท างาน เช่น
การเข้าร่วมคณะกรรมการสวสัดิ
การ คณะกรรมการอาชีวอนามยั
และความปลอดภยั

ผู้ถือหุ้น 
นักลงทุน

● การประชมุสามญัประจ าปี
● รายงานประจ าปี
● กิจกรรมนกัลงทนุพบผู้บริหารราย
ไตรมาส

● การร่วมงาน road show

● ผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีดี
อย่างตอ่เน่ือง

● มีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
● มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีเพียงพอ
ต่อการตดัสินใจลงทนุ

● ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นตามนโยบาย
จรรยาบรรณทางธรุกิจ
รวมทัง้เคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้น
ในการได้รับข้อมลูท่ีจ าเป็น
ถกูต้องตามความจริง
ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย(ตลท.)และส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์(ก.ล.ต.)
ก าหนด

ลูกค้า ● การสื่อสารตามแผนงาน
● การพบปะลกูค้าในแต่ละสปัดาห์
/ เดือน

● การเข้าพบของลกูค้าในวาระต่างๆ
● การส ารวจความพงึพอใจของ
ลกูค้า

●สินค้ามีคณุภาพและจดัส่งตรง
ตามเวลาในราคาท่ีเหมาะสม

● พฒันาสินค้าและบริการเพื่อตอบ
สนองความต้องการท่ีหลากหลาย
อย่างตอ่เน่ืองตลอดจนร่วมด าเนิน
ธรุกิจบนหลกัความไว้วางใจและ
ช่วยเหลือเกือ้กลูกนั

● ให้ความส าคญัของ “คูค้่า”
ในฐานะพนัธมิตร โดยปฏิบตัิกบั
คูค้่าอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค
เพ่ือสร้างความเช่ือถือพฒันาและ
รักษาสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่กนั โดย

ผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีมีความส าคญัอย่างย่ิงตอ่ความยัง่ยืนของบริษัทเพื่อให้การด าเนินธรุกิจร่วมกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีเป็นไปอย่างเกือ้กลู
จึงได้ก าหนดวิธีการมีสว่นร่วมกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย และพิจารณาประเด็นท่ีส าคญัไว้ดงันี ้
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ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง แนวทางปฏิบัติ

สังคมชุมชน ● รับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน
การมีสว่นร่วมกบัชมุชนตามแผน
งานของบริษัท

●การด าเนินธรุกิจไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคณุภาพชีวิตของ
ชมุชน สิ่งแวดล้อมและสงัคม

●สนบัสนนุกิจกรรมของชมุชน

● ด าเนินโครงการเพ่ือชมุชน
ให้การสนบัสนนุในด้านอาชีพ
การศกึษา และอ่ืนๆ ตามโอกาส

● ติดตามดแูลคณุภาพสิ่งแวดล้อม

คู่ค้า ● การสื่อสารผ่านทางสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์และโทรศพัท์

● การประชมุร่วมกบัคูค้่าตาม
แผนงานบริษัท

●การคดัเลือกท่ีเป็นธรรมและ
โปร่งใส

●เง่ือนไขการช าระเงินเป็นท่ียอมรับ
ได้

● ค านงึถึงผลประโยชน์ร่วมกนั
● สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์

ความรู้ ประสบการณ์
และความเช่ียวชาญ

●มีสว่นร่วมและสนบัสนนุในกิจกรรม
สร้างสรรค์ของคูค้่าอย่างตอ่เน่ือง

● สง่เสริมนโยบายการแข่งขนัทาง
การค้าอย่างเสรี และเป็นธรรม

คู่แข่ง ● การด าเนินงานทางธรุกิจ ●ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบ
กติกาของการแข่งขนัท่ีดี

●ไม่แสวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบั
ของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยวิธีการ
ท่ีไม่สจุริต หรือไม่เหมาะสม เช่น
การจ่ายสินจ้างให้แก่กรรมการและ
พนกังานของคูแ่ข่ง

●ไม่ท าลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งทาง
การค้า ด้วยการกลา่วหาในทาง
ร้าย

หน่วยงาน
ราชการ

● การจดัสง่รายงานให้กบัหน่วยงาน
ราชการ

● การเข้าร่วมในกิจกรรมและ
โครงการของหน่วยงานราชการ

●ปฏิบตัิตามข้อก าหนดของ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

●ปฏิบตัิตามกฎหมายและรายงาน
ผลปฏิบตัิงานอย่างเคร่งครัด

●จ่ายภาษีและคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีภาครัฐ
ก าหนด

ส่ือมวลชน ● กิจกรรมนกัลงทนุพบผู้บริหาร
รายไตรมาส

● Company visit
● การสมัภาษณ์ตามสื่อตา่งๆ

●เปิดเผยข้อมลูข่าวสารอย่าง
โปร่งใส ถกูต้อง รวดเร็ว

●ปฏิบตัิตอ่สื่อมวลชนทกุแขนงอย่าง
เป็นธรรมและเท่าเทียม
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3.เก่ียวกับรายงาน
3.1 ขอบเขตการรายงาน

รายงานความยัง่ยืน   ประจ าปี 2561

รายงานฉบบัปี 2561 นี ้จดัท าขึน้เพ่ือรายงานผลการด าเนินการด้านความยัง่ยืนของบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทใน
เครือ ระหวา่งปี 2561 – ปี 2562 (ไตรมาสท่ี 1) ซึง่ได้รวบรวมการด าเนินการด้าน เศรษฐกิจ  สงัคมและสิ่งแวดล้อม การก ากบัดแูลกิจการ ตามกรอบ
ในการด าเนินการความยงัยืนท่ีก าหนดไว้  โดยเนือ้หาและสาระส าคญัในรายงานปี 2561 เป็นการมุ่งเน้นการด าเนินการเพื่อตอบสนองการกลยทุธ์ใน
การด าเนินธรุกิจ และประเด็นด้านความยัง่ยืน เพ่ือเช่ือโยงการด าเนินการด้านความยัง่ยืนกบัการด าเนินธรุกิจให้มีความสอดคล้อง

กลุ่มบริษัท ประเภทธุรกิจ
AUTO PART OEM OTHER

บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) SNC

สาขา 2 (Branch 2)   

สาขา 4 (Branch 4) 

บริษัทย่อยทางตรง

บริษัท เอส เอน็ ซี ไพยองซาน อีโวลชูัน่ จ ากดั (SPEC) 

บริษัท เอส เอน็ ซี คลูลิง่ ซพัพลาย จ ากดั (COOL) 

บริษัท อิมมอทลั พาร์ท จ ากดั (IMP) 

บริษัท พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั (PRD)  

บริษัท เอส เอน็ ซี ครีเอตวิิตี ้ แอนโทโลจี จ ากดั (SCAN)  

บริษัท เอส เอน็ ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ์ จ ากดั (SAHP) 

บริษัท เมอิโซะ เอสเอน็ซี พริซิชัน่ จ ากดั (MSPC) 

บริษัท เอส เอส เอม็ ออโต้เมชัน่ จ ากดั (SSMA)  

บริษัท โอดิน พาวเวอร์ จ ากดั (ODIN) 

บริษัทย่อยทางอ้อม

บริษัท อลัทเิมท พาร์ท จ ากดั (UMP)  

บริษัท อินฟินิตี ้พาร์ท จ ากดั  (IPC)  

บริษัท ยะลาฟ้าสะอาด จ ากดั (Yala) 

บริษัท โอดิน เมียนมาร์ จ ากดั (ODINMM) 

บริษัทร่วม

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

ประเดน็ที่มีนัยส าคัญต่อองค์กร

ในปี 2561 บริษัทได้พิจารณา
ประเดน็ความยัง่ยืนท่ีส าคญัจาก
ด าเนินธรุกิจร่วมกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย
ทกุสว่น ทัง้ภายใน และภายนอกองค์กร 
ซึง่ได้ข้อมลูจากการประชมุหรือ
กิจกรรมจากการมีสว่นร่วมกบัผู้ มีสว่น
ได้สว่นเสีย  เพื่อน ามาวิเคราะห์ล าดบั
ความส าคญัในการจดัการด้านความ
ยัง่ยืนขององค์กร โดยแกนนอน แสดง
ระดบัผลกระทบ ต่อองค์กรในด้าน
สงัคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  และ
แกนตัง้ แสดงระดบัผลกระทบต่อความ
สนใจของกลุม่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ดงั
ตารางและภาพแสดง ต่อไปนีใ้น
รูปแบบ Materiality  Matrix 
ดงัตารางภาพตอ่ไปนี ้
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4. การบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ
Economic management

พฒันาระดบัความพงึพอใจของลกูคา้ 
ทุกรายสูร่ะดบั “A” 

14

ขอ้รอ้งเรยีนจากทุจรติคอรร์ปัชัน่
ในสายโซ่อุปทานเป็น 0

ปรบัเปลีย่นสายการผลติสูเ่ทคโนโลยอีตัโนมตัิ
ภายในปี 2020
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1 สง่มอบผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพตรงตาม หรือสงูกวา่ความคาดหมายของลกูค้า ภายใต้เง่ือนไขท่ีเป็นธรรม
2 ให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการท่ีถกูต้อง เพียงพอ และทนัตอ่เหตกุารณ์แก่ลกูค้า เพ่ือให้ลกูค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตดัสินใจ โดยไม่มี 
การกล่าวเกินความเป็นจริงทัง้ในการโฆษณา หรือในการสื่อสารช่องทางอ่ืน ๆ กบัลกูค้า อนัเป็นเหตใุห้ลกูค้าเกิดความเข้าใจผิดเก่ียวกบั
คณุภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสินค้าและบริการ

3 รักษาความลบัของลกูค้าและไม่น าไปใช้ประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ
4 ตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้วยความรวดเร็ว และจดัให้มีระบบและช่องทางให้ลกูค้าร้องเรียนเก่ียวกบัคณุภาพของสินค้าและบริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ด้านคุณภาพของสินค้า (Quality)

4.1 การบริหารความสัมพนัธ์กับลูกค้า

ในการท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่และความพงึพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้านัน้  บริษัทฯ จ าเป็นท่ีจะต้องผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพสงูสดุ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้าซึง่บริษัทได้มีการจดัท าระบบบริหารงานคณุภาพที่เป็นมาตรฐานสากลเพื่อให้การด าเนินงานตามภารกิจและวตัถปุระสงค์
ขององค์กรเกิดการพฒันาคณุภาพอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดหลกั Plan-Do-Check-Action (PDCA) และระบบ ISO 
ซึง่นอกจากจะท าให้ลกูค้าได้รับสินค้าและบริการท่ีมีคณุภาพตรงตามความต้องการแล้ว ยงัท าให้ลกูค้าเกิดความเช่ือมั่นในตวับริษัทด้วย

โดยบริษัทจะจัดสรรทรัพยากรทัง้คน เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ท่ีทันสมัยและเหมาะสมกับธุรกิจนัน้ๆเพื่อให้การผลิต สินค้าท่ีมีคุณภาพ 
นอกเหนือจากนีย้งัก าหนดนโยบายคณุภาพท่ีชดัเจน เพื่อให้พนกังานทุกคนน าไปปฏิบตัิ มีการตรวจติดตามผลอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มัน่ใจว่า
คณุภาพของสินค้าจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของลกูค้าในทกุๆขัน้ตอน

นโยบายในการปฏบิตัต่ิอลูกค้า  

คุณภาพ คือ ค่านิยมหลักของ SNC เราจะผลติสนิค้าที่ลูกค้าพงึพอใจในคุณภาพและราคา                                                                                  
บนมาตรฐานการผลติที่ทันสมัยและปลอดภัยส าหรับ
สภาพแวดล้อม

พนักงานปัจจุบัน ฝึกอบรมหลกัสตูร จิตส านึกคณุภาพ 
เพ่ือพฒันาความตระหนกัต่อเร่ืองคณุภาพ
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ปลูกฝังค่านิยมด้านคณุภาพ
ด้วยการสื่อสารให้พนกังาน
ทกุคนตระหนกัถงึ
ความส าคญัของปัญหา
คณุภาพที่เกิดขึน้และ
ผลกระทบต่อลกูค้าและ
บริษัททกุวนัจนัทร์ของ
สปัดาห์

เป้าหมายด้านความพงึพอใจของลูกค้า
● ผลการประเมินความพงึพอใจของทกุลกูค้า อยูใ่นระดบั A

พนักงานใหม่ ฝึกอบรมหลกัสตูร กระบวนการควบคมุ
คณุภาพ การใช้เคร่ืองมือวดั นโยบาย Process 
Reject , Claim ก่อนปฏิบตัิงาน

น าเร่ืองคุณภาพ “Q” มา
เป็นหน่ึงมุมมองในการ
ประเมนิสมรรถนะ 
Radar Chart ของ
พนกังาน เพ่ือตุ้นให้เกิดการ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง
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ปลูกฝังค่านิยม “ไม่รับ ไม่ท า ของเสีย” และ “หยุด เรียก รอ พนกังานท่ีปฎิบตัิงานในแต่ละ process ต้อง
ปฏิเสธและไม่รับชิน้งานท่ีไม่ได้คณุภาพจาก process ก่อนหน้ามาท าการผลิต หากพบปัญหาจะต้องบนัทึกรายละเอียดของปัญหาลงในเอกสาร  
Process Reject Record ระบรุายช่ือผู้ปล่อยชิน้งานท่ีไม่ได้คณุภาพจาก process ก่อนหน้าตนเองซึ่งถือเป็น process reject และแจ้ง 
Supervisor ทนัที  กรณีท่ีงานท่ีตนเองท าถกู Process ถดัไป Reject จะถกูตกัเตือน และน ากลบัไปอบรมเพ่ือสร้างความตระหนกั 7 วนั 

มาตรการ Process reject

มาตรการ Customer Claim

ปลูกฝังค่านิยมด้วยการก าหนดค า ม่ัน
สัญญา Zero Claim และมีการกล่าวค ามัน่สญัญาร่วมกันทกุ
เช้าใน Morning Meeting ผู้บริหารและฝ่ายตรวจสอบและประกัน
คุณภาพมีการตรวจติดตามการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง และมีการ
รายงานปัญหาผ่าน Line เปลี่ยนพนักงานจากการผลิตให้ได้ตาม
เปา้หมาย เป็นการผลิตที่ใส่ใจคณุภาพสามารถ Self Inspection ได้ 
โดยให้ฝ่ายตรวจสอบและประกันคุณภาพมีการตรวจติดตามการ
ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองก าหนดเร่ืองปัญหาคณุภาพ เป็นเร่ืองส าคญั
ในการประชมุทกุระดบัตัง้แตฝ่่ายบริหารถึงระดบัปฏิบตัิการ
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ตวัอย่าง เม่ือพนกังานท่ีถกู Process Reject จะต้องเข้ารับการอบรม
ทบทวนกระบวนการควบคมุคณุภาพ 7 วนั ก่อนกลบัไปปฏิบตัิงานใหม่
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ผลลัพท์จากการด าเนินการ

หลั ง จ า ก ก า ร ป ลู ก ฝั ง
ค่านิยมด้านคณุภาพ และการใช้
มาตรการ Process Reject ท าให้
พนกังานตระหนกัถึงความส าคญั
ต่อการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ 
และจากด าเนินตามมาตรการ 
Process reject และ Customer 
claim อย่างต่อเนื่องในปี 2560-
2561 ส่งผลให้สถิติด้านคณุภาพ
ดีขึน้อย่างตอ่เน่ือง
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● ตารางแสดงสถิติการเคลมปี 2561 เปรียบเทียบกบั ปี 2560

กลยทุธ์ส าคญัในการตอบสนองความพึงพอใจของลกูค้าในเร่ือง
คุณภาพ และ การส่งมอบ คือการเข้าไปมีส่วนร่วมกับลูกค้า บริษัท ได้มี
นโยบายให้ Mini MD และทีมงาน QCQA ท่ีดแูลลกูค้าแต่ละรายเข้าพบ
ลกูค้าอย่างน้อยสปัดาห์ละ ครัง้ ทัง้นีก้ารด าเนินการดงักล่าวยงัส่งผลดีกับ
บริษัทในด้านการได้รับค าสัง่ซือ้ใหม่ๆ อีกด้วย 

● ตารางแสดงสถิติผลการประเมินความพงึพอใจจากลกูค้าปี 2560 เปรียบเทียบปี 2561
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1. ปฏิบตัิกบัคูค้่าซึง่ถือเป็นหุ้นสว่นและปัจจยัแห่งความส าเร็จทางธรุกิจท่ีส าคญัด้วยความเสมอภาคและค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั
2. ดดัเลือกคูค้่าเป็นไปอย่างโปร่งใส มีระบบ มีมาตรฐาน มีการพฒันาและรักษาสมัพนัธภาพที่ยัง่ยืนกบัคูค้่าและคู่สญัญา
3. มีความเช่ือถือซึง่กนัและกนั
4. ปฏิบตัิตามนโยบายการปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีการคดัเลือกคู่ค้าท่ีมีมาตรฐาน มีการเปรียบเทียบราคาก่อนการสัง่ซือ้ มีการ

ประเมินคูค้่าโดยใช้เกณฑ์ท่ีมีมาตรฐานสากล

กลยุทธ์ในการด าเนินการ

4.2 การมีส่วนร่วมกับคู่ค้า

เน่ืองจากการด าเนินธรุกิจของ SNC มีสายการผลิตท่ีหลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของลกูค้าหลายราย ดงันัน้การบริหารทรัพยากร
ทางธุรกิจที่ใช้ในการผลิตจึงเป็นปัจจยัส าคญั ปัจจบุนั SNC ได้น าระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) มาใช้ในการบริหารเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสงูสดุในการใช้ทรัพยากรทางธรุกิจ อีกทัง้ยงัสามารถช่วยลดปัญหาการสัง่ซือ้วตัถดุิบเกินความจ าเป็นได้ นอกจากนี ้เนื่องจากวตัถดุิ
หลกัเช่น ทองแดง ซึง่มีปริมาณการใช้จ านวนมาก และต้องน าเข้าจากตา่งประเทศ ความผนัผวนของราคาจึงเป็นความเสี่ยงหนึ่งซึ่งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงนีไ้ว้ และได้วางแนวทางปฏิบตัิเพื่อลดความเสี่ยงจากการผนัผวนของราคาไว้โดย

1. ก าหนดราคาขายทองแดงให้กบัลกูค้าโดยประชมุร่วมกบัลกูค้า มีการตกลงใช้ราคาหมนุเวียนถวัเฉลี่ยของไตรมาสก่อน มาก าหนดราคา    
ขายในไตรมาสปัจจบุนัหมนุเวียนกบัไปในแต่ละไตรมาส (Rolling Price)

2, การสัง่ซืแ้ตล่ะครัง้จะด าเนินการตามแผนการผลิตจากลกูค้า โดยก าหนดให้มีการประชมุร่วมกนักบัลกูค้าอย่างชดัเจน
3. ควบคมุการสัง่ซือ้และการบริหารสินค้าคงคลงัให้มีปริมาณสินค้าคงเหลือน้อยท่ีสดุ
4. ในกรณีท่ีคูค้่าสัง่จองทองแดงกบัซพัพลายเออร์ และให้บริษัทเปน้ผู้สัง่ซือ้ บริษัทจะสัง่ซือ้ทองแดงตามราคาท่ีลกูค้าสัง่จอง และใช้ในการ
ก าหนดราคาขายให้กบัลกูค้า เพ่ือลดความเสี่ยงด้านราคา

และเพ่ือให้การด าเนินธรุกิจร่วมกบัคูค่่า มีความเป็นธรรม โปร่งใส บริษัทจงึได้จดัท าจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจร่วมกบัคู่ค้า Supplier 
code of conduct ขึน้ โดยจะเร่ีมสื่อสารไปยงัคู่ค้าทกุรายในปี 2562 และจะมีการตรวจประเมินการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ ตัง้แต่ปี 2562 นีเ้ป็น
ต้นไป เพื่อสร้างความยัง่ยืนในห่วงโซอ่ปุทาน

นโยบายในการปฏบิตัต่ิอคู่ค้า  

การมีส่วนร่วมในการพฒันาคู่ค้า
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เป้าหมายด้านการปฏบิตัต่ิอคู่ค้า
● การด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส คอร์รัปชัน่เป็น 0

ในปี 2561 ท่ีผ่านมา บริษัทมี
แผนในการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การพฒันาคู่ค้า 6 ราย โดยมี
วัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อ
พฒันาระบบคณุภาพและการ
ส่งมอบ หรือ การลดต้นทุน
ด้วย VAVE ทัง้นี ้ท าให้คู่ค้า
ได้รับประโยชน์ในเร่ืองโอกาส
ทางการค้า  บริ ษัทฯ ไ ด้ รับ
ประโยชน์ในเร่ืองคณุภาพ การ
สง่มอบ และต้นทนุ

ตวัอย่างกิจกรรมพฒันาคูค้่าในด้านระบบคณุภาพ ปี 2561 

รายงานความยัง่ยืน   ประจ าปี 2561



19

การส่งเสริมการปฏบิตัติามจรรยาบรรณธุรกจิคู่ค้า

จากการท่ีบริษัท ได้ก าหนดจรรณยาบรรณธุรกิจของคู่ค้า Supplier Code 
of Conduct ขึน้ในปี 2561 ในการตรวจเย่ียมคูค้่าในปี 2562 จึงได้ก าหนดหวัข้อ 
ด้านสิทธิมนุษยชน การใช้แรงงาน และการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้าน
สิ่งแวดล้อม ให้อยู่ในการประเมินคูค้่าด้วย ทัง้นี ้เน่ืองจากเป็นปีแรกท่ีมีเร่ืองการ
ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณอยู่ในหวัข้อการการประเมิน จึงมุ่งเน้นวตัถปุระสงค์ของ
การประเมินเพื่อการปอ้นกลบัข้อมลูในการปรับปรุงพฒันาเพื่อให้สอดคล้องกบั
แนวทางและเปา้หมายในการพฒันาความยัง่ยืนของบริษัทตอ่ไป 

ผลกระทบจากการด าเนินการร่วมกับคู่ค้า

จากการเข้าไปมีส่วนร่วมกับลูกค้า บริษัท ได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้ารายใหญ่ในเร่ืองการจัดส่งสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
และท าให้อุปกรณ์ หรือ สินค้าช ารุดเสียหาย ด้วยเหตุนีบ้ริษัทจึงได้จัดให้มีการอบรมให้กับ Supplier ขนส่งสินค้าทุกรายของ
บริษัท ในหัวข้อ “การควบคุมพิเศษด้านความปลอดภัยในการท างานของ Vender” ในช่วงเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่าน ซึ่ง
หลังจากมีการอบรมแล้ว ยังมีข้อร้องเรียนจากลูกค้าอีก 1 ครัง้ ซึ่งบริษัทได้เข้าไปแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าแล้ว และจะน าปัญหา
มาร่วมแก้ไขกับ Supplier ขนส่งสินค้าอีกครัง้

การตรวจเยี่ยมคู่ค้า

การเชิญชวนคู่ค้าร่วมเครือข่าย CAC
ในปี 2561 ท่ีผ่านมา บริษัทได้มีการเชิญชวนคู่ค้าเข้าร่วมเครือข่าย 
แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่ ใน
การประชมุ Supplier Meeting ประจ าปี 2561 ซึง่มีคูค้่าท่ีสนใจดงันี ้

วนัท่ี 11 ตลุาคม 2561 บริษัท ได้รับการต่ออายุ
การรับรอง โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่

มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ 78%

เข้าร่วมโครงการอยู่แล้ว 3%

ไม่ความสนใจเข้าร่วมโครงการ 19%

ปัจจุบนั ทางบริษัทได้ส่งแบบฟอร์มให้ Supplier ไปประเมินตนเอง
ตามข้อก าหนดของ CAC ซึง่รายได้ท่ีมีคะแนนตามเกณฑ์ท่ีหนดขึน้ไป 
บริษัท จะเชิญเช้ารับการอบรมในไตรมาสท่ี 4/2562 รายงานความยัง่ยืน   ประจ าปี 2561



4.3 การจัดการนวัตกรรม
ในยคุแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี บริษัทได้ก าหนดนโยบายและกลยทุธ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสูปี่ 2020 เพื่อเป็นแนวทาง

ในการปรับเปลี่ยนองค์กรรองรับการแข่งขนัสูค่วามยัง่ยืนในอนาคตไว้ดงันี ้

ด้านกระบวนการผลิต ปัจจยัส าคญัของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนลียีคือ คน ซึง่ท่านประธานบริษัทได้เลง็เห็นความส าคญั จึงได้มี
นโยบายท่ีจะมุ่งมัน่พฒันาบคุลากรของบริษัท มากกวา่การให้ความส าคญัตอ่การซือ้เทคโนโลยีมาใช้ เพราะการท่ีมีบคุลากรท่ีความสามารถ
นัน้ท าให้สามารถพฒันาเทคโนโลยีขึน้มาใช้เองจนสามารถเกิดเป็นนวตักรรมได้ ซึง่เป็นรากฐานส าคญัของความยัง่ยืนขององค์กร และใน
ขณะเดียวกนัการพฒันาบคุลากรยงัท าให้พนกังานบริษัททกุคน มีคณุภาพชีวิตท่ีดี จากการสร้างผลงานและมีรายได้ท่ีเพิ่มขึน้ด้วย

20

เปิดเวทเีสนอ Vision 2020 
แบบ Bottom Up 

เปิดโอกาสให้พนกังานระดบัต้น น าเสนอแนวคิดใน
การพฒันาประสิทธิภาพ หรือ ปรับปรุงกระบวนการ โดยการ
คิดค้นหาวธีิการใหม่ๆ ด้วยตนเอง ในหวัข้อเสวนา SNC
2020 ซึง่แนวคิดของพนกังานท่านใดมีคะแนนสงูและได้รับ
ความเห็นชอบให้ด าเนินการตอ่ จะได้รับเงินรางวลัและหาก
โครงการส าเร็จจะได้รับการพิจารณาปรับรายได้พิเศษ ซึง่
ปัจจบุนั มีผู้น าเสนอแล้วมากกวา่ 60 ราย และมีหลาย
โครงการ อยู่ในระหวา่งด าเนินการทดลองแล้ว

รายงานความยัง่ยืน   ประจ าปี 2561



จากนโยบายการปรับเปลี่ยนองค์กร โดยการปรับปรุงสายการผลิตให้เป็น Automationทีมพนักงานโรงงานคูลลิ่งผู้ ผลิตชิน้ส่วน
รถยนต์ ซึง่มีความสามารถทางด้านระบบ Automation ได้น าแนวคิดไปปรับปรุงสายการผลิต Heater Pipe ให้เป็นสายการผลิตไร้คน โดย
น าเทคโนโลยี  Automation ซึ่งพนกังานของบริษัทเป็นผู้พฒันาขึน้ เช่ือมต่อกบัแขนกลอตุสาหกรรม เพื่อสร้างเป็นสายการผลิตตวัอย่าง
ส าหรับการขยายผลไปสูห่น่วยงานอื่นๆ ถือเป็นนวตักรรมท่ีเกิดจากองค์ความรู้ของพนกังานท่ีสามารถน ามาใช้ได้จริง ส่วนพนกังานประจ า
เคร่ือง จะต้องรับการเข้ารับการอบรมใหม่เพ่ือให้สามารถควบคมุระบบ Automation ได้

และจากการใช้กระบวนการผลิตแบบใหม่ พบวา่ Productivity สงูขึน้เป็น 2 เท่าเน่ืองจากสามารถท างานได้ 24 ชม.  ปริมาณของเสีย
ลดลง อบุตัิเหตจุากการท างานเป็น 0 ท าให้เกิดความเช่ือมัน่ต่อลกูค้า ด้วยเหตนีุ ้ในปี 2562 บริษัท จึงได้จดัแผนและงบประมาณส าหรับ
การลงทุนระบบ Automation เพิ่มเติม แต่ยงัคงใช้พนกังานของบริษัทเป็นผู้ด าเนินการโดยส่งพนกังานไปอบรมและกลบัมาติดตัง้และ
ปรับปรุงระบบตอ่ไป  ซึง่ในอนาคตบริษัทได้วางเปา้หมายวา่จะสามารถเปน้ผู้ผลิตและติดตัง้ระบบอตัโนมตัิได้

21
จาก Vision สู่ สายการผลิตแบบ Automation

ในปี 2561 – 2563 บริษัท ได้วางแนวทางในการ
พฒันาโครงการดงักลา่วเพื่อน ามาใช้ในกระบวนการผลิต
ของบริษัทในเครือ และมีโครงการท่ีจะสร้างหน่วยธุรกิจ
ใหม่เพื่อตอบสนองการขยายตวัของภาคอตุสหกรรมท่ีใช้
เทคโนโลยีขัน้สงูในอนาคต

1. ลดการน าเข้าเทคโนโลยีการผลิตชิน้สว่นเคร่ืองปรับอากาศแบบ
อตัโนมตัิจากตา่งประเทศมาใช้ในสายการผลิต

2. สร้างศกัยภาพในการแข่งขนัทางด้านการผลิตชิน้สว่นเคร่ืองปรับอากาศ
ทัง้ในและนอกประเทศ

3. แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานคน และต้นทนุแรงงานท่ีสงูขึน้

ประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจและสังคม
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การบริหารทรัพยากรทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ จากการลงทนุระบบ ERP เพื่อบริหาร
ทรัพยากรทางธรุกิจให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ
ซึง่ในปี 2561 ท่ีผ่านมา อยู่ในช่วงตดิตัง้และ
ทดลองระบบ ของบริษัทย่อย 3 แหง่ ท่ีระยอง
1 บริษัท และ ท่ีสมทุรปราการ 2 บริษัท

หลงัจากการติดตัง้ และเร่ิมทดลองใช้ ท า
ให้ทราบปัญหาบางประการท่ีเป็นสาเหตขุอง
ต้นทนุท่ีสงูอนัเน่ืองมาจากการสัง่ซือ้วตัถดุิบ
ซ า้ซ้อน และการบริหารจดัการคลงัวตัถดุิบท่ีไม่
มีประสิทธิภาพในช่วงท่ีไม่ใช้ระบบ ซงึหลงัจาก
ใช้ระบบแล้วบริษัทสามารถลดปัญหาการ
สัง่ซือ้ว้ตถดุิบซ า้ซ้อนได้ท าให้บริษัทบริหาร
ทรัพยากรและต้นทนุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึน้

ในปี 2562 บริษัทมีแผนจะขยายผลการ
ใช้ระบบ ERP ให้ใช้กบับริษัทในเครือทกุแหง่
พร้อมกบัการเร่งฝึกอบรมพนกังานปัจจบุนั ให้
สามารถใช้ระบบ ERP ได้อย่างถกูต้อง เพือ่ให้
ระบบเกิดประสิทธิภาพสงูสดุอยา่งแท้จริง

ในปัจจุบนัท่ีโลกขบัเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อการตดัสินใจ
ต่างๆท่ีรวดเร็วสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่ง SNC มี
บริษัทในเครือหลายแห่งและต้องใช้ฐานข้อมลูร่วมกนั เพื่อการ
เข้าถึงข้อมลูได้รวดเร็วและแม่นย าและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการ ซึ่งในปี 2560 นี ้บริษัทได้ลงทนุปรับปรุงระบบ
การจดัการข้อมลู โดยท าให้บริษัทในเครือ ใช้ฐานข้อมูลเดียวกนั
เป็น One Network System ซึง่จะเป็นแนวทางในการไปสู่การ
เป็น Smart Factory 

โครงการพัฒนาระบบการจัดการ 
Big Data เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารจัดการ

SNC

One Network Phase 1

                         

    *                                             

*                                               

One Network Phase 2

*       ERP                    

*                                                   
*                                 

One Network Phase 3

*                                            

*                     
*                         

*                  

บรรยากาศการฝึกอบรมผู้ใช้ ระบบ ERP เพ่ือให้ผู้ ใช้ระบบ สามารถใช้งาน
ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ได้ท าการจดัอบรมให้บคุลากรทกุคนท่ีต้องใช้
ระบบ 100% เป็นการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทดโนโลยี
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5.1 การปฏบิัตด้ิานแรงงานและสิทธิมนุษยชน 
บริษัทตระหนกัอยู่เสมอว่าพนกังานทกุคนคือเพื่อนร่วมงาน และเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าต่อการขบัเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส าเร็จ  บริษัทจึงให้

การดแูลและการปฏิบตัิท่ีเป็นธรรมดงันี ้

● เคารพสิทธิในการท างานตามหลกัสิทธิมนษุยชน
● การให้ผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมโดยค านงึถึงหลกัการจงูใจให้พนกังานปฏิบตัิงานอย่างเตม็ความสามารถเหมาะสม

กบัระดบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ  สอดคล้องกบัการด าเนินธรุกิจ  และอยู่ในระดบัท่ีสามารถแข่งขนั
● ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนกังาน
● การแต่งตัง้ และโยกย้ายพนกังาน รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษ กระท าด้วยความสจุริต และตัง้อยู่บนพืน้ฐานความรู้ ความสามารถ และ

ความเหมาะสมของพนกังาน
● ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอย่างเคร่งครัด
● ให้ความส าคญัตอ่การพฒันาความรู้ ความสามารถ และทกัษะของพนกังาน โดยให้โอกาสอย่างทัว่ถึง และสม ่าเสมอ

การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

บริษัทยดึหลกัสิทธิมนษุยชนเป็นหลกัปฏิบตัิร่วมกนั  พนกังานทกุคนจะต้องไม่กระท าการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนษุยชนโดย
เคร่งครัด  โดยได้ก าหนดให้มีนโยบายและแนวทางในการปฏิบตัิดงันี ้

1. ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน   ปฏิบตัิต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกนัและกัน  และปฏิบตัิต่อกนัอย่างเท่ าเทียมโดยไม่แบ่งแยก
ความแตกต่างในทางกาย จิตใจ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อาย ุสีผิว การศกึษา สถานะทางสงัคมหรือเร่ืองอื่นใด 

2. ใช้ความระมดัระวงัในการปฏิบตัิหน้าท่ีเพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงท่ีจะเกิด การละเมิดสิทธิมนษุยชนในการด าเนิน สอดส่องดแูลเร่ืองการเคารพ
สิทธิมนษุยชน

3. สนบัสนนุสง่เสริมการด าเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิ
4. สื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ท าความเข้าใจ ก าหนดแนวทาง และการให้การสนบัสนุนอ่ืนใด แก่ผู้ เก่ียวข้องในการด าเนินธุ รกิจตลอดห่วงโซ่ 

คณุค่าของธุรกิจ ( Business Value Chain) ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ (Supplier)  ผู้ รับเหมา ( Contractor )   ตลอดจนผู้
ร่วมธุรกิจ ( Joint Venture)  เพื่อให้มีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม เคารพต่อสิทธิมนษุยชน และปฏิบตัิต่อทกุคนตาม
หลกัสิทธิมนษุยชนตามแนวนโยบายนี ้

5. สอดสอ่งดแูลเร่ืองการเคารพสิทธิมนษุยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเข้าข่ายละเมิดสิทธิมนษุยชนท่ีเก่ียวข้องกบั เอส เอ็น 
ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั มหาชน ต้องรายงาน ให้ผู้บงัคบับญัชาทราบหรือบคุคลท่ีรับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ต่างๆ หากมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถามให้ปรึกษากบัผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีรับผิดชอบผ่านช่องทางตา่งๆท่ีก าหนดให้

6. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์  จ ากัด มหาชน และบริษัท ในเครือจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลท่ีแจ้งเร่ืองการละเมิดสิท ธิมนุษยชน  ท่ี
เก่ียวข้องกบั เอส เอ็น ซี  โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน  หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิมนษุยชน ตามท่ี เอส เอ็น 
ซี ก าหนดไว้ 

นโยบายและการปฏบิัตต่ิอพนักงาน
มีการให้ผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมดงันี ้

รถรับสง่พนกังานให้ครอบคลมุพืน้ท่ีพกัอาศยัของพนกังาน  สวสัดิการมงคลสมรสส าหรับพนกังานทกุระดบั
โรงอาหารท่ีถกูสขุลกัษณะในราคาท่ีเหมาะสมจ าหน่ายท่ีบริษัทฯ สวสัดิการคลอดบตุรส าหรับพนกังานทกุระดบั
เงินช่วยเหลือการศกึษาของบตุร สวสัดิการเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตของพนกังาน
ทนุการศกึษา (เรียนตอ่) ในระดบัตา่ง ๆ ในสถาบนัของรัฐบาล สวสัดิการครอบครัวเสียชีวิตส าหรับพนกังานทกุระดบั
สวสัดิการกองทนุส ารองเลีย้งชีพ เพ่ือให้พนกังานมีเงินเก็บเงินออม สวสัดิการค่าเช่าท่ีพกัอาศยั
จดัให้มีการตรวจสขุภาพประจ าปีให้แก่ผู้ปฏิบตัิงาน สวสัดิการโครงการร่วมทนุระหวา่งนายจ้างและลกูจ้าง
โบนสัประจ าปี
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ข้อมูลด้านทรัพยากรมนุษย์
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5.2 การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

“คน” เป็นทรัพยากรท่ีมีค่ามากท่ีสุด
ขององค์กร บริษัทจึงให้ความส าคญักับการสร้าง
คน โดยก าหนดกรอบการด าเนินการไว้ 3 ประการ
คือสร้างคนเก่ง  ส ร้างวัฒนธรรม และ ส ร้าง
ความสุข เพื่อให้พนักงานมีความสามารถและ
เติบโตไปพร้อมกบัองค์กรบนพืน้ฐานจริยธรรมอนัดี
ตามวฒันธรรมองค์กรท่ีก าหนดไว้และมีความสุข
ในการท างานซึ่งจะน ามาซึ่งความผกูพนัต่อองค์กร
พร้อมท่ีจะทุ่มเททัง้แรงกายและแรงใจในการ
ท างานเพ่ือความส าเร็จร่วมกนั

เอส เอน็ ซี พัฒนาคน 
คนพัฒนาสังคม

2559 2560 2561

1 จ ำนวนพนักงำนทัง้หมด (คน) 3,023       2,562       1,765       

1.1 ชำย 1,437       1,197       831           

1.2 หญงิ 1,586       1,365       934           

2 พนักงำนใหมทั่ง้หมด (คน) 1,399       849           154           

3 พนักงำนทีล่ำออกจำกองคก์รทัง้หมด (คน) 883           684           463           

3.1 พนักงำนทีล่ำออก มอีำยุนอ้ยกวำ่ 30 ปี 507           388           254           

3.2 พนักงำนทีล่ำออก มอีำยตัง้แต ่30 ปีขึน้ไป 376           296           209           

3.3 อัตรำกำรลำออกจำกองคก์ร (% ของพนักงำนทัง้หมด) 32             27             26             

4 กำรคลอดบตุร

4.1 พนันงำนทีล่ำคลอดบตุร 43             48             30             

 4.2 พนักงำนทีก่ลบัมำท ำงำนหลงัจำกคลอดบตุร 35             34             25             

4.3 อัตรำกำรมำท ำงำนหลงัจำกคลอดบตุร (%) 57             59             83             

ขอ้มลูดำ้นทรัพยำกรมนุษย์
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบยอ้นหลงั
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คุณสมบตัขิองบุคลากรของ SNC ในอนาคต
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กลยทุธ์ส าคญัที่จะขบัเคลือนองค์กรไปสูเ่ปา้ประสงค์แห่งการเปลี่ยนแปลงคือการเช่ือมโยงวิสยัทศัน์ขององค์กรกบัขีดความสามารถของ
บุคลากรให้สอดคล้องกัน บริษัทจึงได้ก าหนดคุณสมบตัิของพนักงานไว้โดยก าหนดให้ฝ่ายผลิตจะต้องมีความรู้ทักษะเ ก่ียวกับเคร่ืองจักร
อตัโนมตัิ หุ่นยนต์ และระบบการผลิตแบบอตัโนมตัิ ฝ่ายส านกังานจะต้องมีความรู้และทกัษะเก่ียวกบั ระบบ ERP และการจดัการ Big 
Data ด้วยเทคโนโลยี Internet โดยทัง้สองฝ่ายต้องมีความสามารถเป็น Multi Skills ในสายงานของตนเอง และต้องมีขีด
ความสามารถหลกัขององค์กรอนัได้แก่ การยอมรับการเปลี่ยนแปลง ใฝ่เรียนรู้ จิตใจบริการ ความคิดสร้างสรรค์ ท างานเป็นทีม

และตัง้แตปี่ 2561 เป็นต้นมา บริษัทมีนโยบายรับนกัศกึษาที่เคยฝึกงานในโครงการร่วมกบับริษัทฯ กลบัมาท างานเพื่อเสริมสร้างฐานความรู้
และทกัษะด้านเทคโนโลยีจากบคุลากรท่ีมีความรู้และทกัษะตรงกบัสาขางาน โดยนกัศกึษาที่รับกลบัมาท างานนัน้ จะมีโอกาสได้รับรายได้ทีสงู
กวา่รายได้เฉลี่ยของตลาดแรงงาน ซี่งในปี 2561 มีนกัศกึษากลบัมาท างานทัง้สิน้ 178 คน ซึง่ท า
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สร้างคนเก่ง

ระบบการวัดความสามารถด้วย Radar chart

Radar Chart ถกูน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือสะท้อนระดบัความสามารถ
ของพนกังาน และเพื่อให้พนกังานทราบ Gap ในการพฒันาตนเอง
อย่างโปร่งใส บริษัทฯจึงได้น า Radar Chart มาใช้ในประเมิน
สมรรถนะของพนักงาน โดยท าการประเมินปีละ 1 ครัง้และหลังการ
ประเมิน บริษัทฯ จะมีการพัฒนาและฝึกอบรมให้พนักงานให้มีระดับ
ความสามารถท่ีสงูขึน้ ซึง่ความสามารถท่ีสงูขึน้จะสง่ผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท างาน และสะท้อนกลบัมาท่ีรายได้ของพนกังานเอง

27

บริษัท ได้ส่งเสริมการพฒันาบคุลากรชองบริษัท โดยให้แต่ละหน่วยงาน ได้ท าการวางแผนฝึกอบรมทบทวนและเสริมความรู้ และทกัษะท่ี
จ าเป็น ของหน่วยงานของตนเอง เพื่อให้เกิดความเป็น Multi skills และเสริมความรู้ใหม่ เช่น ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัระบบการผลิตแบบอตัโนมตัิ
และหุ่นยนต์   
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ผลจากการพฒันา Radar Chart
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จากสถิติด้านคณุภาพในปี 2561 เปรียบเทียบ
กบัปีก่อนหน้า พบว่าสถิติด้านคณุภาพมีแนวโน้มทีดีขึน้
เพราะมีอตัราของเสียระหว่างผลิต (Line Defect)
ลดลง ซึง่จากข้อเท็จจริงแล้วการพฒันา Radar
Chart เป็นเพียงปัจจยัหนึง่เท่านัน้ แตใ่นภาพรวมสว่น
ใหญ่เป็นผลมาจากการปลกูจิตส านกึด้านคณุภาพ เช่น
นโยบาย Process Reject และการปลกูฝังคา่นิยม
ในการ ไม่รับ ไม่ท า ไม่สง่ของเสีย 0

0.2

0.4

0.6

Average Line Defect 2016-2018

2016 2017 2018

0.50

0.36 0.34

เช่ือมโยงการพัฒนากับเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร ด้วย 9K9S
จากผลการประเมิน Radar Chart ในปี 2561 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการปรับกลยทุธ์ในการพฒันาบคุลากร โดยให้แตล่ะหนว่ยงาน

ก าหนดความรู้ท่ีจ าเป็น 9 ประการ (9 knowledges Needs) และทกัษะท่ีจ าเป็น 9 ประการ (9 Skills Needs) ขึน้ ทัง้นี ้มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือให้การพฒันาบคุลากรตาม Radar Chart สอดคล้องกบัการพฒันาบคุลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพด้วย โดย
ได้วางกระบวนการพฒันาไว้ดงันี ้

ปัจจบุนั บริษัทได้ท าการทดสอบ 9K9S ของพนกังานทกุบริษัทก่อนการอบรมแล้ว เพ่ือเป็นข้อมลูในการปิด Gap หลงัการอบรม จึงขอ
แสดงตวัอย่างผลการประเมินของกลุม่งาน Support side ดงันี ้

สรุปความคืบหน้าการประเมนิ  9Ks 9Ss – Support SNC
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จ านวนหลกัสูตรท่ีจดัอบรม 176

จ านวนชัว่โมงอบรมเฉล่ีย/หลกัสูตร 8.00

ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม ตามแผน 1,167,100.00

ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม ตามจริง 350,255.78

จ านวนท่ีอบรมพนกังาน 3,019

จ านวนพนกังานทั้งหมด 3,158

% อบรมพนกังาน 95.60%

จ านวนชัว่โมงอบรมเฉล่ีย/คน 24.18

รายละเอยีด 2560 2561

จ านวนรุ่นหลกัสูตรท่ีจดัอบรม 288 176

จ านวนพนกังานทั้งหมด 2,005 3,019

%จ านวนพนกังานที่เข้าอบรม 88.41% 94.33%

จ านวนชัว่โมงอบรมเฉล่ีย/คน 6 24.18

ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม (ล้านบาท) 0.7 0.4

ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมเทียบต่อยอดขายรวมขององคก์ร 0.01% 0.005%

ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมเทียบต่อก าไร 0.17% 0.05%

ข้อมูลด้านสถติกิารฝึกอบรม ปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560

บริษัทฯ ได้มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาบคุลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะในการท างานท่ีหลากหลาย (Multi Skill)  รวมถึงการ
พฒันาความสามารถในการผลิตระบบ Automation และหุ่นยนต์อจัฉริยะให้กบับคุลากรทัง้ 3 ระดบั  ดงันี ้

1. ระบบโรงงานอจัฉริยะ  (Smart Factory)  โดยเป็นการผสมผสานระหว่างระบบออโตเมชัน่ในสายการผลิตกบั Internet of 
thing ให้กบับคุลากรในระดบักลุม่ผู้ดแูลธรุกิจ ซึง่โครงการนีไ้ด้รับความร่วมมือจากส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ และสถาบนัไทย-เยอรมนั 

2. การออกแบบและการควบคมุเคร่ืองจกัรระบบอตัโนมตัิและหุ่นยนต์  ให้กบักลุ่มวิศวกรท่ีสร้างระบบ Automation ซึ่งโครงการนีไ้ด้รับ
ความร่วมมือจากสถาบนัไทย-เยอรมนั 

3. การใช้เคร่ืองจกัรระบบอัตโนมตัิ  (Advance Skill)โดยมีวตัถุประสงค์ในการพฒันากลุ่มผู้ปฏิบตัิงานให้มีความสามารถในการใช้
เคร่ืองจกัรและหุ่นยนต์ ซึง่โครงการนีไ้ด้รับความร่วมมือจากสถาบนัไทย-เยอรมนั และสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานในการพฒันาบคุลากร

โครงการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี
การผลิตอัตโนมัติ

การพฒันาขีดความสามารถด้าน 
Robot & Automation

เปา้หมาย 10% ของ
บคุลากรด้านการผลิตในปี

2020 

ปัจจดุ าเนินการแล้ว 7.3%
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จากเปา้หมายในการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อรองรับเทคโนโลยีและการแข่งขนัในอนาคต บริษัทฯ ได้ก าหนดค่านิยมเพื่อให้สอดคล้อง
กบักลยทุธ์ในการด าเนินการ และขบัเคลื่อนค่านิยมผ่านการบริหารงานกิจกรรมและการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อปลกูฝังให้กบัพนกังานทกุ
คนปฏิบตัิจนบรูณาการเป็นวฒันธรรมใหม่ที่สอดคล้องกบัการด าเนินธรุกิจในอนาคตต่อไป

การสร้างวัฒนธรรม

ท างานเป็นทมี
ปรับผงัองค์กรเปน้แบบ Matrix ระหวา่งฝ่ายผลิต

และฝ่ายสนบัสนนุพร้อมก าหนดให้สว่นงานสนบัสนนุท างาน
เป็นระบบ Center เพ่ือการประสานงานท่ีดีและสามารถ
ขบัเคลือนนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้กว่าเดิม สร้าง
ระบบเครือข่าย Internet แบบ One network เพ่ือให้
สามารถท างานท่ีไหนก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องนัง่ท างานท่ีส านกังาน
ต้นสงักดั ท าให้สะดวกต่อการเข้าช่วยเหลือทีมงานท่ีต้องการ
ความช่วยเหลือ
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คดิสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ 
เ ปิดโอกาสให้พนักงาน น าเสนอโครงงานเพื่อ เพิ่ม

ประสิทธิภาพ หรือ ปรับปรุงกระบวนการท างานโดยให้คิดค้นหา
วิธีการใหม่ๆ ด้วยตนเอง หากโครงการได้รับการพิจารณา จะท า
ให้พนักงานนัน้ได้รับการปรับรายได้เป็นกรณีพิเศษ ถือเป็นการ
เปิดโอกาสให้บุคลากรรุ่นใหม่ได้แสดงความรู้ความสามารถของ
ตนเอง

สื่อสารให้พนกังานทราบถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ และ
ส่งเสริมสนับสนุน ให้พนักงานทุกคนพร้อมต่อการเรียนรู้ในสิ่ง
ใหม่ๆ  ท่ีตนเองไม่ เคยปฏิบัติมาก่อน เพื่ อ เส ริมส ร้าง ขี ด
ความสามารถของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของ
องค์กร

บริษัทฯ ยงัได้มีการจดัตัง้ Line Group ตาม
วตัถปุระสงค์ต่างๆ ขึน้ โดยดงึบคุลากรท่ีมีศกัยภาพและผู้บริหาร
สว่นตา่งๆ เข้าในกลุม่ เพ่ือให้เกิดความช่วยเหลือกนัประสานงาน
กนัได้ตลอดเวลา

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

จติใจบริการ
ปลกูฝังให้เกิดค่านิยมระดบับุคคลในการช่วยกันท างาน

ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ โดยไม่ยึดติดกบัต าแหน่งหน้าท่ี แต่ให้น า
ศกัยภาพท่ีตนมีเข้าช่วยเหลือทีมงาน 
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เพราะสภาพแวดล้อมเป็นปัจจยัส าคญัในการท างาน คณะท างาน ESG ได้มีแผนในการตรวจสภาพแวดล้อมในการท างานของโรงงาน
ทกุๆ 2 เดือน โดยแบง่พืน้ท่ีในการตรวจเป็น 2 สว่นตามสถานท่ีตัง้ของส านกังานสาขา ได้แก่ ส านกังานในจงัหวดัสมทุราปราการ และ ส านกังานใน
จงัหวดัระยองจากผลการส ารวจเม่ือไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 พบประเดน็ตา่งๆท่ีส าคญัดงั และมีการด านเนินการปรับแล้วตอ่ไปนี ้

สร้างความสุข 31
การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการท างาน

ละอองน า้มนั

ความร้อนไลน์เช่ือม

สภาพแวดล้อมในการท างาน สขุอนามยัน า้ดื่ม
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บริษัทมีการพฒันาปรับปรุงคณุภาพของน า้ดื่มในบริเวณโรงงาน ให้
พนกังานได้มีน า้ด่ืมท่ีเพียงพอ และมีคณุภาพ ถกูสขุลกัษณะ อีกทัง้มีการ
รณรงค์ให้พนกังานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการน าแก้วของตนเองมาใช้
ลดปัญหาการใช้วสัดเุพียงครัง้เดียวแล้วทิง้
บริษัทได้ก าหนดเป้าหมายการติดตัง้ตู้ น า้ดื่ม ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดี

ย่ิงขึน้ รวมถึงมีขนาดก าลงัการผลิตท่ีมากขึน้เป็น 12,000 ลิตร/วนั มีการ
บ ารุงรักษาอย่างเป็นระบบ นอกจากนัน้ บริษัทยงัมีแผนท่ีจะผลิตน า้ดื่ม
เพ่ือบริโภคเอง เน่ืองจากบริษัทมีแหลง่น า้ซึง่มีความสามารถในผลิตน า้ได้
ด้วยตนเอง

การปรับปรุงคุณภาพน า้ดื่มของพนักงาน
32

แผนผงัการติดตัง้น า้ด่ืม

ระบบน า้ด่ืมเดิม ระบบน า้ด่ืมใหม่ ระบบกรองน า้ใหม่

การปรับปรุงระบบระบายความร้อน
บริเวณจดุเช่ือม Line H บริษัท อิมมอทลัพาร์ท จ ากดัมี

ผลการตรวจวดัความร้อน วดัค่าได้อยู่ท่ี 33.2 องศาซึ่งเกิน
กว่าท่ีกฏหมายก าหนด คือ ห้ามเกิน 32 องศา ทางบริษัทได้
ตระหนกัถึงความปลอดภยัและคณุภาพชีวิตในการท างาน จึง
ได้แก้ไขปรับปรุงระบบระบายความร้อนในโรงงานใหม่ โดยมี
การด าเนิการดงันี ้
1. ติดตัง้พดัลมระบายอากาศจากโรงงาน เพ่ิม 11 ตวั
2. ติดตัง้ระบบดดูความร้อนออกจากพืน้ท่ีท างาน

หลงัจากการปรับปรุงได้มีการตรวจวดัคา่ พบวา่มีอณุหภมิู
ลดลงประมาณ 2-3 องศา 

ก่อนปรับปรุง

หลงัปรับปรุง



บริเวณพืน้ท่ี Line CNC A – B บริษัท เอส เอ็น ซี คลูลิ่ง ซพัพลาย มีเคร่ืองจกัร CNC อยู่ทัง้สิน้ 24 เคร่ือง ซึง่การท างานของ
เคร่ืองจกัรจะมีละอองน า้มนัจากการกลงึชิน้งานฟุ้งกระจายออกจากบริเวณด้านหน้าเคร่ืองตอนเปิดประตหูยิบชิน้งาน เพื่ อลดปัญหาดงักล่าว 
บริษัทจึงได้ก าหนดมาตรการปรับปรุงดงันี ้
1. ติดตัง้เคร่ืองดกัละอองน า้มนักบัเคร่ืองจกัรทกุเคร่ือง 100%
2. ทดลองใช้เคร่ืองจกัรแทนคน ในการแก้ปัญหาระยะยาว

การปรับปรุงปัญหาละอองน า้มันจากเคร่ืองจักร
33

บริษัทฯ ส่งเสริมกิจกรรมการออกก าลังกายเพื่อ ให้
พนกังาน มีสขุภาพพลานามยัท่ีดี โดยทกุๆ วนั หลงัการประชุม
แถวตอนเช้า จะมีการเปิดเพลงออกก าลังกายให้พนักงานได้
ขยับตามจังหวะไปพร้อมกัน ทัง้นีส้ืบเน่ืองจากเป้าหมายการ
พฒันาเร่ืองคุณภาพชีวิตของพนักงาน ด้วยการลดจ านวนของ
พนักงานท่ีมีคอเลสเตอรอลเกินค่ามาตรฐานลง บริษัทยั ง
สง่เสริมด้วยการจดัเตรียมอปุกรณ์ และสื่อน าออกก าลงักาย เช่น 
เบือ้งต้นบริษัทมีการจดัเตรียมจกัรยานจ านวน  20คนั                          

เพ่ือให้พนกังานสามารถใช้ในการป่ันออกก าลังกาย 
รวมถึงมีการออกก าลงักาย ประกอบจงัหวะในช่วงเย็นของทกุวนั

คราบน า้มนัสะสมไหล
ลงมาจากสวิทช์ไฟ

ติดตัง้เคร่ืองดกัละออง
น า้มนั

ใช้แขนกลท างาน
แทนคน

ส่งเสริมการออกก าลังกาย
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กิจกรรมวันเกดิพนักงาน 34

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

ในทกุๆ ปี บริษัทได้มีการจดักิจกรรมมอบทนุแดบ่ตุรพนกังานซึง่ใน;วนัท่ี 15 มิถนุายน 2561
ท่ีผ่านมาบริษัทได้มอบทนุไปทัง้สิน้  462 ทนุ เป็นงบประมาณทัง้สิน้กวา่ 1.25 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดทนุในระดบัตา่งๆ ดงันี ้
- อนบุาล-ประถมศกึษา  2,000 บาทตอ่ปี
- มธัยมศกึษาป่ีท่ี 1-3 3,000 บาทตอ่ปี
- มธัยมศกึษาป่ีท่ี 4-6 4,000 บาทตอ่ปี
- ปริญญาตรี-ปริญญาโท 5,000 บาทตอ่ปี

ร่วมสืบสานประเพณีไทยอนั
ดีงาน เช่น การรดน า้ด าหวัผู้ ใหญ่ 
การท าบญุตกับาตรประจ าปี เพ่ือให้
พนกังานมีจิตส านกึในความเป็นไทย 
และร่วมสืบทอดประเพณีอนัดีงาน
ทกุปี

สืบสานประเพณีไทยอันดีงาม
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มอบทนุการศกึษาบตุรพนกังาน
ประจ าปี 2561

มอบทุนบุตรพนักงาน



บริษัทมีการสนบัสนนุ และเปิดโอกาสให้แก่พนกังาน ในการเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้ รับรู้ถึง
สถานะ ปัญหา และความเสี่ยงของแตล่ะบคุคล โดยพนกังานสามารถน า
ผลตรวจสุขภาพมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตตน เพื่อให้มีสุขภาพ
ร่างกายท่ีดีและแข็งแรง ป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้  ร วมถึง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด าเนินชีวิตให้เหมาะสม หากพบปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อสขุภาพ

ทัง้นีบ้ริษัทมีการก าหนดเป้าหมาย โดยการน าค่าสถิติของการตรวจ
สุขภาพของพนักงาน มาท าการวิเคราะห์ เพื่อขยายผลเป็นกิจกกรรม 
และมีการก าหนดเป้าหมายในแต่ละกิจกรรม  เช่น กิจกรรมเพื่อลด
คอเลสเตอรอล การก าหนดมาตรฐานร้านอาหารท่ีถูกสขุลกัษณะ มีน า้
ดื่มท่ีเพียงพอและถกูสขุลกัษณะ จดัท าห้องออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพท่ีดี
ของพนกังาน

ตรวจสุขภาพประจ าปี 35
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บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพ ในวันที่ 26-27 ตุลาคม 2561 

แนวทางการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี

จ ำนวนพนกังำนทั้งหมด ผลตรวจปกต ิ(คน) ผลตรวจผดิปกต ิ(คน) จ ำนวนพนกังำนทั้งหมด ผลตรวจปกต ิ(คน) ผลตรวจผดิปกต ิ(คน)

สมทุรปราการ 775 587 188 726 631 95
ระยอง 2541 1933 608 2266 1862 404

รวม 3316 2520 796 2992 2493 499

ประจ ำปี 2560 ประจ ำปี 2561หน่วยงำน
ผลกำรตรวจสุขภำพ Choresterol

หลงัจากการตรวจสขุภาพ พบวา่พนกังานสว่นมากมีผลการตรวจสขุภาพที่แสดงให้เห็นถึงความผิดปกติ เร่ืองคา่คอเลสเตอรอลท่ีสงูกว่ามาตรฐาน
บริษัทจงึได้ท าการขยายผล รณรงค์ให้ความรู้ในเร่ือง การควบคมุอาหารประเภทแปง้และน า้ตาล การลดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอร์ การลดการสบูบหุร่ี รวมถึง
การจดัให้มีกิจกกรมออกก าลงักาย โดยบริษัทมีการตัง้เปา้หมายวา่ อยากเห็นพนกังานมีสขุภาพท่ีดี ผลตรวจสขุภาพมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึน้
โดยมีการก าหนดเปา้หมาย จ านวนคนท่ีท่ีมีค่าคอเลสเตอรอลลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5
หากดจูากค่าสถิติผลตรวจสขุภาพ ตามตารางด้านบน พบว่าหลงัจากท่ีบริษัทด าเนินกิจกกรรมรณรงค์อย่างตอ่เน่ือง ผลตรวจท่ีผิดปกติ ซึง่ก็คือพนกังานท่ี
มีค่าคอเลสเตอรอลสงูกว่า 200 mg/dL มีจ านวนท่ีลดลง ร้อยละ 7 เมื่อเทียบกนัระหว่างปี 2561 เทียบกบัปี 2560 โดยบริษัทมีความตัง้ใจที่จะ
ด าเนินกิจกรรมรณรงค์นีอ้ย่างตอ่เน่ือง

7
%



บริษัท ได้มีการจดัท าส ารวจคณุภาพชีวิตในการท างาน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือปรับปรุงคณุภาพชีวิตการท างานให้ดีย่ิงขึน้  ส่งผลให้พนกังาน
มีความสขุและมีแรงจงูใจในการท างานท่ีดีขึน้ ซึง่ในปีนี ้บริษัทได้ใช้วิธีการส ารวจความคิดเห็นแบบ Online เพ่ือลดปริมาณการใช้กระดาษ และ
เพ่ือให้ประสิทธิภาพในการรวมข้อมลู  ได้ผลการส ารวจดงัตอ่ไปนี ้

ผลการประเมินคุณภาพชีวติในการท างานปี 2562 36

รายงานความยัง่ยืน   ประจ าปี 2561

จากภาพ คือผลสรุปการประเมินคุณภาพชีวิตในการท างาน ส าหรับข้อท่ีมีผลการประเมินน้อยท่ีสุด ทางบริษัทฯ จะพิจ ารณาทบทวน
นโยบายและแนวทางการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัผลการประเมิน และการปฏิบตัิตามกฏหมายตอ่ไป

โครงการส่งเสิรมสุขพลานามัยของพนักงาน
ในปี 2562

บริษัท ได้เลง็เห็นถึงความส าคญัของสขุพลามยัของ
พนกังาน ในปี 2562 นี ้จึงได้มีนโยบายให้มีการด าเนินการ
จดัสร้าง Fitness ส าหรับพนกังานในไตรมาสท่ี 2 และ จดั
ให้มีการแข่งขนักีฬาสีในไตรมาสท่ี 3 ซึง่ขณะนี ้อยู่ในระหวา่ง
การจดัท าแผนงานและงบประมาณด าเนินการ



5.3 ความปลอดภยัในการท างานและการดูแลสุขภาวะของพนักงาน

บริษัทให้ความส าคญัในเร่ืองความปลอดภยัในการท างาน จึงได้ จดัท า
นโยบายและแผนงาน ด้านการบริหารจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการท างานตลอดจนการออกแบบเคร่ืองมือ อปุกรณ์ ระเบียบ
ปฏิบตัิตลอดจนคูมื่อความปลอดภยั โดยมีการจดัฝึกอบรมพนกังานให้มีความรู้
ความเข้าใจและได้รับข้อมูลข่าวสารในเร่ืองความปลอดภัยท่ีเพียงพอ และ
ก าหนดให้เร่ืองความปลอดภัย ให้อยู่ในหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานใหม่ 
โดยมีการก าหนดเปา้หมาย อบุตัิเหตเุป็นศนูย์ (Zero Accident)

ในทกุปี  บริษัทมีการจดังานสปัดาห์ความปลอดภยั  (Safety Week) 

เพื่อส่งเสริมให้พนกังานและผู้ เก่ียวข้องตระหนกัถึงความส าคญัในเร่ือง ความ
ปลอดภยัของสภาพแวดล้อมในการท างาน  โดยได้จดัเป็นกิจกรรมสอดแทรก
ความรู้ ให้ทกุคนได้มีสว่นร่วม

รายงานสถิตอุิบัตเิหตุในการท างานปี 2561

การอบรมดบัเพลิงและอพยพหนีไฟ บริษัทสนบัสนนุ และสง่เสริมกิจกรรมด้านความปลอดภยัเพ่ือส่งเสริม
กระตุ้นพนกังานให้ในการสง่เสริมสนบัสนนุให้เกิดองค์ความรู้ ประกอบการปลกู
จิตส านึกรักความปลอดภยั เพ่ือให้สามารถรู้ถึงของความเสี่ยง และปัญหาท่ีเป็น
สาเหตใุห้เกิดอบุตัิเหตใุนการท างานพนกังานได้ อนัจะน ามาซึง่ความส าเร็จใน
การบริหารจดัการด้านความปลอดภยัฯอย่างยัง่ยืน โดยหน่วยงานความ
ปลอดภยัจะเป็นผู้ให้ความรู้ และค าแนะน าในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง 
เป็นการจดัการด้านความปลอดภยัด้วยการปลกูฝังพฤติกรรมการท างานท่ี
ถกูต้อง และความปลอดภยั โดยมีกระบวนการตัง้แตค้่นหาพฤติกรรมเสี่ยงของ
พนกังานและด าเนินการปรับปรุงให้พนกังานมีการเปลี่ยนวิธีการท างานให้
ปลอดภยัขึน้ พร้อมทัง้สง่เสรอมให้มีการน าพฤติกรรมความปลอดภยัท่ีดี มา
ปฏิบตัิกนัจนเป็นวฒันธรรมของบริษัท
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ปี 2560 ปี 2561 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 27 26

ระยอง 30 24 2 5 5 2 3 1 0 0 4 0 44 32

รวม 38 28 11 20 14 9 4 1 0 0 4 0 71 58

หน่วยงำน

จ ำนวนคร้ังทีเ่กิดอุบัติเหตุจำกกำรท ำงำนและระดบัควำมรุนแรง
รวม

ไม่หยุดงำน หยุดงำนไม่เกิน3 วนั หยุดงำนเกิน 3 วนั สูญเสียอวยัวะ/ทุพพล เสียชีวติ ทรัพย์สินเสียหำย

Safety Week 2561

รายงานสถิติอบุตัิเหตใุนการท างาน เม่ือเทียบกนัระหวา่งปี 2561 และ 2560 จะเห็นได้ว่า จ านวนครัง้ที่เกิดอบุตัิเหตจุากการท างาน และระดบัความ
รุนแรง ลดต ่าลง โดยในปี 2561 มีจ านวนครัง้การเกิดอบุตัิเหตรุวม จ านวน 58 ครัง้ ลดลงจากปี 2560 ท่ีมีอบุตัิเหตเุกิดขึน้ 71 ครัง้ (ลดลงร้อยละ 18)



จากเปา้หมายของบริษัท ท่ีมุ่งเน้นให้อบุตัิเหตเุป็น ศนูย์ (Zero Accident) ซึง่เม่ือบริษ ทได้มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตขุองการเกิดอบุตัิเหตภุายใน
สถานท่ีท างาน พบว่า ส่วนท่ีสามารถด าเนินการปรับปรุง เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดอบุตัิเหต ุหรือเกิดขึน้น้อยลง ได้แก่ การพฒันาปรับปรุงด้านความ
ปลอดภยัในการท างานของเคร่ืองจกัร 

หน่วยงานด้านความปลอดภยั ได้ร่วมมือกบัฝ่ายผลิตในการจดัท าแผนงาน เพื่อวิเคราะห์ถึงจดุที่สามารถท าการปรับปรุง โดยเบือ้งต้นโรงงาน
ในเครือได้วางแผนการพฒันาเคร่ืองจกัรเพื่อเพิ่มความปลอดภยัในการท างานไว้ จ านวนทัง้สิน้ 155 ตวั โดยตารางด้านล่างเป็นแผนงานส่วนหนึ่ง
ของบริษัทในเครือ
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แนวทางการพฒันาและปรับปรุงการดแูลเร่ืองความปลอดภัย และสุขภาวะ

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

1 Order Safety Equipment

2 Line C1 Bending Installation Conver 1 Robot

3 Line C2 Forming Installation Sensor 1

Forming Installation Sensor 3

Bending Installation Conver 1 Robot

Forming Installation Sensor 4

Bending Installation Conver 2 Robot

Forming Installation Sensor 2

Bending Installation Sensor 2

7 Line D2 Press Installation Sensor 1

SAFETY AND PRODUCTION

Line D16

5 Line H

4 Line E

Follow up Improvement For Machining (Sensor And Cover)

June July August SeptemberNo. Department Machine Description Amount RemarkMay

Y’2019

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 Order Safety Equipment

Installation Emergency SW.

2 Line B Order Safety Equipment

Installation Emergency SW.

3 Line C Order Safety Equipment

Installation Emergency SW.

No. Department Machine Description Amount

Y'2019

RemarkApril May June July August September

เคร่ืองจกัร No. 

1-2,4-12

เคร่ืองจกัร No. 

15-22,24-30

เคร่ืองจกัร 

No.31,33-35,37,40-

11

15

8

กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภยั



กจิกรรม

ซุ้มบรรษัทภบิาล และ Anti-Corruption

ESG DAY & SAFETY DAY                          
2018
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39ในปี 2561 บริษัทได้จดักิจกรรม ESG DAY & 

SAFETY DAY ขึน้   โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้พนกังานได้มีความรู้
ความเข้าใจ และตระหนกัถงึความยัง่ยืนขององค์กรผ่านการด าเนินการ
ด้าน ESG ทัง้นีย้งัเปิดโอกาสให้พนกังานได้มีสว่นร่วมในการแสดง
แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการด้านความยัง่ยืนผ่านแบบประเมินกิจกรรมฯ  
การประกวดค าขวญั/วาดภาพลดโลกร้อน/ชดุรีไซเคิล  รวมไปถึงการร่วม
เลน่กิจกรรมในซุ้มตา่งๆ และแตล่ะซุ้มกิจกรรมจะแฝงไว้ซึง่ความรู้ 
เก่ียวกบั ESG ด้วย

ซุ้มสิ่งแวดล้อม 
(Environmental)

ซุ้มความปลอดภยั (Safety)

ความเข้าใจเกี่ยวกับ ESG
คิดเป็น 88%

(ผลจากการตอบ
แบบทดสอบความเข้าใจ)

พนักงานเข้าร่วม
มากกว่า 2,000 คน

(ผลจากการลงทะเบียน
เข้าร่วมงาน)



5.4 การมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

บริษัทได้ท าความร่วมมือกบัวิทยาลยัเทคนิค
และสถาบนัการศกึษาหลายแหง่ ในการร่วม
พฒันานกัศกึษาตามระบบทวิภาคีตอ่เน่ืองตัง้แต่
ปี 2553 ต่อเน่ืองจนถึงปัจจบุนั มีนกัศกึษาท่ี
เคยมาฝึกงานแล้วทัง้สิน้ 7,232 คน (ตัง้แตรุ่่น
ท่ี 1 – รุ่นท่ี 17) และกลบัมาร่วมงานกบับริษัท
แล้วทัง้สิน้ 327 คน ซึง่วตัถปุระสงค์ของ
โครงการนีเ้พื่อรับนกัศกึษาเข้าฝึกงานท่ีตรงกบั
สาขาท่ีเรียน โดยบรูณาการเรียนการสอนร่วมกบั
สถานศกึษา และให้โอกาสทางอาชีพ เม่ือเรียน
จบแล้วสามารถกลบัมาร่วมงานกบับริษัทได้โดย
ไม่ต้องผ่านการสมัภาษณ์

จากการด านเนินการดงักล่าว นอกจากเป็นการ
ช่วยเหลือสังคมแล้ว บริษัทยังมีโอกาสได้ รับ
บุคลากรท่ีมีความรู้และทักษะตรงกับความ
ต้องการ ที่เคยผ่านการฝึกงานมาแล้ว 6 เดือน
ถึง 1 ปี กลบัเข้ามาท างาน อีกด้วย
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โครงการศกึษาต่อ ปวส. ป.ตรี ทลบ.

โครงการโรงเรียนในโรงงาน

จากปัญหาการผลิตบคุลากรการศกึษาไม่ตรงกบัความต้องการของภาค
อสุาหกรรม เน่ืองจากสถานศกึษายงัขาดเทคโนโลยีในการผลิตสมยัใหม่ ท าให้
นกัศกึษาท่ีส าเร็จการศกึษาแล้วยงัไม่สามารถปฏิบตัิงานได้จริง ต้องเสียเวลา
เรียนรู้ศกึษางานใหม่ ประกอบกบันกัศกึษาบางคนมีฐานะยากจน การเรียนไป
ด้วยท างานไปด้วยจงึเป็นเร่ืองยาก เพราะขาดแคลนทนุทรัพย์ในการศึกษา

บริษัทได้เลง็เห็นถึงความส าคญั จึงได้ท าความร่วมมือกบัสถานศกึษา
อาชีวศกึษาในการเปิดการเรียนการสอนในระดบั ปวส. และ ป.ตรี ทลบ. โดยให้
สถานศกึษา ใช้ห้องเรียน และ เคร่ืองมืออปุรกรณ์ของบริษัทฯ ในการเรียนการ
สอน

ภาพ แสดงแผนการเปิดการเรียนการ
สอนร่วมกบัสถานศกึษาอาชีวศกึษา
(อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
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การส ารวจผลกระทบจากการด าเนินการต่อชุมชน
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บริษัทได้ด าเนินธรุกิจตามแนวทางความรับผิดชอบตอ่ชมุชน โดยได้ค านึงถึงผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจต่อชมุชนใกล้เคียงจึง
ได้ด าเนินการส ารวจชมุชนเป็นประจ าทกุปี  ทัง้นีเ้พื่อรับฟังข้อคิดเห็น  ปัญหา  ผลกระทบต่างๆ และน ามาหารือร่วมกบัคณะกรรมการ
และผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการก าหนดวิธีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อการอยู่ร่วมกนัอย่างเกือ้กลู

จัดท าแผนช่วยเหลือชุมชน
จากผลส ารวจชมุชนรอบโรงงานในเขตสมทุรปราการ และระยอง 

พบวา่มีข้อร้องเรียนจากเกษตรกรท่ีเช่าพืน้ท่ีของการนิคมในการท า
เกษตร ท่ี อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง โดยชาวบ้านแจ้งวา่ได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของเส้นทางน า้ บริเวณใกล้ๆ กบัโรงงานผลิต
น า้ประปาของบริษัทฯ คณะท างาน ESG จึงได้รับฟังปัญหา และได้
คยุกบัผู้น าชมุชนถึงการแก้ปัญหาร่วมกนัแล้ว ซึง่ขณะนีอ้ยู่ในระหวา่ง
ด าเนินการ

ภาพถ่ายจดุท่ีได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแส้นทางน า้

ล ำดับ

ที่
ปัญหำ / ผลกระทบ แนวทำงแก้ไข ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ษ พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส .ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ผู้รับผิดชอบ

1. ตรวจสอบผลกระทบ ร่วมกบัผูน้ ำชุมชน ทีม ESG

2. หำรือกบัท่ีดิน เทศบำล กำรนิคม เพ่ือหำทำงปรับปรุงแกไ้ข คุณรัชนี คุณประเทือง

3. ขออนุมติัด ำเนินกำร ทีม ESG

4. ด ำเนินกำรตำมแผนงำน ทีม ESG

5. ติดตำมผลกระทบหลงัจำกมีกำรปรับปรุง ทีม ESG

1

แผนกำรแก้ไขปรับปรุงผลกระทบจำกกำรด ำเนนิกำรของบริษทั  จำกรำยงำนผลกำรส ำรวจชุมชน ประจ ำปี 2562

ปัญหำเร่ืองกำรเปล่ียนเสน้ทำงน ้ำ ท  ำ

ให้เกิดกำรกดัเซำะพ้ืนท่ีท ำเกษตรของ

ชำวบำ้น (บริเวณบอ่น ้ำประปำของ

บริษทั)
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• เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม

6.  การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

SNC Group
• การลดผลกระทบการปล่อยของเสียจากการผลิต
• ลดการใช้ทรัพยากรน า้โดยน าหลับมาใช้ซ า้

Environmental management

42

SNC

Reused Water 
20,000 𝑚3

No GHGs release

Electricity 
Reduced by 4%

Increase 
Green area

500 trees =500t/co2

Reduce 
Plastic bottle 
used in event

by 50%

Reused & Recycle
20 Tons

Co2 Reduction
2,000 t/Co2

Environmental Goals 
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6.1 นโยบาย และ กลยุทธ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
43

บริษัทฯ ในเครือ SNC Group ประกอบกิจการผลิตชิน้สว่นอปุกรณ์และประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ชิน้สว่นอปุกรณ์ท่ีใช้ส าหรับยานพาหนะ 
แม่พิมพ์ รวมถึงชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ โดยเน้นผลิตสินค้าและบริการอย่างมีคณุภาพ ตระหนกัถึงความส าคญัของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
ตลอดจนผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมและสงัคม โดยมุ่งเน้นการพฒันา ด าเนินการจดัการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล 
ISO 14001:2015 เพ่ือการเจริญเติบโตของบริษัทฯอย่างยัง่ยืน

ผู้บริหารและพนกังานทกุคนมีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบตัิตามนโยบาย ดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม และระเบียบข้อบงัคบัอ่ืนๆด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัทมีส่วนเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด 
รวมถึงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะบรรลเุปา้หมาย และวตัถปุระสงค์ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ได้วางไว้ 

2. บริษัทฯด าเนินการปลกูฝัง และสร้างจิตส านกึให้กบัพนกังานในองค์กร และผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงสงัคมชมุชน 
ให้มีความตระหนกัถึงความส าคญัในการใช้ทรัพยากรอยา่งรู้คณุคา่ ก่อเกิดเป็นวฒันธรรมอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม

3. บริษัทฯเสริมสร้างความเข้าใจและสนบัสนนุให้ใช้ทรัพยากรและพลงังาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ  ก่อเกิดเป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม หรือสง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสดุ ตลอดจนมีการติดตามประเมินผล และ
ควบคมุการจดัการของเสียท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ

4. บริษัทฯมีการวิเคราะห์ประเดน็ด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการปอ้งกนัปัญหา โดยมีการก าหนดเปา้หมายในการบริหารจดัการเพื่อลดความรุนแรงของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ รวมถึงการก าหนดแนวทางการพฒันาปรับปรุงให้ดีขึน้ตอ่เน่ืองอย่างเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

5. บริษัทฯจะด าเนินการเผยแพร่นโยบายแนวทางปฏิบตัิ ต่อผู้ มีสว่นได้เสียขององค์กร และสาธารณชน

บริษัทจะด าเนินธรุกิจโดยค านงึถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ตอ่สิ่งแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกบริษัท โดยมีกลยทุธ์ท่ีส าคญั คือ
ปลกูฝังจิตส านกึ ปฏิบตัิตามกฎหมาย ในการรักษา และปอ้งกนัการปล่อยมลภาวะสู่สิ่งแวดล้อม ในล าดบัต่อมา บริษัทมีมาตรการด าเนินการลดการ
ใช้พลงังาน วิจยั พฒันา และปรับปรุงกระบวนการผลิต ผลิตภณัฑ์ ให้เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม โดยในอนาคต บริษัทวางแผนที่จะด าเนินธรุกิจ โดยเน้น
การพฒันา และสร้างมลูค่าร่วมกบัชมุชน และด าเนินธรุกิจท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม

1.ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกเน่ืองจากธุรกิจหลกัของบริษัทจะเก่ียวข้องกับเคร่ืองปรับอากาศซึ่งใช้สารท าความเย็นท่ีอาจจะส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลกเราจึงได้มีการพฒันาสินค้าของเราคือสินค้าเคร่ืองปรับอากาศท่ีใช้กบัสารท าความเย็นชนิดใหม่ 
(R32) ซึง่จะช่วยลดผลกระทบต่อการท าลายชัน้โอโซน (Ozone Depletion) และผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อน (Global Warming) 
สอดคล้องกบั The Global Goals for Sustainable Development ซึง่ในปี 2018 บริษัทได้มีนโยบายเพื่อรับมือกบัการ
เปลี่ยนแปลงสภาพถมิูอากาศ (The Global Goal ท่ี 13 - Climate Action) 

โดยบริษัทมีการก าหนดเปา้หมายระยะสัน้ และระยะยาวของแตล่ะโครงการ
1.1  โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาโรงงาน
1.2 โครงการลดการปลอ่ยก๊าซท่ีท าลายชัน้โอโซน 

2.ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใน เพ่ือให้สภาวะแวดล้อมภายในบริษัทมีความน่าอยู่ และมีประสิทธิภาพในการท างาน บริษัทจึงได้ให้
ความส าคญักบัระบบ 5ส.ภายใน มีการรณรงค์ให้พนกังานทกุระดบัให้ความส าคญักบัเร่ืองนี ้
นอกจากนัน้ บริษัทมีการก าหนดเปา้หมายระยะสัน้ และระยะยาวแตล่ะโครงการอ่ืนๆ ได้แก่
ได้มีการจดักิจกรรม 

2.1 เพ่ิมพืน้ท่ีสีเขียว  โครงการ ร่วมใจปลกูต้นไม้ด้วยมือเรา  SNC Green Thumb
2.2 การน าทรัพยากรกลบัมาใช้ใหม่ “หลกั 3 R” ซึง่ประกอบด้วย Reduce, Re-use, และ Recycle
2.3 การลดการใช้ขวดน า้พลาสติก และพลาสติกท่ีใช้ครัง้เดียวทิง้
2.4 การประหยดัการใช้พลงังานแสงสวา่ง

รายงานความยัง่ยืน   ประจ าปี 2561
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ภายในกลุม่บริษัท SNC ค านงึถึงวธีิการในการใช้ทรัพยากรไฟฟา้ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีการติดตัง้ Solar Roof บนหลงัคาโรงงาน ท่ี
จงัหวดัระยอง จ านวนทัง้สิน้ 6 โรงงาน โดยมีเปา้หมายระยะยาวคือ ลดปริมาณคาร์บอนลง 2,000 ตนัคาร์บอน โดย
1. การใช้พลงังานไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ
2. ลสภาระต้นทนุการใช้พลงังานไฟฟา้ของบริษ ท
3. ช่วยลดการสร้างมลภาวะ เน่ืองจากเป็นการผลิตไฟฟา้จากพลงังานสะอาด เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม

โดยบริษัท ได้มีการเก็บข้อมลูการใช้ไฟฟ้าอย่างตอ่เน่ือง พบวา่บริษัทมีต้นทนุการใช้ไฟฟ้าท่ีลดลง

446.2  การอนุรักษ์พลังงาน

ข้อมลูเปรียบเทียบต้นทนุการใช้พลงังานไฟฟา้ ระหวา่งปี 2561 และ 2562

จากการน า Solar Rooftop เข้ามาติดตัง้ บริษัทมีการ
จดัเก็บข้อมลูพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตได้ รวมถึงข้อมลูปริมาณคาร์บอนท่ี
ลดลง โดยปริมาณคาร์บอนท่ีลดได้ตัง้แต่เดือน มกราคม-ธันวาคม 
2561 มีปริมาณเท่ากบั 1,172 ตนัคาร์บอน
โครงการ Solar Rooftop เป็นโครงการระยะยาวของบริษัทท่ี
นอกจากจะช่วยลดผลกระทบด้านมลภาวะจากสิ่งแวดล้อมแล้วยงัชว่ย
เร่ืองต้นทุนด้านพลังงานของบริษัทไปพร้อมกันด้วย ซึ่งจากกราฟ
ด้านล่างจะเห็นได้ว่า บริษัทมีต้นทุนการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงใน
แต่ละเดือน ในปี 2561 โดยทัง้นีบ้ริษัทยังคงมีการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง และเก็บผลลัพธ์ โดยตัง้แต่เดือน มกราคม-พฤษภาคม 
2562 มีปริมาณเท่ากบั 508.8 ตนัคาร์บอน
มีปริมาณเท่ากบั 1,172 ตนัคาร์บอน

2019

2018



ภายในกลุม่บริษัท SNC ได้มีการด าเนินการจดัการด้านการ
บ าบดัน า้ท่ีผ่านการใช้งานจากกระบวนการผลิตโดยสว่นหนึง่ถกูน า
กลบัมาใช้ใหม่และอีกสว่นได้น ามาใช้ในการท่ีโรงงานCooling
สมทุรปราการได้น าน า้ทิง้จากกระบวนการ Brazing มาผ่าน
กระบวนการบ าบดัเพื่อใช้ในระบบชกัโครกในห้องสขุา ทัง้นีบ้ริษัทได้มี
การก าหนดเปา้หมายการน าน า้กลบัมาใช้ใหม่เป็นปริมาตร 20,000
ลบ.ม. ในปี 2561 บริษัทมีการใช้น า้ 171,804 ลบ.ม. สามารถ
บ าบดัน า้ได้ 161,221 ลบ.ม. และมีปริมาณน า้น ากลบัมาใช้ใหม่
10,583 ลบ.ม. เม่ือเทียบกบัปี 2560 ท่ีมีเพียง 3,615 ลบ.ม.
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ในปี 2017 บริษัทในเครือ SNC มีผลสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้าตัง้แต่
เดือน มกราคม – ธันวาคม อยู่ ท่ี  26,652,482 กิโลวัตต์ชั่วโมง โดย
สามารถค านวณเป็นจ านวนเงิน ได้เท่ากบั 103,069,934 บาท
บริษัทจงึได้ก าหนดเปา้หมายการลดใช้ไฟฟ้าลง โดยตัง้เปา้ระยะยาวไว้ให้ลดลง 
ร้อยละ 4 และระยะสัน้ ร้อยละ 2 โดยได้ก าหนดมาตรการ รณรงค์ให้พนักงาน
ทกุคนค านงึถึงการใช้พลงังานอย่างรู้คณุคา่ เช่นให้ปิดไฟ ก่อนเวลาพกัเป็นเวลา
คร่ึงชัว่โมง ปิดไฟในสถานท่ีท่ีไม่ได้ต้องการแสงสว่าง ปดคอมพิวเตอร์ และปิด
เคร่ืองปรับอากาศเวลาพกั และหลงัเลิกงาน ซึง่ได้ก่อเกิดเป็นวฒันธรรมองค์กร 
ท่ีพนกังานทกุคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

นอกจากมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าจากการรณรงค์ บริษัทมีนโยบายในการ
ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ซึ่งได้แก่ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลงัคาโรงงาน จ านวน 3.4 MW

6.3 การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัทในปี 2561

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปี 2018 ลดลงมาอยู่ท่ี 25,675,985 กิโลวตัต์ชัว่โมง โดยสามารถค านวณเป็นจ านวนเงิน ได้เท่ากบั 97,639,210 บาท
สาเหตท่ีุปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงด้วยผลส่วนหนึ่งจากมาตรการทัง้ 2 ท าให้เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2018 กบั 2017 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง 
มา 976,497 กิโลวตัต์ชัว่โมง (ร้อยละ 3.6) หรือเป็นจ านวนเงินท่ีลดลง 5,430,724 บาท (ร้อยละ5.3) ซึง่ผลลพัธ์การด าเนินการได้เกินกว่า
เปา้หมายท่ีก าหนดไว้ โดยในปี 2019 บริษัทยงัคงมีมาตรการด าเนินการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุตอ่ไป

ปรมิำณกำรใช ้

(กโิลวัตช์ัว่โมง)
จ ำนวนเงนิ(บำท)

ปรมิำณกำรใช ้

(กโิลวัตช์ัว่โมง)
จ ำนวนเงนิ(บำท)

26,652,482         103,069,934       25,675,985         97,639,210         

Y2017 Y2018

ปริมาณการใช้น า้ของบริษัทในปี 2561

ตารางเปรียบเทยีบปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ในปี 2562 มีเป้าหมายในการลดการใช้น า้ลง 
5% ปริมาณการใช้น า้ทัง้หมด

หมายเหต ุ  ปริมาณการใช้น า้ลดลงมากเน่ืองจากบริษัทฯ มีการผลิต
น า้ประปาใช้เอง
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จากสภาวะการขาดแคลนน า้ประปาในพืน้ท่ีโรงงานจงัหวดัระยองในช่วงฤดแูล้ง เพ่ือลดความเสี่ยงตอ่การเกิดปัญหาในการผลิตซึง่สง่ผล
กระทบตอ่ลกูค้า และการอปุโภคบริโภคของพนกังานบริษัทฯ จึงลงทนุด าเนินการสร้างแหลง่เก็บน า้ของตนเองที่โรงงานจงัหวดัระยองและติดตัง้
ระบบผลิตน า้ประปาเพ่ือใช้ในกิจการ และเพ่ือช่วยเหลือชมุชนกรณีเกิดภยัแล้ง

สร้างแหล่งเก็บน า้เพื่อประโยชน์ในกรณีขาดแคลนน า้

SNC East
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แหลง่เก็บน า้ด าเนินการสร้างแล้วเสร็จในช่วง ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2560

เพิ่มพืน้ที่สีเขียว  โครงการ ร่วมใจปลูกต้นไม้ด้วยมือเรา  SNC Green Thumb
เน่ืองจากบริษัทอยู่ในธรุกิจอตุสาหกรรม บริษัทจงึให้ความส าคญัเร่ืองการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมากขึน้เร่ือยๆ ตัง้แตปี่ 2560 บริษัทมีการ

ก าหนดเปา้หมายท่ีจะลดบริมาณคาร์บอนในระยะยาว ไว้ท่ี 500 t/Co2 จากการปลกูต้นไม้ใหญ่ และจากกระบวนการผลิต การด าเนินงานอ่ืนของบริษัท
ส าหรับเปา้หมายในระยะสัน้ ก าหนดให้ปลกูต้นไม้
มากกวา่ 500 ต้น 
โดยในปี 2561 บริษัทได้ท าการปลกูต้นไม้ไปทัง้สิน้
ไปแล้วสิน้ 164 ต้นไม้ใหญ่ ทัง้นีไ้ด้มีการปลกูไม้พุ่ม
ขนาดกลางอีกเป็นจ านวนมากกวา่ 1,000 ต้น
โดยมีแผนงานในอนาคตจะจดัเป็นแหลง่เรียนรู้
ทางธรรมชาติ ให้แก่ชมุชนโดยรอบ
ทัง้นีผ้ลลพัธ์ในการเพ่ิมพืน้ท่ีสีเขียวในโรงงาน 
ยงัช่วยเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ รวมถึง
เป็นสถานท่ีพกัผ่อนให้แก่พนกังานในบริษัท 
ได้มาใช้ประโยชน์ร่วมกนั พฒันาคณุภาพชีวิต 
และสร้างบรรยากาศท่ีดีร่วมกนัในการท างาน



ตัน % ตัน %

1 ปริมาณของเสยีทัง้หมด 406.08 100% 1,714.77 100%

2 ปริมาณของเสยีที่ไม่อนัตราย

2.1  น ากลบัมาใช้ใหม่ (Reuse/Recycle) - - 717.69 41.85%

2.2  ก าจดัโดยฝังกลบ - - - -

2.3  คัดแยกประเภทเพ่ือจ าหน่ายต่อ 396.86 97.73% 992.07 57.85%

3 ปริมาณของเสยีที่อนัตราย

3.1  น ากลบัมาใช้ใหม่ (Reuse/Recycle) - -

2.2  ท าลายโดยฝังกลบ - - - -

2.3  วธีิอ่ืนๆ 9.92 2.44% 5.00 0.29%

การจดัการของเสยี-สมทุรปราการ
ปี 2560 ปี 2561

ตัน % ตัน %

1 ปริมาณของเสยีทัง้หมด 5,467.72 100% 4,424.97 100%

2 ปริมาณของเสยีที่ไม่อนัตราย

2.1  น ากลบัมาใช้ใหม่ (Reuse/Recycle) - - - -

2.2  ก าจดัโดยฝังกลบ - - - -

2.3  คัดแยกประเภทเพ่ือจ าหน่ายต่อ 4,907.04 89.75% 4,367.47 98.70%

3 ปริมาณของเสยีที่อนัตราย

3.1  น ากลบัมาใช้ใหม่ (Reuse/Recycle) 9.20 0.17% - -

2.2  ท าลายโดยฝังกลบ - - - -

2.3  วธีิอ่ืนๆ 177.77 3.25% 57.50 1.32%

การจดัการของเสยี-ระยอง
ปี 2560 ปี 2561

SNC 

West สถานที่ก าจัดขยะ
อันตรายเอกชน

187.69

ตัน
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การจัดการวัสดุเหลือใช้
กลุม่บริษัทในเครือ SNC ได้มีการด าเนินการจดัการแยกประเภทของเสยีท่ีเป็นอนัตราย และไม่เป็นอนัตรายออกจากเพื่อด าเนินการ

จดัการก าจดัและน ากลบัมาใช้ซึง่วสัดไุม่ใช้แล้วสว่นใหญ่จะเป็นประเภท เศษเหลก็, อลมิูเนียม, เศษท่อทองแดง , ถงุมือ และเศษผ้าปนเปือ้น
น า้มนั

การจัดการวัสดุไม่ใช้แล้ว (กากอุตสาหกรรม) ปี 2561

SNC 

East

ผู้ประกอบธุรกจิ
รีไซเคิล

5,303.9

ตัน

น ากลับมาใช้ใหม่ (Reuse/recycle)

ของเสียที่ไม่เป็นอันตราย

ของเสียที่เป็นอันตราย

717.69 ตัน

47
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มติสิ ิง่แวดลอ้ม หน่วย มำตรฐำน 2561 2560 หมำยเหตุ

ตนั -

100% -

ตนั - 1,957.83 1,165.85            

100% -

ตนั - 3,502.92 3,356.59            

100% -

ตนั - 212,220.40 5251.45

100% -

ตนั - 19,734.94 12,488.58         

100% -

ตนั - 104.16               

(%) -

ตนั - 63,230.11

(%) -

กกิะจลู - 92,433.55 84,045.34         

100% -

กกิะจลู -

(%) -

กกิะจลู - 92,433.55 86,201.13         

(%) -

ปรมิำณก๊ำซเรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด

ตนัคำรบ์อนได 

ออกไซด์

เทยีบเทำ่

-

ตนั - 6,077.24 5,697.40

100% -

ตนั -

(%) -

ตนั -

(%) -

ตนั - 717.69

(%) -

ตนั - 5,359.55 5,313.61

(%) -

ตนั -

(%) -

ตนั - 62.50 186.11

100% -

ตนั -

(%) -

ตนั - 5.00 8.46

(%) -

ตนั - 9.12

(%) -

ตนั - 0.76

(%) -

ตนั - 57.50 117.77

(%) -

ก๊ำซคำรบ์อนมอนอกไซด์ ppm - 5.38 13.38

ก๊ำซออกไซดข์องไนโตรเจน ppm - 6.20 14.8

ก๊ำซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ mg/Nm
3

- 1.30 1.26

ฝุ่ นละอองรวม mg/Nm
3 <15 1.2 0.9

ลบ.ม. - 171,804.00 2,233,265.94    

100% -

ลบ.ม. - 58,587.16         

(%) -

ลบ.ม. - 10,582.58 3,615.32            

(%) -

ลบ.ม. - 161,221.42 13,840.95         

(%) -

พลงังำนรวมจำกเชือ้เพลงิทกุชนดิ

พลงังำนไฟฟ้ำรวม

3.กำรจัดกำรกำกอตุสำหกรรม

ปรมิำณของเสยีไมอ่ันตรำยทัง้หมด

ฝังกลบ

เผำท ำลำย

1.ปรมิำณวัตดุบิทีใ่ชใ้นกำรผลติ

วัตถุดบิหลกั

วัตถุดบิหลกัทีเ่กดิจำกกำร recycle (ถำ้ม)ี

วัตถุดบิอืน่ (ทองเหลอืง)

2.กำรบรโิภคพลงังำน

กำรใชพ้ลงังำนทกุชนดิ

พลำสตกิ

เหล็ก

อลมูเินยีม

ทองแดง

น ำกลบัมำใชใ้หม่

ขำยใหผู้ก้ ำจัด/ผูรั้บซือ้

อืน่ๆ

4.อำกำศ

5.น ้ำ

ปรมิำณน ้ำทีใ่ชทั้ง้หมด

น ำกลบัมำใชใ้หม่

ขำยใหผู้ก้ ำจัด/ผูรั้บซือ้

อืน่ๆ

ปรมิำณของเสยีทีอ่ันตรำยทัง้หมด

ฝังกลบ

เผำท ำลำย

7.37

คำ่ควำมตอ้งกำรออกซเิจนทำงชวีเคมี 

(BOD5)
mg/l <20 8.94

7.65

ปรมิำณน ้ำทีใ่ชใ้นกระบวนกำรผลติ

ปรมิำณน ้ำทีม่กีำรน ำกลบัมำใชใ้หม่

ปรมิำณน ้ำทิง้ทีผ่ำ่นกำรบ ำบดั

คณุภำพน ้ำณจดุปลอ่ยมคีำ่ pH - 5.5-9.0

คำ่น ้ำมันและไขมันจำกน ้ำทีผ่ำ่นกำรบ ำบดั 

(Grease and Oil)
mg/l <5 1.96

คำ่ควำมตอ้งกำรออกซเิจนทำงเคมี (COD) mg/l <120 33.08

6.ระดบัเสยีง

ระดบัเสยีงเฉลีย่ 8 ชม. ในบรเิวณกำรท ำงำน dB(A) <90 84.1581.955

คำ่โลหะสงักะสใีนน ้ำทิง้ (ZN) mg/l <5 1.810.26

จ ำนวนครัง้ทีม่กีำรร่ัวไหลของสำรเคมี ครัง้ - --

ระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชม. ในบรเิวณกำร

ท ำงำน
dB(A) <140 102.8299.815

4.10

37.00

0.95

9.ขอ้รอ้งเรยีนดำ้นสิง่แวดลอ้มจำกภำยนอก

จ ำนวนขอ้รอ้งเรยีนดำ้นสิง่แวดลอ้มจำก

ภำยนอก
ครัง้ - 1-

จ ำนวนครัง้ทีด่ ำเนนิงำนไมเ่ป็นไปตำม

กฎหมำยสิง่แวดลอ้ม
ครัง้ - --

8.กำรด ำเนนิงำนตำมกฎหมำยสิง่แวดลอ้ม

คำ่ปรับจำกกำรด ำเนนิงำนไมส่อดคลอ้งกับ

กฎหมำยสิง่แวดลอ้ม
บำท - --

7.กำรร่ัวไหลของน ้ำมันและสำรเคมี

ผลการด าเนินการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
ตามตัวชีว้ัด
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บริษัท ได้เลง็เห็นถึงความส าคญัของการพฒันากระบวนการ และ ผลิตภณัฑ์ ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า ซึง่ปัจจบุนั ผู้ผลิตชิน้สว่น
และเคร่ืองท าความเย็นหลายราย ได้ให้ความส าคญัถึงสภาพแวดล้อม และ ผลกระทบต่อจากสาร CFC ซึ่งมีผลกระทบต่อชัน้บรรยากาศ ท าให้เกิด
สภาวะโลกร้อน  บริษัทจงึมุ่งมัน่ท่ีจะปรับปรุงกระบวนการและผลิตภณัฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าอยู่ตลอดเวลา

6.4 นวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตให้เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมโดยการ
เปลี่ยนไป Caulking แทนการ Brazing กบังานผลิตชิน้สว่น
ยานยนต์เพ่ือลดปัญหาความร้อนที่เกิดจากการผลิต
บริษัท มีแผนท่ีจะด าเนินการลดต้นทนุการผลิต โดยการเปลี่ยนจาก 
Brazing เป็น Caulking ซึง่ช่วยลดปัญหาในเร่ือง
1. การขาดแคลนแรงงานท่ีมีทกัษะทางด้าน Brazing
2. ปัญหาด้านคณุภาพ เน่ืองจาก Brazing ต้องใช้แรงงานท่ีมี

ทกัษะสงูในการท างาน
3. ก าลงัการผลิตไม่เพียงพอ

ผลลัพธ์ จากการการพฒันาผลิตภณัฑ์รวม่กบัคูค้่า ท าให้บริษัท 
1. สามารถลดต้นทนุการผลิต โดยสามารถผลิตสินค้าท่ีมี

ประสิทธิภาพ ลดปัญหารอยร่ัวของชิน้งาน 
2. เพ่ิมก าลงัการผลิตขึน้ จากผลิตได้  300 ชิน้ ตอ่คน  เป็น 

1,200 ชิน้ ตอ่เคร่ืองจกัร 
3. ช่วยลดการปลอ่ยมลพิษจากขัน้ตอน Brazing
4. ลดการใช้พลงังาน จากการเช่ือมประกอบชิน้งาน เป็น 

กระบวนการปัม้อดัขึน้รูปแทน ประหยดัแก๊ส และประหยดัน า้
ปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตให้ประหยดัพลงังาน และ เป็น

มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม โดยการเปลี่ยนการ Brazing เป็นการ
Induction (ใช้การเหน่ียวน าความร้อน) กบัการผลิตชดุท่อใน
ระบบปรับอากาศ ซึง่สามารถช่วยลดปัญหาได้ดงันี ้
1. ลดเขม่า และ ฟมูจากการใช้แก๊สในการเช่ือมได้ 100%
2. ลดการใช้พลงังานจาก แก๊ส ซึง่มีผลตอ่การสภาวะโลกร้อน 

โดยเปลี่ยนเป็นลวดน าไฟฟา้ ซึง่ใช้พลงังานน้อยกว่า และไม่
ปลอ่ย CO2 ออกสูช่ัน้บรรยากาศ

ผลลพัธ์ 
1. สามารถลดต้นทนุคา่พลงังานลงได้ 10%
2. ลดอณุภมิูในสถานีปฏิบตัิงานลงได้ประมาณ 3 องศา ท าให้

พนกังาน มีสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดีขึน้
3. ลดอนัตรายจากฟมูท่ีใช้สารเคมีในการเช่ือมผสาน
4. ลกูค้ายอมรับ ชิน้งานมีความสะอาด ปราศจากคราบเขม่า

จาการเช่ือม

Brazing Process

Caulking 
Process

การเช่ือมชิน้งานด้วยการ Caulking

การเช่ือมชิน้งานด้วยการ Induction

Brazing Process

Induction Process
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เคร่ืองดักจับละอองน า้มันจากเคร่ืองจักร

ร่วมกบัลกูค้า Midori พฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อดกัจบัละอองน า้มนัจากการท างานของเคร่ืองจกัร เพ่ือลดปัญหามลภาวะทางอากาศ 
และยงัสามารถน าน า้มนัท่ีดกัจบัไว้ ไปผ่านกระบวนการกรองเพ่ือกลบัมาใช้ใหม่ได้

พัฒนาเคร่ืองปรับอากาศแบบ R32 - SNC Super High EER

เน่ืองจากบริษัทฯ ด าเนินธรุกิจด้านเคร่ืองท าความเย็นมาเป็นเวลานาน จึงได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าในการร่วมออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเร่ิมผลิตและจ าหน่ายตัง้แต่ปี 2557จนถึงปัจจุบนั และบริษัทฯยงัไม่หยุดน่ิงท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ให้กบัสงัคมตอ่ไป

มาตรฐาน SEER ของเคร่ืองปรับอากาศจาก EGAT

ผลลัพธ์ เคร่ืองปรับอากาศรุ่นใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพสงู ประหยดัพลงังาน และใช้สารท าความเย็นท่ีไม่เป็นเป้นอนัตรายต่อชัน้บรรยากาศ เพื่อการอยู่
ร่วมกนัอย่างยัง่ยืน
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ผลลัพธ์ ปัจจบุนั ได้ทดลองใช้งานท่ีบริษัท เอส เอ็น ซี คลูลิ่ง สามารถดกัละอองน า้มนัได้จริงประมาณ 50% เมื่อเทียบจากการเก็บข้อมลูก่อน
ติดตัง้ 



7. การก ากับดูแลกจิการ
นโยบายการก ากับดแูลกจิการ

คณะกรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) 
มัน่ใจว่าการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นปัจจัยส าคญัท่ีแสดงให้เห็นถึง
การมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่ง
ช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผู้ ถือหุ้น ผู้ ลงทนุ ผู้ มีส่วนได้
เสียและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนิน
ธรุกิจและเพ่ือเพ่ิมมลูค่าและสง่เสริมการเติบโตอย่างยัง่ยืนของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาจัดท านโยบายเก่ียวกับ
จรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของ
คณะกรรมการ ผู้บริหารระดบัสงู ฝ่ายจดัการ และพนกังาน ตามระบบ
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี พร้อมทัง้จดัท าคู่มือการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
ของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับ
บริษัทจดทะเบียนมาเป็นแนวทางปฏิบตัิ สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการที่ส าคัญ

คณะกรรมการของบริษัททกุทา่น ประกอบไปด้วยผู้ มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์การท างานจากหลากหลายสาขา 
โดยคณะกรรมการของบริษัทท าหน้าท่ีในการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ
ของบริษัท และพิจารณาให้ความเห็นชอบทิศทางในการด าเนินธรุกิจ 
นโยบาย กลยทุธ์ และเปา้หมายของบริษัทเพ่ือให้ฝ่ายบริหารน าไปใช้
เป็นกรอบในการจดัท าแผนธรุกิจ แผนสนบัสนนุ และงบประมาณเป็น
ประจ าทกุปี โดยได้มีการน าระบบตวัชีว้ดัผลปฏิบตัิงาน (KPI) มาใช้
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน ซึง่ในปี 2560 ท่ีผ่านมาได้มีสว่นร่วมใน
การพิจารณาทบทวนและอนมุตัิวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ของ
บริษัท เพ่ือให้ผู้บริหารและพนกังานมีจดุมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั

คณะกรรมการได้ติดตามดแูลให้มีการน ากลยทุธ์ของบริษัทไป
ปฏิบตัิติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยก าหนดให้มีการ
รายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานและผลประกอบการของ
บริษัทฯ ทกุเดือน ในการประชมุคณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหาร
มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัทให้เป็นไปตามกล
ยุทธ์และทิศทางการด าเนินธุรกิจ  รวมทัง้สร้างระบบการท างานของ
บริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั

คณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าท่ีให้ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้
ของรายงานทางการเงินของบริษัทความเพียงพอของระบบควบคมุ
ภายในการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

1.คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

มีหน้าท่ีก าหนดกลยุทธ์  ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงจดัท าระบบเตือนภยัของความเสี่ยงทกุประเภทเพื่อ
จดัการความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัท่ีสามารถยอมรับได้ให้สอดคล้องกบั
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
มีหน้าท่ีพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีจะได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท รวมทัง้จดัให้มี
กระบวนการท่ีจะท าให้ผู้ ถือหุ้ นมีส่วนร่วมในการสรรหาและแต่งตัง้
กรรมการ และน าเสนอรายช่ือคณะกรรมการให้คณะกรรมการบริษัท
น าเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ แต่งตัง้ รวมทัง้ มีหน้าท่ีพิจารณา
แนวทางก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมทัง้ท่ีเป็นตัวเงิน
และมิใช่ตัวเงิน ของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทในแต่ละปีอย่าง
อิสระและเท่ียงธรรม

คณะกรรมการ ESG
มีหน้าท่ีก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลัก
บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม

2.คณะกรรมการชุดย่อย
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ประธาน นายสาธิต  ชาญเชาวน์กลุ
คณะกรรมการบริษัท

ประธาน ดร.สมชยั  ไทยสงวนวรกลุ
คณะกรรมการบริหาร

ประธาน นายชยัศกัดิ์  องัค์สวุรรณ
คณะกรรมการสรรหา&ค่าตอบแทน

ประธาน นายสามิตต์ ผลิตกรรม
คณะกรรมการ ESG

นายสมบญุ  เกิดหลิน
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

นายสชุาติ  บญุบรรเจิดศรี
คณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

นายสมบญุ  เกิดหลิน
รองประธานกรรมการบริหาร

นายเคนจิ  โคดามะ
รองประธานกรรมการบริหาร

นายสามิตต์ ผลิตกรรม
รองประธานกรรมการบริหาร

นายสรุพล แย้มเกษม
ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร

นายรัฐภมูิ  นนัทปถวี
กรรมการผู้จดัการฝ่ายบญัชี และการเงิน

7.1 โครงสร้างการก ากับดูแลกจิการ 52
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● แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี
● นโยบายการก ากบัดแูลกิจการและผลการปฏิบตัิตามนโยบาย
● นโยบายเก่ียวกบัการดแูลสิ่งแวดล้อมและสงัคมและการปฏิบตัิตาม

นโยบาย
● รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน

แสดงควบคูก่บัรายงานของผู้สอบบญัชีในรายงานประจ าปี
● การเปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการ

ชดุย่อยจ านวน ครัง้ของการประชมุและจ านวนครัง้ที่กรรมการแตล่ะ
ท่านเข้าร่วมประชมุในปีท่ีผ่านมา

● เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู

สิทธิของผู้ถือหุ้น

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส คณะกรรมการดแูลให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูส าคญัที่เก่ียวข้องกบับริษัททัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูท่ี
มิใช่ข้อมลูทางการเงินอย่างถกูต้องครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส โดยการเผยแพร่ข้อมลูผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ และเวบ็ไซต์ของบริษัท โดย
มีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้นกัลงทนุและผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้มีข้อมลูตดัสินใจอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกนัการเปิดเผย
ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูท่ีมิใช่ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญัมีดงันี ้

นอกจากนีบ้ริษัทได้จดัตัง้หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์เพื่อท าหน้าท่ีสื่อสารประชาสมัพนัธ์ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ 
นกัวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ไป ผ่านช่องทางตา่งๆ เช่น บริษัทจดทะบียนพบผู้ลงทนุ การประชมุนกัวิเคราะห์ การประชมุทางโทรศพัท์ การตอบ
ค าถามทางโทรศพัท์และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้รับรางวลัดีเด่นประเภทรางวลับริษัทจดทะเบียนด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ประจ าปี 2561 ในงาน SET 
Awards 2018

53

ในปี 2561 บริษัทได้จดักิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์ดงันี ้
1. การพบปะนกัลงทนุ (Opportunity Day)
บริษัทได้เข้าร่วมงาน Opportunity Day เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานให้แก่นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ และ สื่อมวลชนทราบ โดยในปี 2561 บริษัทได้
เข้าร่วมงาน จ านวน 4 ครัง้ ดงันี ้
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2. การประชุมนกัวเิคราะห์ (Analyst Meeting)
การประชุมนกัวเิคราะห์ หรือ Analyst meeting เป็นการจดัประชุมเพื่อใหข้อ้มูลกบันกัวเิคราะห์มีโอกาสไดรั้บทราบขอ้มูล และสามารถ
สอบถามขอ้มูลและขอ้สงสยัต่างๆ จากผูบ้ริหารไดโ้ดยตรง 
โดยในปี 2561 บริษทัไดจ้ดังาน analyst meeting ทั้งหมด 4 คร้ังดงัน้ี

3. การเย่ียมชมกิจการ (Site Visit)
การจดัเย่ียมชมกิจการ (site visit) หรือการเย่ียมชมโรงงาน จดัขึน้เพ่ือเปิดโอการให้นกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ ท่ีสนใจได้เข้าเย่ียมชมกิจการและการ
ด าเนินงานของบริษัท และยงัเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งกนั โดยในปี 2561 บริษัทได้จดังาน site visit ทัง้หมด 4 ครัง้ดงันี ้
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นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นทกุรายยงัได้รับสิทธิอยา่งเทา่เทียมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัทและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

คณะกรรมการตระหนกัและให้ความส าคญัถึงสิทธิคณะกรรมการตระหนกัและให้ความส าคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้นทกุราย ทัง้นกัลงทนุชาว
ไทย นกัลงทุนต่างประเทศ นกัลงทุนรายย่อย และนกัลงทุนสถาบนั และจะไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการละเมิดหรือ ริดรอนสิทธ์ิของผู้ ถือหุ้น 
รวมถึงไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการจ ากัดโอกาสของผู้ ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทและการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือ หุ้น โดยสิทธิขัน้
พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ การซือ้ขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมลูของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้า
ร่วมประชมุเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อ บริษัท เช่น 
การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพ่ิมทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น

สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิในการรับทราบข้อมลู วนั เวลา สถานท่ีและวาระการประชมุ ตลอดจนข้อมลูทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีต้องตดัสินใจในท่ีประชมุแก่ผู้
ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทนัเวลา โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และวิธีการในการเข้ าร่วมประชมุ การมอบ
ฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชุม รวมถึงขัน้ตอนลงมติ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดงักล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่ วงหน้าก่อนท่ีจะจัดส่ง
เอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุลว่งหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมลูในรูปแบบเอกสารจากบริษัท

สิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น แสดงความเห็น ตัง้ค าถาม ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตดัสินใจในการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัต่าง 
ๆ โดยประธานในท่ีประชมุจดัสรรเวลาให้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและตัง้ค าถามในท่ีประชมุ ในเร่ืองท่ี เก่ียวข้องกับ
บริษัทได้ รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งค าถาม รวมทัง้การเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้  ความสามารถและ
คณุสมบตัิท่ีเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยกรรมการของบริษัททุกคนควรเข้าร่วม
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือตอบค าถามผู้ ถือหุ้นในเร่ืองที่เก่ียวข้อง
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คณะกรรมการก าหนดให้มี “จรรยาบรรณธรุกิจ” เพ่ือให้บคุลากรทกุระดบัได้ยดึถือเป็นหลกัปฏิบตัิงานนัน้ และเพ่ือให้มัน่ใจว่าบคุลากร
ของบริษัทฯ ได้รับทราบนโยบายการด าเนินงานของบริษัทฯ และไม่ปฏิบตัิงานท่ีขดักบันโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ บุคลากรทกุระดบั
จึงต้องเปิดเผยรายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ตามจรรยาบรรณธรุกิจในเร่ืองความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ ดงันี ้

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

● กรรมการและพนกังานพงึหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆอนัเป็นการขดัตอ่ผลประโยชน์ของบริษัท ไม่วา่จะเกิดจากการ
ติดต่อกบัผู้ เก่ียวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คูค้่า ลกูค้า คูแ่ข่งขนั หรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมลูท่ีได้จากการ
เป็นกรรมการ หรือพนกังานในการหาประโยชน์สว่นตน และในเร่ืองการท าธรุกิจท่ีแข่งขนักบับริษัทหรือการท างานอ่ืน
นอกเหนือจากงานของบริษัท ซึง่สง่ผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้าท่ี

● กรรมการและพนกังานพงึละเว้นการถือหุ้นในกิจการคูแ่ข่งของบริษัท หากท าให้กรรมการและพนกังานกระท าการ 
หรือละเว้นการกระท าการท่ีควรท าตามหน้าท่ี หรือมีผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้าท่ี ในกรณีท่ีกรรมการและ
พนกังานได้หุ้นนัน้มาก่อนการเป็นกรรมการและพนกังาน 

● หรือก่อนที่บริษัทจะเข้าไปท าธรุกิจนัน้ หรือได้มาโดยทางมรดก กรรมการและพนกังานต้องรายงานให้ผู้บงัคบับญัชา
ตามล าดบัชัน้ทราบ

1 ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และอย่างสดุความสามารถ และด าเนินการใด ๆ ด้วยความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย
2 รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงสถานการณ์ขององค์กรโดยสม ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
3 รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กร ทัง้ในด้านบวกและลบ ด้วยเหตผุลสนบัสนนุอย่างเพียงพอ
4 ให้ความส าคญัสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นดงันี ้

4.1 สิทธิการซือ้ขายหรือโอนหุ้น
4.2 สิทธิการมีสว่นแบ่งในก าไรของกิจการ
4.3 สิทธิการได้รับข่าวสาร ข้อมลูของกิจการอย่างเพียงพอ 
4.4 สิทธิการเข้าร่วมประชมุเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และ
4.5 เร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษัท 
4.6 สิทธิการรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น
4.7 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในการประชมุผู้ ถือหุ้น

นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
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บริษัทได้เข้าร่วมงาน Opportunity Day เพื่อรายงานผลการด าเนินงานให้แก่นกัลงทนุ
นกัวิเคราะห์ และ สื่อมวลชนทราบ โดยในปี 2561 บริษัทได้เข้าร่วมงาน จ านวน 4 ครัง้ดงันี ้
คร้ังที่ เสนอผลประกอบการ วนั สถานที่

1 ประจ าปี 2560 14 กมุภาพนัธ์ 2561 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

2 ประจ าไตรมาส 1/2561 8 พฤษภาคม 2561 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

3 ประจ าไตรมาส 2/2561 7 สิงหาคม 2561 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

4 ประจ าไตรมาส 3/2561 6 พฤศจิกายน 2561 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

56การพบปะนักลงทุน (Opportunity Day)

การเยี่ยมชมกจิการ (Site visit)
การจดัเย่ียมชมกิจการ (site visit) หรือการเย่ียมชมโรงงาน จดัขึน้เพ่ือเปิดโอการให้นกั

ลงทนุ ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ ท่ีสนใจได้เข้าเย่ียมชมกิจการและการด าเนินงานของบริษัท และยงัเป็นการสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างกนั

โดยในปี 2561 บริษัทได้จดังาน site visit ทัง้หมด 4 ครัง้ดงันี ้

)
ช่องทางการตดิต่อสอบถาม (Contact Us)

บริษัทได้จดัให้มีช่องทางในการติดตอ่สอบถามหน่วยงานตา่งๆโดยตรง ดงันี ้

ข้อมลูผลิตภณัฑ์
นายสามิตต์ ผลิตกรรม
อีเมล์ : samitt@sncformer.com
นายสมบญุ เกิดหลิน
อีเมล์ : somboon@snc-spec.com
นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ
อีเมล์ : somchai-nga@sncformer.com

ติดต่อฝ่ายบุคคล
นายศศิน ลีนะวตั
อีเมล์ : sasin@sncformer.com

ติดต่อเลขานกุารบริษัท
นางสาวรัตนาภรณ์ ลีนะวตั
อีเมล์ : rattanaporn@sncformer.com

ติดต่อนกัลงทุนสมัพนัธ์
นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกลุ
อีเมล์ : sineenart@sncformer.com
นายสรุพล แย้มเกษม
อีเมล์ : surapol@sncformer.com
นายสามิตต์ ผลิตกรรม
อีเมล์ : samitt@sncformer.com
นายรัฐภมิู นนัทปถวี
อีเมล์ : rattapoom@sncformer.com

คร้ังที่ วนั สถานที่
1 17 กมุภาพนัธ์ 2561 เยีย่มชมโรงงาน จงัหวดัระยอง

2 19 พฤษภาคม 2561 เยีย่มชมโรงงาน จงัหวดัระยอง

3 11 สิงหาคม 2561 เยีย่มชมโรงงาน จงัหวดัสมุทรปราการ

4 10 พฤศจิกายน 2561 เยีย่มชมโรงงาน จงัหวดัระยอง
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7.2 การต่อต้านทุจริต คอร์รัปช่ัน
นโยบายการก ากับดแูลกจิการ

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)ยึดมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์ โปร่งใส่และเป็นไปตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทต่อต้านการให้หรือรับสินบนและคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ด้วยตระหนกัดีว่า คอร์รัปชั่นและการให้หรือรับสินบนนัน้
เป็นภยัร้ายแรงที่ท าลายการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทัง้ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วม
ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต” เม่ือวนัท่ี 30
พฤษภาคม 2558 และได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective

Action Coalition Against Corruption Council :
CAC) ในการต่อต้านการทจุริต เม่ือวนัท่ี 16 ตลุาคม 2558

ค าม่ันสัญญา
พวกเราชาว SNC ขอให้ค ามัน่สญัญาวา่

จะปฏิบตัิตนตามข้อบงัคบัของบริษัท, ตามกฎหมาย, ตามจริยธรรม, ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดี
จะร่วมกนัตอ่ต้านและปอ้งกนั ยาเสพติดและการทจุริตคอร์รัปชัน่ ไม่ให้เกิดขึน้ในบริษัทของเราตลอดไป เพ่ือคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ ของพวกเราทกุคน

การแสดงพลัง ปลูกจติส านึกต้านภยัคอร์รัปช่ัน

ยงัเปิดให้บคุคลทัว่ไป สามารถร้องเรียนเม่ือพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานท่ีไม่เหมาะสมหรือขดัต่อจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษัทฯ ต่อกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ จะรับฟังทกุข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และให้ความเป็นธรรมแก่ทกุ
ฝ่าย มีการก าหนดระยะเวลาด าเนินการท่ีเหมาะสม มีการรักษาความลบัและคุ้มครองผู้ ร้องเรียน โดยส่งอีเมล์ถึงประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ bsuchat@yahoo.com

บริษัทมีการจัดกิจกรรมสัปดาห์ Anti-Corruption เพื่อ
อบรม สื่อสาร ให้ความรู้ แก่พนกังาน เก่ียวกบันโยบายต่อต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยมีการจดับอร์ดนิทรรศการ ร่วมเล่นเกมส์ ตอบ
ค าถามชิงรางวลั 

วนัท่ี 6 กันยายน 2561 ผู้บริหารและตวัแทนพนกังานบริษัท เอส
เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) เข้าร่วมงานวนัต่อต้านคอร์รัปชัน่ 
2561ภายใต้แนวคิด  “ คนไทย ตื่นรู้สู้ โกง ”   ณ ภิรัช ฮอลล์
อาคาร ไบเทคเฟส 2 ไบเทค  บางนา กรุงเทพฯ
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วนัท่ี 11 ตลุาคม 2561  บริษัท ฯ  ได้รับการรับรองการตอ่
อายกุารรับรอง โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย ในการ
ต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  โดยคณุสินีนารถ  ไทยสงวนวรกลุ ใน
นามตวัแทนของบริษัท ฯ เข้าร่วมงานรับใบประกาศนียบตัรต่ออายุ
การรับรองโครงการ
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บริษัทมีการประเมินความเสี่ยง ทัง้ปัจจยัความเสี่ยงท่ีมาจากภายนอกและภายในบริษัทและมีการวิเคราะห์เหตกุารณ์ท่ีจะท าให้ปัจจยัท่ี
เป็นความเสี่ยงนัน้เกิดขึน้ผ่านการประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจ าเดือนและน าเสนอคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส
นอกจากนี ้ บริษัทมีการก าหนดให้มีมาตรการในการติดตามเหตกุารณ์ท่ีเป็นสาเหตขุองปัจจยัความเสี่ยง และมาตรการในการลดความเสี่ยง
เหลา่นัน้ โดยบริษัทได้แจ้งให้พนกังานทกุคนท่ีเก่ียวข้องรับทราบและปฏิบตัิตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ ทัง้นี ้ บริษัทมีการ
ติดตามแต่ละหนว่ยงาน ถงึการปฏิบตัิตามแผนการบริหารความเสี่ยงท่ีก าหนดไว้ ผ่านการประชมุระดบัผู้บริหารและระดบัคณะกรรมการอยา่ง
สม ่าเสมอ

การประเมินความเส่ียง (Risk  Assessment)

เลขาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสมบญุ  เกิดหลิน

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

โครงสร้างคณะท างานบริหารความเส่ียง

คณะท างานบริหารความเสี่ยง

Manager & Mini MD

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะท างานจดัการความเสี่ยง ORC West Site
Manager & Mini MD

คณะท างานจดัการความเสี่ยง ORC East Site

การบริหาร
องค์กร

การก ากับ
ดูแล และการ

รายงาน

กระบวนการ
บริหารความ

เส่ียง

ปัจจัย
สนับสนุน

ทกัษะ ความรู้ บคุลากร
เคร่ืองมือต่างๆ
ระบบการบริหารข้อมลู
การสื่อสาร
วฒันธรรมการบริหารความเสี่ยง

การก าหนดวตัถปุระสงค์
การบง่ชีค้วามเสี่ยง

การประเมนิความเสี่ยง
การตอบสนองความเสี่ยง

การติดตาม และการรายงาน

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยม

นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร

กลยทุธ์ในการบริหารความเสีย่ง

คณะกรรมการ

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ

การรายงาน
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7.3 การบริหารความเส่ียง
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แนวทางการบริหารความเส่ียง

.
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● COSO ERM
(การบริหารความเสี่ยงทัง้องค์กร)

2016

2017

2018 - 2020

● Follow up manage risk

residual
(การติดตามจดัการความเสี่ยงที่ยงั
ไม่ได้รับการจดัการ)

●New risk assessment
(การประเมินความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึน้)

● Training & KM

(Knowledge Management)
การอบรม การจดัความรู้เร่ืองการบริหาร
ความเสี่ยง

● Setting the Value to

organization
สร้างเป็นคา่นิยมองค์กร

ความส าเร็จเกิดจากความร่วมมือกันของทุกๆฝ่าย
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การจัดล าดับความเส่ียง ประจ าปี 2017- ไตรมาส 1/2018 
การจัดการความเส่ียง

ความเส่ียงระดับสูง 
และสูงมาก

มีนโยบาย หรือ การ
ลงทนุในโครงการเพ่ือ
จดัการความเสี่ยง

( Project )

ความเสี่ยง
ระดับกลาง และต ่า

ติดตามการปฏิบตัิตาม
แนวทางมาตรการควบคมุ

( Take  Control )

ติดตามการปฏิบตัิอย่าง
ต่อเน่ือง

( Follow up )

SER1 
SER3

OR6

SR7

โอกาสเกิดความเส่ียง ( Likelihood )  

ผล
กร

ะท
บค

วา
มเ
สี่ย

ง 
( I
m
p
a
ct

)  

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

ระดับสูงมาก
(ผลกระทบรุนแรงมากที่สุด)

ระดับสูง
(ผลกระทบรุนแรง)

ระดับปานกลาง
(ผลกระทบไม่รุนแรง)

ระดับต ่า
(ผลกระทบน้อยมาก)

SR5

SR3

SR1

SR4

OR4

SR2

SR6

FCR1 OR1
FR3

FR1

FR2

FCR2
OR3
OR5

FCR3  
FCR5

CR5  
MR5

MR5

CR2

FCR4

CR1

CR3

MR1

MR3

OR2

CR4

MR4

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

ประเภทของความเส่ียง

SR 1 : ความเสี่ยงจากการพึง่พาลกูค้ารายใหญ่
SR 2 : ความเสี่ยงจากการท่ีไม่สามารถหาลกูค้ารายใหม่

งานใหม่เพ่ิมเติมได้
SR 3 : ความเสี่ยงจากการลงทนุในธรุกิจใหม่
SR 4 : ความเสี่ยงจากการท่ีลกูค้าย้ายฐานการผลิต
SR 5 : ความเสี่ยงจากภาวการณ์แข่งขนัท่ีเพิ่มมากขึน้
SR 6 : ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั
SR 7 : ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีท่ีมี

ผลกระทบต่อธรุกิจ

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเส่ียงด้านการปฏบิัตงิาน (Operational Risk) 

OR 1 : ความเสี่ยงจากการเก็งก าไรวตัถดุิบ
OR 2 : ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน / ช่างฝีมือ

ในสายการผลิต
OR 3 : ระบบไฟฟ้าไม่เสถียร ท าให้สายการผลิต

หยดุชะงกั เคร่ืองจกัรเสียหาย
OR 4 : ความเสี่ยงจากการขาดผู้สืบทอดทายาท

ทางธรุกิจ
OR 5 : ความเสี่ยงในโครงการก่อสร้างตา่งๆ
OR 6 : ความเสี่ยงจากบริษัทย่อยมีผลขาดทนุสะสม
ต่อเน่ือง

SR OR
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ประเภทของความเส่ียง

FR 1 : ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

FR 2 : ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ 
FR 3 : ขาดสภาพคลอ่งได้รับคืนเงินภาษีล่าช้า

CR 1 : ความเสี่ยงจากปฏิบตัิไม่สอดคล้องกบันโยบาย
ด้านภาษีอากร

CR 2 : ความเสี่ยงจากการปฏิบตัิไม่สอดคล้องกบั
นโยบายสง่เสริมการลงทนุ

CR 3 : ความเสี่ยงจากการปฏิบตัิไม่สอดคล้องกบั
กฎหมายแรงงาน

CR 4 : ความเสี่ยงจากการปฏิบตัิไม่สอดคล้องกบั
กฎหมายข้อก าหนดโรงงานอตุสาหกรรม

CR 5 : ความเสี่ยงจากการปฏิบตัิไม่สอดคล้องกบั
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์

ความเส่ียงด้านการเงนิ (Financial Risk)
FR CR

ความเส่ียงด้านฝ่าฝืนกฎระเบียบ (Compliance Risk)

ความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชั่น (Fraud Corruption Risk)
FCR

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

FCR 2 : Mini MD & Marketing มีโอกาสตกแตง่
ตวัเลขผลการด าเนินงาน

FCR 3 : ฝ่ายบริหาร & บญัชีการเงิน ความเสี่ยงจากการ
จ่ายเงินสินบนหรือเงินอ านวยความสะดวกให้กบั
เจ้าหน้าท่ีรัฐ

FCR 4 : ความเสี่ยงจากฝ่ายจดัซือ้หรือผู้ อ่ืน เรียกหรือรับ
สินบนหรือประโยชน์อ่ืนใดเป็นการส่วนตวัจากผู้จ าหน่ายหรือ
ผู้ให้บริการ
FCR 5 : ความเสี่ยงจากการให้/รับสินบน ในรูปแบบเงิน
บริจาค

MR
ความเส่ียงด้านสารสนเทศ (MIS Risk )

MR 1 : ความเสี่ยงระบบสารสนเทศหายหยดุชะงกัอนั
เกิดจากเหตกุารณ์ไฟไหม้

MR 2 : ความเสี่ยงจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรืออปุกรณ์
การปฏิบตัิงานขดัข้อง ไม่สามารถท างานได้
ตามปกติ (ในสภาวะปกต)ิ

MR 3 : ความเสี่ยงข้อมลูสารสนเทศสญูหาย
MR 4 : ความเสี่ยงด้านความปลอดภยัในการเข้าถงึ

ข้อมลูของระบบสารสนเทศ
MR 5 : ความเสี่ยงการใช้ซอฟท์แวร์ละเมิดลิขสิทธ์ิ

ความเส่ียงด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม 
( Social Environment Risk)

SER

SER 1 : ความเสี่ยงการถกูร้องเรียนสารเคมีปนเปือ้นลงสู่แหลง่
น า้ชมุชน         
SER 2 : ความเสี่ยงการเกิดอคัคีภยัในโรงงาน
SER 3 : ความเสี่ยงการเกิดอบุตัิเหต ุและข้อร้องเรียนจากน า้
ท่วมขงัหน้าโรงงาน
SER4 : ความเสี่ยง การถกูร้องเรียนจากปัญหาเสียงดงัรบกวน
ชมุชนรอบโรงงานในยามวิกาล

การบริหารความเส่ียงในห่วงโซ่อุปทาน (Risk Management)
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เป้าหมายด้านความเส่ียง

● การบริหารความเส่ียงครอบคลุม
ทุกกระบวนการ 100%
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7.4 Emerging Risk
จากการวิเคราะห์ความเส่ียงที่อาจจะเกดิขึน้ในอนาคต  บริษัทได้ก าหนดแนวทางรองรับความเส่ียงต่างๆ ดังต่อไปนี ้
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มีการก าหนดนโยบาย
และแนวทางประเมนิคู่ค้า

มีการอบรมให้ความรู้ ส่ือสาร
ให้พนักงานในองค์กร และ   
คู่ค้ารับทราบแนวทางปฏบิตัิ
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ผลลัพธ์การบริหาร
ความเส่ียงในปี 2018
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