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วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ / VISION
(SNC: SUPERSTORE)
SNC Superstore เอส เอ็น ซี ศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์ และบริการแบบครบวงจรในอุตสาหกรรมยานยนต์ เครือ่ งทาความเย็น
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า และอิเลคทรอนิคส์

พันธกิจ / MISSION
1.คานึงถึงคุณภาพของสินค้าเป็ นอันดับแรก
Quality of products first

Quality First

2.สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการทุกรู ปแบบของลูกค้า
Create a wide variety of products and services to meet all
customers’ needs

Differentiation

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

Cost
Effectiveness

4.ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว
Meet customer needs with speed

Quick Response

Flexible
Manufacturing
System

5.ปรับระบบการผลิตให้ยืดหยุ่นทันต่อสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
Keep the production system updated with the rapidly change
environment
6.ให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
Focus on manufacturing environmentally friendly products and
engaging with stakeholders, both direct and indirect.
7.มีจิตวิญญาณและความตัง้ ใจในเรื่องการบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
Intension to provide the best service in order to meet with
customers’ satisfaction
8. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลในการดาเนินธุรกิจและการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
Good Corporate Governance

Focus on
Products and
Stakeholders
Service Mind

Good Corporate
Governance
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ตงั้ อยูท่ ี่ 333/3 หมู่ 6 ตาบลบางเพรียง อาเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ 10560 มีบริษัทในกลุม่ ทัง้ สิน้ 16 บริษัท ประกอบด้วย บริษัทย่อยที่ SNC ถือหุน้ โดยตรงจานวน 7 บริษัท และ บริษัทย่อยที่ SNC ถือหุน้
ผ่านบริษัทย่อย จานวน 6 บริษัท บริษัทร่วมจานวน 1 บริษัท โดยมีกิจการดาเนินอยูใ่ นประเทศไทย ปั จจุบนั กลุม่ บริษัท มีการประกอบธุรกิจ โดยแบ่ง
ออกเป็ น 4 กลุม่ ดังนี ้

กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจ
ประเภท PART
ชิน้ ส่วนสาหรับ
เครื่องใช้ไฟฟ้ า

กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจ
ประเภท AUTO
ชิน้ ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับ
ยานพาหนะ
กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจ
ประเภท OEM

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน) สาขา 2 (Branch 2)
บริษัทย่อยทางตรง
บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูช่นั จากัด (SPEC)
บริษัท อิมมอทัล พาร์ท จากัด (IMP)
บริ ษทั พาราไดซ์ พลาสติก จากัด (PRD)
บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชั่น จากัด (SSMA)
บริษัท อินฟิ นิตี ้ พาร์ท จากัด (IPC)
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน) สาขา 2 (Branch 2)
บริษัทย่อยทางตรง
บริษัท เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย จากัด (COOL)
บริษัท พาราไดซ์ พลาสติก จากัด (PRD)
บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชั่น จากัด (SSMA)
บริษัท อินฟิ นิตี ้ พาร์ท จากัด (IPC)
บริษัทย่อยทางตรง
บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี ้ แอนโทโลจี จากัด (SCAN)
บริษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮีต ปั มพ์ จากัด (SAHP)

ผลิตและประกอบ
เครื่องใช้ไฟฟ้ า
กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจ
ประเภท OTHER
การดาเนินอื่นๆ เช่น
เครื่องมือ อุปกรณ์ที่
ประกอบด้วยอลูมิเนียม

บริษัทย่อยทางตรง
บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี ้ แอนโทโลจี จากัด (SCAN)
บริ ษทั โอดิน พาวเวอร์ จากัด (ODIN)
บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท เมอิโซะ เอสเอ็นซี พริซิช่นั จากัด (MSPC)
บริษัท อัลทเมท พาร์ท จากัด (UMP)
บริษัท ยะลาฟ้าสะอาด จากัด (YALA)
บริษัท โอดิน เมียนมาร์ จากัด (ODINMM)
บริษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก วอเตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย จากัด (SAWHA)
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1.1 ผลิตภัณฑ์ และบริการ
เอส เอ็น ซี ศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์ และบริการแบบครบวงจรในอุตสาหกรรมรถยนต์, เครือ่ งทาความเย็น, เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

บริษัทในกลุม่ SNC

AUTO PART

ชิน้ ส่วนอุปกรณ์สาหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาหรับยานพาหนะ
Automotive
Plastic Part
Metal Sheet

EA OEM

การรับจ้างผลิตและประกอบ เครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้ า และอุปกรณ์
Metal Sheet
Electrical Appliances
Water Heater

EA PART

ชิน้ ส่วนสาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้ าและเครื่องปรับอากาศ
Air conditioner
Metal Sheet

HEAT EXCHANGER

OTHERS

Compressor

PLASTIC PART

เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ประกอบด้วยโลหะ เหล็ก อลูมเิ นียม
Electronic Part
Aluminum Part
Metal Sheet
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1.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
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SNC
Capital = 287 MB
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1.3 โครงสร้างรายได้ของบริษัท
ในปี 2563 บริษัทมีการประกอบธุรกิจ แบ่งออกเป็ น 4 สายผลิตภัณฑ์หลัก ดังนี ้
2.1 ชิน้ ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับยานพาหนะ (Auto)
2.2 ชิน้ ส่วนอุปกรณ์สาหรับเครือ่ งใช้ไฟฟ้า (Part)
2.2.1 ชิน้ ส่วนท่อทองแดง
2.2.2 ชิน้ ส่วนโลหะแผ่นขึน้ รูป
2.2.3 ชิน้ ส่วนพลาสติก
2.2.4 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
2.2.5 ผลิตท่อฉนวนกันความร้อน
2.3 รับจ้างผลิตและประกอบเครือ่ งใช้ไฟฟ้า (OEM)
2.4 การดาเนินงานอื่นๆ (Other)
และมีสดั ส่วนรายได้ คือ Auto ร้อยละ 8.6 Part ร้อยละ 28.8
OEM ร้อยละ 62.6 Other น้อยกว่าร้อยละ 1

น้อยกว่า 1%
การดาเนินงานอื่นๆ
(Others)

8.6%
ชิน้ ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้
สาหรับยานพาหนะ
(Auto)

8.61
28.8

62.6
28.8%
ชิน้ ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้
สาหรับเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
(Part)

62.6%
รับจ้างผลิต และประกอบเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
(OEM)
OEM

Part

Auto

Other
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2 แนวทางการดาเนินงาน เพือ่ ความยั่งยืน
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2.1 นโยบายด้านความยั่งยืน
เอส เอ็น ซี มีความมุง่ มั่นเรือ่ งการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างนวัตกรรม มุง่ เน้นการสร้างคุณค่าให้กบั ตนเอง องค์กร ร่วมกับผูม้ ีสว่ นได้
ส่วนเสีย โดยคานึงถึงผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป้าหมายความยั่งยืนของ การดาเนินกิจการ ภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี
ตามหลักบรรษัทภิบาล

2.2 ปรัชญาในการดาเนินงานด้านความยั่งยืน SNC-3Cs
การดาเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน จะต้องสร้างสมดุลกับผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กรทัง้ ภายใน
และภายนอก โดยมีหลักในการดาเนินธุรกิจดังนี ้
CG บริหารภายใต้หลักบรรษัทภิบาล
CSR ความมุง่ มั่นในการดาเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วนตลอดกระบวนการ
Care การดาเนินธุรกิจด้วยความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมและการดารงชีวิต

SET Awards 2020
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 คุณlสมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร คุณ
สมชาย งามกิจเจริญลาภ รองประธานกรรมการบริหาร และทีมงานเป็ นตัวแทนบริษัทฯ
ขึน้ รับรางวัล
-

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

ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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2.3 กลยุทธ์หลักด้านความยั่งยืนในการขับเคลื่อนองค์กร
SNC 2020 Revolution to Sustainability

การดาเนินธุรกิจ

คานึงถึงสังคม
และสิ่งแวดล้อม

การกากับดูแล
กิจการทีด่ ี

สร้างการเปลี่ยนแปลงที่มี
นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการดาเนิน
ธุรกิจขององค์กรอย่างยั่งยืน
โดยคานึงถึงผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย

ดาเนินธุรกิจ โดยเน้นการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง สร้างมูลค่า
ร่วมกับชุมชน และเป็ นมิตรกับ
สิ่งเเวดล้อม

มุง่ มั่นเพื่อสร้างคุณค่าต่อตนเอง
องค์กร และสังคม ภายใต้การ
กากับดูเเลกิจการที่ดี

กระบวนการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่ความยั่งยืน
1. การบริหารจัดการองค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลง
2. ทบทวนตลอดเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

3.จัดการบริหารความเสี่ยงรอบด้าน
4.ดาเนินการตามปรัชญาสู่ความยั่งยืน
5. ขับเคลื่อนกิจกรรมผ่านกลยุทธ์หลักใน
การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน
รายงานความยั่งยืน ประจาปี 2563

GRI-G4 Index: G4-14

ห่วงโซ่อุปทาน และความเชือ่ มโยงของผู้มีส่วนได้เสีย
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2.4 กรอบการดาเนินงานของบริษัทสู่ความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน ประจาปี 2563

2.5 แนวทางการดาเนินงานทีส่ าคัญ

GRI-G4 Index: G4-14
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Corporate Governance (CG)
Environmental Social and Governance (ESG)

2015

-

-

โครงการด้าน CSR
การปฏิบตั ิตามข้อกาหนด CG
เป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

2016

นาแนวทาง ESG มาประยุกต์ใช้
วางแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการภายใน

2017
-

พัฒนาความรูข้ องบุคลากร
สร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
ปลูกฝั งค่านิยมด้านการพัฒนา QCDS
2018

-

พัฒนาทักษะบุคลากร
พัฒนาผลิตภัณฑ์รว่ มกับลูกค้า
มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม
ต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต
รายงานความยั่งยืน ประจาปี 2563

GRI-G4 Index: G4-14
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Corporate Governance (CG)
Environmental Social and Governance (ESG)

2019
-

พัฒนาความรู ้ และทักษะบุคลากร
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ดว้ ยนวัตกรรม
ดาเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และสังคมต่อเนื่อง
ยึดมั่นตามแนวปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต

2020
-

ฝึ กอบรมพัฒนาความรูแ้ ละทักษะบุคลากร โดย
โครงการฝึ กอบรมภายใน และภายนอกองค์กร
- พัฒนา และสร้างอุปกรณ์ สาหรับกระบวนการผลิต
- เสริมสร้างการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม
ในห่วงโซ่อปุ ทาน ผูม้ ีส่วนได้เสีย
- ยึดมั่นตามแนวปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต

รายงานความยั่งยืน ประจาปี 2563

GRI-G4 Index: G4-24, G4-25,G4-26, G4-30
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2.6 การดาเนินงานกับผู้มสี ่วนได้เสีย
ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อความยั่งยืนของบริษัทเพือ่ ให้การดาเนินธุรกิจร่วมกับผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียเป็ นไปอย่างเกือ้ กูล
จึงได้กาหนดวิธีการมีสว่ นร่วมกับผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย และพิจารณาประเด็นทีส่ าคัญไว้ดงั นี ้

ผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทางการมีส่วนร่วม

ความคาดหวัง

แนวทางปฏิบัติ

พนักงาน

● ผูบ้ ริหารมีการประชุมหน้าแถว
(Morning Talk) กับพนักงานใน
ทุกเช้าวันจันทร์ หรือเปิ ดงานวันแรก
หลังจาก
วันหยุดยาว
● กิจกรรมต่างๆของบริษัท
● ช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

● ได้รบั ค่าตอบแทน สวัสดิการที่ดี
● มีความก้าวหน้าในอาชีพการ
งาน ได้รบั การพัฒนาความรู ้
ความสามารถให้สอดคล้องกับการ
เติบโตในอาชีพการงาน
● คุณภาพชีวิตในการทางานที่ดี

● จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ
อย่างเหมาะสม
● ส่งเสริมให้เติบโตตามสายงานที่
สอดคล้องกับความรูค้ วามสามารถ
ของพนักงาน
● เปิ ดโอกาสให้พนักงานมีสว่ นร่วม
ในการจัดการด้านสวัสดิการและ
คุณภาพชีวิตในการทางาน เช่น การ
เข้าร่วมคณะกรรมการสวัสดิการ
คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
● สถานที่ทางานทีส่ ะดวก เอือ้ ต่อการ
ทางานให้เกิดประสิทธิภาพปลอดภัย
และสะอาด

ผู้ถอื หุน้
นักลงทุน

● การประชุมสามัญประจาปี
● รายงานประจาปี
● กิจกรรมนักลงทุนพบผูบ้ ริหารราย
ไตรมาส
● การร่วมงาน road show

● ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี
อย่างต่อเนื่อง
● มีการกากับดูแลกิจการที่ดี
● มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เพียงพอ
ต่อการตัดสินใจลงทุน

● ปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ ตามนโยบาย
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
รวมทัง้ เคารพสิทธิของผูถ้ ือหุน้
ในการได้รบั ข้อมูลที่จาเป็ น
ถูกต้องตามความจริง
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย(ตลท.)และสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
กาหนด

ลูกค้า

● การสื่อสารตามแผนงาน
● การพบปะลูกค้าในแต่ละสัปดาห์
/ เดือน
● การเข้าพบของลูกค้าในวาระต่างๆ
● การสารวจความพึงพอใจของ
ลูกค้า

●สินค้ามีคณ
ุ ภาพและจัดส่งตรง
ตามเวลาในราคาทีเ่ หมาะสม

●พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการที่
หลากหลาย
อย่างต่อเนื่องตลอดจนร่วมดาเนิน
ธุรกิจบนหลักความไว้วางใจและ
ช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน
● ให้ความสาคัญของ “คูค่ า้ ”ในฐานะ
พันธมิตรโดยปฏิบตั กิ บั คูค่ า้ อย่างเป็ น
ธรรมและเสมอภาคเพื่อสร้างความ
เชื่อถือพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่
ดีตอ่ กัน

รายงานความยั่งยืน ประจาปี 2563

GRI-G4 Index: G4-24, G4-25
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2.6 การดาเนินงานกับผู้มสี ่วนได้เสีย (ต่อ)
ผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทางการมีส่วนร่วม

สังคมชุมชน

● รับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน
การมีสว่ นร่วมกับชุมชนตามแผน
งานของบริษัท

●การดาเนินธุรกิจไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน สิ่งแวดล้อมและสังคม
●สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน

● ดาเนินโครงการเพื่อชุมชน
ให้การสนับสนุนในด้านอาชีพ
การศึกษา และอื่นๆ ตามโอกาส
● ติดตามดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม

● การสื่อสารผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์
● การประชุมร่วมกับคูค่ า้ ตาม
แผนงานบริษัท

●การคัดเลือกที่เป็ นธรรมและ
โปร่งใส
●เงื่อนไขการชาระเงินเป็ นที่ยอมรับ

● คานึงถึงผลประโยชน์รว่ มกัน
● สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู ้ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญ
●มีสว่ นร่วมและสนับสนุนในกิจกรรม
สร้างสรรค์ของคูค่ า้ อย่างต่อเนื่อง
● ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทาง
การค้าอย่างเสรี และเป็ นธรรม

● การดาเนินงานทางธุรกิจ

●ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบ
กติกาของการแข่งขันที่ดี

●ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับ
ของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่
สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่นการจ่าย
สินจ้างให้แก่กรรมการและพนักงาน
ของคูแ่ ข่ง
●ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทาง
การค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
บิดเบือนจากความจริง

หน่วยงาน
ราชการ

● การจัดส่งรายงานให้กบั หน่วยงาน
ราชการ
● การเข้าร่วมในกิจกรรมและ
โครงการของหน่วยงานราชการ

●ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

●ปฏิบตั ิตามกฎหมายและรายงาน
ผลปฏิบตั ิงานอย่างเคร่งครัด
●จ่ายภาษีและค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ภาครัฐ
กาหนด

สื่อมวลชน

● กิจกรรมนักลงทุนพบผูบ้ ริหาร
รายไตรมาส
● Company visit
● การสัมภาษณ์ตามสื่อต่างๆ

●เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารอย่าง
โปร่งใส ถูกต้อง รวดเร็ว

●ปฏิบตั ิตอ่ สื่อมวลชนทุกแขนงอย่าง
เป็ นธรรมและเท่าเทียม

คู่ค้า

คู่แข่ง

ความคาดหวัง

แนวทางปฏิบัติ

รายงานความยั่งยืน ประจาปี 2563

GRI-G4 Index: G4-17 , G4-28
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3.เกีย่ วกับรายงาน
3.1 ขอบเขตการรายงาน
รายงานฉบับปี 2563 นี ้ จัดทาขึน้ เพื่อรายงานผลการดาเนินการด้านความยั่งยืนของบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทใน
เครือ ระหว่างปี 2563 – ปี 2564 (ไตรมาสที่ 1) ซึง่ ได้รวบรวมการดาเนินการด้าน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม การกากับดูแลกิจการ ตามกรอบ
ในการดาเนินการความยังยืนทีก่ าหนดไว้ โดยเนือ้ หาและสาระสาคัญในรายงานปี 2563 เป็ นการมุง่ เน้นการดาเนินการเพื่อตอบสนองการกลยุทธ์ใน
การดาเนินธุรกิจ และประเด็นด้านความยั่งยืน เพื่อเชื่อโยงการดาเนินการด้านความยั่งยืนกับการดาเนินธุรกิจให้มีความสอดคล้อง

กลุ่มบริษัท
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน) (SNC)
สาขา 2 (Branch 2)
บริษัทย่อยทางตรง
บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูช่ นั จากัด (SPEC)
บริษัท เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย จากัด (COOL)
บริษัท อิมมอทัล พาร์ท จากัด (IMP)
บริษัท พาราไดซ์ พลาสติก จากัด (PRD)
บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี ้ แอนโทโลจี จากัด(SCAN)
บริษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮีต ปั มพ์ จากัด (SAHP)
บริษัท โอดิน พาวเวอร์ จากัด (ODIN)
บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท อินฟิ นิตี ้ พาร์ท จากัด (IPC)
บริษัท เมอิโซะ เอสเอ็นซี พริซิช่ นั จากัด (MSPC)
บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชั่น จากัด (SSMA)
บริษัท อัลทิเมท พาร์ท จากัด (UMP)
บริษัท ยะลาฟ้าสะอาด จากัด (YALA)
บริษัท โอดิน เมียนมาร์ จากัด (ODINMM)
บริษัทร่วม
บริษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก วอเตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย
จากัด (SAWHA)

ทุนจด
ประเภทธุรกิจ
ทะเบียนที่ AUTO PART OEM
ชาระแล้ว
(ล้านบาท)

OTHER

287

220
30
70
30
835












45
200
20
100
360
40
150
1
105
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3.2 ประเด็นความยั่งยืนทีส่ าคัญ
ในปี 2563 บริษัทได้พิจารณา
ประเด็นความยั่งยืนที่สาคัญจาก
ดาเนินธุรกิจร่วมกับผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
ทุกส่วน ทัง้ ภายใน และภายนอกองค์กร
ซึง่ ได้ขอ้ มูลจากการประชุมหรือ
กิจกรรมจากการมีสว่ นร่วมกับผูม้ ีสว่ น
ได้สว่ นเสีย เพื่อนามาวิเคราะห์ลาดับ
ความสาคัญในการจัดการด้านความ
ยั่งยืนขององค์กร โดยแกนนอน แสดง
ระดับผลกระทบ ต่อองค์กรในด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และ
แกนตัง้ แสดงระดับผลกระทบต่อความ
สนใจของกลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย ดัง
ตารางและภาพแสดง ต่อไปนีใ้ น
รูปแบบ Materiality Matrix
ดังตารางภาพต่อไปนี ้

4

8

7

1

2

3

6

5

ประเด็นทีม่ ีนัยสาคัญต่อองค์กร

รายงานความยั่งยืน ประจาปี 2563

4. การบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ

15

Economic management

ปรับเปลีย่ นสายการผลิตสูเ่ ทคโนโลยีอตั โนมัติ
ภายในปี 2020

พัฒนาระดับความพึงพอใจของลูกค้า
ทุกรายสูร่ ะดับ “A”

ข้อร้องเรียนจากทุจริตคอร์รปั ชัน่
ในสายโซ่อุปทานเป็ น 0

รายงานความยั่งยืน ประจาปี 2563
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4.1 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
เป้ าหมายด้านความพึงพอใจของลูกค้า
● ผลการประเมินความพึงพอใจของทุกลูกค้า อยูใ่ นระดับ A

นโยบายในการปฏิบัตติ ่อลูกค้า
1 ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพตรงตาม หรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็ นธรรม
2 ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถกู ต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลกู ค้า เพื่อให้ลกู ค้ามีขอ้ มูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มี
การกล่าวเกินความเป็ นจริงทัง้ ในการโฆษณา หรือในการสื่อสารช่องทางอื่น ๆ กับลูกค้า อันเป็ นเหตุให้ลกู ค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
คุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าและบริการ
3 รักษาความลับของลูกค้าและไม่นาไปใช้ประโยชน์ของตนเอง หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4 ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลกู ค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ด้านคุณภาพของสินค้า (Quality)
ในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ลูกค้านัน้ บริษัทฯ จาเป็ นที่จะต้องผลิตสินค้าที่ มีคณ
ุ ภาพสูงสุด เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าซึง่ บริษัทได้มีการจัดทาระบบบริหารงานคุณภาพทีเ่ ป็ นมาตรฐานสากลเพื่อให้การดาเนินงานตามภารกิจและวัตถุประสงค์
ขององค์กรเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดหลัก Plan-Do-Check-Action (PDCA) และระบบ ISO
ซึง่ นอกจากจะทาให้ลกู ค้าได้รบั สินค้าและบริการที่มีคณ
ุ ภาพตรงตามความต้องการแล้ว ยังทาให้ลกู ค้าเกิดความเชื่อมั่นในตัวบริษัทด้วย
โดยบริษั ทจะจัด สรรทรัพยากรทั้งคน เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ ทัน สมัยและเหมาะสมกับ ธุ รกิ จนั้น ๆเพื่อให้การผลิต สินค้า ที่ มีคุณ ภาพ
นอกเหนือจากนีย้ ังกาหนดนโยบายคุณภาพที่ชดั เจน เพื่อให้พนักงานทุกคนนาไปปฏิบตั ิ มีการตรวจติดตามผลอยู่ตลอดเวล า เพื่อให้ม่นั ใจว่า
คุณภาพของสินค้าจะต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของลูกค้าในทุกๆขัน้ ตอน

คุณภาพ คือ ค่านิยมหลักของ SNC
พนักงานใหม่ ฝึ กอบรมหลักสูตร กระบวนการควบคุม
คุณภาพ การใช้เครือ่ งมือวัด นโยบาย Process
Reject , Claim ก่อนปฏิบตั ิงาน

พนักงานปั จจุบัน ฝึ กอบรมหลักสูตร จิตสานึกคุณภาพ
เพื่อพัฒนาความตระหนักต่อเรือ่ งคุณภาพ

เราจะผลิตสินค้าที่ลูกค้าพึงพอใจในคุณภาพและราคา
บนมาตรฐานการผลิตทีท่ นั สมัยและปลอดภัยสาหรับ
สภาพแวดล้อม
ปลูกฝั งค่านิยมด้านคุณภาพ
ด้วยการสื่อสารให้พนักงาน
ทุกคนตระหนักถึง
ความสาคัญของปั ญหา
คุณภาพที่เกิดขึน้ และ
ผลกระทบต่อลูกค้าและ
บริษัททุกวันจันทร์ของ
สัปดาห์
นาเรื่องคุณภาพ “Q” มา
เป็ นหนึ่งมุมมองในการ
ประเมินสมรรถนะ
Radar Chart ของ
พนักงาน เพื่อตุน้ ให้เกิดการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
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มาตรการ Customer Claim
ปลู ก ฝั งค่ า นิ ย มด้ ว ยการก าหนดค ามั่ น
สัญญา Zero Claim และมีการกล่าวคามั่นสัญญาร่วมกันทุก
เช้าใน Morning Meeting ผูบ้ ริหารและฝ่ ายตรวจสอบและประกัน
คุณภาพมีการตรวจติดตามการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และมี การ
รายงานปั ญหาผ่าน Line เปลี่ยนพนักงานจากการผลิต ให้ได้ตาม
เป้าหมาย เป็ นการผลิตที่ใส่ใจคุณภาพสามารถ Self Inspection ได้
โดยให้ฝ่ ายตรวจสอบและประกัน คุณ ภาพมีการตรวจติ ด ตามการ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องกาหนดเรื่องปั ญหาคุณภาพ เป็ น เรื่องสาคัญ
ในการประชุมทุกระดับตัง้ แต่ฝ่ายบริหารถึงระดับปฏิบตั ิ การ โดยในปี
2563 นี ้ ได้มีการนาเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เพิ่มมากขึน้ อย่างต่อเนื่อง

มาตรการ Process reject
ปลูกฝั งค่านิยม “ไม่รับ ไม่ทา ของเสีย” และ “หยุด เรียก รอ

พนักงานที่ปฎิบตั ิงานในแต่ละ process ต้อง
ปฏิเสธและไม่รบั ชิน้ งานที่ไม่ได้คณ
ุ ภาพจาก process ก่อนหน้ามาทาการผลิต หากพบปั ญหาจะต้องบันทึกรายละเอียดของปั ญ หาลงในเอกสาร
Process Reject Record ระบุรายชื่อผูป้ ล่อยชิน้ งานที่ไม่ได้คุณภาพจาก process ก่อนหน้าตนเองซึ่งถือเป็ น process reject และแจ้ง
Supervisor ทันที กรณีที่งานที่ตนเองทาถูก Process ถัดไป Reject จะถูกตักเตือน และนากลับไปอบรมเพื่อสร้างความตระหนัก 7 วัน
ตัวอย่าง เมื่อพนักงานที่ถกู Process Reject จะต้องเข้ารับการอบรม
ทบทวนกระบวนการควบคุมคุณภาพ 7 วัน ก่อนกลับไปปฏิบตั ิงานใหม่
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ผลลัพท์จากการดาเนินการ
● ตารางแสดงสถิตกิ ารเคลมปี 2562 เปรียบเทียบกับ ปี 2563
ห ลั ง จ า ก ก า ร ป ลู ก ฝั ง
ค่านิยมด้านคุณภาพ และการใช้
มาตรการ Process Reject ทาให้
พนักงานตระหนักถึงความสาคัญ
ต่อการปฏิ บัติ ง านให้มีคุณ ภาพ
และจากด าเนิ น ตามมาตรการ
Process reject และ Customer
claim อย่างต่อเนื่องในปี 25622563 ส่งผลให้สถิติดา้ นคุณภาพ
ดีขนึ ้ อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์สาคัญในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าในเรื่ อง
คุณภาพ และ การส่งมอบ คือการเข้าไปมีส่วนร่วมกับลูกค้า บริษั ท ได้มี
นโยบายให้ Mini MD และทีมงาน QCQA ที่ดแู ลลูกค้าแต่ละรายเข้าพบ
ลูกค้าอย่างน้อยสัปดาห์ละ ครัง้ ทัง้ นีก้ ารดาเนินการดังกล่ าวยังส่งผลดีกับ
บริษัทในด้านการได้รบั คาสั่งซือ้ ใหม่ๆ อีกด้วย

● ตารางแสดงสถิตผิ ลการประเมินความพึงพอใจจากลูกค้าปี 2562 เปรียบเทียบปี 2563
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4.2 การมีส่วนร่วมกับคู่ค้า
เป้ าหมายด้านการปฏิบัตติ ่อคู่ค้า
● การดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส คอร์รปั ชั่นเป็ น 0

นโยบายในการปฏิบัตติ ่อคู่ค้า
1.
2.
3.
4.

ปฏิบตั ิกบั คูค่ า้ ซึง่ ถือเป็ นหุน้ ส่วนและปั จจัยแห่งความสาเร็จทางธุรกิจที่สาคัญด้วยความเสมอภาคและคานึ งถึงผลประโยชน์รว่ มกัน
ดัดเลือกคูค่ า้ เป็ นไปอย่างโปร่งใส มีระบบ มีมาตรฐาน มีการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ย่งั ยืนกับคูค่ า้ และคู่สญ
ั ญา
มีความเชื่อถือซึง่ กันและกัน
ปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเคร่งครัด โดยมีการคัดเลือกคู่คา้ ที่มีมาตรฐาน มีการเปรียบเทียบรา คาก่อนการสั่งซือ้ มีการ
ประเมินคูค่ า้ โดยใช้เกณฑ์ที่มีมาตรฐานสากล

กลยุทธ์ในการดาเนินการ
เนื่องจากการดาเนินธุรกิจของ SNC มีสายการผลิตที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าหลายราย ดังนัน้ การบริหารทรัพยากร
ทางธุรกิจที่ใช้ในการผลิตจึงเป็ นปั จจัยสาคัญ ปั จจุบนั SNC ได้นาระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) มาใช้ในการบริหารเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ทรัพยากรทางธุรกิจ อีกทัง้ ยังสามารถช่วยลดปั ญหาการสั่งซือ้ วัตถุดิบเกินความจาเป็ นได้ นอกจากนี ้ เนื่องจากวัตถุดิ
หลักเช่น ทองแดง ซึง่ มีปริมาณการใช้จานวนมาก และต้องนาเข้าจากต่างประเทศ ความผันผวนของราคาจึงเป็ นความเสี่ยงหนึ่งซึ่ งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงนีไ้ ว้ และได้วางแนวทางปฏิบตั ิเพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาไว้โดย
1. กาหนดราคาขายทองแดงให้กบั ลูกค้าโดยประชุมร่วมกับลูกค้า มีการตกลงใช้ราคาหมุนเวียนถัวเฉลี่ยของไตรมาสก่อน มากาหนดราคา
ขายในไตรมาสปั จจุบนั หมุนเวียนกับไปในแต่ละไตรมาส (Rolling Price)
2, การสั่งซืแ้ ต่ละครัง้ จะดาเนินการตามแผนการผลิตจากลูกค้า โดยกาหนดให้มีการประชุมร่วมกันกับลูกค้าอย่างชัดเจน
3. ควบคุมการสั่งซือ้ และการบริหารสินค้าคงคลังให้มีปริมาณสินค้าคงเหลือน้อยที่สดุ
4. ในกรณีที่คคู่ า้ สั่งจองทองแดงกับซัพพลายเออร์ และให้บริษัทเป้นผูส้ ่งั ซือ้ บริษัทจะสั่งซือ้ ทองแดงตามราคาที่ลกู ค้าสั่งจอง และใช้ในการ
กาหนดราคาขายให้กบั ลูกค้า เพื่อลดความเสี่ยงด้านราคา
และเพื่อให้การดาเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค่า มีความเป็ นธรรม โปร่งใส บริษัทได้มีการทบทวนจรรยาบรรณในการดาเนินธุ รกิจร่วมกับคู่คา้
Supplier code of conduct โดยเริม่ สื่อสารไปยังคูค่ า้ รายสาคัญในปี 2563 และจะมีการตรวจประเมินการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ตั้งแต่ปี 2563
นีเ้ ป็ นต้นไป เพื่อสร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่อปุ ทาน

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคู่ค้า

ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคูค่ า้ ในด้านระบบคุณภาพ ปี 2561
ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทมี
แผนในการเข้าไปมีสว่ นร่วมใน
การพัฒนาคูค่ า้ มากกว่า 5 ราย
โดยมีวัต ถุป ระสงค์ต่า งๆ เช่น
เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพและ
การส่งมอบ หรือ การลดต้นทุน
ด้วย VA/ VE ทัง้ นี ้ ทาให้ค่คู า้
ได้รบั ประโยชน์ในเรื่องโอกาส
ทางการค้า บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ
ประโยชน์ในเรื่องคุณภาพ การ
ส่งมอบ และต้นทุน ได้ดียิ่งขึน้
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5. การจัดการด้านสังคม
จานวนชั่วโมง
การฝึ กอบรม

คุณภาพชีวิต QWL
ระดับความพึงพอใจ

First Line
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บริษัทตระหนักอยูเ่ สมอว่าพนักงานทุกคนคือเพื่อนร่วมงาน และเป็ นทรัพยากรที่มีค่าต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ ความสาเร็จ บริษัทจึงให้
การดูแลและการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมดังนี ้
● เคารพสิทธิในการทางานตามหลักสิทธิมนุษยชน
● การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็ นธรรมโดยคานึงถึงหลักการจูงใจให้พนักงานปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถเหมาะสม
กับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจ และอยูใ่ นระดับที่สามารถแข่งขัน
● ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
● การแต่งตัง้ และโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ กระทาด้วยความสุจริต และตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานความรู ้ ความสามารถ และ
ความเหมาะสมของพนักงาน
● ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
● ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึง และสม่าเสมอ

นโยบายและการปฏิบัตติ ่อพนักงาน
มีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็ นธรรมดังนี ้
รถรับส่งพนักงานให้ครอบคลุมพืน้ ที่พกั อาศัยของพนักงาน

สวัสดิการมงคลสมรสสาหรับพนักงานทุกระดับ

โรงอาหารที่ถกู สุขลักษณะในราคาที่เหมาะสมจาหน่ายที่บริษัทฯ

สวัสดิการคลอดบุตรสาหรับพนักงานทุกระดับ

เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร

สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตของพนักงาน

ทุนการศึกษา (เรียนต่อ) ในระดับต่าง ๆ ในสถาบันของรัฐบาล

สวัสดิการครอบครัวเสียชีวิตสาหรับพนักงานทุกระดับ

สวัสดิการกองทุนสารองเลีย้ งชีพ เพื่อให้พนักงานมีเงินเก็บเงินออม

สวัสดิการค่าเช่าที่พกั อาศัย

จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจาปี ให้แก่ผปู้ ฏิบตั ิงาน
การเคารพต่
โบนัสประจอาปีสิทธิมนุษยชน

สวัสดิการโครงการร่วมทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

บริษัทยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็ นหลักปฏิบตั ิรว่ มกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระทาการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดย
เคร่งครัด โดยได้กาหนดให้มีนโยบายและแนวทางในการปฏิบตั ิดงั นี ้
1. ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบตั ิต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบตั ิต่อกันอย่างเท่ าเทียมโดยไม่แบ่งแยก
ความแตกต่างในทางกาย จิตใจ เชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคมหรือเรือ่ งอื่นใด
2. ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิด การละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดาเนิน สอดส่ องดูแลเรื่องการเคารพ
สิทธิมนุษยชน
3. สนับสนุนส่งเสริมการดาเนินการเพื่อคุม้ ครองสิทธิ
4. สื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู ้ ทาความเข้าใจ กาหนดแนวทาง และการให้การสนับสนุนอื่นใด แก่ผเู้ กี่ยวข้องในการดาเนินธุ รกิจตลอดห่วงโซ่
คุณค่าของธุรกิจ ( Business Value Chain) ผูส้ ่งมอบสินค้าและบริการ (Supplier) ผูร้ บั เหมา ( Contractor ) ตลอดจนผูร้ ว่ มธุรกิจ ( Joint
Venture) เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ิต่อทุกคนตามหลั กสิทธิมนุษยชนตาม
แนวนโยบายนี ้
5. สอดส่องดูแลเรือ่ งการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ เกี่ยวข้องกับ เอส เอ็น
ซี ฟอร์เมอร์ จากัด มหาชน ต้องรายงาน ให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบหรือบุคคลที่รบั ผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ต่างๆ หากมีขอ้ สงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลที่รบั ผิดชอบผ่านช่องทางต่างๆที่กาหนดให้
6. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด มหาชน และบริษัท ในเครือจะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิดสิท ธิ มนุษยชน ที่
เกี่ยวข้องกับ เอส เอ็น ซี โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ี่ให้ความร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิ มนุษยชน ตามที่ เอส เอ็น
ซี กาหนดไว้
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ข้อมูลด้านทรัพยากรมนุษย์
ข้อมูลด้านทรัพยากรมนุษย์
1 จานวนพนักงานทัง้ หมด
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2 พนักงานใหม่ทงั้ หมด
3 พนักงานที่ลาออกจากองค์กรทัง้ หมด
3.1 พนักงานที่ลาออก มีอายุนอ้ ยกว่า 30 ปี
3.2 พนักงานที่ลาออก มีอายุตงั้ แต่ 30 ปี ขนึ ้ ไป
3.3 อัตราการลาออกจากองค์กร (% ของพนักงานทัง้ หมด)
4 การคลอดบุตร
4.1 พนักงานที่ลาคลอดบุตร
4.2 พนักงานที่กลับมาทางานหลังจากคลอดบุตร
4.3 อัตราการมาทางานหลังจากคลอดบุตร (%)
5 พนักงานผูพ้ ิการหรือผูด้ อ้ ยโอกาส
5.1 ชาย
5.2 หญิง

ข้อมูลพนักงานเปรียบเทียบย้อนหลัง
2559
2560
2561
2562
2563
3,023
2,562
1,765
1,816
2,022
1,437
1,197
831
918
1,028
1,586
1,365
934
898
994
1,399
849
154
1,169
2,363
883
684
463
277
532
507
388
254
85
189
376
296
209
192
343
32
27
26
15
26

5.2 การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

43
35
57
3
2
1

48
34
59
3
2
1

30
25
83
3
2
1

18
14
77
4
3
1

17
15
88
4
3
1

เอส เอ็น ซี พัฒนาคน
คนพัฒนาสังคม
“คน” เป็ นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด
ขององค์กร บริษัทจึงให้ความสาคัญกับการสร้า ง
คน โดยกาหนดกรอบการดาเนินการไว้ 3 ประการ
คื อ สร้า งคนเก่ ง สร้า งวั ฒ นธรรม และ สร้า ง
ความสุข เพื่ อ ให้พ นัก งานมี ค วามสามารถและ
เติบโตไปพร้อมกับองค์กรบนพืน้ ฐานจริยธรรมอันดี
ตามวัฒนธรรมองค์กรที่กาหนดไว้และมีความสุข
ในการทางานซึง่ จะนามาซึ่งความผูกพันต่อองค์กร
พร้อ มที่ จ ะทุ่ม เททั้ง แรงกายและแรงใจในการ
ทางานเพื่อความสาเร็จร่วมกัน

รายงานความยั่งยืน ประจาปี 2563

GRI-G4 Index: G4-14, G4-25
23

คุณสมบัตขิ องบุคลากรของ SNC ในอนาคต

กลยุทธ์สาคัญที่จะขับเคลือนองค์กรไปสูเ่ ป้าประสงค์แห่งการเปลี่ยนแปลงคือการเชื่อมโยงวิสยั ทัศน์ขององค์ กรกับขีดความสามารถ
ของบุคลากรให้สอดคล้องกัน บริษัทจึงได้กาหนดคุณสมบัติของพนักงานไว้โดยกาหนดให้ฝ่ายผลิตจะต้องมีความรูท้ ั กษะเกี่ยวกับเครื่องจักร
อัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ ฝ่ ายสานักงานจะต้องมีความรูแ้ ละทักษะเกี่ยวกับ ระบบ ERP และการจัดการ Big
Data ด้วยเทคโนโลยี Internet โดยทัง้ สองฝ่ ายต้องมีความสามารถเป็ น Multi Skills ในสายงานของตนเอง และต้องมีขีด
ความสามารถหลักขององค์กรอันได้แก่ การยอมรับการเปลี่ยนแปลง ใฝ่ เรียนรู ้ จิตใจบริการ ความคิดสร้างสรรค์ ทางานเป็ น ทีม
บริษั ทมีนโยบายรับนักศึกษาที่ เคยฝึ กงานในโครงการร่ว มกับ บริษั ท ฯ กลับ มาท างานเพื่อเสริมสร้างฐานความรู แ้ ล ะทักษะด้า น
เทคโนโลยีจากบุคลากรที่มีความรูแ้ ละทักษะตรงกับสาขางาน โดยนักศึกษาที่รบั กลับมาทางานนัน้ จะมีโอกาสได้รบั รายได้ทีสงู กว่ารายได้
เฉลี่ยของตลาดแรงงาน และมีโอกาสในการก้าวหน้าและรับมอบหมายงานที่สาคัญๆ ในสายอาชีพมากกว่าพนักงานทั่วไป ซี่งในปี 25622563 มีนกั ศึกษากลับมาทางานทัง้ สิน้ 48 คน

48
คน
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สร้างคนเก่ง
บริษัท ได้สง่ เสริมการพัฒนาบุคลากรชองบริษัท โดยให้แต่ละหน่วยงาน กาหนดความต้องการในการฝึ กอบรมของหน่วยงานตนเองขึน้ มา
และบริษัทได้ทาการวางแผนฝึ กอบรม เพื่อเสริมความรูแ้ ละทักษะที่จาเป็ นให้แก่พนักงาน เพื่อให้เกิดความเป็ น Multi skills เสริมความรูใ้ หม่ และ
หน้างานที่หลากหลาย นอกจากนีย้ งั เป็ นการเพิ่มความสามารถ และประสบการณ์ในการทางานที่นอกเหนือจากหน้างานของตนเอง และสามารถ
ปฏิบตั ิหน้างานแทนระหว่างกัน

การอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านทฤษฎี :
ความรู้เกี่ยวกับการลงข้อมูล
Income Per Head ใน
ระบบ SAP ที่ถอื ว่าเป็ นผลประโยชน์
ของพนักงาน เพราะต้องบันทึกยอด
การผลิตที่ตนทาได้ในทุกวัน ซึ่งผลนี้
จะนามาใช้ประกอบแบบประเมินผล
การทางาน
การอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านทฤษฎี : ความรู้เกี่ยวกับ 9 Basic needs พนักงานเข้าอบรม
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทางานของตนเองทีเ่ ป็ นปั จจุบัน และทันสมัยมากขึน้ ทั้งเรื่อง
ระบบ Automation ที่นามาใช้ในสายผลิต เครื่องมืออุปกรณ์ท่จี าเป็ นในการทางาน

การอบรมเสริมสร้างทักษะด้านปฏิบัติ :
ทักษะในการใช้เครื่องจักรในสาย
การผลิต เช่น เครื่อง Cutting
เครื่อง Bending
เครื่อง CNC เป็ นต้น
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ระบบการวัดความสามารถด้วย Radar chart
Radar Chart ถูกนามาใช้เป็ นเครือ่ งมือสะท้อนระดับ
ความสามารถของพนักงาน และเพื่อให้พนักงานทราบขีดความสามารถของ
ตนเอง โดยใช้หลักสูตรในการประเมิน คือ 9ks (9 Knowledge) และ
9 Ss (9 Skill) ในการพัฒนาตนเอง โดยกาหนดให้พนักงานทุกคนต้องมี
ความรูแ้ ละทักษะ 9Ks9Ss ครบทุกหลักสูตร
บริษัทฯจึงได้นา Radar Chart มาใช้ในประเมินสมรรถนะของ
พนักงาน โดยทาการประเมินปี ละ 1 ครัง้ และหลังการประเมิน บริษัทฯ จะมี
การพัฒนาและฝึ กอบรมให้พนักงานให้มีระดับความสามารถทีส่ งู ขึน้ ซึง่
ความสามารถที่สงู ขึน้ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน และสะท้อน
กลับมาที่รายได้ของพนักงานเอง

ผลจากการพัฒนา Radar Chart : ข้อมูลหลังบัตร
พนักงานทราบขีดความสามารถของตนเอง และสามารถดูขอ้ มูลส่วนบุคคลของตนเองได้ตลอดเวลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

ผลการฝึ กอบรมและ
ทดสอบ

ประวัตกิ ารฝึ กอบรม
ทีเ่ ป็ นปั จจุบัน
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โครงการพัฒนาขีดความสามารถ เพือ่ เพิม่ ทักษะความชานาญในหน้างาน เพือ่
ประสิทธิภาพในการทางานทีเ่ พิม่ ขึน้ และลดขอเสียในสายการผลิต
พัฒนาทักษะงานเชื่อม

26

ในปั จจุบนั กระบวนการเชื่อม (Brazing) มีความสาคัญต่อธุรกิจเป็ นอย่างมาก
และเป็ นงานที่ตอ้ งอาศัยทักษะ และความชานาญในการผลิตชิน้ งาน บริษัทได้ตระหนัก
ถึงความสาคัญบุคลากรทางงานเชื่อม จึงได้จดั หลักสูตรอบรมพัฒนาทักษะงานเชื่อม
ขึน้ เพื่อป้องกันปั ญหาคุณภาพและส่งชิน้ งานที่มีคณ
ุ ภาพให้ลกู ค้าต่อไป
เบือ้ งต้นได้จดั ฝึ กอบรมพัฒนาฝั่งสมุทรปราการการไปแล้วกว่า 54 คน หาก
พนักงานสามารถเชื่อมชิน้ งานได้ดีไม่มีปัญหาคุณภาพ บริษัทจะมอบเข็มกลัดเพื่อเป็ น
เครือ่ งแสดงความสามารถ ดังนี ้ A(ระดับสูงสุด) B(ระดับกลาง) และ C(ระดับล่าง)

ข้อมูลด้านสถิติการฝึ กอบรม ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2563

สถิติการฝึ กอบรม ปี 2563
จำนวนหลักสูตรทีจ่ ดั อบรม

216

จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย/หลักสูตร

8

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรฝึ กอบรม ตำมแผน

680,280

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรฝึ กอบรม ตำมจริง

228,603

จำนวนทีอ่ บรมพนักงำน

798

จำนวนพนักงำนทัง้ หมด

1,916

% อบรมพนักงำน

41.65%

จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย/คน

19.84%

รายละเอียด

2562

2563

จำนวนรุน่ หลักสูตรทีจ่ ดั อบรม

501

650

จำนวนพนักงำนทัง้ หมด

2,357

1,916

%จำนวนพนักงำนทีเ่ ข้ำอบรม

72.00%

41.65%

จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย /คน

27.56

19.84%

0.2

0.2

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรฝึ กอบรมเทียบต่อยอดขำยรวมขององค์กร

0.003%

0.003%

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรฝึ กอบรมเทียบต่อกำไร

0.07%

0.06%

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรฝึ กอบรม (ล้ำนบำท)

รายงานความยั่งยืน ประจาปี 2563

GRI-G4 Index: G4-14,

โครงการพัฒนาระบบการจัดการ
Big Data เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารจัดการ

ในปั จจุบันที่โลกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อ การตัดสินใจ
ต่างๆที่รวดเร็ว สร้า งความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่ง SNC มี
บริษัทในเครือหลายแห่งและต้องใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน เพื่อการ
เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและแม่นยาและเพิ่มประสิทธิ ภาพในการ
บริหารจัดการ ซึ่งในปี 2560 นี ้ บริษัทได้ลงทุนปรับ ปรุ งระบบ
การจัดการข้อมูล โดยทาให้บริษัทในเครือ ใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน
เป็ น One Network System ซึ่งจะเป็ นแนวทางในการไปสู่การ
เป็ น Smart Factory

SNC
One Network Phase 3

2020

*
*
*
*

2019
2018
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การบริหารทรัพยากรทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
1

การอบรมหลักสูตร Budget Control
การนาเอาฟังก์ช่นั Qlik Sense (ซอฟต์แวร์ Business
Intelligence (BI) ที่ช่วยในการบริหาร จัดการข้อมูลต่างๆ แล้วทา
รายงานผลออกมาในรู ปแบบ แอพลิเคชั่นที่สวยงาม โดยแสดงผลผ่านทาง
dashboards และสามารถ ตอบสนองต่อผูใ้ ช้ได้ง่ายด้วยการ Drag
and Drop) เข้ามาช่วยในงานด้านการคานวณ ตรวจสอบและ

ควบคุมงบประมาณของทีมบัญชี

2

การประชุม ซักซ้อมแผนกกู้คืนความเสียหาย

(DR: Disaster Recovered)
เป้นการประชุม ซักซ้อมเพื่อกาหนดกลยุทธ์ และแนวทาง
ในการจัดการและบริหารทรัพยากรให้มีความพร้อม
เมื่อเกิดสภาวะวิกฤต
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การสร้างวัฒนธรรม

จากเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อรองรับเทคโนโลยีและการแข่งขันในอนาคต บริษัทฯ ได้กาหนดค่านิยมเพื่อ ให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ในการดาเนินการ และขับเคลื่อนค่านิยมผ่านการบริหารงานกิจกรรมและการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อปลูกฝั งให้กับพนักงานทุก
คนปฏิบตั ิจนบูรณาการเป็ นวัฒนธรรมใหม่ที่สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจในอนาคตต่อไป

คิดสร้างสรรค์ ใฝ่ เรียนรู้
เปิ ดโอกาสให้พ นั ก งาน น าเสนอโครงงานเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพ หรือ ปรับปรุงกระบวนการทางานโดยให้คิดค้นหา
วิธีการใหม่ๆ ด้วยตนเอง หากโครงการได้รบั การพิจารณา จะทา
ให้พนักงานนั้นได้รบั การปรับรายได้เป็ นกรณีพิเศษ ถื อเป็ นการ
เปิ ดโอกาสให้บุคลากรรุน่ ใหม่ได้แสดงความรูค้ วามสามารถของ
ตนเอง

ทางานเป็ นทีม
ปรับผังองค์กรเป้นแบบ Matrix ระหว่างฝ่ ายผลิตและ
ฝ่ ายสนับสนุนพร้อมกาหนดให้สว่ นงานสนับสนุนทางานเป็ น
ระบบ Center เพื่อการประสานงานที่ดีและสามารถ
ขับเคลือนนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ กว่าเดิม สร้าง
ระบบเครือข่าย Internet แบบ One network เพื่อให้สามารถ
ทางานที่ไหนก็ได้ ไม่จาเป็ นต้องนั่งทางานที่สานักงานต้นสังกัด
ทาให้สะดวกต่อการเข้าช่วยเหลือทีมงานที่ตอ้ งการความ
ช่วยเหลือ

จิตใจบริการ
ปลูกฝั งให้เกิดค่านิยมระดับบุคคลในการช่วยกั นทางาน
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ โดยไม่ยึดติดกับตาแหน่งหน้าที่ แต่ให้นา
ศักยภาพที่ตนมีเข้าช่วยเหลือทีมงาน

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
สื่อสารให้พนักงานทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึน้ และ
ส่งเสริมสนับ สนุน ให้พนักงานทุกคนพร้อมต่อการเรียนรู ้ ใ นสิ่ง
ใหม่ ๆ ที่ ต นเองไม่ เ คยปฏิ บั ติ ม าก่ อ น เพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถของตนเองให้ส อดคล้องกับ ความต้องการของ
องค์กร

บริษัทฯ ยังได้มีการจัดตัง้ Line Group ตามวัตถุประสงค์
ต่างๆ ขึน้ โดยดึงบุคลากรที่มีศกั ยภาพและผูบ้ ริหารส่วนต่างๆ เข้า
ในกลุม่ เพื่อให้เกิดความช่วยเหลือกันประสานงานกันได้
ตลอดเวลา
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การพัฒนาทักษะของบุคลากร เพือ่ รองรับการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้พนักงานสามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีได้ดมี ากยิ่งขึน้ บริษัทจึงลงทุนสร้างอาคาร ARAI Academy มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
พนักงานเข้ารับการฝึ กอบรมในสายการผลิตที่ครบขัน้ ตอน ได้ลงมือปฏิบตั ิจริงพร้อมเปิ ดให้ฝึกอบรมในไตรมาสแรก ปี 2564

อาคาร ARAI Academy
SNC สาขาระยอง

และมีแผนดาเนินการขยายผลมาที่ SNC สาขาสมุทรปราการ จัดตัง้ เป็ น SNC West Training Center 2021 โดยจะพร้อมเปิ ดให้
ฝึ กอบรมในไตรมาสที่สอง ปี 2564
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การปรับปรุ งคุณภาพนา้ ดืม่ ของพนักงาน
บริษัทมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของนา้ ดื่มในบริเวณโรงงาน ให้พนักงานได้มีนา้ ดื่มที่เพียงพอ และมี คณ
ุ ภาพ ถูกสุขลักษณะ อีก
ทัง้ มีการรณรงค์ให้พนักงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการนาแก้วของตนเองมาใช้ลดปั ญหาการใช้วสั ดุเพียงครัง้ เดี ยวแล้วทิง้ และไม่มี
แก้วนา้ ส่วนกลางที่ใช้รว่ มกันเพื่อลดการสัมผัสป้องกันโรคติดต่อ
บริษัทได้กาหนดเป้าหมายการติดตัง้ ตูน้ า้ ดื่ม ที่มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึน้ มีการบารุงรักษาอย่ างเป็ นระบบตามมาตรฐาน (จุดบริการ
นา้ ดื่มเปลี่ยนไส้กรองทุก ๆ 4 เดือน และระบบกรองนา้ ส่วนกลางเปลี่ยนอุปกรณ์/ตัวกรองในระบบปี ละ 1 ครัง้ )
ผลการตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนา้
มีการเพิ่มจุดบริการนา้ ดื่มมากขึน้ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของ
พนักงาน และมี เครื่องท าน ้า แข็ งอัต โนมัติ ที่ ผ ลิต จากน า้ ดื่ มของบริษั ท ซึ่ง
สะอาดและถูกสุขลักษณะ

มี ก ารตรวจวิ เ คราะห์คุณ ภาพน ้า ดื่ ม ของ
บริษั ทอย่า งสม่ า เสมอ และผลการตรวจวัด และ
วิเคราะห์ทุกรายการมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนด พนักงานสามารถดื่มนา้ จากระบบนา้ ดื่ม
ของบริษัทได้อย่างปลอดภัย

ตูน้ า้ ดื่ม

ตูท้ านา้ แข็ง

การปรับปรุ งจุดล้างมือของพนักงาน
มีก ารเพิ่ ม จุด ล้า งมือ ของพนัก งาน ให้
พนักงานได้ล า้ งมือก่อ นรับ ประทานอาหาร/
หลังเลิกงาน เพื่อสุข อนามัยที่ดี และป้องกัน
ลดความเสี่ยงการติดเชือ้ COVID-19
จุดล้างมือ

การปรับปรุ งมุมพักผ่อนของพนักงาน
เพิ่มจุดพักผ่อนให้เพียงพอต่อความต้องการ และปรับปรุงให้มีความสวยงาม

มุมพักผ่อน
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การปรับปรุ งกระบวนการผลิต
ลดการใช้ Solvent

เครือ่ ง Ultrasonic

บริษัทในเครือ SNC (บริษัท เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพ
พลาย จากัด) มีการดาเนินการลดการใช้ Solvent โดย
เปลี่ยนมาใช้เครือ่ ง Ultrasonic และเปลี่ยนมาใช้นา้ ยา
ล้าง Environ-1 ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผลการดาเนินการในปี 2563 สามารถลดปริมาณ
การใช้ Solvent คิดเป็ นร้อยละ 86 จากเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้

ติดตัง้ เครื่องดูดควัน
บริษัทในเครือ SNC (บริษัท อิมมอทัล พาร์ท จากัด) มีการดาเนินการติดตัง้ เครือ่ งดูดควันที่
เครือ่ ง Milling Auto ใช้ดดู ควันที่เกิดขึน้ จากกระบวนการผลิต เพื่อไม่ให้พนักงานสัมผัสกับมลพิษ
ทางอากาศในการทางาน
ติดตัง้ เครือ่ งดูดควันที่เครือ่ ง Milling Auto

Lay Out ติดตัง้ เครือ่ งดูดควัน

รายงานความยั่งยืน ประจาปี 2563

32

กิจกรรมวันเกิดพนักงาน
บริษัท ได้ให้ความสาคัญต่อวันสาคัญ
ของพนักงาน จึงได้จดั ให้มีกิจกรรมวันเกิด
ประจาเดือน มีการมอบเค้กและของขวัญวันเกิด
ให้แก่พนักงานที่เกิดในเดือนนัน้ ๆ เป็ นประจา
ทุกเดือน ๆ ละ 1 ครัง้

ตรวจสุขภาพประจาปี

บริษัทมีการสนับสนุน และเปิ ดโอกาสให้แก่พนักงาน ในการเข้ ารับ
การตรวจสุขภาพประจาปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้รบั รูถ้ ึง
สถานะ ปั ญหา และความเสี่ยงของแต่ละบุคคล โดยพนักงานสามารถนา
ผลตรวจสุข ภาพมาเป็ นแนวทางในการปฏิ บัติ ต ตน เพื่อ ให้มี สุข ภาพ
ร่า งกายที่ ดี แ ละแข็ ง แรง ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ ้น ร วมถึ ง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดาเนินชีวิตให้เหมาะสม หากพบปั จจัยที่ส่งผล
ต่อสุขภาพ
ทัง้ นีบ้ ริษัทมีการกาหนดเป้าหมาย โดยการนาค่าสถิติข องการตรวจ
สุขภาพของพนักงาน มาทาการวิ เคราะห์ เพื่อขยายผลเป็ น กิจกกรรม
และมีก ารกาหนดเป้ า หมายในแต่ล ะกิ จ กรรม เช่น กิ จ กรรมเพื่ อ ลด
คอเลสเตอรอล การกาหนดมาตรฐานร้านอาหารที่ถูกสุขลักษณะ มี นา้
ดื่มที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ จัดทาห้องออกกาลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี
ของพนักงาน

บริษัทได้จดั ให้มีการตรวจสุขภาพ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

รายงานความยั่งยืน ประจาปี 2563

33

ผลการประเมินคุณภาพชีวิตในการทางานปี 2563
บริษัท ได้มีการจัดทาสารวจคุณภาพชีวิตในการทางาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทางานให้ดียิ่งขึน้ ส่งผลให้พนักงาน
มีความสุขและมีแรงจูงใจในการทางานที่ดีขนึ ้ ซึง่ ในปี นี ้ บริษัทได้ใช้วิธีการสารวจความคิดเห็นแบบ Online เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ และ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรวมข้อมูล ได้ผลการสารวจดังต่อไปนี ้
ระดับ พนักงาน-หัวหน้างาน (ผู้ประเมิน 413 คน)
ผลเฉลี่ย
ผลการประเมินคะแนนน้อยที่สดุ 2 อันดับ

ระดับ Mimi MD - Manager (ผู้ประเมิน 29 คน)
ลาดับ

ผลการประเมินคะแนนน้อยที่สดุ 2 อันดับ

ผลเฉลี่ย
(คะแนนเต็ม 4)

1 ร้านอาหารสวัสดิการ

1.95

2 สถานที่พกั ผ่อนภายในบริษัทฯ

1.96

ลาดับ

ผลการประเมินคะแนนมากทีส่ ดุ 2 อันดับ

1 ชื่อเสียงและความมั่นคงของบริษัทฯ
2 ความเป็ นกันเองของเพื่อนร่วมงาน

ผลเฉลี่ย
(คะแนนเต็ม 4)

3.28
3.20

ลาดับ

(คะแนนเต็ม 4)

1 ร้านอาหารสวัสดิการ
2 สถานที่พกั ผ่อนภายในบริษัทฯ

1.70
1.76

ผลการประเมินคะแนนมากทีส่ ดุ 2 อันดับ

ลาดับ

1 ความเป็ นกันเองของเพื่อนร่วมงาน
2

ผลเฉลี่ย
(คะแนนเต็ม 4)

3.16

หากท่านต้องรับผิดชอบงานเพิ่มขึน้ เพื่อแลกกับ
รายได้ที่เพิ่มขึน้

3.15

จากตาราง คือผลสรุปการประเมินคุณภาพชีวิตในการทางาน สาหรับข้อที่มีผลการประเมินน้อยที่สดุ ทางบริษัทฯ มีแผนพิจารณาทบทวน
นโยบายและแนวทางการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดาเนินธุรกิจ ผลกระทบ และเศรษฐกิจในภาพรวมต่อไป

โครงการส่งเสริมสุขพลานามัยของพนักงานในปี 2563
บริษัท ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของสุขพลานามัยของพนักงาน ในปี 2563 นี ้ จึงได้มีนโยบายให้มีการดาเนินการจัดสร้าง Fitness สาหรับ
พนักงาน โดยจัดสร้าง Weight Training Room และ Cardio Room เพื่อให้พนักงานได้ทากิจกรรมที่ได้ออกแรงหรือเคลื่อนไหวร่างกาย
หลากหลายรูปแบบ ส่งเสริมการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอก่อให้เกิดผลดีตอ่ สุขภาพ รวมทัง้ เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายด้านต่าง ๆ

Wellness Center
SNC สาขาสมุทรปราการ

Wellness Center
SNC สาขาระยอง
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5.3 ความปลอดภัยในการทางานและการดูแลสุขภาวะของพนักงาน
รายงานสถิตอิ ุบัตเิ หตุในการทางานปี 2563
จานวนครัง้ ที่เกิดอุบตั ิเหตุจากการทางานและระดับความรุนแรง
หน่วยงาน

ไม่หยุดงาน

หยุดงานไม่เกิน3
สูญเสียอวัยวะ/
หยุดงานเกิน 3 วัน
วัน
ทุพพลภาพ

เสียชีวิต

รวม

ทรัพย์สินเสียหาย

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

สมุทรปราการ
ระยอง
รวม

8
34
42

6
24
30

7
15
22

6
6
12

5
15
20

7
8
15

0
3
3

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
10
10

0
3
3

20
77
97

19
41
60

รายงานสถิติอบุ ตั ิเหตุในการทางาน เมื่อเทียบกันระหว่างปี 2562 และ 2563 จะเห็นได้วา่ จานวนครัง้ ที่เกิดอุบตั ิเหตุจากการทางาน
และระดับความรุนแรงเพิ่มขึน้ เนื่องจากการขยายตัวของกิจการทาให้โอกาสทีพ่ นักงานจะได้รบั อันตรายจากการทางานในโรงงานก็ยิ่ง
สูงขึน้ ด้วย โดยในปี 2564 บริษัทจะจัดทามาตรการด้านความปลอดภัยให้มากขึน้ เพื่อลดสถิติและความรุนแรงของอุบัติเหตุในการทางาน

การอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
บริษั ทสนับ สนุน และส่งเสริมกิ จกรรมด้า นความปลอดภัยเพื่อส่งเสริม กระตุน้
พนักงานในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู ้ ประกอบการปลูกจิตสานึกรักความ
ปลอดภัย เพื่อให้สามารถรูถ้ ึงของความเสี่ยง และปั ญหาที่เป็ นสาเหตุให้เกิดอุบตั ิเหตุใน
การทางานพนัก งานได้ อันจะน ามาซึ่ง ความส าเร็จ ในการบริห ารจัด การด้า นคว าม
ปลอดภัยฯอย่างยั่งยืน โดยหน่วยงานความปลอดภัยจะเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้ และคาแนะนาใน
การปรับ เปลี่ยนพฤติ กรรมเสี่ยง เป็ นการจัด การด้า นความปลอดภัยด้ว ยการปลู กฝั ง
พฤติ กรรมการท างานที่ ถูกต้อง และความปลอดภัย โดยมี กระบวนการตั้ง แต่ค น้ หา
พฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานและดาเนินการปรับปรุ งให้พนักงานมีการเปลี่ยนวิ ธีการ
ทางานให้ปลอดภัยขึน้ พร้อมทัง้ ส่งเสรอมให้มีการนาพฤติกรรมความปลอดภั ยที่ดี มา
ปฏิบตั ิกนั จนเป็ นวัฒนธรรมของบริษัท

การอบรมปฏิบัตกิ ารช่วยฟื้ นคืนชีพ CPR
และการใช้เครื่อง AED
บริษัทให้ความสาคัญในเรื่องความปลอดภัยของพนักงาน จึงได้ จัดทานโยบายและ
แผนงาน ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน โดยมี การติ ด ตั้งเครื่องกระตุกไฟฟ้า หัว ใจ (AED : Automated External
Defibrillator) ภายในบริษัท จัดฝึ กอบรมพนักงานให้มีความรูค้ วามเข้าใจทัง้ ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิการช่วยฟื ้ นคืนชีพ CPR และการใช้เครือง AED เพื่อให้พนักงานได้เรียนรูก้ าร
ตอบสนองที่ ถูก ต้องในสถานการณ์ฉุกเฉิ น ที่ เป็ น อัน ตรายต่อชีวิ ต เน้น การช่ ว ยชีวิ ต ขั้น
พืน้ ฐาน และทักษะที่จาป็ นในสถานการณ์ต่าง ๆ บริษัทมีการส่งเสริมให้พนั กงานและ
ผูเ้ กี่ยวข้องตระหนักถึงความสาคัญในเรือ่ ง การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทางาน
หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝั นขึน้ พนักงานขององค์กรจะต้องสามารถควบคุมสถานการณ์
และรับมือได้
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สถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

รณรงค์ให้ความรู้เกีย่ วกับไวรัสโคโรนา
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา COVID -19
บริษัทได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับสถานการ์ณที่เกิดขึน้
มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ จัดทาสื่อการเรียนรูแ้ นวปฏิบตั ใิ นการ
ป้องกันตนเอง อัพเดทสถานการณ์ให้พนักงานเข้าถึงอยู่เสมอ
รวมถึงจัดทานโยบาย และประกาศมาตรการต่าง ๆ มีการ
จัดหาอุปกรณ์วดั อุณหภูมิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์
นา้ ยาฆ่าเชือ้ ใช้ภายในบริษัทเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่
พนักงานทุกคน อย่างเข้มงวด

แจกหน้ากากอนามัยให้พนักงาน
บริษัทได้เปิ ดโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อมีสว่ นร่วมสูภ้ ยั
ไวรัสโคโรนา COVID-19 ผลิตมอบแก่หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ และ
ดาเนินการแจกหน้ากากอนามัยให้กบั พนักงานในบริษัททุกคน
เพื่อให้พนักงานได้สวมใส่หน้ากากอนามัยที่มีมาตรฐาน สามารถ
ป้องกันเชือ้ โรคได้มีประสิทธิภาพ (โดยแจกหน้ากากอนามัยให้แก่
พนักงาน คนละ 6 ชิน้ / สัปดาห์ อย่างต่อเนื่อง)

ตรวจคัดกรอง COVID -19 เชิงรุ ก

ตรวจหาเชือ้ ด้วยวิธี RT-PCR หรือ
Reverse transcription polymerase
chain reaction

บริษัทให้ความสาคัญในการป้องกัน และลดความเสี่ยง
ของการแพร่กระจายของไวรัส จึงได้จดั ให้มีการตรวจหาเชือ้
COVID -19 เชิงรุกกับพนักงาน โดยมีการคัดกรอง และสุ่มผู้
มีโอกาสสัมผัสเชือ้ ไวรัส เพื่อเข้ารับการตรวจ
บริษัทจึงได้ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก (ครัง้ ที่ 1) โดยการคัดเลือกพนักงานที่อาศัยอยูใ่ นพืน้ ที่
เสี่ยง/แออัด หรือได้เดินทางไปในพืน้ ที่เสี่ยง จานวน 710 คน ผลการตรวจคือ ไม่พบเชือ้ ในพนักงาน ทัง้ ฝ
ที่ตงั้ บริษัทในจังหวัดระยอง และจังหวัดสมุทรปราการ
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5.4 การมีส่วนร่วมกับชุมชนเพือ่ ให้ชุมชนสามารถพึง่ ตนเองได้อย่างยั่งยืน
โครงการโรงเรียนในโรงงาน
บริษัทได้ทาความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคและสถาบันการศึกษา
หลายแห่ง ในการร่วมพัฒนานักศึกษาตามระบบทวิภาคีต่อเนื่องตัง้ แต่ปี
2553 ต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั มีนกั ศึกษาที่เคยมาฝึ กงานแล้วทัง้ สิน้ 8,867
คน (ตัง้ แต่รุ่นที่ 1 – รุน่ ที่ 20) และกลับมาร่วมงานกับบริ ษัทแล้วทัง้ สิน้
385 คน ซึง่ วัตถุประสงค์ของโครงการนีเ้ พื่อรับนักศึกษาเข้าฝึ กงานที่ตรง
กับสาขาที่เรียน โดยบูรณาการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษา และให้
โอกาสทางอาชีพ เมื่อเรียนจบแล้วสามารถกลับมาร่วมงานกับบริษั ทได้
โดยไม่ตอ้ งผ่านการสัมภาษณ์
จากการด านเนิ นการดังกล่า ว นอกจากเป็ น การช่ว ยเหลือ สัง คมแล้ ว
บริ ษั ท ยัง มี โ อกาสได้รับ บุค ลากรที่ มี ค วามรู แ้ ละทัก ษะตรงกั บ ความ
ต้องการ ที่เคยผ่านการฝึ กงานมาแล้ว 6 เดือนถึง 1 ปี กลับเข้ามาทางาน
อีกด้วย

โครงการศึกษาต่อ ปวส. ป.ตรี ทลบ.

จากปั ญหาการผลิตบุคลากรการศึกษาไม่ตรงกับความต้องการ
ของภาคอุสาหกรรม เนื่องจากสถานศึกษายังขาดเทคโนโลยีในการ
ผลิตสมัยใหม่ ทาให้นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาแล้วยังไม่สามารถ
ปฏิ บัติงานได้จริง ต้องเสีย เวลาเรีย นรู ศ้ ึก ษางานใหม่ ประกอบกับ
นักศึกษาบางคนมีฐานะยากจน การเรียนไปด้วยทางานไปด้วยจึงเป็ น
เรือ่ งยาก เพราะขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
บริ ษั ท ได้เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคัญ จึ ง ได้ท าความร่ว มมื อ กั บ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาในการเปิ ดการเรียนการสอนในระดับ ปวส.
และ ป.ตรี ทลบ. โดยให้ส ถานศึกษา ใช้หอ้ งเรียน และ เครื่องมื ออุ
ปรกรณ์ของบริษัทฯ ในการเรียนการสอน

ภาพ แสดงแผนการเปิ ดการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา

หมายเหตุ จานวนสามารถเปลี่ยนแปลงได้
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การสารวจผลกระทบจากการดาเนินการต่อชุมชน
บริษัทได้ดาเนินธุรกิจตามแนวทางความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยได้คานึงถึงผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจต่อชุมชนใกล้เคียงจึง
ได้ดาเนินการสารวจชุมชนเป็ นประจาทุกปี ทัง้ นีเ้ พื่อรับฟั งข้อคิดเห็น ปั ญหา ผลกระทบต่างๆ และนามาหารื อร่วมกับคณะกรรมการ
และผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการกาหนดวิธีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อการอยูร่ ว่ มกันอย่างเกือ้ กูล

จัดทาแผนช่วยเหลือชุมชน

จากผลสารวจชุมชนรอบโรงงานในเขตสมุทรปราการ พบว่ามี
ข้อร้องเรียนจากชุมชนบริเวณรอบใกล้เคียงโรงงานรัศมี 1 ก.ม. ที่ อ.
บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยชาวบ้านแจ้งว่าได้รบั แจ้งจากการทรุด
ตัวของพืน้ ดินทาให้เกิดการชารุดของกาแพงบริษัทซึ่งอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อผูอ้ ยูอ่ าศัยบริเวณนัน้ ได้ ทางคณะทางาน ESG จึงได้รบั
ฟังการแจ้งปั ญหา และได้ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เรียบร้อยแล้ว

ภาพถ่ายจุดที่ได้รบั แจ้งการชารุดของกาแพงบริษัท

ภาพถ่ายกหลังแก้ไขกาแพงของบริษัทที่ชารุด
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6. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
Environmental management
•

เทคโนโลยีเพือ่ สิ่งแวดล้อม

•

การลดผลกระทบการปล่อยของเสียจากการผลิต

•

ลดการใช้ทรัพยากรนา้ โดยนาหลับมาใช้ซา้

SNC Group
Electricity
Reduced by 4%
No GHGs release

Increase
Green area
500 trees =500t/co2

Reused Water
20,000 𝑚3

Reused & Recycle
20 Tons

Reduce
Plastic bottle
used in event
by 50%

Co2 Reduction
2,000 t/Co2

SNC

Environmental Goals
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6.1 นโยบาย และ กลยุทธ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ในเครือ SNC Group ประกอบกิจการผลิตชิน้ ส่วนอุปกรณ์และประกอบเครือ่ งใช้ไฟฟ้า ชิน้ ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับยานพาหนะ
แม่พิมพ์ รวมถึงชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นผลิตสินค้าและบริการอย่างมีคณ
ุ ภาพ ตระหนักถึงความสาคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมุง่ เน้นการพัฒนา ดาเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล
ISO 14001:2015 เพื่อการเจริญเติบโตของบริษัทฯอย่างยั่งยืน
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนมีความมุง่ มั่นที่จะปฏิบตั ิตามนโยบาย ดังต่อไปนี ้
1. บริษัทฯ จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกาหนดด้านสิง่ แวดล้อม และระเบียบข้อบังคับอื่นๆด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัทมีสว่ นเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
รวมถึงมีความมุง่ มั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ได้วางไว้
2. บริษัทฯดาเนินการปลูกฝัง และสร้างจิตสานึกให้กบั พนักงานในองค์กร และผูท้ ี่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงสังคมชุมชน
ให้มีความตระหนักถึงความสาคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างรูค้ ณ
ุ ค่า ก่อเกิดเป็ นวัฒนธรรมอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
3. บริษัทฯเสริมสร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรและพลังงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อเกิดเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สดุ ตลอดจนมีการติดตามประเมินผล และ
ควบคุมการจัดการของเสียทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ
4. บริษัทฯมีการวิเคราะห์ประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม มุง่ เน้นการป้องกันปั ญหา โดยมีการกาหนดเป้าหมายในการบริหารจัดการเพือลดความรุ
่
นแรงของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการกาหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขนึ ้ ต่อเนื่องอย่างเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5. บริษัทฯจะดาเนินการเผยแพร่นโยบายแนวทางปฏิบตั ิ ต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียขององค์กร และสาธารณชน

บริษัทจะดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้ ต่อสิ่งแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกบริษัท โดยมีกลยุทธ์ที่ สาคัญ คือ
ปลูกฝังจิตสานึก ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ในการรักษา และป้องกันการปล่อยมลภาวะสูส่ ิ่งแวดล้อม ในลาดับต่อมา บริษัทมีมาตรการดาเนินการลดการ
ใช้พลังงาน วิจยั พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ ให้เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยในอนาคต บริษัทวางแผนที่จ ะดาเนินธุรกิจ โดยเน้น
การพัฒนา และสร้างมูลค่าร่วมกับชุมชน และดาเนินธุรกิจที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1.ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกเนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทจะเกี่ยวข้องกับเครื่องปรับอากาศซึ่งใช้สารทาความเย็นที่อาจจะส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลกเราจึงได้มีการพัฒนาสินค้าของเราคือสินค้าเครื่องปรับอากาศที่ใช้กับสารทาควา มเย็นชนิดใหม่
(R32) ซึง่ จะช่วยลดผลกระทบต่อการทาลายชัน้ โอโซน (Ozone Depletion) และผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อน (Global Warming)
สอดคล้องกับ The Global Goals for Sustainable Development ซึง่ ในปี 2020 บริษัทได้ดาเนินการตามโยบายเพื่อรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพถูมิอากาศ (The Global Goal ที่ 13 - Climate Action) อย่างต่อเนื่อง
โดยบริษัทมีการกาหนดเป้าหมายระยะสัน้ และระยะยาวของแต่ละโครงการ
1.1 โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงาน
1.2 โครงการลดการปล่อยก๊าซที่ทาลายชัน้ โอโซน
2.ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใน เพื่อให้สภาวะแวดล้อมภายในบริษัทมีความน่าอยู่ และมีประสิทธิ ภาพในการทางาน บริษั ทจึงได้ให้
ความสาคัญกับระบบ 5ส.ภายใน มีการรณรงค์ให้พนักงานทุกระดับให้ความสาคัญกับเรือ่ งนี ้
นอกจากนัน้ บริษัทมีการกาหนดเป้าหมายระยะสัน้ และระยะยาวแต่ละโครงการอื่นๆ ได้แก่
ได้มีการจัดกิจกรรม
2.1 เพิ่มพืน้ ที่สีเขียว โครงการ ร่วมใจปลูกต้นไม้ดว้ ยมือเรา SNC Park
2.2 การนาทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ “หลัก 3 R” ซึง่ ประกอบด้วย Reduce, Re-use, และ Recycle
2.3 การลดการใช้ขวดนา้ พลาสติก ภาชนะพลาสติก โฟมที่ใช้ครัง้ เดียวทิง้ สนับสนุนโครงการ Care the Bear
2.4 การประหยัดการใช้พลังงานแสงสว่าง
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6.2 การอนุรักษ์พลังงาน
ภายในกลุม่ บริษัท SNC คานึงถึงวิธีการในการใช้ทรัพยากร
ไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีการติดตัง้ Solar Roof บน
หลังคาโรงงาน ที่จงั หวัดระยอง จานวนทัง้ สิน้ 6 โรงงาน
โดยมีเป้าหมายระยะยาวคือ ลดปริมาณคาร์บอนลง 2,000
ตันคาร์บอน โดย
1. การใช้พลังงานไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดภาระต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้าของบริษท
3. ช่วยลดการสร้างมลภาวะ เนื่องจากเป็ นการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานสะอาด เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดยบริษัท ได้มีการเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ต่อเนื่อง พบว่าบริษัทมีตน้ ทุนการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง

จากการนา Solar Rooftop เข้ามาติดตัง้ บริษัทมีการจัดเก็บ
ข้อมูลพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ รวมถึงข้อมูลปริมาณ
คาร์บอนที่ลดลง โดยปริมาณคาร์บอนที่ลดได้ ปี 2562 มี
ปริมาณเท่ากับ 1,429 ตันคาร์บอน คิดเป็ นร้อยละ 71.46
และในปี 2563 มีปริมาณเท่ากับ 1,588 ตันคาร์บอน คิด
เป็ นร้อยละ 79.40 จากเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ 2,000 ตันคาร์บอน

40
ข้อมูลเปรียบเทียบต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้า ระหว่างปี 2562 และ 2563

2562

2563

โครงการ Solar Rooftop เป็ นโครงการระยะยาวของบริษัทที่
นอกจากจะช่วยลดผลกระทบด้านมลภาวะจากสิง่ แวดล้อม
แล้วยังช่วยเรือ่ งต้นทุนด้านพลังงานของบริษัทด้วย จาก
กราฟจะเห็นได้วา่ บริษัทมีการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงาน
แสงอาทิตย์เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับปี 2562
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6.3 การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ าของบริษัทในปี 2563

41

ในปี 2562 บริษั ท ในเครือ SNCมีผ ลสรุ ป ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่ เ ดื อ น
มกราคม -ธั น วาคม โดยสามารถค านวณเป็ นจ านวนเงิ น ได้เ ท่ า กั บ
117,840,000 บาท บริษัทจึงได้กาหนดเป้าหมายการลดใช้ไฟฟ้าลง โดยตัง้ เป้า
ระยะยาวไว้ให้ลดลง ร้อยละ 4 และระยะสัน้ ร้อยละ 2 โดยได้กาหนดมาตรการ
รณรงค์ให้พนักงานทุกคนคานึงถึงการใช้พลังงานอย่างรู ค้ ณ
ุ ค่า เช่นให้ปิดไฟ
ก่อนเวลาพักเป็ นเวลาครึง่ ชั่วโมง ปิ ดไฟในสถานที่ที่ไม่ได้ตอ้ งการแสงสว่าง ปิ ด
คอมพิวเตอร์ และปิ ดเครื่องปรับอากาศเวลาพัก และหลังเลิกงาน ซึ่งได้ก่อเกิด
เป็ นวัฒนธรรมองค์กร ที่พนักงานทุกคนให้ความร่วมมือเป็ นอย่างดี นอกจาก
มาตรการลดการใช้ไฟฟ้าจากการรณรงค์ บริษัทมีนโยบายในการใช้ไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน ซึง่ ได้แก่ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ นหลังคา
โรงงาน จานวน 3.4 MW

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปี 2563 สามารถคานวณเป็ นจานวนเงิน ได้เท่ากับ 126,380,000 บาท สาเหตุที่ตน้ ทุนการใช้ไฟฟ้า เพิ่มขึน้ เกิ ดจากกิจการของ
บริษัทที่เติบโตขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 35 ทัง้ งนีห้ ากเทียบต้นทุนการใช้ไฟฟ้ากับยอดขาย พบว่าลดลง ร้อยละ 20 โดยในปี 2564 บริษัทยังคงมีมาตรการ
ดาเนินการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
2562
2563
ปริมาณการใช้
ปริมาณการใช้
จานวนเงิน
จานวนเงิน
(กิโลวัตต์
(กิโลวัตต์
(บาท)
(บาท)
ชั่วโมง)
ชั่วโมง)

ตารางเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้ า

2563 SNC Group

.

ค่าไฟฟ้ า

124.72

.

ค่าไฟฟ้ า

85.02

ค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าไฟฟ้ า
ค ไฟฟ

2562 SNC Group
ค่าใช ้จ่ายในการผลิต

ค่าใช ้จ่ายในการผลิต

1.66
126.38

ค่าไฟฟ้ า
ค ไฟฟ

32.82
117.84

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

ปริมาณการใช้นา้ ของบริษัทในปี 2563

ภายในกลุม่ บริษัท SNC ได้มีการดาเนินการจัดการด้านการ
บาบัดนา้ ที่ผ่านการใช้งานจากกระบวนการผลิตโดยส่วนหนึ่งถูกนา
กลับมาใช้ใหม่และอีกส่วนได้นามาใช้ที่โรงงานCooling
สมุทรปราการได้นานา้ ทิง้ จากกระบวนการผลิตมาผ่านกระบวนการ
บาบัดเพื่อใช้ในระบายความร้อนบนหลังคาโรงงาน ทัง้ นีบ้ ริษัทได้มีการ
กาหนดเป้าหมายการนานา้ กลับมาใช้ใหม่เป็ นปริมาตร 20,000
ลบ.ม. ต่อปี ในปี 2563 บริษัท Cooling มีการใช้นา้ 42,152
ลบ.ม. โดยสามารถบาบัดนา้ และมีปริมาณนา้ นากลับมาใช้ใหม่
ประมาณ 18,000 ลบ.ม. ต่อปี

ใช้ทรัพยากรนา้ ปี 2563
42,152 ลบ.ม.

ปริมาตรนา้ ที่นากลับมาใช้ใหม่
18,000 ลบ.ม.
42.7%

ในปี 2563 มีเป้ าหมายในการลดการใช้นา้ ลง 5% ปริมาณการใช้นา้ ทัง้ หมด

รายงานความยั่งยืน ประจาปี 2563
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สร้างแหล่งเก็บนา้ เพือ่ ประโยชน์ในกรณีขาดแคลนนา้
จากสภาวะการขาดแคลนนา้ ประปาในพืน้ ที่โรงงานจังหวัดระยองในช่วงฤดูแล้ง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดปั ญหาในการผลิตซึง่ ส่งผล
กระทบต่อลูกค้า และการอุปโภคบริโภคของพนักงานบริษัทฯ จึงลงทุนดาเนินการสร้างแหล่งเก็บนา้ ของตนเองที่โรงงานจังหวัดระยองและติดตัง้
ระบบผลิตนา้ ประปาเพือ่ ใช้ในกิจการ และเพื่อช่วยเหลือชุมชนกรณีเกิดภัยแล้ง โดยในปี 2563 บริษัทได้มีการขยายขุดขยายพืน้ ที่ของบ่อนา้ เพื่อ
รองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจเป็ นจานวนทัง้ สิน้ 3 บ่อ มีปริมาตรกว่า 330,000 ลูกบาศก์เมตร

SNC East

แหล่งเก็บนา้ ดาเนินการสร้างแล้วเสร็จในช่วง ไตรมาสที่ 1 ของปี 2563

เพิม่ พืน้ ทีส่ ีเขียว โครงการ SNC Park
เนื่องจากบริษัทอยูใ่ นธุรกิจอุตสาหกรรม บริษัทจึงให้ความสาคัญเรือ่ งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมากขึน้ เรือ่ ยๆ ตัง้ แต่ปี 2562 ตอเนื่องจนปี
2564 บริษัทมีการกาหนดเป้าหมายที่จะลดบริมาณคาร์บอนในระยะยาว ไว้ที่ 500 t/Co2 จากการปลูกต้นไม้ใหญ่ และจากกระบวนการผลิต การ
ดาเนินงานอื่นของบริษัทสาหรับเป้าหมายในระยะสัน้ กาหนดให้ปลูกต้นไม้ มากกว่า 500 ต้น โดยในปี 2563 - 2564 บริษัทได้ทาการปลูกต้นไม้ขนาด
ใหญ่ไปมากกว่า 80 ต้น ทัง้ นีไ้ ด้มีการปลูกไม้พมุ่ ขนาดกลางอีกเป็ นจานวนมากกว่า 1,000 ต้น โดยมีแผนงานในอนาคตจะจัดเป็ นแหล่งเรียนรู ้
ทางธรรมชาติ ให้แก่ชมุ ชนโดยรอบ ทัง้ นีผ้ ลลัพธ์ในการเพิ่มพืน้ ที่สีเขียวในโรงงาน ยังช่วยเรือ่ งการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ รวมถึ งเป็ นสถานที่พกั ผ่อนให้แก่
พนักงานในบริษัท ได้มาใช้ประโยชน์รว่ มกัน พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างบรรยากาศที่ดีรว่ มกันในการทางาน
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การจัดการวัสดุเหลือใช้
กลุม่ บริษัทในเครือ SNC ได้มีการดาเนินการจัดการแยกประเภทของเสียที่เป็ นอันตราย และไม่เป็ นอันตรายออกจากเพื่อดาเนินการ
จัดการกาจัดและนากลับมาใช้ซงึ่ วัสดุไม่ใช้แล้วส่วนใหญ่จะเป็ นประเภท เศษเหล็ก, อลูมิเนียม, เศษท่อทองแดง , ถุงมือ และเศษผ้าปนเปื ้อน
นา้ มัน

การจัดการวัสดุไม่ใช้แล้ว (กากอุตสาหกรรม) ปี 2563

รายการ
เหล็ ก
อลู มเิ นียม
ทองแดง
ทองเหลื อง
พลาสติก
ถุ งมือปนเปื้ อน (อันตราย)

สรุปการจัดการของเสี ยโรงงาน ระยอง ปี 2563
วิธีการจัดการ
ปริมาณของเสี ย
ขายให้ ผู้กาจัด/
(กก.)
นากลั บมาใช้ ใหม่
ผู้รับซื้อ
5,220,824.89
5,220,824.89
109,433.16
109,433.16
75,244.51
75,244.51
137,756.34
137,756.34
28,850.00
-

สรุปการจัดการของเสี ยโรงงานสมุทรปราการ ปี 2563
วิธีการจัดการ
ปริมาณของเสี ย
รายการ
ขายให้ ผ้ ูกาจัด/
(กก.)
นากลั บมาใช้ ใหม่
ผู้รับซื้อ
เหล็ ก
4,556.00
4,556.00
อลู มเิ นียม
141,325.32
141,325.32
ทองแดง
37,792.80
37,792.80
ทองเหลื อง
178,338.60
178,338.60
พลาสติก
268,993.00
ถุ งมือปนเปื้ อน (อันตราย)
-

นากลับมาใช้ใหม่ (Reuse/recycle)

ของเสียทีไ่ ม่เป็ นอันตราย

59,052

เผาทาลาย
28,850.00

ตัน

SNC
East
ผู้ประกอบธุรกิจ
รีไซเคิล

ของเสียอันตราย

28.85

ตัน

เผาทาลาย
-

SNC
West

สถานทีก่ าจัดขยะ
อันตรายเอกชน

2,690

ตัน

รายงานความยั่งยืน ประจาปี 2563
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ข้ อมูลด้ านสภาพแวดล้ อมในการทางาน ฝั่งโรงงานสมุทรปราการ
รายการ

ข้ อมูลด้ านสภาพแวดล้ อมในการทางาน ฝั่งโรงงานระยอง

หน่ วย

มาตรฐาน

ปี 2562

ปี 2563

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

ppm

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน

ppm
mg/Nm

870
500
400
15

<1.0
<3.8
<1.3
0.9209

3.75
3.8
1.3
1.6563

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชม. ในบริ เ วณการทางาน

dB(A)

85

81.7500

84.7500

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. ในบริ เ วณการทางาน

dB(A)

120

112.7500

-

อากาศ

mg/Nm3

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

3

ฝุ่ นละอองรวม
ระดับเสียง

รายการ
คุณภาพน้ าณจุดปล่อยมีคา่ pH
ค่าความต้องการออกซิเ จนทางชีวเคมี (BOD5)
ค่าความต้องการออกซิเ จนทางเคมี (COD)
ค่าน้ ามันและไขมันจากน้ าทีผ่ า่ นการบาบัด (Grease
สังกะสี (Zinc)
ตะกัว่ (Lead)
ทองแดง (Copper)

ครั้ง

-

-

บาท

-

-

ครั้ง

-

-

ครั้ง

-

-

หน่ วย

มาตรฐาน

ปี 2562

ปี 2563

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

5.5-9.0
<20
<120
<5
5
0.2
2

6.9
4
32
0.33
<0.002
<0.002
0.007

6.7
10
34
0.2
0.007
<0.020
<0.020

ปริ มาณการใช้ นา้
(ลู กบาศก์เมตร)

110,332.00
105,381.00
215,713.00

2562
2563
รวม

2,319.80
2,319.80

10.95
2.043
<0.823
0.95

4.25
< 1.063
< 1.298
6.62

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

mg/Nm3

ฝุ่ นละอองรวม

mg/Nm3

870
<15

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชม. ในบริ เ วณการทางาน

dB(A)

<85

82.24

82.35

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. ในบริ เ วณการทางาน

dB(A)

<140

-

-

ครั้ง

-

-

-

บาท

-

-

-

ครั้ง

-

-

-

ครั้ง

-

-

-

หน่ วย

มาตรฐาน

ปี 2562

ปี 2563

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

5.5-9.0
<20
<120
<5
5
0.2
2

7.17
12.07
57.23
2.13
6.35

7.03
11.33
43.05
2.25
0.39
0.16

ปี

ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ า
(กิโลวัตต์ ชั่วโมง)

2562
2563
รวม

19,252,000.00
16,553,500.00
35,805,500.00

ยอดซื้ อ วัตถุ ดิบ
(กก.)

775,601.59
404,473.00
3,051,577.00
1,237,422.74
12,865,936.00
18,335,010.33

รายการ
คุณภาพน้ าณจุดปล่อยมีคา่ pH
ค่าความต้องการออกซิเ จนทางชีวเคมี (BOD5)
ค่าความต้องการออกซิเ จนทางเคมี (COD)
ค่าน้ ามันและไขมันจากน้ าทีผ่ า่ นการบาบัด (Grease
สังกะสี (Zinc)
ตะกัว่ (Lead)
ทองแดง (Copper)

ปริ มาณการใช้ นา้
(ลู กบาศก์เมตร)

ปี

80,957.00
124,219.00
205,176.00

2562
2563
รวม

-

ปริ มาณนา้ ที่ ปริ มาณนา้ ที่
นากลั บมาใช้
บาบัด
ใหม่
(ปล่ อ ยออก)

-

-

-

ปริมาณการใช้ ไฟฟ้ า โรงงานฝั่งระยอง

ปี 2562

รวม

ppm

-

ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ า
(กิกะจูล )

ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ า (กิ
กะจูล )

11,852,471.87
17,279,004.69
29,131,476.56

2562
2563
รวม

42,668.90
62,204.42
104,873.32

ปริมาณเศษวัสดุเหลื อใช้ จากการผลิ ต (ระยอง)
ปี 2563

ปี 2562
วัตถุ ดิบ

ปริ มาณของเสี ย
ปริ มาณของเสี ย
ยอดซื้ อ วัตถุ ดิบ (กก.)
(กก.)
(กก.)

158,462.40
211,064.80
67,412.40
50,867.40
535,840.57
1,023,647.57

ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ า
(กิโลวัตต์ ชั่วโมง)

ปี

69,307.20
59,592.60
128,899.80

ปริมาณเศษวัสดุเหลื อใช้ จากการผลิ ต (สมุทรปราการ)

เม็ดพลาสติก

ppm

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน

ปริ มาณนา้ ปริ มาณนา้
ที่ นากลั บมา ที่ บาบัด
ใช้ ใหม่ (ปล่ อ ยออก)

ปริมาณการใช้ ไฟฟ้ า โรงงานฝั่งสมุทรปราการ

เหล็ ก

ปี 2563

ปริมาณการใช้ นา้ ฝั่งโรงงานระยอง

ปี

ทองแดง

ปี 2562

ผลการตรวจวิเคราะห์ ค่านา้ ทิง้ (ระยอง)

ปริมาณการใช้ นา้ ฝั่งโรงงานสมุทรปราการ

ทองเหลื อ ง

มาตรฐาน

การรัว่ ไหลของน้ ามันและสารเคมี
จานวนครั้งทีม่ ีการรัว่ ไหลของสารเคมี
การดาเนิ นงานตามกฎหมายสิ่ งแวดล้อม
ค่าปรับจากการดาเนิ นงานไม่สอดคล้องกับกฎหมาย
สิ่ งแวดล้อม
จานวนครั้งทีด่ าเนิ นงานไม่เ ป็ นไปตามกฎหมาย
สิ่ งแวดล้อม
ข้อร้องเรี ยนด้านสิ่ งแวดล้อมจากภายนอก
จานวนข้อร้องเรี ยนด้านสิ่ งแวดล้อมจากภายนอก

ผลการตรวจวิเคราะห์ ค่านา้ ทิง้ (สมุทรปราการ)

อลู มเิ นียม

หน่ วย

ระดับเสียง

การรัว่ ไหลของน้ ามันและสารเคมี
จานวนครั้งทีม่ ีการรัว่ ไหลของสารเคมี
การดาเนิ นงานตามกฎหมายสิ่ งแวดล้อม
ค่าปรับจากการดาเนิ นงานไม่สอดคล้องกับกฎหมาย
สิ่ งแวดล้อม
จานวนครั้งทีด่ าเนิ นงานไม่เ ป็ นไปตามกฎหมาย
สิ่ งแวดล้อม
ข้อร้องเรี ยนด้านสิ่ งแวดล้อมจากภายนอก
จานวนข้อร้องเรี ยนด้านสิ่ งแวดล้อมจากภายนอก

วัตถุ ดิบ

รายการ
อากาศ
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

175,370,856.38
341,598.00
1,122,827.00
118,080.56
8,424,341.50
185,377,703.44

141,325.32
178,338.60
37,792.80
4,556.00
268,993.00
631,005.72

อลู มเิ นียม
ทองเหลื อ ง
ทองแดง
เหล็ ก
เม็ดพลาสติก
รวม

ยอดซื้ อ วัตถุ ดิบ
(กก.)

116,044.00
5,375.00
7,986,984.00
922,431.30
9,030,834.30

ปี 2563

ปริ มาณของเสี ย
ปริ มาณของเสี ย
ยอดซื้ อ วัตถุ ดิบ (กก.)
(กก.)
(กก.)

8,942.00
2,648,160.00
49,320.00
2,706,422.00

706,282.87
2,179,228.78
2,885,511.65

109,433.16
75,244.51
5,220,824.92
137,756.34
5,543,258.93
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7. การกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)
มั่นใจว่าการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นปั จจัยสาคัญที่ แสดงให้เห็นถึง
การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิ ภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่ง
ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผูถ้ ือหุน้ ผู้ลงทุน ผูม้ ีส่วนได้
เสียและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ซึ่งจะนาไปสู่ความสาเร็จในการดาเนิน
ธุรกิจและเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท
คณะกรรมการบริษั ท จึงได้พิจารณาจัด ทานโยบายเกี่ ยวกั บ
จรรยาบรรณธุ ร กิ จ ตลอดจนจริ ย ธรรมในการประกอบธุ ร กิ จ ของ
คณะกรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง ฝ่ ายจัดการ และพนักงาน ตามระบบ
การกากับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทัง้ จัดทาคูม่ ือการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษั ท ซึ่ง สอดคล้องกับ หลัก การกากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ส าหรับ
บริษัทจดทะเบียนมาเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ สรุปสาระสาคัญได้ดงั นี ้

Excellent CG Scoring
2020

บทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการทีส่ าคัญ
1.คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัททุกท่าน ประกอบไปด้วยผูม้ ีความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์การทางานจากหลากหลายสาขา
โดยคณะกรรมการของบริษัททาหน้าที่ในการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
ของบริษัท และพิจารณาให้ความเห็นชอบทิศทางในการดาเนินธุรกิจ
นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษัทเพื่อให้ฝ่ายบริหารนาไปใช้
เป็ นกรอบในการจัดทาแผนธุรกิจ แผนสนับสนุน และงบประมาณเป็ น
ประจาทุกปี โดยได้มีการนาระบบตัวชีว้ ดั ผลปฏิบตั ิงาน (KPI) มาใช้
เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน ซึง่ ในปี 2563 ที่ผ่านมาได้มีสว่ นร่วมใน
การพิจารณาทบทวนและอนุมตั ิวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของ
บริษัท เพื่อให้ผบู้ ริหารและพนักงานมีจดุ มุง่ หมายไปในทิศทางเดียวกัน
คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนากลยุทธ์ของบริ ษัทไป
ปฏิบตั ิติดตามผลการดาเนินงานของฝ่ ายบริหาร โดยกาหนดให้มีการ
รายงานความก้าวหน้าของผลการดาเนินงานและผลประกอบการของ
บริษัทฯ ทุกเดือน ในการประชุมคณะผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริหาร
มีหน้าที่ในการกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็ นไปตามกล
ยุทธ์และทิศทางการดาเนินธุรกิจ รวมทัง้ สร้างระบบการทางานของ
บริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน

2.คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มีห น้า ที่ ก าหนดกลยุท ธ์ ก ากับ ดูแ ล ติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
บริหารความเสี่ยงจัดทาระบบเตือนภัยของความเสี่ยงทุกประเภทเพื่อ
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ให้ส อดคล้องกับ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
มีห น้า ที่ พิจารณาคัด เลือกบุค คลที่ จะได้รบั แต่งตั้งให้ ดารงต าแหน่ ง
คณะกรรมการบริษัท และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งจัดให้มี
กระบวนการที่ จะท าให้ผู้ถือหุน้ มีส่วนร่วมในการสรรหาและแต่งตั้ง
กรรมการ และนาเสนอรายชื่อคณะกรรมการให้คณะกรรมการบริษัท
นาเสนอให้ที่ ประชุมผู้ถือหุน้ เป็ นผู้แต่งตั้ง รวมทั้ ง มีห น้า ที่พิจารณา
แนวทางกาหนดค่า ตอบแทนที่ จาเป็ นและเหมาะสมทัง้ ที่เป็ น ตัวเงิน
และมิ ใ ช่ ตัว เงิ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการชุด ย่อ ย
คณะกรรมการบริหาร และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทในแต่ละปี อย่าง
อิสระและเที่ยงธรรม
คณะกรรมการ ESG
มี ห น้า ที่ ก ากั บ ดูแ ลการปฏิ บัติ ง านของบริ ษั ท ให้เ ป็ นไป ตามหลัก
บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงินของบริษัทความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
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7.1 โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจานวน 10 ท่าน
ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 8 ท่าน (เป็ นจานวนเกินกว่ากึ่งหนึง่ ของคณะกรรมการทัง้ คณะ)
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร 8 ท่าน ( เป็ นจานวนร้อยละ 80 ของคณะกรรมการทัง้ คณะ) กรรมการอิสระที่เป็ นผูห้ ญิง 1 ท่านคือ
นางชนิสา ชุติภทั ร์

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอานาจควบคุมบริษัทรายบุคคล
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
โดยมี

รายชื่อ
นายสาธิต
ดร.สมชัย
นายวิศาล
นายชัยศักดิ์
นายสุชาติ
นางชนิสา
พล. ต. ท. นพ. นพศักดิ์
นายศิโรตม์
นายสมใจ
นายสมชาย
น.ส.เนตรชนก

ชาญเชาวน์กลุ
ไทยสงวนวรกุล
วุฒิศกั ดิศ์ ิลป์
อังค์สวุ รรณ
บุญบรรเจิดศรี
ชุติภทั ร์
ภูวฒ
ั นเศรษฐ
สวัสดิพ์ าณิชย์
เชาวน์พานิช
งามกิจเจริญลาภ
ไทยสงวนวรกุล

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการและกรรมการบริหาร
เป็ นเลขานุการบริษัท
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การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส คณะกรรมการดูแลให้บริษัทเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัททัง้ ข้อ มูลทางการเงินและข้อมูลที่
มิใช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส โดยการเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บ ไซต์ของบริษัท โดย
มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอเพื่อให้นกั ลงทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้มีขอ้ มูลตัดสินใจอย่ างเพียงพอและเท่าเทียมกันการเปิ ดเผย
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงินที่สาคัญมีดงั นี ้

● แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี
● นโยบายการกากับดูแลกิจการและผลการปฏิบตั ิตามนโยบาย
● นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมและการปฏิบตั ิตาม
นโยบาย
● รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
แสดงควบคูก่ บั รายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจาปี
● การเปิ ดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อยจานวน ครัง้ ของการประชุมและจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละ
ท่านเข้าร่วมประชุมในปี ที่ผ่านมา
● เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
นอกจากนีบ้ ริษัทได้จดั ตัง้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทาหน้าทีส่ ื่อสารประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ให้ผถู้ ือหุน้ นักลงทุน
นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บริษัทจดทะบียนพบผูล้ งทุน การประชุมนักวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศัพท์ การตอบ
คาถามทางโทรศัพท์และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็ นต้น
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 บริษัทได้รบั รางวัลดีเด่นประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ประจาปี 2563 ในงาน SET
Awards 2020

สิทธิของผู้ถอื หุน้

ในปี 2563 บริษัทได้จดั กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ดงั นี ้
1. การพบปะนักลงทุน (Opportunity Day)
บริษัทได้เข้าร่วมงาน Opportunity Day เพื่อรายงานผลการดาเนินงานให้แก่นกั ลงทุน นักวิเคราะห์ และ สื่อมวลชนทราบ โดยในปี 2563-2564
บริษัทได้เข้าร่วมงาน จานวน 4 ครัง้ ดังนี ้
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2. การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ (Annual General Meeting)
บริ ษทั จัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 เพื่อให้ขอ้ มูลกับผูถ้ ือหุ้น นักลงทุน ได้รับทราบผลการดาเนินงาน
และสามารถสอบถามข้อมูลและข้อสงสัยต่างๆ จากผูบ้ ริ หารได้โดยตรง

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
บริษัทได้จดั ให้มีชอ่ งทางในการติดต่อสอบถามหน่วยงานต่างๆโดยตรง ดังนี ้
ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ติดต่อฝ่ ายบุคคล

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ
อีเมล์ : somchai-nga@sncformer.com

นางสาวจารุวรรณ วุฒิประดิษฐ
อีเมล์ : jaruwan@sncformer.com

นายรัฐภูมิ นันทปถวี
อีเมล์ : rattapoom@sncformer.com

นายสุรชัย ชัยณรงค์
อีเมล์ : Surachai@sncformer.com

ติดต่อเลขานุการบริษัท
นางสาวเนตรชนก ไทยสงวนวรกุล
อีเมล์ : netchanok@sncformer.com

นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล
อีเมล์ : sineenart@sncformer.com
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คณะกรรมการตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิทธิคณะกรรมการตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย ทัง้ นักลงทุนชาว
ไทย นักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน และจะไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นการละเมิดหรือ ริดรอนสิทธิ์ของผูถ้ ือหุน้
รวมถึงไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสของผูถ้ ือหุน้ ในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทและการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือ หุน้ โดยสิทธิ ขั้น
พืน้ ฐานของผูถ้ ือหุน้ ได้แก่ การซือ้ ขายหรือโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ การได้รบั ข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้า
ร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อ บริษัท เช่น
การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้น
นอกจากนี ้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายยังได้รบั สิทธิอย่างเท่าเทียมตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนี ้
สิทธิในการรับทราบข้อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องกับเรือ่ งที่ตอ้ งตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้
ถือหุน้ เป็ นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยบริษัทจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และวิธีการในการเข้ าร่วมประชุม การมอบ
ฉันทะให้ผูอ้ ื่นเข้าร่วมประชุม รวมถึงขั้นตอนลงมติ รวมถึงการเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็ นการล่ วงหน้าก่อนที่จะจัด ส่ง
เอกสาร เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รบั ข้อมูลในรู ปแบบเอกสารจากบริษัท
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ แสดงความเห็น ตัง้ คาถาม ให้ขอ้ เสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ ยนแปลงที่สาคัญต่าง
ๆ โดยประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและตัง้ คาถามในที่ประชุม ในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับ
บริษัทได้ รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สามารถส่งคาถาม รวมทัง้ การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถและ
คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกรรมการของบริษัท ทุกคนควรเข้าร่วม
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อตอบคาถามผูถ้ ือหุน้ ในเรือ่ งที่เกี่ยวข้อง

นโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการกาหนดให้มี “จรรยาบรรณธุรกิจ” เพื่อให้บคุ ลากรทุกระดับได้ยดึ ถือเป็ นหลักปฏิบตั ิงานนัน้ และเพื่อให้ม่นั ใจว่าบุคลากร
ของบริษัทฯ ได้รบั ทราบนโยบายการดาเนินงานของบริษัทฯ และไม่ปฏิบตั ิงานที่ขดั กับนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ บุ คลากรทุกระดับ
จึงต้องเปิ ดเผยรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามจรรยาบรรณธุรกิจในเรือ่ งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษั ทฯ ดังนี ้
● กรรมการและพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆอันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่วา่ จะเกิด จากการ
ติดต่อกับผูเ้ กี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คูค่ า้ ลูกค้า คูแ่ ข่งขัน หรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการ
เป็ นกรรมการ หรือพนักงานในการหาประโยชน์สว่ นตน และในเรือ่ งการทาธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือการทางานอื่น
นอกเหนือจากงานของบริษัท ซึง่ ส่งผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่
● กรรมการและพนักงานพึงละเว้นการถือหุน้ ในกิจการคูแ่ ข่งของบริษัท หากทาให้กรรมการและพนักงานกระทาการ
หรือละเว้นการกระทาการที่ควรทาตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ ในกรณีที่กรรมการและ
พนักงานได้หนุ้ นัน้ มาก่อนการเป็ นกรรมการและพนักงาน
● หรือก่อนที่บริษัทจะเข้าไปทาธุรกิจนัน้ หรือได้มาโดยทางมรดก กรรมการและพนักงานต้องรายงานให้ผู้บงั คับบัญชา
ตามลาดับชัน้ ทราบ

นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถอื หุน้
1 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต และอย่างสุดความสามารถ และดาเนินการใด ๆ ด้วยความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือ หุน้ ทุกราย
2 รายงานให้ผถู้ ือหุน้ ทราบถึงสถานการณ์ขององค์กรโดยสม่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็ นจริง
3 รายงานให้ผถู้ ือหุน้ ทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กร ทัง้ ในด้านบวกและลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
4 ให้ความสาคัญสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
4.1 สิทธิการซือ้ ขายหรือโอนหุน้
4.2 สิทธิการมีสว่ นแบ่งในกาไรของกิจการ
4.3 สิทธิการได้รบั ข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
4.4 สิทธิการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และ
4.5 เรือ่ งที่มีผลกระทบต่อบริษัท
4.6 สิทธิการรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้
4.7 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผูถ้ ือหุน้
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7.2 การต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)ยึดมั่นที่จะดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส่ และเป็ นไปตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทต่อต้านการให้หรือรับสินบนและคอร์รปั ชั่นทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักดีว่า คอร์รปั ชั่ นและการให้หรือรับสินบนนั้น
เป็ นภัยร้ายแรงที่ทาลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็ นธรรม รวมทัง้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คม

บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในคาประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วม
ปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เมื่อวันที่ 30
พฤษภาคม 2558 และได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption Council :
CAC) ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 บริษัท ฯ ได้รบั การรับรองการต่อ
อายุการรับรอง โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย ในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น โดยคุณสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล ใน
นามตัวแทนของบริษัท ฯ เข้าร่วมงานรับใบประกาศนียบัตรต่ออายุ
การรับรองโครงการ

คามั่นสัญญา
พวกเราชาว SNC ขอให้คามั่นสัญญาว่า
จะปฏิบตั ิตนตามข้อบังคับของบริษัท, ตามกฎหมาย, ตามจริยธรรม, ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี
จะร่วมกันต่อต้านและป้องกัน ยาเสพติดและการทุจริตคอร์รปั ชั่น ไม่ให้เกิดขึน้ ในบริษัทของเราตลอดไป เพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดีขนึ ้ ของพวกเราทุกคน

การดาเนินการ เพือ่ ป้ องกัน และปลูกจิตสานึกต้านภัยคอร์รัปชั่น

บริษัท มีการสื่อสารนโยบาย การงดรับของขวัญ ในช่วงวันขึ น้ ปี ใหม่
บริษัทมีการให้ความรู ้ และปลูก ฝั งจิต สานึกให้กบั พนักงาน
และทุกๆ เทศกาล ให้ทางลูกค้า คู่คา้ พนักงาน และผูม้ ีส่ วนได้เสีย
อย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่เริม่ เข้ามาเป็ นพนักงานของ SNC โดยผ่านการ
ของบริษัทรับทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบาย
อบรมปฐมนิเทศเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับกฏระเบียบ จรรยาบรรณ และ
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบตั ิหน้าที่ โดยไม่หวังผลประโยชน์
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น
ยังเปิ ดให้บคุ คลทั่วไป สามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่ไม่เหมาะสมหรือขัด ต่อจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษัทฯ ต่อกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และให้ความเป็ นธรรมแก่ทกุ
ฝ่ าย มีการกาหนดระยะเวลาดาเนินการที่เหมาะสม มีการรักษาความลับและคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน โดยส่งอีเมล์ถึงประธานคณ ะกรรมการ
ตรวจสอบ bsuchat@yahoo.com
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7.3 การบริหารความเสีย่ ง
โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสุรชัย ชัยณรงค์
กรรมการ

นายรัฐภูมิ นันทปถวี
กรรมการ

โครงสร้างคณะทางานบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะทางานบริหารความเสี่ยง

คณะทางานจัดการความเสี่ยง ORC West Site
Manager & Mini MD

คณะทางานจัดการความเสี่ยง ORC East Site
Manager & Mini MD

วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร
กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง

การบริหาร
องค์กร

การกากับ
ดูแล และการ
รายงาน

ปั จจัย
สนับสนุน

กระบวนการ
บริหารความ
เสี่ยง

ทักษะ ความรู ้ บุคลากร
เครื่องมือต่างๆ
ระบบการบริหารข้อมูล
การสื่อสาร
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
การรายงาน

การกาหนดวัตถุประสงค์
การบ่งชีค้ วามเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
การตอบสนองความเสี่ยง
การติดตาม และการรายงาน

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทมีการประเมินความเสีย่ ง ทัง้ ปั จจัยความเสี่ยงที่มาจากภายนอกและภายในบริษัทและมีการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่จะทาให้ปัจจัยที่
เป็ นความเสีย่ งนัน้ เกิดขึน้ ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประจาเดือนและนาเสนอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
นอกจากนี ้ บริษัทมีการกาหนดให้มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็ นสาเหตุของปั จจัยความเสี่ยง และมาตรการในการลดความเสีย่ ง
เหล่านัน้ โดยบริษัทได้แจ้งให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบตั ติ ามมาตรการบริหารความเสีย่ งที่กาหนดไว้ ทัง้ นี ้ บริษัทมีการ
ติดตามแต่ละหน่วยงาน ถึงการปฏิบตั ติ ามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กาหนดไว้ ผ่านการประชุมระดับผูบ้ ริหารและระดับคณะกรรมการอย่าง
สม่าเสมอ
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง

.

ความสาเร็จเกิดจากความร่วมมือกันของทุกๆฝ่ าย

2018 - 2022
2017
2016
● COSO ERM
(การบริหารความเสี่ยงทัง้ องค์กร)

● Follow up manage risk
residual
(การติดตามจัดการความเสี่ยงที่ยงั
ไม่ได้รบั การจัดการ)
● New risk assessment
(การประเมินความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึน้ )

● Training & KM
(Knowledge Management)
การอบรม การจัดความรูเ้ รือ่ งการบริหาร
ความเสี่ยง
● Setting the Value to
organization
สร้างเป็ นค่านิยมองค์กร
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GRI-G4 Index: G4-14,

การจัดลาดับความเสีย่ ง ประจาปี 2020- ไตรมาส 1/2021
การจัดการความเสี่ยง

SR03

ผลกระทบความเสี่ยง ( Impact )

5

4

ระดับสูงมาก
(ผลกระทบรุนแรงมากทีส่ ุด)

ระดับปานกลาง
(ผลกระทบไม่รุนแรง)

3

2

MIS02
DI01

ความเสี่ยงระดับสูง
และสูงมาก

FI01
SR02
OR01

SR01
OR02
OR03

EN01

CP01
MIS01
COR02
OR05

มีนโยบาย หรือ การ
ลงทุนในโครงการเพื่อ
จัดการความเสี่ยง

COR01

( Project )

1

SR04
OR04

ระดับสูง
(ผลกระทบรุนแรง)

ความเสี่ยง
ระดับกลาง และต่า
ติดตามการปฏิบตั ิตาม
แนวทางมาตรการควบคุม
( Take Control )
ติดตามการปฏิบตั ิอย่าง
ต่อเนื่อง

ระดับต่า
(ผลกระทบน้อยมาก)

1

2
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3

4

( Follow up )

5

โอกาสเกิดความเสี่ยง ( Likelihood )

ประเภทของความเสี่ยง
● ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
● ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
● ความเสี่ยงด้านการเงิน
● ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
● ความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
● ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ
● ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
● ความเสี่ยงเกิดใหม่

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

SR

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
SR 01 : ความเสี่ยงจากการลงทุนงาน Project ต่างๆ
SR 02 : ความเสี่ยงจากลูกค้าย้าย Order
SR 03 : ความเสี่ยงจากคูแ่ ข่งขันจากต่างประเทศ
SR 04 : ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี

SR
OR
FI
CP
COR
MIS
EN
DI

OR

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
OR 01 : ความเสี่ยงวัตถุดบิ จากต่างประเทศเข้ามาล่าช้า
OR 02 : ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน / ช่างฝี มือ
ในสายการผลิต
OR 03 : ความเสี่ยงจากบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสะสม
OR 04 : ความเสี่ยงจากสายเรือและการขาดแคลนตูค้ อน
เทรนเนอร์
OR 05 : ราคาทองแดงในตลาดโลกปรับตัวสูงขึน้
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GRI-G4 Index: G4-14, G4-25, G4-27

ประเภทของความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

FR

FR 01 : ความเสี่ยงจากลูกค้าประสบปั ญหาสภาพคล่อง
ทางการเงิน

COR

ความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชั่น (Fraud Corruption Risk)

COR 01 : การเรียก หรือรับสินบนจากผูจ้ าหน่าย
ผูใ้ ห้บริการ
COR 02 : การจ่ายสินบนให้แก่เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ

CP

ความเสี่ยงด้านฝ่ าฝื นกฎระเบียบ (Compliance Risk)
CR 01 : ความเสี่ยงจากปฏิบตั ิไม่สอดคล้องกับ
ข้อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล

ความเสี่ยงด้านสารสนเทศ (MIS Risk )

MIS
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MIS 01 : ความเสี่ยงการถูกโจมตีทางไซเบอร์
MIS 02 : ความเสี่ยงระบบหยุดชะงัก ข้อมูลสูญหาย
จากสถานการณ์ฉกุ เฉิน

EN

ความเสี่ยงด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม
( Social Environment Risk)
EN 01 : ความเสี่ยงข้อร้องเรียนจากชุมชนจากปั ญหา
สิ่งแวดล้อม

DI

ความเสี่ยงเกิดใหม่ (Emerging Risk)
DI 01 : ความเสี่ยงจากโรคระบาด อาจส่งผลถูกสั่งปิ ด
พืน้ ที่โรงงาน

ฏณ

การบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน
(Risk Management)

เป้ าหมายด้านความเสี่ยง
● การบริหารความเสี่ยงครอบคลุม
ทุกกระบวนการ 100%
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GRI-G4 Index: G4-13-14, G4-25, G4-27
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จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต บริษัทได้กาหนดแนวทางรองรับความเสี่ยงต่างๆ ดังต่อไปนี้

.
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GRI-G4 Index: G4-13-14, G4-25, G4-27

7.4 Emerging Risk
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.
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.
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.

ผลลัพธ์การบริหาร
ความเสี่ยงในปี 2020
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8. นวัตกรรมทางธุรกิจเพือ่ สังคมและสิ่งแวดล้อม
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การพัฒนาสายการผลิตเข้าสู่กระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ

เพื่อตอบสนองการดาเนินงานทีเ่ น้นการสร้างนวัตกรรม ทางบริษัทได้มีการจัดตัง้ ทีม ARAI ขึน้ มาจากพนักงาน
ของบริษัทเองที่มีความรูค้ วามสามารถในด้านของระบบ Automation, IoT, Dashboard, Big data และดาเนินการฝึ กอบรมเพื่อ
ต่อยอดความรูค้ วามสามารถของพนักงาน และนามาพัฒนาสายการผลิต รวมทัง้ ขยายผลไปยังสายการผลิตอื่นๆ เพื่อให้พนักงาน
สามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีได้ดีมากยิ่งขึน้ สอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืน SDGs เรือ่ ง Industry Innovation and
Infrastructure บริษัทจึงได้ลงทุนสร้างอาคาร ARAI Academy ขึน้ มา ซึง่ เป็ นอาคารสองชัน้ ชัน้ ล่างเป็ นสายการผลิตครบวงจร
และชัน้ สองเป็ นห้องควบคุม ห้องเรียน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเข้ารับการฝึ กอบรมในสายการผลิตที่ครบขัน้ ตอน ได้ลง
มือปฏิบตั ิจริง ใช้งานเครือ่ งจักรที่ทนั สมัย และลดอุบตั ิเหตุในการทางานหน้างานจริง ทัง้ นีว้ างแผนว่า ARAI Academy จะพร้อม
เปิ ดให้ฝึกอบรมในไตรมาสแรก ปี 2564

ในขณะเดี ย วกั น บริ ษั ท ได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง
สายการผลิตไปพร้อมๆ กัน โดยทีม ARAI จะเป็ นหน่วยงานหลักที่ช่วยเข้า
ไปประสานงานกับแต่ละโรงงาน และดาเนินการปรับปรุ งสายการผลิตให้
เข้าสู่ระบบ Automation เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพ รวมทัง้ กาลังการผลิต
ทางที ม ARAI ได้น าแนวคิ ด ไปปรับ ปรุ ง สายการผลิ ต Pipe ให้ เ ป็ น
สายการผลิ ต ไร้ค น โดยน าเทคโนโลยี Automation ซึ่ ง พนัก งานของ
บริษัทเป็ นผูพ้ ัฒ นาขึน้ เชื่ อมต่อกับแขนกลอุตสาหกรรม เพื่ อสร้างเป็ น
สายการผลิตตัวอย่างสาหรับ การขยายผลไปสู่ห น่ว ยงานอื่ นๆ ถื อ เป็ น
นวัตกรรมที่เกิ ดจากองค์ความรู ข้ องพนักงานที่สามารถนามาใช้ ได้จริง
ส่วนพนักงานประจ าเครื่อง จะต้องรับการเข้ารับการอบรมใหม่เพื่ อให้
สามารถควบคุมระบบ Automation ได้
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8.1 นโยบายสู่กลยุทธ์การปรับเปลีย่ นองค์กร
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จากนโยบายการปรับเปลีย่ นองค์กร โดยการปรับปรุงสายการผลิตให้เป็ น Automation ทีมพนักงานสังกัด ARAI
ACADEMY ซึง่ มีความสามารถทางด้านระบบ Automation ได้นาแนวคิดไปปรับปรุงสายการผลิต Tandem Press ให้
เป็ นสายการผลิตไร้คน โดยนาเทคโนโลยี Automation เชื่อมต่อกับเครื่องจักร เพื่อสร้างเป็ นสายการผลิ ตตัวอย่าง
สาหรับการขยายผลไปสูห่ น่วยงานอื่นๆ ถือเป็ นนวัตกรรมที่เกิดจากองค์ความรู ข้ องพนักงานที่สามารถนามาใช้ได้จริง
ส่วนพนักงานประจาเครือ่ งจะต้องรับการเข้ารับการอบรมใหม่เพื่อให้สามารถควบคุมระบบ Automation ได้
ผลลัพธ์หลังจากนานวัตกรรมทางด้านหุน่ ยนต์ มาปรับใช้ควบคู่ไปกับเครื่องจักรทั นสมัยที่รองรับ
การเชื่ อมต่อกับโปรแกรมของหุ่นยนต์ พบว่าประสิทธิ ภาพในการทางานเพิ่มสูงขึน้ สามารถผลิตสินค้ าได้รวดเร็ว
แม่นยา และคงที่มากขึน้ ด้วยต้นทุนที่ต่ าลง ยกตัวอย่างเช่น ในกระบวนการการพับงานเหล็กแผ่น พบว่าการนา
หุน่ ยนต์มาใช้ในการทางาน ช่วยลดปริมาณคนควบคุมหน้างานได้ถึง 14 คนจากทัง้ หมด 30 คน หรือในกระบวนการ
เชื่อมแผ่นโลหะ ที่จากเดิมสามารถพับงานได้เฉลี่ย 80 ชิน้ ต่อชั่วโมง ต่อ 2 เครื่อง ใช้พนักงาน 2 คน เพิ่มขึน้ เป็ นเฉลี่ย
100-120 ชิน้ ต่อชั่วโมง พนักงาน 1 คนที่ทางานควบคุมหุ่นยนต์ ซึ่งประโยชน์ที่บริษัทได้รบั นอกจากต้นทุนในการ
บริหารที่ต่าลง ยังมีเรือ่ งของการพัฒนาแรงงาน ที่ทาให้มีช่วงเวลามากขึน้ ในการจัดฝึ กอบรม หมุ นเวียนตาแหน่งให้มี
ความสามารถครอบคลุม สามารถทางานได้หลากหลายด้าน ซึง่ ส่งผลให้องค์กรสามารถจัดการแรงงานในช่วงฤดู กาล
ผลิตที่ไม่แน่นอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทางานที่ดี และมั่นคงของ
พนักงาน และจากการใช้กระบวนการผลิตแบบใหม่ พบว่า Productivity สูงขึน้ เป็ น 2 เท่าเนื่องจากสามารถทางานได้
24 ชม. ปริมาณของเสียลดลง อุบตั ิเหตุจากการทางานเป็ น 0 ทาให้เกิดความเชื่อมั่นต่อลูกค้า ด้ว ยเหตุนี ้ ในปี 2563
บริษัท จึงได้จัดแผน และงบประมาณสาหรับการลงทุนระบบAutomation เพิ่มเติม แต่ยงั คงใช้พนักงานของบริษัท
เป็ น ผู้ด าเนิ น การโดยส่ง พนัก งานไปอบรมและกลับ มาติ ด ตั้ง และปรับ ปรุ ง ระบบต่ อ ไป ซึ่ง ในอนาคตบริ ษั ท ได้
วางเป้าหมายว่าจะสามารถเป้นผูผ้ ลิตและติดตัง้ ระบบอัตโนมัติได้

ประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจและสังคม
1. ลดการนาเข้าเทคโนโลยีการผลิตชิน้ ส่วน
เครือ่ งปรับอากาศแบบอัตโนมัติจากต่างประเทศ
มาใช้ในสายการผลิต
2. สร้างศักยภาพในการแข่งขันทางด้านการผลิต
ชิน้ ส่วนเครือ่ งปรับอากาศทัง้ ในและนอกประเทศ
3. แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานคน และต้นทุน
แรงงานที่สงู ขึน้
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8.2 การพัฒนาสายการผลิต เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง
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ในปี 2563 นอกจากสายการผลิตที่มีการพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และ
ทางบริษั ท ได้ต ระหนัก ถึ ง การมี ส่ ว นร่ว มในการรัก ษาสิ่ ง แวดล้อ มด้ว ยการลดการใช้ก ระ ดาษ
(Paperless) ฝ่ ายสนับสนุนการผลิตของบริษัทมีการปรับนาเอา Robotic Process Automation
(RPA) เข้ามาใช้ ได้แก่

งานที่มีรูปแบบหรือกระบวนการทางานที่ชดั เจน ให้ทาง BOT ทา
งานที่มกั ต้องทาซา้ ๆ กันเป็ นประจา ให้ทาง BOT ทา
งานที่มีปริมาณมาก หรือใช้เวลาในการประมวลผลนาน ปล่อยให้ ROT ทางานและ
คอยดู Output ที่สง่ มาให้ทาง e-mail หรือสามารถนาขึน้ Application คือ Line notify
งานที่ตอ้ งการการตอบสนองอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้า
ตัวอย่างเช่น การรับ PO จากลูกค้ามา BOT สามารถทาการเปิ ด Sales order และตรวจสอบ Stock
ทันที หากสถานะไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้าจะทาการ Run MRP เพื่อเปิ ดสั่งการผลิตต่อไป เป็ น
ต้น
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8.3 การสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจร่วมกับลูกค้า
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การพัฒนาเครื่อง Vending Machine Water 3
บริ ษัทได้ มีก ารร่ม กัน พัฒ นานวั ตกรรมของ
สินค้าใหม่ๆ ร่วมกับลูกค้า Water 3 เพื่อช่วยลด
ปริ ม าณการใช้ ข วดพลาสติ ก โดยสิ น ค้ าที่ ผ ลิ ต ขึ้ น
เป็นตู้บริการน้้าดื่มอัตโนมัติที่ใช้งานด้วยระบบ IoT
และสามารถน้ า ขวดน้้ า ที่ ท้ า จากวั ส ดุ ที่ ส ามารถ
น้ ามาใช้ ซ้ า ได้ เพื่ อ ลดการใช้ พ ลาสติ ก อี ก ทั้ ง ยั ง มี
เทคโนโลยีในเรื่องของการฝัง RFID ไว้ด้านในเพื่อไป
เติมน้้าที่ใดก็ได้ที่มีตู้ Water 3
ผลิตภัณฑ์ระบบท ความเย็นกลางแจ้ง
(Airbitat Smart Cooler by Innosparks)
จากความช้ า นาญด้ า นการ
ผลิตเครื่องท้าความเย็น ตั้งแต่ปี 2562 บริษัท
ได้ รั บ ความไว้ ว างใจจากลู ก ค้ า รายใหม่
Innosparks ในการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
รั บ จ้ า งผลิ ต ระบบท้ า ความเย็ น กลางแจ้ ง รุ่ น
ใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้พลังงานน้อย
กว่าเครื่องปรับอากาศประมาณ 80% โดยไม่
ใช้ ส าร CFC ในการท้ า ความเย็ น ใช้ ก าร
แลกเปลี่ยนความร้อนในการท้างาน ส่งผลให้
ไม่เกิดไอร้อนขึ้นในสภาพแวดล้อม

Sustainable

Powerful cooling Portable Use
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ตกรรมทางธุ
รกิจเพืต่อสัภังณ
คมและหรื
อสิ่งแวดล้อม ตเพื่อสิ่งแวดล้อม
8.4นวัการพั
ฒนาผลิ
ฑ์ และสายการผลิ
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เครื่องดักจับละอองน้ามันจากเครื่องจักร
ร่วมกับลูกค้า Midori พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อดักจับละอองน้้ามันจากการท้างานของเครื่องจักร เพื่อลด
ปัญหามลภาวะทางอากาศ และยังสามารถน้าน้้ามันที่ดักจับไว้ ไปผ่านกระบวนการกรองเพื่อกลับมาใช้ใหม่ได้

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

พัฒนาเครื่องปรับอากาศแบบ R32 - SNC Super High EER
เนื่องจากบริษัทฯ ด้าเนินธุรกิจด้านเครื่องท้าความเย็นมาเป็นเวลานาน จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าใน
การร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน SEER ของเครื่องปรับอากาศจาก EGAT
ผลลัพธ์ เครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน และใช้สารท้าความเย็นที่ไม่เป็นเป้นอันตราย
ต่อชั้นบรรยากาศ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
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