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วสัิยทศัน ์พนัธกิจ   
วิสัยทศัน ์/ VISION

(SNC: SUPERSTORE)

SNC Superstore เอส เอ็น ซี ศนูยร์วมของผลิตภณัฑ์ และบรกิารแบบครบวงจรในอตุสาหกรรมยานยนต์ เครือ่งท าความเย็น
เครือ่งใชไ้ฟฟา้ และอิเลคทรอนิคส์

พันธกจิ / MISSION

1.ค านึงถึงคุณภาพของสินค้าเป็นอันดับแรก
Quality of products first

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

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

4.ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว
Meet customer needs with speed

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

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

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

8. ยดึม่ันในหลักธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกิจและการก ากับดูแลกิจการทีด่ี
Good Corporate Governance

Quality First

Differentiation

Cost 
Effectiveness

Quick Response

Flexible 
Manufacturing 
System

Focus on 
Products and 
Stakeholders

Service Mind

Good Corporate 
Governance
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1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
บรษัิท เอส เอ็น ซี ฟอรเ์มอร์ จ  ากดั (มหาชน) ส  านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่ 333/3 หมู่ 6 ต  าบลบางเพรยีง อ าเภอบางบอ่ จงัหวดั

สมทุรปราการ 10560 มีบรษัิทในกลุม่ทัง้สิน้ 16 บรษัิท ประกอบดว้ย บรษัิทยอ่ยที่ SNC ถือหุน้โดยตรงจ านวน 7 บรษัิท และ บรษัิทยอ่ยที่ SNC ถือหุน้
ผ่านบรษัิทยอ่ย จ านวน 6 บรษัิท บรษัิทรว่มจ านวน 1 บรษัิท โดยมีกิจการด าเนินอยูใ่นประเทศไทย ปัจจบุนักลุม่บรษิัท มีการประกอบธุรกิจ โดยแบง่
ออกเป็น 4 กลุม่ดงันี ้

กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจ
ประเภท PART

ชิน้ส่วนส าหรับ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจ
ประเภท OEM

ผลิตและประกอบ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจ
ประเภท OTHER

การด าเนินอื่นๆ เช่น
เคร่ืองมือ อุปกรณท์ี่
ประกอบด้วยอลูมิเนียม

บรษัิท เอส เอ็น ซี ฟอรเ์มอร ์จ  ากดั (มหาชน) สาขา 2 (Branch 2)
บริษัทย่อยทางตรง
บรษัิท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลชูั่น จ  ากดั (SPEC)
บรษัิท อิมมอทลั พารท์ จ ากดั (IMP)
บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั (PRD)
บริษัทย่อยทางอ้อม
บรษัิท เอส เอส เอ็ม ออโตเ้มชั่น จ ากดั (SSMA)
บรษัิท อินฟินิตี ้พารท์ จ  ากดั (IPC)

กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจ
ประเภท AUTO

ชิน้ส่วนอุปกรณท์ี่ใช้ส าหรับ
ยานพาหนะ

บรษัิท เอส เอ็น ซี ฟอรเ์มอร ์จ  ากดั (มหาชน) สาขา 2 (Branch 2)
บริษัทย่อยทางตรง
บรษัิท เอส เอ็น ซี คลูลิ่ง ซพัพลาย จ ากดั (COOL)
บรษัิท พาราไดซ์ พลาสติก จ  ากดั (PRD)
บริษัทย่อยทางอ้อม
บรษัิท เอส เอส เอ็ม ออโตเ้มชั่น จ ากดั (SSMA)
บรษัิท อินฟินิตี ้พารท์ จ  ากดั (IPC)

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

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

ลักษณะการประกอบธุรกจิ
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1.1 ผลติภัณฑ์ และบริการ
เอส เอ็น ซี ศนูยร์วมของผลิตภณัฑ์ และบรกิารแบบครบวงจรในอตุสาหกรรมรถยนต,์ เครือ่งท าความเย็น, เครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์

บรษิัทในกลุม่ SNC AUTO PART Metal SheetAutomotive Plastic Part

EA OEM Water HeaterMetal Sheet Electrical Appliances

EA PART Metal SheetAir conditioner Compressor

PLASTIC PART

OTHERS Aluminum PartElectronic Part

ชิน้ส่วนส าหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองปรับอากาศ

ชิน้ส่วนอุปกรณส์ าหรับเคร่ืองปรับอากาศที่ใช้ส าหรับยานพาหนะ

การรับจ้างผลิตและประกอบ เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์

เคร่ืองมือ อุปกรณท์ี่ประกอบด้วยโลหะ เหล็ก อลูมเินียม

HEAT EXCHANGER
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1.2 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท

SNC
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62.6

28.8

8.61

OEM Part Auto Other

1.3 โครงสร้างรายได้ของบริษัท
ในปี 2563 บรษัิทมีการประกอบธุรกิจ แบง่ออกเป็น 4 สายผลิตภณัฑห์ลกั ดงันี ้
2.1 ชิน้สว่นอปุกรณท์ี่ใชส้  าหรบัยานพาหนะ (Auto)
2.2 ชิน้สว่นอปุกรณส์  าหรบัเครือ่งใชไ้ฟฟา้ (Part)

2.2.1 ชิน้สว่นทอ่ทองแดง
2.2.2 ชิน้สว่นโลหะแผ่นขึน้รูป
2.2.3 ชิน้สว่นพลาสติก
2.2.4 อปุกรณแ์ลกเปลี่ยนความรอ้น
2.2.5 ผลิตทอ่ฉนวนกนัความรอ้น

2.3 รบัจา้งผลิตและประกอบเครือ่งใชไ้ฟฟา้ (OEM)
2.4 การด าเนินงานอื่นๆ (Other)

และมีสดัสว่นรายได้ คือ Auto รอ้ยละ 8.6 Part รอ้ยละ 28.8
OEM รอ้ยละ 62.6 Other นอ้ยกวา่รอ้ยละ 1
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นอ้ยกวา่ 1%
การด าเนินงานอื่นๆ

(Others)

62.6%
รบัจา้งผลติ และประกอบเครือ่งใชไ้ฟฟา้

(OEM)

8.6%
ชิน้สว่นอปุกรณท์ี่ใช้
ส  าหรบัยานพาหนะ

(Auto)

28.8%
ชิน้สว่นอปุกรณท์ี่ใช้
ส  าหรบัเครือ่งใชไ้ฟฟา้

(Part)
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2 แนวทางการด าเนินงาน เพือ่ความยั่งยนื
2.1 นโยบายด้านความยั่งยนื

เอส เอ็น ซี มีความมุง่มั่นเรือ่งการพฒันาบคุลากรเพื่อสรา้งนวตักรรม มุง่เนน้การสรา้งคณุคา่ใหก้บัตนเอง องคก์ร รว่มกบัผูมี้สว่นได้
สว่นเสีย  โดยค านึงถึงผลกระทบตอ่ชมุชน และสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือเป้าหมายความยั่งยืนของ การด าเนินกิจการ ภายใตก้ารก ากบัดแูลกิจการที่ดี
ตามหลกับรรษัทภิบาล

2.2 ปรัชญาในการด าเนินงานด้านความยั่งยนื SNC-3Cs
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การด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมั่นคงและยั่งยืน จะตอ้งสรา้งสมดลุกบัผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียทกุภาคสว่นที่มีความเก่ียวขอ้งกบัองคก์รทัง้ภายใน
และภายนอก โดยมีหลกัในการด าเนินธุรกิจดงันี ้

CG  บรหิารภายใตห้ลกับรรษัทภิบาล
CSR ความมุง่มั่นในการด าเนินการดว้ยความรบัผิดชอบตอ่ทกุภาคสว่นตลอดกระบวนการ

Care การด าเนินธุรกิจดว้ยความหว่งใยตอ่สิ่งแวดลอ้มและการด ารงชีวิต

GRI-G4 Index: G4-14 

SET Awards 2020

เม่ือวนัที่ 15 ธันวาคม 2563 คณุlสมชยั ไทยสงวนวรกลุ ประธานกรรมการบรหิาร คณุ
สมชาย งามกิจเจรญิลาภ รองประธานกรรมการบรหิาร และทีมงานเป็นตวัแทนบรษัิทฯ
ขึน้รบัรางวลั

- Best Company Performance Awards
- Outstanding CEO Awards
- Outstanding Investor Relations Awards และ
- Thailand Sustainability Investment (THSI) Awards

ณ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
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2.3 กลยุทธห์ลักด้านความยั่งยนืในการขับเคลื่อนองคก์ร

SNC 2020 Revolution to Sustainability

การด าเนินธุรกิจ
การก ากับดูแล
กิจการทีด่ี

ค านึงถงึสังคม
และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินธุรกิจ โดยเนน้การ
พฒันาบคุลากร เพ่ือรองรบัการ
เปล่ียนแปลง สรา้งมลูคา่

รว่มกบัชมุชน และเป็นมิตรกบั
สิ่งเเวดลอ้ม 

สรา้งการเปล่ียนแปลงท่ีมี
นวตักรรม เพ่ือเสรมิสรา้ง
ความสามารถในการด าเนิน
ธุรกิจขององคก์รอยา่งยั่งยืน            
โดยค านงึถึงผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย

มุง่มั่นเพ่ือสรา้งคณุคา่ตอ่ตนเอง 
องคก์ร และสงัคม ภายใตก้าร

ก ากบัดเูเลกิจการท่ีดี

1. การบรหิารจดัการองคก์รเพ่ือการเปล่ียนแปลง

2. ทบทวนตลอดเพ่ือปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง

3.จดัการบรหิารความเส่ียงรอบดา้น

4.ด าเนินการตามปรชัญาสู่ความยั่งยืน

5. ขบัเคล่ือนกิจกรรมผ่านกลยทุธห์ลกัใน
การขบัเคล่ือนองคก์รสู่ความยั่งยืน

กระบวนการขับเคล่ือนกลยุทธสู่์ความยั่งยนื
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2.4 กรอบการด าเนินงานของบริษัทสู่ความยั่งยนื

GRI-G4 Index: G4-14 

ห่วงโซ่อุปทาน และความเชือ่มโยงของผู้มีส่วนได้เสีย
8
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2.5 แนวทางการด าเนินงานทีส่ าคัญ 9

GRI-G4 Index: G4-14 

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

2015

2017

2016

2018

- พฒันาทกัษะบคุลากร
- พฒันาผลิตภณัฑร์ว่มกบัลกูคา้
- มีการจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม และสงัคม
- ต่ออายสุมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย

ในการต่อตา้นทจุรติ

- พฒันาความรูข้องบคุลากร
- สรา้งนวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ์
- ปลกูฝังค่านิยมดา้นการพฒันา QCDS

- น าแนวทาง ESG มาประยกุตใ์ช้
- วางแนวทางในการพฒันาบคุลากร
- มุ่งเนน้การพฒันากระบวนการภายใน

- โครงการดา้น CSR 
- การปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด CG
- เป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุรติ

รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2563
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GRI-G4 Index: G4-14 

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

2020

- ฝึกอบรมพฒันาความรูแ้ละทกัษะบคุลากร โดย
โครงการฝึกอบรมภายใน และภายนอกองคก์ร

- พฒันา และสรา้งอปุกรณ ์ส าหรบักระบวนการผลิต
- เสรมิสรา้งการจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม และสงัคม

ในห่วงโซอ่ปุทาน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
- ยดึมั่นตามแนวปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย

ในการต่อตา้นทจุรติ

รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2563

2019

- พฒันาความรู ้และทกัษะบคุลากร
- พฒันาต่อยอดผลิตภณัฑด์ว้ยนวตักรรม
- ด าเนินการจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม และสงัคมต่อเน่ือง
- ยดึมั่นตามแนวปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย

ในการต่อตา้นทจุรติ



2.6 การด าเนินงานกับผู้มส่ีวนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง แนวทางปฏิบัติ

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

อิเล็กทรอนิกส์

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

● จา่ยคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร
อยา่งเหมาะสม
● สง่เสรมิใหเ้ติบโตตามสายงานที่
สอดคลอ้งกบัความรูค้วามสามารถ
ของพนกังาน

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

ผู้ถอืหุน้ 
นักลงทุน

● การประชมุสามญัประจ าปี
● รายงานประจ าปี
● กิจกรรมนกัลงทนุพบผูบ้รหิารราย
ไตรมาส

● การรว่มงาน road show

● ผลตอบแทนจากการลงทนุที่ดี
อยา่งตอ่เน่ือง

● มีการก ากบัดแูลกิจการที่ดี
● มีการเปิดเผยขอ้มลูที่เพียงพอ
ตอ่การตดัสินใจลงทนุ

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

ลูกค้า ● การสื่อสารตามแผนงาน
● การพบปะลกูคา้ในแตล่ะสปัดาห์
/ เดือน

● การเขา้พบของลกูคา้ในวาระตา่งๆ
● การส ารวจความพงึพอใจของ
ลกูคา้

●สินคา้มีคณุภาพและจดัสง่ตรง
ตามเวลาในราคาทีเ่หมาะสม

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

ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียมีความส าคญัอยา่งยิ่งตอ่ความยั่งยืนของบรษัิทเพ่ือใหก้ารด าเนินธุรกิจรว่มกบัผู้มีสว่นไดส้ว่นเสียเป็นไปอยา่งเกือ้กลู
จงึไดก้ าหนดวิธีการมีสว่นรว่มกบัผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย และพิจารณาประเด็นทีส่  าคญัไวด้งันี ้
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ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง แนวทางปฏิบัติ

สังคมชุมชน ● รบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้รอ้งเรยีน
การมีสว่นรว่มกบัชมุชนตามแผน
งานของบรษัิท

●การด าเนินธุรกิจไมก่่อใหเ้กิด
ผลกระทบตอ่คณุภาพชีวิตของ
ชมุชน สิ่งแวดลอ้มและสงัคม

●สนบัสนนุกิจกรรมของชมุชน

● ด าเนินโครงการเพื่อชมุชน
ใหก้ารสนบัสนนุในดา้นอาชีพ
การศกึษา และอ่ืนๆ ตามโอกาส

● ติดตามดแูลคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม

คู่ค้า ● การสื่อสารผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกสแ์ละโทรศพัท์

● การประชมุรว่มกบัคูค่า้ตาม
แผนงานบรษัิท

●การคดัเลือกที่เป็นธรรมและ
โปรง่ใส
●เง่ือนไขการช าระเงินเป็นที่ยอมรบั

● ค านึงถึงผลประโยชนร์ว่มกนั
● สรา้งโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์

ความรู ้ ประสบการณ์
และความเช่ียวชาญ

●มีสว่นรว่มและสนบัสนนุในกิจกรรม
สรา้งสรรคข์องคูค่า้อยา่งตอ่เน่ือง

● สง่เสรมินโยบายการแข่งขนัทาง
การคา้อยา่งเสรี และเป็นธรรม

คู่แข่ง ● การด าเนินงานทางธุรกิจ ●ประพฤติปฏิบตัิภายใตก้รอบ
กติกาของการแข่งขนัที่ดี

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

หน่วยงาน
ราชการ

● การจดัสง่รายงานใหก้บัหนว่ยงาน
ราชการ

● การเขา้รว่มในกิจกรรมและ
โครงการของหน่วยงานราชการ

●ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง

●ปฏิบตัิตามกฎหมายและรายงาน
ผลปฏิบตัิงานอยา่งเครง่ครดั

●จา่ยภาษีและคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ
ตามระเบียบและกฎเกณฑท์ี่ภาครฐั
ก าหนด

ส่ือมวลชน ● กิจกรรมนกัลงทนุพบผูบ้รหิาร
รายไตรมาส

● Company visit
● การสมัภาษณต์ามสื่อตา่งๆ

●เปิดเผยขอ้มลูข่าวสารอยา่ง
โปรง่ใส ถกูตอ้ง รวดเรว็

●ปฏิบตัิตอ่สื่อมวลชนทกุแขนงอยา่ง
เป็นธรรมและเทา่เทียม

12

2.6 การด าเนินงานกับผู้มส่ีวนได้เสีย (ต่อ)   

GRI-G4 Index: G4-24, G4-25 
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3.เกีย่วกับรายงาน
3.1 ขอบเขตการรายงาน

รายงานฉบบัปี 2563 นี ้จดัท  าขึน้เพ่ือรายงานผลการด าเนินการดา้นความยั่งยืนของบรษัิท เอส เอ็น ซี ฟอรเ์มอร ์จ  ากัด (มหาชน) และบรษัิทใน
เครอื ระหวา่งปี 2563 – ปี 2564 (ไตรมาสที่ 1) ซึง่ไดร้วบรวมการด าเนินการดา้น เศรษฐกิจ  สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม การก ากบัดแูลกิจการ ตามกรอบ
ในการด าเนินการความยงัยืนทีก่  าหนดไว ้ โดยเนือ้หาและสาระส าคญัในรายงานปี 2563 เป็นการมุง่เนน้การด าเนินการเพื่อตอบสนองการกลยทุธใ์น
การด าเนินธุรกิจ และประเด็นดา้นความยั่งยืน เพ่ือเช่ือโยงการด าเนินการดา้นความยั่งยืนกบัการด าเนินธุรกิจใหมี้ความสอดคลอ้ง

13

GRI-G4 Index: G4-17 , G4-28
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กลุ่มบรษัิท

ทนุจด
ทะเบียนที่
ช าระแลว้
(ลา้นบาท)

ประเภทธุรกิจ
AUTO PART OEM OTHER

บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ากัด (มหาชน) (SNC) 287

สาขา 2 (Branch 2)  

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

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

บริษัท อิมมอทลั พารท์ จ ากดั (IMP) 70 

บริษัท พาราไดซ ์พลาสติก จ ากดั (PRD) 30  

บริษัท เอส เอน็ ซี ครเีอติวิตี ้แอนโทโลจี จ ากดั(SCAN)  835  

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

บริษัท โอดิน พาวเวอร ์จ ากดั (ODIN) 200 

บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท อินฟินิตี ้พารท์ จ ากดั  (IPC) 20  

บริษัท เมอิโซะ เอสเอน็ซี พริซิชั่น จ ากดั (MSPC) 100 

บริษัท เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชั่น จ ากดั (SSMA) 360  

บริษัท อลัทิเมท พารท์ จ ากดั (UMP) 40 

บริษัท ยะลาฟ้าสะอาด จ ากดั (YALA) 150 

บริษัท โอดิน เมียนมาร ์จ ากดั (ODINMM) 1 

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

105 



3.2 ประเดน็ความยั่งยนืทีส่ าคัญ

ประเดน็ทีม่ีนัยส าคัญต่อองคก์ร

ในปี 2563 บรษัิทไดพ้ิจารณา
ประเด็นความยั่งยืนที่ส  าคญัจาก
ด าเนินธุรกิจรว่มกบัผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย
ทกุสว่น ทัง้ภายใน และภายนอกองคก์ร 
ซึง่ไดข้อ้มลูจากการประชมุหรอื
กิจกรรมจากการมีสว่นรว่มกบัผูมี้สว่น
ไดส้ว่นเสีย  เพื่อน ามาวิเคราะหล์  าดบั
ความส าคญัในการจดัการดา้นความ
ยั่งยืนขององคก์ร โดยแกนนอน แสดง
ระดบัผลกระทบ ตอ่องคก์รในดา้น
สงัคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้ม  และ
แกนตัง้ แสดงระดบัผลกระทบตอ่ความ
สนใจของกลุม่ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย ดงั
ตารางและภาพแสดง ตอ่ไปนีใ้น
รูปแบบ Materiality  Matrix 
ดงัตารางภาพตอ่ไปนี้
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GRI-G4 Index: G4-18, G4-19

1

3

24

5

6
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4. การบริหารจัดการดา้นเศรษฐกจิ
Economic management

พฒันาระดบัความพงึพอใจของลกูคา้ 
ทุกรายสูร่ะดบั “A” 

15

ขอ้รอ้งเรยีนจากทุจรติคอรร์ปัชัน่
ในสายโซ่อุปทานเป็น 0

ปรบัเปลีย่นสายการผลติสูเ่ทคโนโลยอีตัโนมตัิ
ภายในปี 2020
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1 สง่มอบผลิตภณัฑท์ี่มีคณุภาพตรงตาม หรอืสงูกวา่ความคาดหมายของลกูคา้ ภายใตเ้ง่ือนไขที่เป็นธรรม
2 ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบรกิารที่ถกูตอ้ง เพียงพอ และทนัตอ่เหตกุารณแ์ก่ลกูคา้ เพ่ือใหล้กูคา้มีขอ้มูลเพียงพอในการตดัสินใจ โดยไมม่ี 
การกลา่วเกินความเป็นจรงิทัง้ในการโฆษณา หรอืในการสื่อสารชอ่งทางอ่ืน ๆ กบัลกูคา้ อนัเป็นเหตใุหล้กูคา้เกิดความเข้าใจผิดเก่ียวกบั
คณุภาพ ปรมิาณ หรอืเง่ือนไขใดๆ ของสินคา้และบรกิาร

3 รกัษาความลบัของลกูคา้และไมน่ าไปใชป้ระโยชนข์องตนเอง หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ
4 ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ดว้ยความรวดเรว็ และจดัใหมี้ระบบและชอ่งทางใหล้กูคา้รอ้งเรยีนเก่ียวกบัคณุภาพของสินค้าและบรกิารได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

กลยุทธด์้านคุณภาพของสินค้า (Quality)

4.1 การบริหารความสัมพันธกั์บลูกค้า

ในการที่จะสรา้งความเช่ือมั่นและความพงึพอใจสงูสดุใหก้บัลกูคา้นัน้  บรษัิทฯ จ าเป็นที่จะตอ้งผลิตสินคา้ที่มีคณุภาพสงูสดุ เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ซึง่บรษัิทไดมี้การจดัท าระบบบรหิารงานคณุภาพทีเ่ป็นมาตรฐานสากลเพ่ือใหก้ารด าเนินงานตามภารกิจและวตัถปุระสงค์
ขององคก์รเกิดการพฒันาคณุภาพอย่างต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดหลกั Plan-Do-Check-Action (PDCA) และระบบ ISO 
ซึง่นอกจากจะท าใหล้กูคา้ไดร้บัสินคา้และบรกิารที่มีคณุภาพตรงตามความตอ้งการแลว้ ยงัท าใหล้กูคา้เกิดความเช่ือมั่นในตวับรษัิทดว้ย

โดยบริษัทจะจัดสรรทรัพยากรทั้งคน เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับธุรกิจนั้นๆเพื่อใหก้ารผลิต สินคา้ที่มีคุณภาพ 
นอกเหนือจากนีย้ังก าหนดนโยบายคณุภาพที่ชดัเจน เพื่อใหพ้นักงานทกุคนน าไปปฏิบตัิ มีการตรวจติดตามผลอยู่ตลอดเวลา เพื่อใหม้ั่นใจว่า
คณุภาพของสินคา้จะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของลกูคา้ในทกุๆขัน้ตอน

นโยบายในการปฏบัิตติ่อลูกค้า  

คุณภาพ คือ ค่านิยมหลักของ SNC เราจะผลิตสินค้าที่ลูกค้าพึงพอใจในคุณภาพและราคา                                                                                  
บนมาตรฐานการผลิตทีท่นัสมัยและปลอดภยัส าหรับ
สภาพแวดล้อม

พนักงานปัจจุบัน ฝึกอบรมหลกัสตูร จิตส  านึกคณุภาพ 
เพ่ือพฒันาความตระหนกัตอ่เรือ่งคณุภาพ

ปลูกฝังค่านิยมดา้นคณุภาพ
ดว้ยการสื่อสารใหพ้นกังาน
ทกุคนตระหนกัถึง
ความส าคญัของปัญหา
คณุภาพที่เกิดขึน้และ
ผลกระทบตอ่ลกูคา้และ
บรษัิททกุวนัจนัทรข์อง
สปัดาห์

เป้าหมายด้านความพงึพอใจของลูกค้า
● ผลการประเมินความพงึพอใจของทกุลกูคา้ อยูใ่นระดบั A

GRI-G4 Index: G4-25, G4-27

พนักงานใหม่ ฝึกอบรมหลกัสตูร กระบวนการควบคมุ
คณุภาพ การใชเ้ครือ่งมือวดั นโยบาย Process 
Reject , Claim ก่อนปฏิบตัิงาน

น าเร่ืองคุณภาพ “Q” มา
เป็นหน่ึงมุมมองในการ
ประเมินสมรรถนะ 
Radar Chart ของ
พนกังาน เพ่ือตุน้ใหเ้กิดการ
พฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง

รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2563
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ปลูกฝังค่านิยม “ไม่รับ ไม่ท า ของเสีย” และ “หยุด เรียก รอ พนักงานที่ปฎิบตัิงานในแต่ละ process ตอ้ง
ปฏิเสธและไมร่บัชิน้งานที่ไมไ่ดค้ณุภาพจาก process ก่อนหนา้มาท าการผลิต หากพบปัญหาจะตอ้งบนัทึกรายละเอียดของปัญหาลงในเอกสาร  
Process Reject Record ระบุรายชื่อผูป้ล่อยชิน้งานที่ไม่ไดคุ้ณภาพจาก process ก่อนหนา้ตนเองซึ่งถือเป็น process reject และแจง้ 
Supervisor ทนัที  กรณีที่งานที่ตนเองท าถกู Process ถดัไป Reject จะถกูตกัเตือน และน ากลบัไปอบรมเพ่ือสรา้งความตระหนกั 7 วนั 

มาตรการ Process reject

มาตรการ Customer Claim

ปลูกฝังค่านิยมด้วยการก าหนดค า ม่ัน
สัญญา Zero Claim และมีการกล่าวค ามั่นสญัญารว่มกันทกุ
เชา้ใน Morning Meeting ผูบ้ริหารและฝ่ายตรวจสอบและประกัน
คณุภาพมีการตรวจติดตามการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง และมีการ
รายงานปัญหาผ่าน Line เปลี่ยนพนักงานจากการผลิตใหไ้ดต้าม
เป้าหมาย เป็นการผลิตที่ใส่ใจคณุภาพสามารถ Self Inspection ได ้
โดยใหฝ่้ายตรวจสอบและประกันคุณภาพมีการตรวจติดตามการ
ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองก าหนดเรื่องปัญหาคณุภาพ เป็นเรื่องส  าคญั
ในการประชมุทกุระดบัตัง้แต่ฝ่ายบริหารถึงระดบัปฏิบตัิการ โดยในปี 
2563 นี ้ไดมี้การน าเทคโนโลยีเขา้มาปรบัใชเ้พ่ิมมากขึน้อยา่งตอ่เน่ือง

ตวัอยา่ง เม่ือพนกังานที่ถกู Process Reject จะตอ้งเขา้รบัการอบรม
ทบทวนกระบวนการควบคมุคณุภาพ 7 วนั ก่อนกลบัไปปฏิบตัิงานใหม่

GRI-G4 Index: G4-25, G4-27

รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2563
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ผลลัพทจ์ากการด าเนินการ

หลั ง จ า ก ก า ร ป ลู ก ฝั ง
ค่านิยมดา้นคณุภาพ และการใช้
มาตรการ Process Reject ท าให้
พนกังานตระหนกัถงึความส าคญั
ต่อการปฏิบัติงานใหมี้คุณภาพ 
และจากด าเนินตามมาตรการ 
Process reject และ Customer 
claim อย่างต่อเน่ืองในปี 2562-
2563 ส่งผลใหส้ถิติดา้นคณุภาพ
ดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง

GRI-G4 Index: G4-25, G4-27

● ตารางแสดงสถิตกิารเคลมปี 2562 เปรียบเทียบกบั ปี 2563

กลยทุธส์  าคญัในการตอบสนองความพึงพอใจของลกูคา้ในเรื่อง
คุณภาพ และ การส่งมอบ คือการเขา้ไปมีส่วนร่วมกับลูกคา้ บริษัท ไดมี้
นโยบายให ้Mini MD และทีมงาน QCQA ที่ดแูลลกูคา้แต่ละรายเขา้พบ
ลกูคา้อยา่งนอ้ยสปัดาหล์ะ ครัง้ ทัง้นีก้ารด าเนินการดงักล่าวยงัส่งผลดีกับ
บรษัิทในดา้นการไดร้บัค  าสั่งซือ้ใหม่ๆ  อีกดว้ย 

● ตารางแสดงสถิตผิลการประเมินความพงึพอใจจากลกูคา้ปี 2562 เปรียบเทียบปี 2563

รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2563

18



1. ปฏิบตัิกบัคูค่า้ซึง่ถือเป็นหุน้สว่นและปัจจยัแหง่ความส าเรจ็ทางธุรกิจที่ส  าคญัดว้ยความเสมอภาคและค านึงถึงผลประโยชนร์ว่มกนั
2. ดดัเลือกคูค่า้เป็นไปอยา่งโปรง่ใส มีระบบ มีมาตรฐาน มีการพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพที่ยั่งยืนกบัคูค่า้และคู่สญัญา
3. มีความเชื่อถือซึง่กนัและกนั
4. ปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบตัิต่อคู่คา้อย่างเคร่งครดั โดยมีการคัดเลือกคู่คา้ที่มีมาตรฐาน มีการเปรียบเทียบราคาก่อนการสั่งซือ้ มีการ

ประเมินคูค่า้โดยใชเ้กณฑท์ี่มีมาตรฐานสากล

กลยุทธใ์นการด าเนินการ

4.2 การมส่ีวนร่วมกับคู่ค้า

เน่ืองจากการด าเนินธุรกิจของ SNC มีสายการผลิตที่หลากหลายเพ่ือรองรบัความตอ้งการของลกูคา้หลายราย ดงันัน้การบริหารทรพัยากร
ทางธุรกิจที่ใชใ้นการผลิตจึงเป็นปัจจยัส  าคญั ปัจจบุนั SNC ไดน้ าระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) มาใชใ้นการบรหิารเพื่อใหเ้กิด
ประสิทธิภาพสงูสดุในการใชท้รพัยากรทางธุรกิจ อีกทัง้ยงัสามารถชว่ยลดปัญหาการสั่งซือ้วตัถดุิบเกินความจ าเป็นได้ นอกจากนี ้เน่ืองจากวัตถดุิ
หลกัเชน่ ทองแดง ซึง่มีปรมิาณการใชจ้  านวนมาก และตอ้งน าเขา้จากตา่งประเทศ ความผนัผวนของราคาจงึเป็นความเสี่ยงหนึ่งซึ่งคณะกรรมการ
บรหิารความเสี่ยงไดป้ระเมินความเสี่ยงนีไ้ว ้และไดว้างแนวทางปฏิบตัิเพื่อลดความเสี่ยงจากการผนัผวนของราคาไวโ้ดย

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

2, การสั่งซืแ้ตล่ะครัง้จะด าเนินการตามแผนการผลิตจากลกูคา้ โดยก าหนดใหมี้การประชมุรว่มกนักบัลกูคา้อยา่งชัดเจน
3. ควบคมุการสั่งซือ้และการบรหิารสินคา้คงคลงัใหมี้ปรมิาณสินคา้คงเหลือนอ้ยที่สดุ
4. ในกรณีที่คูค่า้สั่งจองทองแดงกบัซพัพลายเออร ์และใหบ้รษัิทเป้นผูส้ั่งซือ้ บรษัิทจะสั่งซือ้ทองแดงตามราคาที่ลกูคา้สั่งจอง และใชใ้นการ
ก าหนดราคาขายใหก้บัลกูคา้ เพ่ือลดความเสี่ยงดา้นราคา

และเพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจรว่มกับคู่ค่า มีความเป็นธรรม โปรง่ใส บริษัทไดมี้การทบทวนจรรยาบรรณในการด าเนินธุ รกิจร่วมกับคู่คา้ 
Supplier code of conduct โดยเริม่สื่อสารไปยงัคูค่า้รายส าคญัในปี 2563 และจะมีการตรวจประเมินการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ ตั้งแต่ปี 2563 
นีเ้ป็นตน้ไป เพ่ือสรา้งความยั่งยืนในหว่งโซอ่ปุทาน

นโยบายในการปฏบิัตติ่อคู่ค้า  

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคู่ค้า

19

เป้าหมายด้านการปฏบัิตติ่อคู่ค้า
● การด าเนินธุรกิจดว้ยความโปรง่ใส คอรร์ปัชั่นเป็น 0

GRI-G4 Index: G4-25, G4-27

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทมี
แผนในการเขา้ไปมีสว่นรว่มใน
การพฒันาคูค่า้มากกวา่ 5 ราย 
โดยมีวัตถุประสงคต์่างๆ เช่น 
เพื่อพฒันาระบบคุณภาพและ
การสง่มอบ หรอื การลดตน้ทนุ
ดว้ย VA/ VE ทัง้นี ้ท  าใหคู้่คา้
ไดร้บัประโยชนใ์นเรื่องโอกาส
ทางการค้า  บริ ษัทฯ  ได้รับ
ประโยชนใ์นเรื่องคณุภาพ การ
สง่มอบ และตน้ทนุ ไดด้ียิ่งขึน้

ตวัอยา่งกิจกรรมพฒันาคูค่า้ในดา้นระบบคณุภาพ ปี 2561 
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คุณภาพชีวิต QWL
การฝึกอบรม

5. การจัดการด้านสังคม

ระดับความพงึพอใจ
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5.1 การปฏิบัตดิ้านแรงงานและสทิธิมนุษยชน 
บรษัิทตระหนกัอยูเ่สมอวา่พนกังานทกุคนคือเพื่อนรว่มงาน และเป็นทรพัยากรที่มีค่าต่อการขับเคลื่อนองคก์รไปสู่ความส าเร็จ  บรษัิทจึงให้

การดแูลและการปฏิบตัิที่เป็นธรรมดงันี ้

● เคารพสิทธิในการท างานตามหลกัสิทธิมนษุยชน
● การใหผ้ลตอบแทนและสวสัดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมโดยค านึงถึงหลกัการจงูใจใหพ้นกังานปฏิบตัิงานอยา่งเต็มความสามารถเหมาะสม

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

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

การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

บรษัิทยดึหลกัสิทธิมนษุยชนเป็นหลกัปฏิบตัิรว่มกนั  พนกังานทกุคนจะตอ้งไมก่ระท าการใดๆ หรอืสง่เสริมใหมี้การละเมิดสิทธิมนษุยชนโดย
เครง่ครดั  โดยไดก้ าหนดใหมี้นโยบายและแนวทางในการปฏิบตัิดงันี ้

1. ใหค้วามเคารพต่อสิทธิมนษุยชน   ปฏิบตัิต่อกันดว้ยความเคารพ ใหเ้กียรติซึ่งกันและกัน  และปฏิบตัิต่อกันอย่างเท่ าเทียมโดยไม่แบ่งแยก
ความแตกตา่งในทางกาย จิตใจ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อาย ุสีผิว การศกึษา สถานะทางสงัคมหรอืเรือ่งอ่ืนใด 

2. ใชค้วามระมดัระวงัในการปฏิบตัิหนา้ที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิด การละเมิดสิทธิมนษุยชนในการด าเนิน สอดส่องดแูลเรื่องการเคารพ
สิทธิมนษุยชน

3. สนบัสนนุสง่เสรมิการด าเนินการเพื่อคุม้ครองสิทธิ
4. สื่อสาร เผยแพร่ ใหค้วามรู ้ท  าความเขา้ใจ ก าหนดแนวทาง และการใหก้ารสนับสนุนอ่ืนใด แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในการด าเนินธุ รกิจตลอดห่วงโซ ่

คณุค่าของธุรกิจ ( Business Value Chain) ผูส้่งมอบสินคา้และบริการ (Supplier)  ผูร้บัเหมา ( Contractor )   ตลอดจนผูร้ว่มธุรกิจ ( Joint 
Venture)  เพื่อใหมี้ส่วนรว่มในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม เคารพต่อสิทธิมนษุยชน และปฏิบตัิต่อทกุคนตามหลักสิทธิมนษุยชนตาม
แนวนโยบายนี ้

5. สอดสอ่งดแูลเรือ่งการเคารพสิทธิมนษุยชน ไมล่ะเลยหรอืเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระท าที่เขา้ข่ายละเมิดสิทธิมนษุยชนที่เก่ียวขอ้งกบั เอส เอ็น 
ซี ฟอรเ์มอร ์จ  ากดั มหาชน ตอ้งรายงาน ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบหรอืบคุคลที่รบัผิดชอบทราบและใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง
ตา่งๆ หากมีขอ้สงสยัหรอืขอ้ซกัถามใหป้รกึษากบัผูบ้งัคบับญัชา หรอืบคุคลที่รบัผิดชอบผ่านชอ่งทางตา่งๆที่ก  าหนดให้

6. เอส เอ็น ซี ฟอรเ์มอร ์ จ  ากัด มหาชน และบริษัท ในเครือจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองบุคคลที่แจง้เรื่องการละเมิดสิท ธิมนุษยชน  ที่
เก่ียวขอ้งกบั เอส เอ็น ซี  โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน  หรอืผูท้ี่ใหค้วามรว่มมือในการรายงานการละเมิดสิทธิมนษุยชน ตามที่ เอส เอ็น 
ซี ก าหนดไว ้

นโยบายและการปฏบิัตติ่อพนักงาน
มีการใหผ้ลตอบแทนและสวสัดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมดงันี ้

รถรบัสง่พนกังานใหค้รอบคลมุพืน้ที่พกัอาศยัของพนกังาน 

โรงอาหารที่ถกูสขุลกัษณะในราคาที่เหมาะสมจ าหน่ายที่บรษัิทฯ

เงินชว่ยเหลือการศกึษาของบตุร

ทนุการศกึษา (เรยีนตอ่) ในระดบัตา่ง ๆ ในสถาบนัของรฐับาล

สวสัดิการกองทนุส  ารองเลีย้งชีพ เพ่ือใหพ้นกังานมีเงินเก็บเงินออม

จดัใหมี้การตรวจสขุภาพประจ าปีใหแ้ก่ผูป้ฏิบตัิงาน

โบนสัประจ าปี

สวสัดิการมงคลสมรสส าหรบัพนกังานทกุระดบั

สวสัดิการคลอดบตุรส าหรบัพนกังานทกุระดบั

สวสัดิการเงินชว่ยเหลือกรณีเสียชีวิตของพนกังาน

สวสัดิการครอบครวัเสยีชีวิตส  าหรบัพนกังานทกุระดบั

สวสัดิการคา่เชา่ที่พกัอาศยั

สวสัดิการโครงการรว่มทนุระหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง

รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2563
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ข้อมูลด้านทรัพยากรมนุษย์

5.2 การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

“คน” เป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด
ขององคก์ร บริษัทจึงใหค้วามส าคัญกับการสรา้ง
คน โดยก าหนดกรอบการด าเนินการไว ้3 ประการ
คือสร้างคนเก่ ง  สร ้างวัฒนธรรม และ สร ้าง
ความสุข เพื่อให้พนักงานมีความสามารถและ
เติบโตไปพรอ้มกบัองคก์รบนพืน้ฐานจริยธรรมอนัดี
ตามวัฒนธรรมองคก์รที่ก  าหนดไวแ้ละมีความสุข
ในการท างานซึง่จะน ามาซึ่งความผูกพนัต่อองคก์ร
พร้อมที่จะทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการ
ท างานเพ่ือความส าเรจ็รว่มกนั

เอส เอ็น ซี พัฒนาคน 
คนพัฒนาสังคม

ข้อมูลด้านทรัพยากรมนุษย์
ข้อมูลพนักงานเปรียบเทยีบย้อนหลัง

2559 2560 2561 2562 2563

1 จ านวนพนกังานทัง้หมด 3,023 2,562 1,765 1,816 2,022 
1.1 ชาย 1,437 1,197 831 918 1,028 
1.2 หญิง 1,586 1,365 934 898 994 

2 พนกังานใหมท่ัง้หมด 1,399 849 154 1,169 2,363 
3 พนกังานที่ลาออกจากองคก์รทัง้หมด 883 684 463 277 532 

3.1 พนกังานที่ลาออก มีอายนุอ้ยกวา่ 30 ปี 507 388 254 85 189 
3.2 พนกังานที่ลาออก มีอายตุัง้แต ่30 ปีขึน้ไป 376 296 209 192 343 
3.3 อตัราการลาออกจากองคก์ร (% ของพนกังานทัง้หมด) 32 27 26 15 26 

4 การคลอดบตุร
4.1 พนกังานที่ลาคลอดบตุร 43 48 30 18 17 
4.2 พนกังานที่กลบัมาท างานหลงัจากคลอดบตุร 35 34 25 14 15 
4.3 อตัราการมาท างานหลงัจากคลอดบตุร (%) 57 59 83 77 88 

5 พนกังานผูพ้ิการหรอืผูด้อ้ยโอกาส 3 3 3 4 4 
5.1 ชาย 2 2 2 3 3 
5.2 หญิง 1 1 1 1 1 

รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2563
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23
คุณสมบัตขิองบุคลากรของ SNC ในอนาคต

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

บริษัทมีนโยบายรับนักศึกษาที่เคยฝึกงานในโครงการร่วมกับบริษัทฯ กลับมาท างานเพื่อเสริมสรา้งฐานความรูแ้ล ะทักษะดา้น
เทคโนโลยีจากบคุลากรที่มีความรูแ้ละทกัษะตรงกับสาขางาน โดยนักศึกษาที่รบักลบัมาท างานนัน้ จะมีโอกาสไดร้บัรายไดท้ีสงูกว่ารายได้
เฉลี่ยของตลาดแรงงาน และมีโอกาสในการกา้วหนา้และรบัมอบหมายงานที่ส  าคญัๆ ในสายอาชีพมากกวา่พนกังานทั่วไป  ซี่งในปี 2562-
2563 มีนกัศกึษากลบัมาท างานทัง้สิน้ 48 คน

48 
คน
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สร้างคนเก่ง

บรษัิท ไดส้ง่เสรมิการพฒันาบคุลากรชองบรษัิท โดยใหแ้ต่ละหน่วยงาน ก าหนดความตอ้งการในการฝึกอบรมของหน่วยงานตนเองขึน้มา 
และบรษัิทไดท้  าการวางแผนฝึกอบรม เพื่อเสรมิความรูแ้ละทกัษะที่จ  าเป็นใหแ้ก่พนกังาน  เพ่ือใหเ้กิดความเป็น Multi skills เสรมิความรูใ้หม่ และ
หนา้งานที่หลากหลาย นอกจากนีย้งัเป็นการเพิ่มความสามารถ และประสบการณใ์นการท างานที่นอกเหนือจากหนา้งานของตนเอง และสามารถ
ปฏิบตัิหนา้งานแทนระหวา่งกนั

การอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านทฤษฎี : 
ความรู้เกี่ยวกับการลงข้อมูล 
Income Per Head ใน
ระบบ SAP ที่ถอืว่าเป็นผลประโยชน์
ของพนักงาน เพราะต้องบันทึกยอด
การผลิตที่ตนท าได้ในทุกวนั ซ่ึงผลนี้
จะน ามาใช้ประกอบแบบประเมินผล
การท างาน

การอบรมเสริมสร้างทักษะด้านปฏิบัติ : 
ทักษะในการใช้เคร่ืองจักรในสาย

การผลิต เช่น เคร่ือง Cutting 
เคร่ือง Bending
เคร่ือง CNC เป็นต้น

การอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านทฤษฎี : ความรู้เกี่ยวกับ 9 Basic needs พนักงานเข้าอบรม
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานของตนเองทีเ่ป็นปัจจุบัน และทันสมัยมากขึน้ ทั้งเร่ือง
ระบบ Automation ที่น ามาใช้ในสายผลิต เคร่ืองมืออุปกรณท์ี่จ าเป็นในการท างาน
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ผลจากการพัฒนา Radar Chart : ข้อมูลหลังบัตร
พนกังานทราบขีดความสามารถของตนเอง และสามารถดขูอ้มลูสว่นบคุคลของตนเองไดต้ลอดเวลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

ผลการฝึกอบรมและ
ทดสอบ

ประวัตกิารฝึกอบรม
ทีเ่ป็นปัจจุบัน

ระบบการวัดความสามารถด้วย Radar chart

Radar Chart ถกูน ามาใชเ้ป็นเครือ่งมือสะทอ้นระดบั
ความสามารถของพนกังาน และเพ่ือใหพ้นกังานทราบขีดความสามารถของ
ตนเอง โดยใชห้ลกัสตูรในการประเมิน คือ 9ks (9 Knowledge) และ 
9 Ss (9 Skill) ในการพฒันาตนเอง โดยก าหนดใหพ้นกังานทกุคนตอ้งมี
ความรูแ้ละทกัษะ 9Ks9Ss ครบทกุหลกัสตูร

บรษัิทฯจงึไดน้ า Radar Chart มาใชใ้นประเมินสมรรถนะของ
พนกังาน โดยท าการประเมินปีละ 1 ครัง้ และหลงัการประเมิน บรษัิทฯ จะมี
การพฒันาและฝึกอบรมใหพ้นกังานใหมี้ระดบัความสามารถทีส่งูขึน้ ซึง่
ความสามารถที่สงูขึน้จะสง่ผลตอ่ประสทิธิภาพในการท างาน และสะทอ้น
กลบัมาที่รายไดข้องพนกังานเอง
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ข้อมูลด้านสถติิการฝึกอบรม ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2563

โครงการพัฒนาขีดความสามารถ เพือ่เพิม่ทกัษะความช านาญในหน้างาน เพือ่
ประสิทธิภาพในการท างานทีเ่พิม่ขึน้และลดขอเสียในสายการผลิต

จ ำนวนหลกัสตูรทีจ่ดัอบรม 216

จ ำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย/หลกัสตูร 8

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม  ตำมแผน 680,280

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม  ตำมจริง 228,603

จ ำนวนทีอ่บรมพนกังำน 798

จ ำนวนพนกังำนทัง้หมด 1,916

% อบรมพนกังำน 41.65%

จ ำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย/คน 19.84%

สถิติการฝึกอบรม ปี 2563

2562 2563

501 650

2,357 1,916

72.00% 41.65%

27.56 19.84%

0.2 0.2

0.003% 0.003%

0.07% 0.06%

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม (ลำ้นบำท)

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมเทยีบตอ่ยอดขำยรวมขององคก์ร

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมเทยีบตอ่ก ำไร

รายละเอียด
จ ำนวนรุน่หลกัสตูรทีจ่ดัอบรม

จ ำนวนพนกังำนทัง้หมด

%จ ำนวนพนกังำนทีเ่ขำ้อบรม

จ ำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย/คน

พัฒนาทกัษะงานเช่ือม
ในปัจจบุนักระบวนการเช่ือม (Brazing) มีความส าคญัตอ่ธุรกิจเป็นอยา่งมาก 

และเป็นงานท่ีตอ้งอาศยัทกัษะ และความช านาญในการผลติชิน้งาน บรษัิทไดต้ระหนกั
ถึงความส าคญับคุลากรทางงานเช่ือม จึงไดจ้ดัหลกัสตูรอบรมพฒันาทกัษะงานเช่ือม
ขึน้ เพื่อปอ้งกนัปัญหาคณุภาพและสง่ชิน้งานท่ีมีคณุภาพใหล้กูคา้ตอ่ไป

เบือ้งตน้ไดจ้ดัฝึกอบรมพฒันาฝ่ังสมทุรปราการการไปแลว้กวา่ 54 คน หาก
พนกังานสามารถเชื่อมชิน้งานไดด้ีไมม่ีปัญหาคณุภาพ บรษัิทจะมอบเข็มกลดัเพื่อเป็น
เครือ่งแสดงความสามารถ ดงันี ้A(ระดบัสงูสดุ) B(ระดบักลาง) และ C(ระดบัลา่ง)
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การบริหารทรัพยากรทางธุรกจิอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปัจจุบันที่โลกขับเคลื่อนดว้ยขอ้มลู เพื่อการตัดสินใจ
ต่างๆที่รวดเร็วสรา้งความไดเ้ปรียบในการแข่งขัน ซึ่ง SNC มี
บริษัทในเครือหลายแห่งและตอ้งใชฐ้านขอ้มลูร่วมกัน เพื่อการ
เขา้ถึงขอ้มลูไดร้วดเรว็และแม่นย าและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการ ซึ่งในปี 2560 นี ้บริษัทไดล้งทุนปรบัปรุงระบบ
การจดัการขอ้มลู โดยท าใหบ้รษัิทในเครอื ใชฐ้านขอ้มลูเดียวกัน
เป็น One Network System ซึ่งจะเป็นแนวทางในการไปสู่การ
เป็น Smart Factory 

โครงการพัฒนาระบบการจัดการ 
Big Data เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารจัดการ

SNC

One Network Phase 1

      น   น         น    

    *                      ค                      

*            น   น         น         น น        

One Network Phase 2

*       ERP       น      น     

*     น         ค น                     น  น        
*             ค  ค            น    

One Network Phase 3

*     น         ค น            ค  ค          

*                น    
*             ค           

*              น   

2020

2019

2018

การอบรมหลักสูตร Budget  Control

การน าเอาฟังกช์ั่น  Qlik Sense (ซอฟตแ์วร ์Business 
Intelligence (BI) ท่ีช่วยในการบรหิาร จดัการขอ้มลูตา่งๆ แลว้ท า
รายงานผลออกมาในรูปแบบ แอพลเิคชั่นท่ีสวยงาม โดยแสดงผลผ่านทาง
dashboards และสามารถ ตอบสนองตอ่ผูใ้ชไ้ดง้่ายดว้ยการ Drag 
and Drop) เขา้มาชว่ยในงานดา้นการค านวณ ตรวจสอบและ
ควบคมุงบประมาณของทีมบญัชี

1

2
การประชุม ซักซ้อมแผนกกู้คืนความเสียหาย
(DR: Disaster Recovered)
เปน้การประชมุ ซกัซอ้มเพื่อก าหนดกลยทุธ ์และแนวทาง

ในการจดัการและบรหิารทรพัยากรใหม้ีความพรอ้ม
เมื่อเกิดสภาวะวิกฤต
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ท างานเป็นทมี
ปรบัผงัองคก์รเป้นแบบ Matrix ระหวา่งฝ่ายผลติและ

ฝ่ายสนบัสนนุพรอ้มก าหนดใหส้ว่นงานสนบัสนนุท างานเป็น
ระบบ Center เพ่ือการประสานงานที่ดีและสามารถ
ขบัเคลือนนโยบายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้กวา่เดิม สรา้ง
ระบบเครอืข่าย Internet แบบ One network เพ่ือใหส้ามารถ
ท างานที่ไหนก็ได ้ไมจ่  าเป็นตอ้งนั่งท างานที่ส  านกังานตน้สงักดั 
ท  าใหส้ะดวกตอ่การเขา้ชว่ยเหลอืทีมงานที่ตอ้งการความ
ชว่ยเหลือ

คิดสร้างสรรค ์ใฝ่เรียนรู้ 
เ ปิดโอกาสให้พนักงาน น า เสนอโครงงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ หรือ ปรบัปรุงกระบวนการท างานโดยใหค้ิดค้นหา
วิธีการใหม่ๆ ดว้ยตนเอง หากโครงการไดร้บัการพิจารณา จะท า
ใหพ้นักงานนั้นไดร้บัการปรบัรายไดเ้ป็นกรณีพิเศษ ถือเป็นการ
เปิดโอกาสใหบุ้คลากรรุน่ใหม่ไดแ้สดงความรูค้วามสามารถของ
ตนเอง

จากเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงองคก์รเพ่ือรองรบัเทคโนโลยีและการแข่งขนัในอนาคต บริษัทฯ ไดก้ าหนดค่านิยมเพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบักลยทุธใ์นการด าเนินการ และขบัเคลื่อนคา่นิยมผ่านการบรหิารงานกิจกรรมและการรณรงคอ์ย่างต่อเน่ืองเพื่อปลกูฝังใหก้ับพนักงานทกุ
คนปฏิบตัิจนบรูณาการเป็นวฒันธรรมใหมท่ี่สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจในอนาคตตอ่ไป

การสร้างวัฒนธรรม

สื่อสารใหพ้นกังานทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ และ
ส่งเสริมสนับสนุน ใหพ้นักงานทุกคนพรอ้มต่อการเรียนรู ้ในสิ่ง
ใหม่ๆ  ที่ ตนเองไม่ เคยปฏิบัติมาก่อน  เพื่ อ เสริมสร้าง ขี ด
ความสามารถของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของ
องคก์ร

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

จติใจบริการ
ปลกูฝังใหเ้กิดค่านิยมระดบับุคคลในการช่วยกันท างาน

ใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์โดยไม่ยึดติดกับต าแหน่งหน้าที่ แต่ใหน้ า
ศกัยภาพที่ตนมีเขา้ชว่ยเหลือทีมงาน 

บรษัิทฯ ยงัไดมี้การจดัตัง้ Line Group ตามวตัถปุระสงค์
ตา่งๆ ขึน้ โดยดงึบคุลากรที่มีศกัยภาพและผูบ้รหิารส่วนตา่งๆ เขา้
ในกลุม่ เพ่ือใหเ้กิดความชว่ยเหลือกนัประสานงานกนัได้
ตลอดเวลา
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เพ่ือใหพ้นกังานสามารถปรบัตวัเขา้กบัเทคโนโลยีไดด้มีากยิ่งขึน้ บรษัิทจงึลงทนุสรา้งอาคาร ARAI Academy มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือให้
พนกังานเขา้รบัการฝึกอบรมในสายการผลิตที่ครบขัน้ตอน ไดล้งมือปฏิบตัิจรงิพรอ้มเปิดใหฝึ้กอบรมในไตรมาสแรก ปี 2564

การพัฒนาทกัษะของบุคลากร เพือ่รองรับการเปลี่ยนแปลง

อาคาร ARAI Academy 

SNC สาขาระยอง

และมีแผนด าเนินการขยายผลมาที่ SNC สาขาสมทุรปราการ จดัตัง้เป็น SNC West  Training Center 2021 โดยจะพรอ้มเปิดให้
ฝึกอบรมในไตรมาสที่สอง ปี 2564
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บรษัิทมีการพฒันาปรบัปรุงคณุภาพของน า้ดื่มในบรเิวณโรงงาน ใหพ้นกังานไดมี้น า้ดื่มที่เพียงพอ และมีคณุภาพ ถกูสขุลกัษณะ อีก
ทัง้มีการรณรงคใ์หพ้นักงานช่วยรกัษาสิ่งแวดลอ้มโดยการน าแกว้ของตนเองมาใชล้ดปัญหาการใชว้สัดเุพียงครัง้เดี ยวแลว้ทิง้ และไม่มี
แกว้น า้สว่นกลางที่ใชร้ว่มกนัเพ่ือลดการสมัผสัป้องกนัโรคติดตอ่

บรษัิทไดก้ าหนดเป้าหมายการติดตัง้ตูน้  า้ดื่ม ที่มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึน้ มีการบ ารุงรกัษาอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน (จดุบริการ
น า้ดื่มเปลี่ยนไสก้รองทกุ ๆ 4 เดือน และระบบกรองน า้สว่นกลางเปลี่ยนอปุกรณ/์ตวักรองในระบบปีละ 1 ครัง้)

การปรับปรุงคุณภาพน า้ดืม่ของพนักงาน

การปรับปรุงจุดล้างมือของพนักงาน

มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าดื่มของ
บริษัทอย่างสม ่าเสมอ และผลการตรวจวัดและ
วิเคราะหท์ุกรายการมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานที่
ก  าหนด พนักงานสามารถดื่มน า้จากระบบน า้ดื่ม
ของบรษัิทไดอ้ยา่งปลอดภยั

มีการเพิ่มจดุบรกิารน า้ดื่มมากขึน้ เพื่อใหเ้พียงพอตอ่ความตอ้งการของ
พนักงาน และมีเครื่องท าน ้าแข็งอัตโนมัติที่ผลิตจากน า้ดื่ มของบริษัทซึ่ง
สะอาดและถกูสขุลกัษณะ

มีการเพิ่มจุดล้างมือของพนักงาน ให้
พนักงานไดล้า้งมือก่อนรับประทานอาหาร/
หลังเลิกงาน เพ่ือสุขอนามัยที่ดี และป้องกัน 
ลดความเสี่ยงการติดเชือ้ COVID-19

การปรับปรุงมุมพักผ่อนของพนักงาน
เพ่ิมจดุพกัผ่อนใหเ้พียงพอตอ่ความตอ้งการ และปรบัปรุงใหมี้ความสวยงาม 

ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้

ตูน้  า้ดื่ม ตูท้  าน า้แข็ง

จดุลา้งมือ

มมุพกัผ่อน
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บรษัิทในเครอื SNC (บรษัิท เอส เอ็น ซี คลูลิ่ง ซพั
พลาย จ ากดั) มีการด าเนินการลดการใช ้Solvent โดย
เปลี่ยนมาใชเ้ครือ่ง Ultrasonic และเปลี่ยนมาใชน้ า้ยา
ลา้ง Environ-1 ที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม

ผลการด าเนินการในปี 2563 สามารถลดปรมิาณ
การใช ้Solvent คิดเป็นรอ้ยละ 86 จากเป้าหมายทีต่ัง้ไว้

การปรับปรุงกระบวนการผลิต

เครือ่ง Ultrasonic

ลดการใช้ Solvent

ตดิตัง้เคร่ืองดูดควัน

Lay Out ติดตัง้เครือ่งดดูควนั

ติดตัง้เครือ่งดดูควนัที่เครือ่ง Milling Auto

บรษัิทในเครอื SNC (บรษัิท อิมมอทลั พารท์ จ  ากดั) มีการด าเนินการติดตัง้เครือ่งดดูควนัที่
เครือ่ง Milling Auto ใชด้ดูควนัที่เกิดขึน้จากกระบวนการผลติ เพ่ือไมใ่หพ้นกังานสมัผสักบัมลพิษ
ทางอากาศในการท างาน



กจิกรรมวันเกดิพนักงาน

บรษัิท ไดใ้หค้วามส าคญัตอ่วนัส  าคญั
ของพนกังาน จงึไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมวนัเกิด
ประจ าเดือน มีการมอบเคก้และของขวญัวนัเกิด
ใหแ้ก่พนกังานที่เกิดในเดอืนนัน้ ๆ  เป็นประจ า
ทกุเดือน ๆ ละ 1 ครัง้

รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2563

บริษัทมีการสนับสนุน และเปิดโอกาสใหแ้ก่พนักงาน ในการเข้ารบั
การตรวจสขุภาพประจ าปี โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อใหพ้นักงานไดร้บัรูถ้ึง
สถานะ ปัญหา และความเสี่ยงของแตล่ะบคุคล โดยพนกังานสามารถน า
ผลตรวจสุขภาพมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตตน เพ่ือใหมี้สุขภาพ
ร่างกายที่ดีและแข็งแรง ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้น ร วมถึง
ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการด าเนินชีวิตใหเ้หมาะสม หากพบปัจจัยที่ส่งผล
ตอ่สขุภาพ

ทัง้นีบ้ริษัทมีการก าหนดเป้าหมาย โดยการน าค่าสถิติของการตรวจ
สุขภาพของพนักงาน มาท าการวิเคราะห ์เพื่อขยายผลเป็นกิจกกรรม 
และมีการก าหนดเป้าหมายในแต่ละกิจกรรม  เช่น กิจกรรมเพื่อลด
คอเลสเตอรอล การก าหนดมาตรฐานรา้นอาหารที่ถูกสุขลักษณะ มีน า้
ดื่มที่เพียงพอและถกูสขุลกัษณะ จดัท  าหอ้งออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพที่ดี
ของพนกังาน

ตรวจสุขภาพประจ าปี

บรษัิทไดจ้ดัใหมี้การตรวจสขุภาพ ในวนัที่ 31 ตลุาคม 2563
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บรษัิท ไดมี้การจดัท าส  ารวจคณุภาพชีวิตในการท างาน โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือปรบัปรุงคณุภาพชีวิตการท างานใหด้ียิ่งขึน้  สง่ผลใหพ้นกังาน
มีความสขุและมีแรงจงูใจในการท างานที่ดีขึน้ ซึง่ในปีนี ้บรษัิทไดใ้ชว้ิธีการส ารวจความคิดเหน็แบบ Online เพ่ือลดปรมิาณการใชก้ระดาษ และ
เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการรวมขอ้มลู  ไดผ้ลการส ารวจดงัตอ่ไปนี้

ผลการประเมินคุณภาพชีวิตในการท างานปี 2563

รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2563

จากตาราง คือผลสรุปการประเมินคณุภาพชีวิตในการท างาน ส  าหรบัขอ้ที่มีผลการประเมินนอ้ยที่สดุ ทางบริษัทฯ มีแผนพิจารณาทบทวน
นโยบายและแนวทางการปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มการด าเนินธุรกิจ ผลกระทบ และเศรษฐกิจในภาพรวมตอ่ไป

โครงการส่งเสริมสุขพลานามัยของพนักงานในปี 2563

บรษัิท ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของสขุพลานามยัของพนกังาน ในปี 2563 นี ้จงึไดมี้นโยบายใหมี้การด าเนินการจดัสรา้ง Fitness ส าหรบั
พนกังาน  โดยจดัสรา้ง  Weight Training Room และ Cardio Room เพ่ือใหพ้นกังานไดท้  ากิจกรรมที่ไดอ้อกแรงหรอืเคลื่อนไหวรา่งกาย
หลากหลายรูปแบบ สง่เสรมิการออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอก่อใหเ้กิดผลดตีอ่สขุภาพ รวมทัง้เสรมิสรา้งสมรรถภาพรา่งกายดา้นตา่ง ๆ

Wellness Center
SNC สาขาสมทุรปราการ

สาขาระยอง

Wellness Center
SNC
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ระดับ Mimi MD - Manager (ผู้ประเมิน 29 คน)

ล าดบั ผลการประเมินคะแนนนอ้ยที่สดุ 2 อนัดบั ผลเฉลี่ย
(คะแนนเตม็ 4)

1 รา้นอาหารสวสัดิการ 1.95

2 สถานที่พกัผ่อนภายในบรษัิทฯ 1.96

ล าดบั ผลการประเมินคะแนนมากทีส่ดุ 2 อนัดบั ผลเฉลี่ย
(คะแนนเตม็ 4)

1 ชื่อเสียงและความมั่นคงของบรษัิทฯ 3.28

2 ความเป็นกนัเองของเพื่อนรว่มงาน 3.20

ระดับ พนักงาน-หวัหน้างาน (ผู้ประเมิน 413 คน)

ล าดบั ผลการประเมินคะแนนนอ้ยที่สดุ 2 อนัดบั ผลเฉลี่ย
(คะแนนเตม็ 4)

1 รา้นอาหารสวสัดิการ 1.70

2 สถานที่พกัผ่อนภายในบรษัิทฯ 1.76

ล าดบั ผลการประเมินคะแนนมากทีส่ดุ 2 อนัดบั ผลเฉลี่ย
(คะแนนเตม็ 4)

1 ความเป็นกนัเองของเพื่อนรว่มงาน 3.16

2
หากทา่นตอ้งรบัผิดชอบงานเพ่ิมขึน้เพ่ือแลกกบั
รายไดท้ี่เพ่ิมขึน้ 3.15



5.3 ความปลอดภยัในการท างานและการดูแลสุขภาวะของพนักงาน

บรษัิทใหค้วามส าคญัในเรื่องความปลอดภยัของพนักงาน จึงได ้จดัท านโยบายและ
แผนงาน ดา้นการบริหารจดัการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน โดยมีการติดตั้งเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (AED : Automated External 
Defibrillator) ภายในบรษัิท จดัฝึกอบรมพนกังานใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจทัง้ภาคทฤษฎแีละ
ภาคปฏิบตัิการช่วยฟ้ืนคืนชีพ CPR และการใชเ้ครือง AED เพื่อใหพ้นักงานไดเ้รียนรูก้าร
ตอบสนองที่ถูกตอ้งในสถานการณ์ฉุกเฉินที่เป็นอันตรายต่อชีวิต เน้นการช่ วยชีวิตขั้น
พืน้ฐาน  และทักษะที่จ  าป็นในสถานการณต์่าง ๆ บริษัทมีการส่งเสริมใหพ้นักงานและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งตระหนกัถึงความส าคญัในเรือ่ง การดแูลสขุภาพและความปลอดภัยในที่ท  างาน  
หากเกิดเหตกุารณไ์ม่คาดฝันขึน้ พนักงานขององคก์รจะตอ้งสามารถควบคมุสถานการณ์
และรบัมือได้

บริษัทสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมดา้นความปลอดภัยเพื่อส่งเสริมกระตุน้
พนกังานในการสง่เสรมิสนบัสนนุใหเ้กิดองคค์วามรู ้ประกอบการปลกูจิตส  านึกรกัความ
ปลอดภยั เพื่อใหส้ามารถรูถ้ึงของความเสี่ยง และปัญหาที่เป็นสาเหตใุห้เกิดอบุตัิเหตใุน
การท างานพนักงานได้ อันจะน ามาซึ่งความส าเร็จในการบริหารจัดการดา้นคว าม
ปลอดภยัฯอยา่งยั่งยืน โดยหน่วยงานความปลอดภยัจะเป็นผูใ้หค้วามรู ้และค าแนะน าใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง เป็นการจัดการดา้นความปลอดภัยดว้ยการปลูกฝัง
พฤติกรรมการท างานที่ถูกตอ้ง และความปลอดภัย โดยมีกระบวนการตั้งแต่คน้หา
พฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานและด าเนินการปรับปรุงใหพ้นักงานมีการเปลี่ยนวิธีการ
ท างานใหป้ลอดภัยขึน้ พรอ้มทัง้ส่งเสรอมใหมี้การน าพฤติกรรมความปลอดภัยที่ดี มา
ปฏิบตัิกนัจนเป็นวฒันธรรมของบรษัิท

รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2563

การอบรมปฏบัิตกิารช่วยฟ้ืนคืนชีพ CPR
และการใช้เคร่ือง AED
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การอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

รายงานสถติอุิบัตเิหตุในการท างานปี 2563

หน่วยงาน

จ านวนครัง้ที่เกิดอบุตัิเหตจุากการท างานและระดบัความรุนแรง
รวม

ไมห่ยดุงาน
หยดุงานไมเ่กิน3

วนั
หยดุงานเกิน 3 วนั

สญูเสียอวยัวะ/
ทพุพลภาพ

เสียชีวิต ทรพัยส์ินเสียหาย

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562

สมทุรปราการ 8 6 7 6 5 7 0 0 0 0 0 0 20 19
ระยอง 34 24 15 6 15 8 3 0 0 0 10 3 77 41
รวม 42 30 22 12 20 15 3 0 0 0 10 3 97 60

รายงานสถิติอบุตัิเหตใุนการท างาน เม่ือเทียบกนัระหวา่งปี 2562 และ 2563 จะเห็นไดว้า่ จ  านวนครัง้ที่เกิดอบุตัิเหตจุากการท างาน 
และระดบัความรุนแรงเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากการขยายตวัของกิจการท าใหโ้อกาสทีพ่นกังานจะไดร้บัอนัตรายจากการท างานในโรงงานก็ยิ่ง
สงูขึน้ดว้ย โดยในปี 2564 บรษัิทจะจดัท ามาตรการดา้นความปลอดภยัใหม้ากขึน้เพ่ือลดสถิติและความรุนแรงของอบุัติเหตใุนการท างาน



สถานการณโ์รคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2563

ตรวจคัดกรอง COVID -19 เชิงรุก

รณรงคใ์หค้วามรู้เกีย่วกับไวรัสโคโรนา

บรษัิทไดเ้ปิดโรงงานผลิตหนา้กากอนามยัเพ่ือมีสว่นรว่มสูภ้ยั
ไวรสัโคโรนา COVID-19 ผลิตมอบแก่หน่วยงานภาครฐัตา่ง ๆ  และ
ด าเนินการแจกหนา้กากอนามยัใหก้บัพนกังานในบรษัิททกุคน 
เพ่ือใหพ้นกังานไดส้วมใสห่นา้กากอนามยัที่มีมาตรฐาน สามารถ
ป้องกนัเชือ้โรคไดมี้ประสิทธิภาพ  (โดยแจกหนา้กากอนามยัใหแ้ก่
พนกังาน คนละ 6 ชิน้/ สปัดาห ์อยา่งตอ่เน่ือง)  

จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดไวรสัโคโรนา COVID -19 
บรษัิทไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญักบัสถานการณ์ที่เกิดขึน้ 
มีการจดักิจกรรมรณรงค ์จดัท าสื่อการเรยีนรูแ้นวปฏิบตัใินการ
ป้องกนัตนเอง อพัเดทสถานการณใ์หพ้นกังานเขา้ถึงอยู่เสมอ 
รวมถึงจดัท  านโยบาย และประกาศมาตรการตา่ง ๆ  มีการ
จดัหาอปุกรณว์ดัอณุหภมิู หนา้กากอนามยั เจลแอลกอฮอล ์
น า้ยาฆ่าเชือ้ใชภ้ายในบรษัิทเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัแก่
พนกังานทกุคน อยา่งเขม้งวด

แจกหน้ากากอนามัยใหพ้นักงาน

บรษัิทใหค้วามส าคญัในการป้องกนั และลดความเสี่ยง
ของการแพรก่ระจายของไวรสั จงึไดจ้ดัใหมี้การตรวจหาเชือ้ 
COVID -19 เชิงรุกกบัพนกังาน โดยมีการคดักรอง และสุ่มผู้
มีโอกาสสมัผสัเชือ้ไวรสั เพ่ือเขา้รบัการตรวจ

ตรวจหาเชือ้ดว้ยวิธี RT-PCR หรอื 
Reverse transcription polymerase 
chain reaction

บรษัิทจงึไดต้รวจคดักรองโควิด-19 เชิงรุก (ครัง้ที่ 1) โดยการคดัเลือกพนกังานที่อาศยัอยูใ่นพืน้ที่
เสี่ยง/แออดั หรอืไดเ้ดินทางไปในพืน้ที่เสี่ยง จ  านวน 710 คน ผลการตรวจคือ ไมพ่บเชือ้ในพนกังาน ทัง้ฝ
ที่ตัง้บรษัิทในจงัหวดัระยอง และจงัหวดัสมทุรปราการ
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5.4 การมีส่วนร่วมกับชุมชนเพือ่ให้ชุมชนสามารถพึง่ตนเองได้อยา่งยั่งยนื

บริษัทไดท้  าความรว่มมือกับวิทยาลัยเทคนิคและสถาบนัการศึกษา
หลายแหง่ ในการรว่มพฒันานักศึกษาตามระบบทวิภาคีต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 
2553 ตอ่เน่ืองจนถึงปัจจบุนั มีนกัศกึษาที่เคยมาฝึกงานแลว้ทัง้สิน้  8,867
คน (ตัง้แต่รุ่นที่ 1 – รุน่ที่ 20) และกลบัมาร่วมงานกับบริษัทแลว้ทัง้สิน้ 
385 คน ซึง่วตัถปุระสงคข์องโครงการนีเ้พ่ือรบันกัศกึษาเข้าฝึกงานที่ตรง
กบัสาขาที่เรยีน โดยบูรณาการเรียนการสอนรว่มกับสถานศึกษา และให้
โอกาสทางอาชีพ เม่ือเรียนจบแลว้สามารถกลบัมาร่วมงานกับบริษัทได้
โดยไมต่อ้งผ่านการสมัภาษณ ์ 

จากการด านเนินการดังกล่าว นอกจากเป็นการช่วยเหลือสังคมแล้ว 
บริษัทยังมีโอกาสได้รับบุคลากรที่มีความรูแ้ละทักษะตรงกับความ
ตอ้งการ ที่เคยผ่านการฝึกงานมาแลว้ 6 เดือนถึง 1 ปี กลบัเขา้มาท างาน 
อีกดว้ย

โครงการศึกษาต่อ ปวส. ป.ตรี ทลบ.

โครงการโรงเรียนในโรงงาน

จากปัญหาการผลิตบุคลากรการศึกษาไม่ตรงกับความตอ้งการ
ของภาคอสุาหกรรม เน่ืองจากสถานศึกษายังขาดเทคโนโลยีในการ
ผลิตสมัยใหม่ ท  าใหน้ักศึกษาที่ส  าเร็จการศึกษาแลว้ยงัไม่สามารถ
ปฏิบัติงานไดจ้ริง ตอ้งเสียเวลาเรียนรูศ้ึกษางานใหม่ ประกอบกับ
นกัศกึษาบางคนมีฐานะยากจน การเรยีนไปดว้ยท างานไปดว้ยจงึเป็น
เรือ่งยาก เพราะขาดแคลนทนุทรพัยใ์นการศกึษา

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ จึงได้ท  าความร่วมมือกับ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาในการเปิดการเรียนการสอนในระดับ ปวส. 
และ ป.ตรี ทลบ. โดยใหส้ถานศึกษา ใชห้อ้งเรียน และ เครื่องมืออุ
ปรกรณข์องบรษิัทฯ ในการเรยีนการสอน

ภาพ แสดงแผนการเปิดการเรยีนการสอนรว่มกบัสถานศกึษาอาชีวศกึษา

รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2563

หมายเหต ุจ  านวนสามารถเปลี่ยนแปลงได้
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การส ารวจผลกระทบจากการด าเนินการต่อชุมชน

บรษัิทไดด้  าเนินธุรกิจตามแนวทางความรบัผิดชอบตอ่ชมุชน โดยไดค้  านึงถึงผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจต่อชมุชนใกลเ้คียงจึง
ไดด้  าเนินการส ารวจชมุชนเป็นประจ าทกุปี  ทัง้นีเ้พื่อรบัฟังขอ้คิดเห็น  ปัญหา  ผลกระทบต่างๆ และน ามาหารื อรว่มกับคณะกรรมการ
และผูท้ี่เก่ียวขอ้งในการก าหนดวิธีการปรบัปรุงแกไ้ขเพ่ือการอยูร่ว่มกนัอยา่งเกือ้กลู

จัดท าแผนช่วยเหลือชุมชน จากผลส ารวจชมุชนรอบโรงงานในเขตสมทุรปราการ พบว่ามี
ขอ้รอ้งเรยีนจากชมุชนบรเิวณรอบใกลเ้คียงโรงงานรศัมี 1 ก.ม. ที่ อ.
บางบอ่ จ.สมทุรปราการ โดยชาวบา้นแจง้ว่าไดร้บัแจง้จากการทรุด
ตวัของพืน้ดินท าใหเ้กิดการช ารุดของก าแพงบริษัทซึ่งอาจก่อใหเ้กิด
อนัตรายตอ่ผูอ้ยูอ่าศยับรเิวณนัน้ได ้ ทางคณะท างาน ESG จงึไดร้บั
ฟังการแจง้ปัญหา และไดด้  าเนินการแกไ้ขปรบัปรุงใหเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2563

37

ภาพถ่ายจดุที่ไดร้บัแจง้การช ารุดของก าแพงบรษัิท

ภาพถ่ายกหลงัแกไ้ขก าแพงของบรษัิทที่ช  ารุด



• เทคโนโลยเีพือ่สิ่งแวดล้อม

6.  การจัดการดา้นส่ิงแวดล้อม

SNC Group
• การลดผลกระทบการปล่อยของเสียจากการผลิต
• ลดการใช้ทรัพยากรน า้โดยน าหลับมาใช้ซ า้

Environmental management

GRI-G4 Index: G4-14 

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 กลยุทธด์้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
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GRI-G4 Index: G4-15 

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

ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนมีความมุง่มั่นที่จะปฏิบตัิตามนโยบาย ดงัตอ่ไปนี้

1. บรษิัทฯ จะปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดดา้นสิง่แวดลอ้ม และระเบียบขอ้บงัคบัอ่ืนๆดา้นสิ่งแวดลอ้มที่บรษัิทมีสว่นเก่ียวขอ้งอยา่งเครง่ครดั 
รวมถึงมีความมุง่มั่นที่จะบรรลเุป้าหมาย และวตัถปุระสงคท์างดา้นสิ่งแวดลอ้มที่บรษิัทฯ ไดว้างไว ้

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

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

4. บรษิัทฯมีการวิเคราะหป์ระเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้ม มุง่เนน้การป้องกนัปัญหา โดยมีการก าหนดเป้าหมายในการบรหิารจดัการเพือ่ลดความรุนแรงของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ รวมถึงการก าหนดแนวทางการพฒันาปรบัปรุงใหด้ีขึน้ตอ่เน่ืองอยา่งเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

5. บรษิัทฯจะด าเนินการเผยแพรน่โยบายแนวทางปฏบิตัิ ตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สียขององคก์ร และสาธารณชน

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

1.ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มภายนอกเน่ืองจากธุรกิจหลักของบริษัทจะเก่ียวขอ้งกับเครื่องปรบัอากาศซึ่งใชส้ารท าความเย็นที่อาจจะส่งผล
กระทบตอ่การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลกเราจึงไดมี้การพฒันาสินคา้ของเราคือสินคา้เครื่องปรบัอากาศที่ใชก้ับสารท าความเย็นชนิดใหม ่
(R32) ซึง่จะชว่ยลดผลกระทบตอ่การท าลายชัน้โอโซน (Ozone Depletion) และผลกระทบต่อสภาวะโลกรอ้น (Global Warming) 
สอดคลอ้งกบั The Global Goals for Sustainable Development ซึง่ในปี 2020 บรษัิทไดด้  าเนินการตามโยบายเพื่อรบัมือกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพถมิูอากาศ (The Global Goal ที่ 13 - Climate Action) อยา่งตอ่เน่ือง

โดยบรษิัทมีการก าหนดเป้าหมายระยะสัน้ และระยะยาวของแตล่ะโครงการ
1.1  โครงการผลิตไฟฟา้ดว้ยพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาโรงงาน
1.2 โครงการลดการปลอ่ยก๊าซที่ท  าลายชัน้โอโซน 

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

2.1 เพ่ิมพืน้ที่สีเขียว  โครงการ รว่มใจปลกูตน้ไมด้ว้ยมือเรา  SNC Park
2.2 การน าทรพัยากรกลบัมาใชใ้หม่ “หลกั 3 R” ซึง่ประกอบดว้ย Reduce, Re-use, และ Recycle
2.3 การลดการใชข้วดน า้พลาสติก ภาชนะพลาสติก โฟมที่ใชค้รัง้เดียวทิง้  สนบัสนนุโครงการ Care the Bear
2.4 การประหยดัการใชพ้ลงังานแสงสวา่ง
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406.2  การอนุรักษพ์ลังงาน
GRI-G4 Index: G4-56 
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ขอ้มลูเปรยีบเทียบตน้ทนุการใชพ้ลงังานไฟฟา้ ระหวา่งปี 2562 และ 2563

2562

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

จากพลงังานสะอาด เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม
โดยบรษัิท ไดมี้การเก็บขอ้มลูการใชไ้ฟฟา้อย่าง                       

ตอ่เน่ือง พบวา่บรษัิทมีตน้ทนุการใชไ้ฟฟา้ที่ลดลง

จากการน า Solar Rooftop เขา้มาติดตัง้ บรษัิทมีการจดัเก็บ
ขอ้มลูพลงังานไฟฟา้ที่ผลิตได ้รวมถึงขอ้มลูปริมาณ
คารบ์อนที่ลดลง โดยปรมิาณคารบ์อนที่ลดได้ ปี 2562 มี
ปรมิาณเทา่กบั 1,429 ตนัคารบ์อน คิดเป็นรอ้ยละ 71.46 
และในปี 2563 มีปรมิาณเทา่กบั 1,588 ตนัคารบ์อน คดิ
เป็นรอ้ยละ 79.40 จากเป้าหมายที่ตัง้ไว ้2,000 ตนัคารบ์อน

โครงการ Solar Rooftop เป็นโครงการระยะยาวของบรษัิทที่
นอกจากจะชว่ยลดผลกระทบดา้นมลภาวะจากสิง่แวดลอ้ม
แลว้ยงัชว่ยเรือ่งตน้ทนุดา้นพลงังานของบรษัิทดว้ย จาก
กราฟจะเห็นไดว้า่ บรษัิทมีการใชไ้ฟฟา้ที่ผลิตจากพลงังาน
แสงอาทิตยเ์พ่ิมขึน้เม่ือเทียบกบัปี 2562

2563



ภายในกลุม่บรษัิท SNC ไดมี้การด าเนินการจดัการดา้นการ
บ าบดัน า้ที่ผ่านการใชง้านจากกระบวนการผลติโดยสว่นหนึ่งถกูน า
กลบัมาใชใ้หมแ่ละอีกสว่นไดน้ ามาใชท้ี่โรงงานCooling
สมทุรปราการไดน้ าน า้ทิง้จากกระบวนการผลิตมาผ่านกระบวนการ
บ าบดัเพื่อใชใ้นระบายความรอ้นบนหลงัคาโรงงาน ทัง้นีบ้ริษัทไดมี้การ
ก าหนดเป้าหมายการน าน า้กลบัมาใชใ้หมเ่ป็นปรมิาตร 20,000
ลบ.ม. ตอ่ปี ในปี 2563 บรษัิท Cooling มีการใชน้  า้ 42,152 
ลบ.ม. โดยสามารถบ าบดัน า้ และมีปรมิาณน า้น ากลบัมาใชใ้หม่
ประมาณ 18,000 ลบ.ม. ตอ่ปี
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GRI-G4 Index: G4-15 

ในปี 2562 บริษัทในเครือ SNCมีผลสรุปปริมาณการใชไ้ฟฟ้าตั้งแต่เดือน 
มกราคม -ธันวาคม โดยสามารถค านวณเป็นจ านวนเงิน ได้เท่ากับ
117,840,000 บาท บรษิัทจงึไดก้  าหนดเป้าหมายการลดใชไ้ฟฟ้าลง โดยตัง้เป้า
ระยะยาวไวใ้หล้ดลง รอ้ยละ 4 และระยะสัน้ รอ้ยละ 2 โดยไดก้ าหนดมาตรการ 
รณรงคใ์หพ้นักงานทุกคนค านึงถึงการใชพ้ลังงานอย่างรูค้ณุค่า เช่นใหปิ้ดไฟ 
ก่อนเวลาพกัเป็นเวลาครึง่ชั่วโมง ปิดไฟในสถานที่ที่ไม่ไดต้อ้งการแสงสว่าง ปิด
คอมพิวเตอร ์และปิดเครื่องปรบัอากาศเวลาพกั และหลงัเลิกงาน ซึ่งไดก้่อเกิด
เป็นวฒันธรรมองคก์ร ที่พนักงานทกุคนใหค้วามรว่มมือเป็นอย่างดี นอกจาก
มาตรการลดการใชไ้ฟฟ้าจากการรณรงค ์บริษัทมีนโยบายในการใชไ้ฟฟ้าจาก
พลงังานทดแทน ซึง่ไดแ้ก่ ระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา
โรงงาน จ านวน 3.4 MW

6.3 การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัทในปี 2563

ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าในปี 2563 สามารถค านวณเป็นจ านวนเงิน ไดเ้ท่ากับ 126,380,000 บาท สาเหตทุี่ตน้ทนุการใชไ้ฟฟ้า เพิ่มขึน้ เกิดจากกิจการของ
บริษัทที่เติบโตขึน้ คิดเป็นรอ้ยละ 35  ทัง้งนีห้ากเทียบตน้ทนุการใชไ้ฟฟ้ากับยอดขาย พบว่าลดลง รอ้ยละ 20 โดยในปี 2564 บริษัทยังคงมีมาตรการ
ด าเนินการใชท้รพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุตอ่ไป

ปริมาณการใช้น า้ของบริษัทในปี 2563

ตารางเปรียบเทยีบปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ในปี 2563 มีเป้าหมายในการลดการใช้น า้ลง 5% ปริมาณการใช้น า้ทัง้หมด
รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2563

2563 SNC Group   .

คา่ใชจ้า่ยในการผลติ

คา่ไฟฟ้า 124.72    

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร

คา่ไฟฟ้า 1.66        

    ค  ไฟฟ  126.38   

2562 SNC Group   .

คา่ใชจ้า่ยในการผลติ

คา่ไฟฟ้า 85.02      

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร

คา่ไฟฟ้า 32.82      

    ค  ไฟฟ  117.84   

ใชท้รพัยากรน า้ ปี 2563
42,152 ลบ.ม.

18,000 ลบ.ม.
42.7%

ปรมิาตรน า้ที่น  ากลบัมาใชใ้หม่

2562 2563
ปริมาณการใช้

(กิโลวัตต์
ช่ัวโมง)

จ านวนเงนิ
(บาท)

ปริมาณการใช้
(กิโลวัตต์
ช่ัวโมง)

จ านวนเงนิ
(บาท)

31,104,471 117,840,000 33,832,504 126,380,000



จากสภาวะการขาดแคลนน า้ประปาในพืน้ที่โรงงานจงัหวดัระยองในชว่งฤดแูลง้ เพ่ือลดความเสี่ยงตอ่การเกิดปัญหาในการผลิตซึง่สง่ผล
กระทบตอ่ลกูคา้ และการอปุโภคบรโิภคของพนกังานบรษัิทฯ จงึลงทนุด าเนินการสรา้งแหลง่เก็บน า้ของตนเองที่โรงงานจงัหวัดระยองและตดิตัง้
ระบบผลิตน า้ประปาเพือ่ใชใ้นกิจการ และเพ่ือชว่ยเหลือชมุชนกรณีเกิดภยัแลง้ โดยในปี 2563 บรษัิทไดมี้การขยายขดุขยายพืน้ที่ของบอ่น า้ เพ่ือ
รองรบัการเจรญิเติบโตของธุรกิจเป็นจ านวนทัง้สิน้ 3 บอ่ มีปรมิาตรกวา่ 330,000 ลกูบาศกเ์มตร

สร้างแหล่งเก็บน า้เพือ่ประโยชนใ์นกรณีขาดแคลนน า้

SNC East
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แหลง่เก็บน า้ด  าเนินการสรา้งแลว้เสรจ็ในชว่ง ไตรมาสที่ 1 ของปี 2563

GRI-G4 Index: G4-15 

เพิม่พืน้ทีสี่เขียว  โครงการ SNC Park
เน่ืองจากบรษัิทอยูใ่นธุรกิจอตุสาหกรรม บรษัิทจงึใหค้วามส าคญัเรือ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมากขึน้เรือ่ยๆ ตัง้แตปี่ 2562 ตอเน่ืองจนปี 

2564 บรษัิทมีการก าหนดเป้าหมายที่จะลดบรมิาณคารบ์อนในระยะยาว ไวท้ี่ 500 t/Co2 จากการปลกูตน้ไมใ้หญ่ และจากกระบวนการผลิต การ
ด าเนินงานอื่นของบรษัิทส าหรบัเป้าหมายในระยะสัน้ ก าหนดใหป้ลกูตน้ไม้ มากกวา่ 500 ตน้ โดยในปี 2563 - 2564 บรษัิทไดท้  าการปลกูตน้ไมข้นาด
ใหญ่ไปมากกวา่ 80 ตน้ ทัง้นีไ้ดมี้การปลกูไมพุ้ม่ขนาดกลางอีกเป็นจ านวนมากกวา่ 1,000 ตน้ โดยมีแผนงานในอนาคตจะจดัเป็นแหล่งเรยีนรู ้
ทางธรรมชาติ ใหแ้ก่ชมุชนโดยรอบ ทัง้นีผ้ลลพัธใ์นการเพ่ิมพืน้ที่สีเขียวในโรงงาน  ยงัชว่ยเรือ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ รวมถึงเป็นสถานที่พกัผ่อนใหแ้ก่
พนกังานในบรษัิท ไดม้าใชป้ระโยชนร์ว่มกนั พฒันาคณุภาพชีวิต และสรา้งบรรยากาศที่ดีรว่มกนัในการท างาน

รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2563
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GRI-G4 Index: G4-15 

รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2563

ขายให้ผู้ก าจัด/

ผู้รับซ้ือ
น ากลับมาใช้ใหม่ เผาท าลาย

เหล็ก 4,556.00                  4,556.00                  - -

อลูมเินียม 141,325.32             141,325.32             - -

ทองแดง 37,792.80                37,792.80                - -

ทองเหลือง 178,338.60             178,338.60             - -

พลาสติก - - 268,993.00             -

ถุงมือปนเป้ือน (อนัตราย) - - - -

สรุปการจัดการของเสียโรงงานสมุทรปราการ ปี 2563

วิธีการจัดการ
ปริมาณของเสีย 

(กก.)
รายการ

สถานทีก่ าจัดขยะ
อันตรายเอกชน

28.85

ตนั

การจัดการวัสดุเหลือใช้
กลุม่บรษัิทในเครอื SNC ไดมี้การด าเนินการจดัการแยกประเภทของเสียที่เป็นอนัตราย และไมเ่ป็นอนัตรายออกจากเพ่ือด าเนินการ

จดัการก าจดัและน ากลบัมาใชซ้ึง่วสัดไุมใ่ชแ้ลว้สว่นใหญ่จะเป็นประเภท เศษเหล็ก, อลมิูเนียม, เศษทอ่ทองแดง , ถงุมือ และเศษผา้ปนเป้ือน
น า้มนั

การจัดการวัสดุไม่ใช้แล้ว (กากอุตสาหกรรม) ปี 2563

ผู้ประกอบธุรกิจ
รีไซเคิล

59,052

ตัน

น ากลับมาใช้ใหม่ (Reuse/recycle)

ของเสียทีไ่ม่เป็นอันตราย
ขายให้ผู้ก าจัด/

ผู้รับซ้ือ
น ากลับมาใช้ใหม่ เผาท าลาย

เหล็ก 5,220,824.89          5,220,824.89          - -

อลูมเินียม 109,433.16             109,433.16             - -

ทองแดง 75,244.51                75,244.51                - -

ทองเหลือง -                             - - -

พลาสติก 137,756.34             137,756.34             - -

ถุงมือปนเป้ือน (อนัตราย) 28,850.00                 - - 28,850.00                

รายการ
ปริมาณของเสีย 

(กก.)

วิธีการจัดการ

สรุปการจัดการของเสียโรงงาน  ระยอง ปี 2563

SNC

East

SNC 

West

ของเสียอันตราย

2,690

ตนั
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GRI-G4 Index: G4-15 

รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2563

ผลการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม

รายการ หน่วย มาตรฐาน ปี 2562 ปี 2563 รายการ หน่วย มาตรฐาน ปี 2562 ปี 2563

อากาศ

กา๊ซคาร์บอนมอนอกไซด์ ppm 870 <1.0 3.75 กา๊ซคาร์บอนมอนอกไซด์ ppm 870 10.95 4.25
กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน ppm 500 <3.8 3.8 กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน ppm - 2.043 < 1.063
กา๊ซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ mg/Nm3 400 <1.3 1.3 กา๊ซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ mg/Nm3 - <0.823 < 1.298
ฝุ่ นละอองรวม mg/Nm3 15 0.9209 1.6563 ฝุ่ นละอองรวม mg/Nm3 <15 0.95 6.62

ระดบัเสียง

ระดบัเสียงเฉล่ีย 8 ชม. ในบริเวณการท างาน dB(A) 85 81.7500 84.7500 ระดบัเสียงเฉล่ีย 8 ชม. ในบริเวณการท างาน dB(A) <85 82.24 82.35

ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชม. ในบริเวณการท างาน dB(A) 120 112.7500 - ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชม. ในบริเวณการท างาน dB(A) <140  -  -
การร่ัวไหลของน ้ามนัและสารเคมี

จ านวนคร้ังท่ีมีการร่ัวไหลของสารเคมี คร้ัง - - จ านวนคร้ังท่ีมีการร่ัวไหลของสารเคมี คร้ัง - - -

การด าเนินงานตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม

คา่ปรับจากการด าเนินงานไม่สอดคลอ้งกบักฎหมาย

ส่ิงแวดลอ้ม
บาท - -

คา่ปรับจากการด าเนินงานไม่สอดคลอ้งกบักฎหมาย

ส่ิงแวดลอ้ม
บาท -

- -

จ านวนคร้ังท่ีด าเนินงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย

ส่ิงแวดลอ้ม
คร้ัง - -

จ านวนคร้ังท่ีด าเนินงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย

ส่ิงแวดลอ้ม
คร้ัง -

- -

ขอ้ร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้มจากภายนอก

จ านวนขอ้ร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้มจากภายนอก คร้ัง - - จ านวนขอ้ร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้มจากภายนอก คร้ัง - - -

รายการ หน่วย มาตรฐาน ปี 2562 ปี 2563 รายการ หน่วย มาตรฐาน ปี 2562 ปี 2563

คุณภาพน ้าณจุดปล่อยมีคา่ pH - 5.5-9.0 6.9 6.7 คุณภาพน ้าณจุดปล่อยมีคา่ pH - 5.5-9.0 7.17 7.03
คา่ความตอ้งการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD5) mg/l <20 4 10 คา่ความตอ้งการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD5) mg/l <20 12.07 11.33
คา่ความตอ้งการออกซิเจนทางเคมี (COD) mg/l <120 32 34 คา่ความตอ้งการออกซิเจนทางเคมี (COD) mg/l <120 57.23 43.05
คา่น ้ามนัและไขมนัจากน ้าท่ีผา่นการบ าบดั (Grease mg/l <5 0.33 0.2 คา่น ้ามนัและไขมนัจากน ้าท่ีผา่นการบ าบดั (Grease mg/l <5 2.13 2.25
สงักะสี (Zinc) mg/l 5 <0.002 0.007 สงักะสี (Zinc) mg/l 5 - 0.39
ตะกัว่ (Lead) mg/l 0.2 <0.002 <0.020 ตะกัว่ (Lead) mg/l 0.2 -  -
ทองแดง (Copper) mg/l 2 0.007 <0.020 ทองแดง (Copper) mg/l 2 6.35 0.16

ปี

ปริมาณน า้

ที่น ากลับมา

ใช้ใหม่

ปริมาณน า้

ที่บ าบัด 

(ปล่อยออก)

ปี

ปริมาณน า้ที่

น ากลับมาใช้

ใหม่

ปริมาณน า้ที่

บ าบัด 

(ปล่อยออก)

2562 - - 2562 - -
2563 2,319.80   - 2563 - -

รวม 2,319.80   -             รวม -               -               

ปี ปี

2562 2562
2563 2563

รวม รวม

16,553,500.00 59,592.60 17,279,004.69            62,204.42                             

35,805,500.00 128,899.80 29,131,476.56            104,873.32                          

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

(กโิลวัตต์ช่ัวโมง)

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า      

(กกิะจูล)

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

(กโิลวัตต์ช่ัวโมง)

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า      (กิ

กะจูล)

19,252,000.00 69,307.20 11,852,471.87            42,668.90                             

215,713.00                  205,176.00                  

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า โรงงานฝ่ังสมุทรปราการ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า โรงงานฝ่ังระยอง

110,332.00                  80,957.00                    
105,381.00                  124,219.00                  

ปริมาณการใช้น า้ ฝ่ังโรงงานสมุทรปราการ ปริมาณการใช้น า้ ฝ่ังโรงงานระยอง

ปริมาณการใช้น า้ 

(ลูกบาศก์เมตร)

ปริมาณการใช้น า้ 

(ลูกบาศก์เมตร)

ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าน า้ทิง้ (ระยอง)ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าน า้ทิง้ (สมุทรปราการ)

ขอ้ร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้มจากภายนอก

ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ฝ่ังโรงงานสมุทรปราการ ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ฝ่ังโรงงานระยอง

อากาศ

ระดบัเสียง

การร่ัวไหลของน ้ามนัและสารเคมี

การด าเนินงานตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม

ยอดซ้ือวัตถุดิบ 

(กก.)

ปริมาณของเสีย 

(กก.)
ยอดซ้ือวัตถุดิบ (กก.)

ปริมาณของเสีย 

(กก.)

อลูมเินียม 775,601.59         158,462.40        175,370,856.38     141,325.32        
ทองเหลือง 404,473.00         211,064.80        341,598.00             178,338.60        
ทองแดง 3,051,577.00      67,412.40          1,122,827.00          37,792.80          
เหล็ก 1,237,422.74      50,867.40          118,080.56             4,556.00            
เมด็พลาสติก 12,865,936.00    535,840.57        8,424,341.50          268,993.00        
รวม 18,335,010.33    1,023,647.57    185,377,703.44     631,005.72        

ปริมาณเศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิต (สมุทรปราการ)

วัตถุดิบ

ปี 2562 ปี 2563

ยอดซ้ือวัตถุดิบ 

(กก.)

ปริมาณของเสีย 

(กก.)
ยอดซ้ือวัตถุดิบ (กก.)

ปริมาณของเสีย 

(กก.)

อลูมเินียม 116,044.00         8,942.00            -                           109,433.16        
ทองเหลือง -                        -                      -                           -                      
ทองแดง 5,375.00              -                      706,282.87             75,244.51          
เหล็ก 7,986,984.00      2,648,160.00    -                           5,220,824.92    
เมด็พลาสติก 922,431.30         49,320.00          2,179,228.78          137,756.34        
รวม 9,030,834.30      2,706,422.00    2,885,511.65          5,543,258.93    

ปริมาณเศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิต (ระยอง)

วัตถุดิบ

ปี 2562 ปี 2563



7. การก ากับดแูลกจิการ
นโยบายการก ากับดูแลกจิการ

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

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

บทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการทีส่ าคัญ

คณะกรรมการของบรษัิททกุทา่น ประกอบไปดว้ยผูมี้ความรู ้
ความสามารถ และประสบการณก์ารท างานจากหลากหลายสาขา 
โดยคณะกรรมการของบรษัิทท าหนา้ที่ในการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ
ของบรษัิท และพิจารณาใหค้วามเห็นชอบทิศทางในการด าเนินธุรกิจ 
นโยบาย กลยทุธ ์และเป้าหมายของบรษัิทเพ่ือใหฝ่้ายบรหิารน าไปใช้
เป็นกรอบในการจดัท าแผนธรุกิจ แผนสนบัสนนุ และงบประมาณเป็น
ประจ าทกุปี โดยไดมี้การน าระบบตวัชีว้ดัผลปฏิบตัิงาน (KPI) มาใช้
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน ซึง่ในปี 2563 ที่ผ่านมาไดมี้สว่นรว่มใน
การพิจารณาทบทวนและอนมุตัิวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และกลยทุธข์อง
บรษัิท เพ่ือใหผู้บ้รหิารและพนกังานมีจดุมุง่หมายไปในทิศทางเดียวกนั

คณะกรรมการไดต้ิดตามดแูลใหมี้การน ากลยทุธข์องบริษัทไป
ปฏิบตัิติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยก าหนดให้มีการ
รายงานความกา้วหนา้ของผลการด าเนินงานและผลประกอบการของ
บรษัิทฯ ทกุเดือน ในการประชมุคณะผูบ้รหิาร

คณะกรรมการบริหาร
มีหนา้ที่ในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกล
ยทุธแ์ละทิศทางการด าเนินธุรกิจ  รวมทัง้สรา้งระบบการท างานของ
บรษัิทและบรษัิทยอ่ย ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั

คณะกรรมการตรวจสอบ
มีหนา้ที่ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นที่เชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงินของบรษัิทความเพียงพอของระบบควบคมุ
ภายในการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

1.คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

มีหน้าที่ก  าหนดกลยุทธ์  ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการ
บรหิารความเสี่ยงจดัท าระบบเตือนภยัของความเสี่ยงทกุประเภทเพ่ือ
จดัการความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัที่สามารถยอมรบัไดใ้หส้อดคลอ้งกับ
นโยบายการบรหิารความเสี่ยงของบรษัิทฯ

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

คณะกรรมการ ESG
มีหน้าที่ก  ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลัก
บรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม

2.คณะกรรมการชุดย่อย
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7.1 โครงสร้างการก ากับดูแลกจิการ
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ล าดบัที่ รายช่ือ ต าแหนง่
1 นายสาธิต ชาญเชาวนก์ลุ ประธานกรรมการบรษัิทและกรรมการอิสระ
2 ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกลุ ประธานกรรมการบรหิาร
3 นายวิศาล วฒุิศกัดิศ์ิลป์ กรรมการอิสระ
4 นายชยัศกัดิ์ องัคส์วุรรณ กรรมการอิสระ
5 นายสชุาติ บญุบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ
6 นางชนิสา ชตุิภทัร์ กรรมการอิสระ
7 พล. ต. ท. นพ. นพศกัดิ์ ภวูฒันเศรษฐ กรรมการอิสระ
8 นายศิโรตม ์  สวสัดิพ์าณิชย์ กรรมการอิสระ
9 นายสมใจ เชาวนพ์านิช กรรมการอิสระ

10 นายสมชาย งามกิจเจรญิลาภ กรรมการและกรรมการบรหิาร
โดยมี น.ส.เนตรชนก ไทยสงวนวรกลุ เป็นเลขานกุารบรษัิท

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอ านาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรษัิทมีจ านวน 10 ทา่น 
ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ 8  ทา่น (เป็นจ านวนเกินกวา่กึ่งหนึง่ของคณะกรรมการทัง้คณะ) 
กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 8 ทา่น  ( เป็นจ านวนรอ้ยละ 80 ของคณะกรรมการทัง้คณะ) กรรมการอิสระท่ีเป็นผูห้ญิง 1 ทา่นคือ 
นางชนิสา ชตุิภทัร์



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

นโยบาย
● รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน

แสดงควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจ าปี
● การเปิดเผยบทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการ

ชดุยอ่ยจ านวน ครัง้ของการประชมุและจ านวนครัง้ที่กรรมการแตล่ะ
ทา่นเขา้รว่มประชมุในปีที่ผ่านมา

● เปิดเผยนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนแกก่รรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู

สิทธิของผู้ถอืหุน้

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

นอกจากนีบ้รษัิทไดจ้ดัตัง้หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธเ์พื่อท าหนา้ทีส่ื่อสารประชาสมัพนัธข์อ้มลูที่เป็นประโยชนใ์หผู้ถื้อหุน้ นกัลงทนุ 
นกัวิเคราะห ์และประชาชนทั่วไป ผ่านชอ่งทางตา่งๆ เชน่ บรษิัทจดทะบียนพบผูล้งทนุ การประชมุนกัวิเคราะห ์การประชมุทางโทรศพัท์ การตอบ
ค าถามทางโทรศพัทแ์ละผา่นเว็บไซตข์องบรษัิท เป็นตน้

เม่ือวนัที่ 15 ธันวาคม 2563 บรษัิทไดร้บัรางวลัดีเดน่ประเภทรางวลับรษัิทจดทะเบียนดา้นนกัลงทนุสมัพนัธป์ระจ าปี 2563 ในงาน SET 
Awards 2020

47

ในปี 2563 บรษัิทไดจ้ดักิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธด์งันี ้
1. การพบปะนกัลงทนุ (Opportunity Day)
บรษัิทไดเ้ขา้รว่มงาน Opportunity Day เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานใหแ้ก่นกัลงทนุ นกัวิเคราะห ์และ สื่อมวลชนทราบ โดยในปี 2563-2564 
บรษัิทไดเ้ขา้รว่มงาน จ านวน 4 ครัง้ ดงันี ้

GRI-G4 Index: G4-56 
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สิทธิของผู้ถอืหุน้ 948

2. การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ (Annual General Meeting)
บริษทัจดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2563 เพ่ือให้ขอ้มูลกบัผูถื้อหุ้น นกัลงทุน ไดรั้บทราบผลการด าเนินงาน
และสามารถสอบถามขอ้มูลและขอ้สงสยัต่างๆ จากผูบ้ริหารไดโ้ดยตรง 

GRI-G4 Index: G4-25, G4-56 
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บรษัิทไดจ้ดัใหมี้ชอ่งทางในการติดตอ่สอบถามหน่วยงานตา่งๆโดยตรง ดงันี ้

ขอ้มลูผลิตภณัฑ์

นายสมชาย งามกิจเจรญิลาภ
อีเมล์ : somchai-nga@sncformer.com

นายสรุชยั ชยัณรงค์
อีเมล์ : Surachai@sncformer.com

ติดตอ่ฝ่ายบุคคล

นางสาวจารุวรรณ วฒิุประดิษฐ
อีเมล์ : jaruwan@sncformer.com

ติดตอ่เลขานกุารบรษัิท
นางสาวเนตรชนก ไทยสงวนวรกลุ
อีเมล์ : netchanok@sncformer.com

ติดตอ่นกัลงทุนสมัพนัธ์

นายรฐัภมิู นนัทปถวี
อีเมล ์: rattapoom@sncformer.com

นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกลุ
อีเมล ์: sineenart@sncformer.com

ช่องทางการตดิต่อสื่อสาร



นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้ทกุรายยงัไดร้บัสิทธิอยา่งเทา่เทียมตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบับรษัิทและกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้ง ดงันี ้

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

สิทธิของผู้ถอืหุน้

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

สิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ แสดงความเห็น ตัง้ค  าถาม ใหข้อ้เสนอแนะ และรว่มพิจารณาตดัสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัต่าง 
ๆ โดยประธานในที่ประชมุจดัสรรเวลาใหอ้ย่างเหมาะสมและส่งเสริมใหมี้การแสดงความเห็นและตัง้ค  าถามในที่ประชมุ ในเรื่องที่ เก่ียวขอ้งกับ
บริษัทได ้รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งค  าถาม รวมทัง้การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู ้  ความสามารถและ
คณุสมบตัิที่เหมาะสมเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ โดยกรรมการของบริษัททกุคนควรเขา้รว่ม
ประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือตอบค าถามผูถื้อหุน้ในเรือ่งที่เก่ียวขอ้ง

949

คณะกรรมการก าหนดใหมี้ “จรรยาบรรณธุรกิจ” เพ่ือใหบ้คุลากรทกุระดบัไดย้ดึถือเป็นหลกัปฏิบตัิงานนัน้ และเพ่ือใหม้ั่นใจวา่บคุลากร
ของบรษัิทฯ ไดร้บัทราบนโยบายการด าเนินงานของบรษัิทฯ และไมป่ฏิบตัิงานที่ขดักบันโยบายและผลประโยชนข์องบรษัิทฯ บุคลากรทกุระดบั
จงึตอ้งเปิดเผยรายการที่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ตามจรรยาบรรณธุรกิจในเรือ่งความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบรษัิทฯ ดงันี ้

นโยบายเกีย่วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

● กรรมการและพนกังานพงึละเวน้การถือหุน้ในกิจการคูแ่ข่งของบรษัิท หากท าใหก้รรมการและพนกังานกระท าการ 
หรอืละเวน้การกระท าการที่ควรท าตามหนา้ที ่หรอืมีผลกระทบกระเทือนตอ่งานในหนา้ที่ ในกรณีที่กรรมการและ
พนกังานไดหุ้น้นัน้มาก่อนการเป็นกรรมการและพนกังาน 

● หรอืก่อนที่บรษัิทจะเขา้ไปท าธุรกิจนัน้ หรอืไดม้าโดยทางมรดก กรรมการและพนกังานตอ้งรายงานใหผู้้บงัคบับญัชา
ตามล าดบัชัน้ทราบ

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

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

นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถอืหุน้ 

GRI-G4 Index: G4-56 
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7.2 การต่อต้านทุจริต คอรรั์ปชัน
นโยบายการก ากับดูแลกจิการ

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

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

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

ค าม่ันสัญญา
พวกเราชาว SNC ขอใหค้  ามั่นสญัญาวา่

จะปฏิบตัิตนตามขอ้บงัคบัของบรษัิท, ตามกฎหมาย, ตามจรยิธรรม, ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี
จะรว่มกนัตอ่ตา้นและป้องกนั ยาเสพติดและการทจุรติคอรร์ปัชั่น ไมใ่หเ้กิดขึน้ในบรษิัทของเราตลอดไป เพ่ือคณุภาพชีวติที่ดีขึน้ ของพวกเราทกุคน

การด าเนินการ เพือ่ป้องกัน และปลูกจติส านึกต้านภัยคอรรั์ปช่ัน

ยงัเปิดใหบ้คุคลทั่วไป สามารถรอ้งเรียนเม่ือพบพฤติกรรมของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบรษัิทฯ ตอ่กรรมการตรวจสอบ โดยบรษัิทฯ จะรบัฟังทกุขอ้รอ้งเรยีนอย่างเสมอภาค โปรง่ใส เอาใจใส่ และใหค้วามเป็นธรรมแก่ทกุ
ฝ่าย มีการก าหนดระยะเวลาด าเนินการที่เหมาะสม มีการรกัษาความลบัและคุม้ครองผูร้อ้งเรียน โดยส่งอีเมลถ์ึงประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ bsuchat@yahoo.com

บริษัทมีการใหค้วามรู ้และปลูกฝังจิตส  านึกใหก้บัพนักงาน
อยา่งตอ่เน่ือง ตัง้แตเ่ริม่เขา้มาเป็นพนักงานของ SNC โดยผ่านการ
อบรมปฐมนิเทศเพ่ือใหท้ราบเก่ียวกับกฏระเบียบ จรรยาบรรณ และ
นโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น

บรษัิท มีการสื่อสารนโยบาย การงดรบัของขวญั ในช่วงวนัขึน้ปีใหม ่
และทุกๆ เทศกาล ใหท้างลกูคา้ คู่คา้ พนักงาน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ของบริษัทรบัทราบและขอความรว่มมือในการปฏิบัติตามนโยบาย 
เพ่ือใหเ้กิดความโปรง่ใสในการปฏิบตัิหนา้ที่ โดยไมห่วงัผลประโยชน์

50

GRI-G4 Index: G4-16 

วนัที่ 11 ตลุาคม 2561  บรษัิท ฯ  ไดร้บัการรบัรองการตอ่
อายกุารรบัรอง โครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย ในการ
ตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น  โดยคณุสินีนารถ  ไทยสงวนวรกลุ ใน
นามตวัแทนของบรษัิท ฯ เขา้รว่มงานรบัใบประกาศนียบตัรต่ออายุ
การรบัรองโครงการ

รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2563

mailto:bsuchat@yahoo.com


บรษัิทมีการประเมินความเสีย่ง ทัง้ปัจจยัความเสี่ยงที่มาจากภายนอกและภายในบรษัิทและมีการวิเคราะหเ์หตกุารณท์ี่จะท าใหปั้จจยัที่
เป็นความเสีย่งนัน้เกิดขึน้ผา่นการประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ประจ าเดือนและน าเสนอคณะกรรมการบรษัิททกุไตรมาส
นอกจากนี้ บรษิัทมีการก าหนดใหม้ีมาตรการในการติดตามเหตกุารณท์ี่เป็นสาเหตขุองปัจจยัความเสี่ยง และมาตรการในการลดความเสีย่ง
เหลา่นัน้ โดยบรษัิทไดแ้จง้ใหพ้นกังานทกุคนที่เก่ียวขอ้งรบัทราบและปฏิบตัติามมาตรการบรหิารความเสีย่งที่ก  าหนดไว้ ทัง้นี ้ บรษัิทมีการ
ติดตามแตล่ะหนว่ยงาน ถึงการปฏิบตัติามแผนการบรหิารความเสี่ยงที่ก  าหนดไว้ ผา่นการประชมุระดบัผูบ้รหิารและระดบัคณะกรรมการอยา่ง
สม ่าเสมอ

การประเมินความเสี่ยง (Risk  Assessment)

เลขาคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง

นายสมชาย งามกิจเจรญิลาภ

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง

นายสรุชยั  ชยัณรงค์ นายรฐัภมูิ นนัทปถวี
กรรมการ กรรมการ

โครงสร้างคณะท างานบริหารความเสี่ยง

คณะท างานบรหิารความเสี่ยง

Manager & Mini MD

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

คณะท างานจดัการความเส่ียง ORC West Site
Manager & Mini MD

คณะท างานจดัการความเส่ียง ORC East Site

การบริหาร
องคก์ร

การก ากับ
ดูแล และการ

รายงาน

กระบวนการ
บริหารความ

เสี่ยง

ปัจจัย
สนับสนุน

ทกัษะ ความรู ้บคุลากร
เครื่องมือต่างๆ
ระบบการบริหารขอ้มลู
การสื่อสาร
วฒันธรรมการบริหารความเสี่ยง

การก าหนดวตัถปุระสงค์
การบง่ชีค้วามเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
การตอบสนองความเสี่ยง

การติดตาม และการรายงาน

วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และค่านิยม

นโยบายบริหารความเสี่ยงองคก์ร

กลยทุธใ์นการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ

โครงสรา้งการบริหารความเสี่ยง
บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ

การรายงาน
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7.3 การบริหารความเสีย่ง

GRI-G4 Index: G4-14, 
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แนวทางการบริหารความเส่ียง

.

52

● COSO ERM
(การบรหิารความเสี่ยงทัง้องคก์ร)

2016

2017

2018 - 2022

● Follow up manage risk

residual
(การติดตามจดัการความเสี่ยงที่ยงั
ไมไ่ดร้บัการจดัการ)

●New risk assessment
(การประเมินความเสี่ยงใหมท่ี่เกิดขึน้)

● Training & KM

(Knowledge Management)
การอบรม การจดัความรูเ้รือ่งการบริหาร
ความเสี่ยง

● Setting the Value to

organization
สรา้งเป็นคา่นิยมองคก์ร

ความส าเร็จเกิดจากความร่วมมือกันของทุกๆฝ่าย

GRI-G4 Index: G4-14, G4-25, G4-27 
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การจัดล าดับความเสีย่ง ประจ าปี 2020- ไตรมาส 1/2021
การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงระดับสูง 
และสูงมาก

มีนโยบาย หรือ การ
ลงทนุในโครงการเพ่ือ
จดัการความเสี่ยง

( Project )

ความเสี่ยง
ระดับกลาง และต ่า

ติดตามการปฏิบติัตาม
แนวทางมาตรการควบคมุ

( Take  Control )

ติดตามการปฏิบติัอยา่ง
ต่อเน่ือง

( Follow up )

EN01

FI01 

SR02
OR01

COR02
OR05

OR02
OR03

SR04 
OR04

DI01

โอกาสเกิดความเสี่ยง ( Likelihood )  
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ง 
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)  

1
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5

1 2 3 4 5

ระดับสูงมาก
(ผลกระทบรุนแรงมากทีสุ่ด)

ระดับสูง
(ผลกระทบรุนแรง)

ระดับปานกลาง
(ผลกระทบไม่รุนแรง)

ระดับต ่า
(ผลกระทบน้อยมาก)

SR03

MIS02

SR01

CP01
MIS01

COR01

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

ประเภทของความเสี่ยง

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

ความเส่ียงด้านกลยุทธ ์ (Strategic Risk) ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 

OR 01 : ความเสี่ยงวตัถดุบิจากตา่งประเทศเขา้มาลา่ชา้
OR 02 : ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน / ชา่งฝีมือ
ในสายการผลิต
OR 03 : ความเสี่ยงจากบรษิัทยอ่ยมีผลขาดทนุสะสม 
OR 04 : ความเสี่ยงจากสายเรอืและการขาดแคลนตูค้อน
เทรนเนอร์
OR 05 : ราคาทองแดงในตลาดโลกปรบัตวัสงูขึน้

SR OR
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ประเภทของความเสี่ยง

FR 01 : ความเสี่ยงจากลกูคา้ประสบปัญหาสภาพคล่อง
ทางการเงิน

CR 01 : ความเสี่ยงจากปฏิบตัิไมส่อดคลอ้งกบั
ขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดแูล

ความเส่ียงด้านการเงนิ (Financial Risk)
FR

CP
ความเส่ียงด้านฝ่าฝืนกฎระเบียบ (Compliance Risk)

ความเส่ียงด้านการทจุริต คอรรั์ปช่ัน (Fraud Corruption Risk)
COR

COR 01 : การเรยีก หรอืรบัสินบนจากผูจ้  าหน่าย               
ผูใ้หบ้รกิาร
COR 02 : การจา่ยสินบนใหแ้กเ่จา้หนา้ทีภ่าครฐั

MIS
ความเส่ียงด้านสารสนเทศ (MIS Risk )

MIS 01 : ความเสี่ยงการถกูโจมตีทางไซเบอร์
MIS 02 : ความเสี่ยงระบบหยดุชะงกั ขอ้มลูสญูหาย
จากสถานการณฉ์กุเฉิน

ความเส่ียงด้านสังคม และส่ิงแวดล้อม 
( Social Environment Risk)

EN

EN 01 : ความเสี่ยงขอ้รอ้งเรยีนจากชมุชนจากปัญหา
สิ่งแวดลอ้ม

การบริหารความเสี่ยงในหว่งโซ่อุปทาน 
(Risk Management)
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เป้าหมายด้านความเสี่ยง

● การบริหารความเส่ียงครอบคลุม
ทุกกระบวนการ 100%

GRI-G4 Index: G4-14, G4-25, G4-27 

DI
ความเส่ียงเกิดใหม่ (Emerging Risk)

ฏณ

DI 01 : ความเสี่ยงจากโรคระบาด อาจสง่ผลถกูสั่งปิด
พืน้ที่โรงงาน
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จากการวิเคราะหค์วามเส่ียงทีอ่าจจะเกิดขึน้ในอนาคต  บริษัทได้ก าหนดแนวทางรองรับความเส่ียงต่างๆ ดังต่อไปนี้
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ผลลัพธก์ารบริหาร
ความเสี่ยงในปี 2020
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การพัฒนาสายการผลิตเข้าสู่กระบวนการผลิตดว้ยระบบอัตโนมัติ

เพื่อตอบสนองการด าเนินงานท่ีเนน้การสรา้งนวตักรรม ทางบรษัิทไดม้ีการจดัตัง้ทีม ARAI ขึน้มาจากพนกังาน
ของบรษัิทเองที่มีความรูค้วามสามารถในดา้นของระบบ Automation, IoT, Dashboard, Big data และด าเนินการฝึกอบรมเพื่อ
ตอ่ยอดความรูค้วามสามารถของพนกังาน และน ามาพฒันาสายการผลติ รวมทัง้ขยายผลไปยงัสายการผลติอื่นๆ เพื่อใหพ้นกังาน
สามารถปรบัตวัเขา้กบัเทคโนโลยไีดด้ีมากยิ่งขึน้ สอดคลอ้งกบัเปา้หมายความยั่งยืน SDGs เรือ่ง Industry Innovation and
Infrastructure บรษัิทจงึไดล้งทนุสรา้งอาคาร ARAI Academy ขึน้มา ซึง่เป็นอาคารสองชัน้ ชัน้ลา่งเป็นสายการผลิตครบวงจร
และชัน้สองเป็นหอ้งควบคมุ หอ้งเรยีน โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหพ้นกังานเขา้รบัการฝึกอบรมในสายการผลติที่ครบขัน้ตอน ไดล้ง
มือปฏิบตัิจรงิ ใชง้านเครือ่งจกัรที่ทนัสมยั และลดอบุตัิเหตใุนการท างานหนา้งานจรงิ ทัง้นีว้างแผนว่า ARAI Academy จะพรอ้ม
เปิดใหฝึ้กอบรมในไตรมาสแรก ปี 2564

ในขณะเดียวกันบริ ษัทได้ด า เนินการปรับป รุง
สายการผลติไปพรอ้มๆ กนั โดยทีม ARAI จะเป็นหน่วยงานหลกัที่ช่วยเขา้
ไปประสานงานกบัแต่ละโรงงาน และด าเนินการปรบัปรุงสายการผลิตให้
เขา้สู่ระบบ Automation เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทัง้ก าลังการผลิต 
ทางทีม ARAI ได้น าแนวคิดไปปรับปรุงสายการผลิต Pipe ให้เ ป็น
สายการผลิตไรค้น โดยน าเทคโนโลยี  Automation ซึ่งพนักงานของ
บริษัทเป็นผูพ้ัฒนาขึน้ เช่ือมต่อกับแขนกลอุตสาหกรรม เพื่ อสรา้งเป็น
สายการผลิตตัวอย่างส าหรบัการขยายผลไปสู่หน่วยงานอื่นๆ ถือเป็น
นวัตกรรมที่เกิดจากองคค์วามรูข้องพนกังานที่สามารถน ามาใช้ไดจ้ริง 
ส่วนพนักงานประจ าเครื่อง จะตอ้งรบัการเขา้รบัการอบรมใหม่เพื่ อให้
สามารถควบคมุระบบ Automation ได้

รายงานความยั่งยืน   ประจ าปี 2563

608. นวัตกรรมทางธุรกิจเพือ่สังคมและส่ิงแวดล้อม



จากนโยบายการปรบัเปลีย่นองคก์ร โดยการปรบัปรุงสายการผลติใหเ้ป็น Automation ทีมพนกังานสงักดั ARAI 
ACADEMY ซึง่มีความสามารถทางดา้นระบบ Automation ไดน้ าแนวคิดไปปรบัปรุงสายการผลติ Tandem Press ให้
เป็นสายการผลิตไรค้น โดยน าเทคโนโลยี  Automation เช่ือมต่อกับเครื่องจกัร เพื่อสรา้งเป็นสายการผลิตตวัอย่าง
ส าหรบัการขยายผลไปสูห่นว่ยงานอื่นๆ ถือเป็นนวตักรรมที่เกิดจากองคค์วามรูข้องพนกังานที่สามารถน ามาใชไ้ดจ้ริง
สว่นพนกังานประจ าเครือ่งจะตอ้งรบัการเขา้รบัการอบรมใหมเ่พื่อใหส้ามารถควบคมุระบบ Automation ได้

ผลลัพธห์ลงัจากน านวตักรรมทางดา้นหุน่ยนต ์มาปรบัใชค้วบคู่ไปกบัเครื่องจกัรทันสมยัที่รองรบั
การเช่ือมต่อกับโปรแกรมของหุ่นยนต ์พบว่าประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มสูงขึน้ สามารถผลิตสินค้าไดร้วดเร็ว 
แม่นย า และคงที่มากขึน้ดว้ยตน้ทุนที่ต  ่าลง ยกตัวอย่างเช่น  ในกระบวนการการพับงานเหล็กแผ่น พบว่าการน า
หุน่ยนตม์าใชใ้นการท างาน ช่วยลดปริมาณคนควบคมุหนา้งานไดถ้ึง 14 คนจากทัง้หมด 30 คน หรือในกระบวนการ
เช่ือมแผน่โลหะ ที่จากเดิมสามารถพบังานไดเ้ฉลี่ย 80 ชิน้ต่อชั่วโมง ต่อ 2 เครื่อง ใชพ้นกังาน 2 คน เพิ่มขึน้เป็นเฉลี่ย 
100-120 ชิน้ต่อชั่วโมง พนกังาน 1 คนที่ท  างานควบคุมหุ่นยนต ์ ซึ่งประโยชนท์ี่บริษัทไดร้บั นอกจากตน้ทุนในการ
บรหิารที่ต  ่าลง ยงัมีเรือ่งของการพฒันาแรงงาน ที่ท  าใหม้ีช่วงเวลามากขึน้ในการจดัฝึกอบรม หมุนเวียนต าแหน่งใหม้ี
ความสามารถครอบคลมุ สามารถท างานไดห้ลากหลายดา้น ซึง่สง่ผลใหอ้งคก์รสามารถจดัการแรงงานในช่วงฤดูกาล
ผลติที่ไมแ่นน่อนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยยงัคงไวซ้ึ่งมาตรฐานคณุภาพชีวิตการท างานที่ดี และมั่นคงของ
พนกังาน  และจากการใชก้ระบวนการผลติแบบใหม ่พบวา่ Productivity สงูขึน้เป็น 2 เทา่เนื่องจากสามารถท างานได ้
24 ชม.  ปรมิาณของเสยีลดลง อบุตัิเหตจุากการท างานเป็น 0 ท าใหเ้กิดความเช่ือมั่นต่อลกูคา้ ดว้ยเหตนุี ้ในปี 2563
บริษัท จึงไดจ้ัดแผน และงบประมาณส าหรบัการลงทนุระบบAutomation เพิ่มเติม แต่ยงัคงใชพ้นกังานของบริษัท
เป็นผู้ด  าเนินการโดยส่งพนักงานไปอบรมและกลับมาติดตั้งและปรับปรุงระบบต่อไป  ซึ่งในอนาคตบริ ษัทได้
วางเปา้หมายวา่จะสามารถเปน้ผูผ้ลติและติดตัง้ระบบอตัโนมตัิได้

618.1 นโยบายสู่กลยุทธก์ารปรับเปลีย่นองคก์ร

1. ลดการน าเขา้เทคโนโลยีการผลติชิน้สว่น
เครือ่งปรบัอากาศแบบอตัโนมตัิจากตา่งประเทศ
มาใชใ้นสายการผลติ

2. สรา้งศกัยภาพในการแขง่ขนัทางดา้นการผลติ
ชิน้สว่นเครือ่งปรบัอากาศทัง้ในและนอกประเทศ

3. แกปั้ญหาการขาดแคลนแรงงานคน และตน้ทนุ
แรงงานท่ีสงูขึน้

ประโยชนต์่อภาคเศรษฐกิจและสังคม
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8.2 การพัฒนาสายการผลติ เพือ่รองรับการเปลีย่นแปลง

งานท่ีมีรูปแบบหรือกระบวนการท างานท่ีชดัเจน ใหท้าง BOT ท า

งานท่ีมกัตอ้งท าซ า้ ๆ กนัเป็นประจ า ใหท้าง BOT ท า

งานท่ีมีปรมิาณมาก หรือใชเ้วลาในการประมวลผลนาน ปลอ่ยให ้ROT ท างานและ
คอยด ูOutput ท่ีสง่มาใหท้าง e-mail หรือสามารถน าขึน้ Application คือ Line notify

งานท่ีตอ้งการการตอบสนองอยา่งรวดเรว็เพ่ือเพิ่มความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ 
ตวัอยา่งเชน่ การรบั PO จากลกูคา้มา BOT สามารถท าการเปิด Sales order และตรวจสอบ Stock 
ทนัที หากสถานะไมต่รงกบัความตอ้งการของลกูคา้จะท าการ Run MRP เพ่ือเปิดสั่งการผลิตตอ่ไป เป็น
ตน้

ในปี 2563 นอกจากสายการผลิตท่ีมีการพฒันาเพ่ือรองรบัการเปล่ียนแปลง และ
ทางบริษัทได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการใช้กระดาษ 
(Paperless) ฝ่ายสนบัสนนุการผลิตของบรษัิทมีการปรบัน าเอา Robotic Process Automation 
(RPA) เขา้มาใช ้ไดแ้ก่
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8.3 การสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจร่วมกับลูกค้า

บริษัทได้มีการร่มกันพัฒนานวัตกรรมของ
สินค้าใหม่ๆ ร่วมกับลูกค้า Water 3 เพื่อช่วยลด
ปริมาณการใช้ขวดพลาสติก โดยสินค้าท่ีผลิตขึ้น 
เป็นตู้บริการน้้าดื่มอัตโนมัติท่ีใช้งานด้วยระบบ IoT
และสามารถน้าขวดน้้าท่ีท้าจากวัสดุ ท่ีสามารถ
น้ามาใช้ซ้้าได้ เพื่อลดการใช้พลาสติก อีกท้ังยังมี 
เทคโนโลยีในเรื่องของการฝัง RFID ไว้ด้านในเพื่อไป
เติมน้้าท่ีใดก็ได้ที่มีตู้ Water 3 

จากความช้านาญด้านการ
ผลิตเครื่องท้าความเย็น ตั้งแต่ปี 2562 บริษัท
ได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ ารายใหม่
Innosparks ในการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
รับจ้างผลิตระบบท้าความเย็นกลางแจ้งรุ่น
ใหม่ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้พลังงานน้อย
กว่าเครื่องปรับอากาศประมาณ 80% โดยไม่
ใช้สาร CFC ในการท้าความเย็น ใช้การ
แลกเปลี่ยนความร้อนในการท้างาน ส่งผลให้
ไม่เกิดไอร้อนขึ้นในสภาพแวดล้อม

การพัฒนาเครื่อง Vending Machine Water 3

ผลิตภัณฑ์ระบบท ความเย็นกลางแจ้ง 
(Airbitat Smart Cooler by Innosparks)

Powerful cooling Portable UseSustainable
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เครื่องดักจับละอองน ้ามันจากเคร่ืองจักร

ร่วมกับลูกค้า Midori พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือดักจับละอองน้้ามันจากการท้างานของเครื่องจักร เพ่ือลด
ปัญหามลภาวะทางอากาศ และยังสามารถน้าน้้ามันท่ีดักจับไว้ ไปผ่านกระบวนการกรองเพ่ือกลับมาใช้ใหม่ได้

พัฒนาเคร่ืองปรับอากาศแบบ R32 - SNC Super High EER 

เนื่องจากบริษัทฯ ด้าเนินธุรกิจด้านเครื่องท้าความเย็นมาเป็นเวลานาน จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าใน
การร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน SEER ของเครื่องปรับอากาศจาก EGAT
ผลลัพธ์ เครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน และใช้สารท้าความเย็นที่ไม่เป็นเป้นอันตราย
ต่อชั้นบรรยากาศ เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ผลลัพธ์ ปัจจุบัน ได้ทดลองใช้งานที่บริษัท เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง สามารถดักละอองน้้ามันได้จริงประมาณ 50% เมื่อ
เทียบจากการเก็บข้อมูลก่อนติดตั้ง 

นวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อสังคมและหรือสิ่งแวดล้อม
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