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

Differentiation

Cost Effectiveness

4.ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว
Meet customer needs with speed

Quick Response

5.ปรับระบบการผลิตให้ยืดหยุ่นทันต่อสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
Keep the production system updated with the rapidly change
environment

Flexible
Manufacturing
System

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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1.

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ตงั้ อยูท่ ี่ 333/3 หมู่ 6 ตาบลบางเพรียง อาเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ 10560 มีบริษัทในกลุม่ ทัง้ สิน้ 14 บริษัท ประกอบด้วย บริษัทย่อยที่ SNC ถือหุน้ โดยตรงจานวน 7 บริษัท และ บริษัทย่อยที่ SNC ถือหุน้
ผ่านบริษัทย่อย จานวน 6 บริษัท บริษัทร่วมจานวน 1 บริษัท โดยในปั จจุบนั กลุม่ บริษัทมีการประกอบธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ ดังนี ้

กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจ
ประเภท PART
ชิน้ ส่วนสาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้ 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)
บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี ้ แอนโทโลจี จากัด (SCAN)
บริษัทย่อยทางอ้อม
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 อินฟิ นิตี ้ พาร์ท จากัด (IPC)
บริษัทย่อยทางตรง
บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี ้ แอนโทโลจี จากัด (SCAN)
บริษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮีต ปั มพ์ จากัด (SAHP)

ผลิตและประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้ า

กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจ
ประเภท OTHER
การดาเนินอื่นๆ เช่นเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ประกอบด้วยอลูมิเนียม
และแม่พิมพ์

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

ชิน้ ส่วนอุปกรณ์สาหรับเครือ่ งปรับอากาศที่ใช้สาหรับยานพาหนะ
Automotive

Plastic Part

Metal Sheet

การรับจ้างผลิตและประกอบ เครือ่ งปรับอากาศ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์
Metal Sheet

Electrical Appliances

Water Heater

ชิน้ ส่วนสาหรับเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและเครือ่ งปรับอากาศ
Air conditioner

Metal Sheet

Heat Exchanger

Compressor

Plastic Part

เครือ่ งมือ อุปกรณ์ที่ประกอบด้วยโลหะ เหล็ก อลูมิเนียม
Metal Sheet

Electronic Part

Aluminum Part
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1.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

Total of 14 companies (6 JV companies included)
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1.3 โครงสร้างรายได้ของบริษัท
ในปี 2564 บริษัทมีการประกอบธุรกิจ แบ่งออกเป็ น 4 สายผลิตภัณฑ์หลัก ดังนี ้
2.1 ชิน้ ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับยานพาหนะ (Auto)
2.2 ชิน้ ส่วนอุปกรณ์สาหรับเครือ่ งใช้ไฟฟ้า (Part)
2.2.1 ชิน้ ส่วนท่อทองแดง (Piping part)
2.2.2 ชิน้ ส่วนโลหะแผ่นขึน้ รูป (Sheet Metal)
2.2.3 ชิน้ ส่วนพลาสติก (Plastic Part)
2.2.4 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน คอยล์รอ้ น (Condenser) คอยล์เย็น (Evaporator)
2.2.5 ผลิตท่อฉนวนกันความร้อน (Insulation pipe)
2.3 รับจ้างผลิตและประกอบเครือ่ งใช้ไฟฟ้า (OEM)
2.4 การดาเนินงานอื่นๆ (Other)
และมีสดั ส่วนรายได้ คือ Auto ร้อยละ 5.5 Part ร้อยละ 22.3
OEM ร้อยละ 72.2 Other น้อยกว่าร้อยละ 1

น้อยกว่า 1%
5.5%
ชิน้ ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้
สาหรับยานพาหนะ
(Auto)

22.3%
ชิน้ ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้
สาหรับเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
(Part)

การดาเนินงานอื่นๆ
(Others)

72.2%
รับจ้างผลิต และประกอบเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
(OEM)
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2. แนวทางการดาเนินงาน เพื่อความยังยื
่ น

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

รางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) Awards 2021
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ปี 2565
8
จาก แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
Collective Action Coalition against Corruption : CAC

2.3 กลยุทธ์หลักด้านความยั่งยืนในการขับเคลื่อนองค์กร

กระบวนการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่ความยั่งยืน
1. การบริหารจัดการองค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลง
2. ทบทวนตลอดเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
3.จัดการบริหารความเสี่ยงรอบด้าน
4.ดาเนินการตามปรัชญาสู่ความยั่งยืน
5. ขับเคลื่อนกิจกรรมผ่านกลยุทธ์หลักใน
การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน
9
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ห่วงโซ่อุปทาน และความเชื่อมโยงของผู้มสี ่วนได้เสีย

2.4 กรอบการดาเนินงานของบริษัทสู่ความยั่งยืน
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2.5 แนวทางการดาเนินงานทีส่ าคัญ
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
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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
2021

-

-

ต่อยอดการฝึ กอบรมพัฒนาความรูแ้ ละทักษะบุคลากร
เน้นการปฏิบตั ิ มีการประเมินผลหลังการฝึ กอบรมภายใน
และภายนอกองค์กร
รือ้ ประกอบ ซ่อม สร้าง พัฒนา อุปกรณ์ และเครื่องจักร
สาหรับสายการผลิต พัฒนาระบบเพื่อรองรับการผลิต
ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม
ในห่วงโซ่อปุ ทาน ผูม้ ีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ
ยึดมั่น และสนับสนุน แนวปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น
12
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2.6 การดาเนินงานกับผู้มสี ่วนได้เสีย

11

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
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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

12

แนวทางปฏิบัติ
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3.เกี่ยวกับรายงาน

3.1 ขอบเขตการรายงาน
รายงานฉบับปี 2564 นี ้ จัดทาขึน้ เพื่อรายงานผลการดาเนินการด้านความยั่งยืนของบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทใน
เครือ ระหว่างปี 2564 – ปี 2565 (ไตรมาสที่ 1) ซึง่ ได้รวบรวมการดาเนินการด้าน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม การกากับดูแลกิจการ ตามกรอบ
ในการดาเนินการความยังยืนทีก่ าหนดไว้ โดยเนือ้ หาและสาระสาคัญในรายงานปี 2564 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
ชาระแล้ว
AUTO PART OEM OTHER
(ล้านบาท)
362
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3.2 ประเด็นความยั่งยืนทีส่ าคัญ
ในปี 2564 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 ้

3.3 ประเด็นทีม่ นี ัยสาคัญต่อองค์กร
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4. การบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ

Economic Management

ปรับเปลีย่ นสายการผลิตสูเ่ ทคโนโลยีอตั โนมัติ

พัฒนาระดับความพึงพอใจของลูกค้า
ทุกรายสูร่ ะดับ “A”

ข้อร้องเรียนจากทุจริตคอร์รปั ชัน่
ในสายโซ่อุปทานเป็ น 0
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4.1 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
เป้ าหมายด้านความพึงพอใจของลูกค้า
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทฯในเครือ ตัง้ เป้าหมาย ผลการประเมินความพึงพอใจของทุกลูกค้า อยูใ่ นระดับ A

นโยบายในการปฏิบัตติ ่อลูกค้า
➢ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพตรงตาม หรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็ นธรรม
➢ ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถกู ต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลกู ค้า เพื่อให้ลกู ค้ามีขอ้ มูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มี การกล่าว
เกินความเป็ นจริงทัง้ ในการโฆษณา หรือในการสื่อสารช่องทางอื่น ๆ กับลูกค้า อันเป็ นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ คุณภาพ ปริมาณ หรือ
เงื่อนไขใดๆ ของสินค้าและบริการ
➢ รักษาความลับของลูกค้าและไม่นาไปใช้ประโยชน์ของตนเอง หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
➢ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลกู ค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริ การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ด้านคุณภาพของสินค้า (Quality)
ในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ลูกค้านัน้ บริษัทฯ จาเป็ นที่จะต้องผลิตสินค้าที่มีคณ
ุ ภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าซึง่ บริษัทได้มีการจัดทาระบบบริหารงานคุณภาพที่เป็ นมาตรฐานสากลเพื่อให้การดาเนินงานตามภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรเกิดการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดหลัก Plan-Do-Check-Action (PDCA) และระบบ ISO ซึง่ นอกจากจะทาให้ลกู ค้าได้รบั สินค้าและ
บริการที่มีคณ
ุ ภาพตรงตามความต้องการแล้ว ยังทาให้ลกู ค้าเกิดความเชื่อมั่นในตัวบริษัทด้วย
โดยบริษัทจะจัดสรรทรัพยากรทัง้ คน เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ทนั สมัยและเหมาะสมกับธุรกิจนั้นๆเพื่อให้การผลิตสินค้าที่มี คุณภาพ นอกเหนือจากนีย้ ัง
กาหนดนโยบายคุณภาพที่ชดั เจน เพื่อให้พนักงานทุกคนนาไปปฏิบตั ิ มีการตรวจติดตามผลอยูต่ ลอดเวลา เพื่อให้ม่นั ใจว่าคุณภาพของสินค้าจะต้องเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของลูกค้าในทุกๆขัน้ ตอน

คุณภาพ คือ ค่านิยมหลักของ SNC
พนักงานใหม่ ก่อนเข้าปฏิบตั ิงานจริงในสายการผลิต บริษัทจะจัดให้
มีการฝึ กอบรมความรู ้ ทักษะ ตามหลักสูตรที่บริษัทฯพัฒนาขึน้ มา
เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบตั งิ านได้ถกู ต้องตามกระบวนการ รับรูถ้ ึง
กระบวนการควบคุมคุณภาพ การใช้เครือ่ งมือวัด นโยบาย Process
Reject Customer Claim และยังช่วยลดเรือ่ งอุบตั ิเหตุการ
ทางาน
พนักงานปั จจุบัน บริษัทฯจัดให้มีการฝึ กอบรมตามความเหมาะสม
กับหน้างานที่ปฏิบตั อิ ยู่ และเสริมความรู ้ ทักษะ นอกเหนือจากหน้า
งาน เพื่อให้ทางานร่วมกับแผนกทีเ่ กี่ยวข้องได้มีประสิทธิภาพมากขึน้
และเป็ นการเพิ่มความรูใ้ ห้พนักงานมีความรู ้ ความสามารถมากขึน้
ด้วย และที่สาคัญคือปลูกจิตสานึกคุณภาพ เพื่อพัฒนาความตระหนัก
ต่อเรือ่ งคุณภาพที่จะส่งมอบสินค้าให้แด่ลกู ค้า

“เราจะผลิตสินค้าที่ลูกค้าพึงพอใจในคุณภาพและราคา
บนมาตรฐานการผลิตทีท่ นั สมัยและปลอดภัยสาหรับ
สภาพแวดล้อม”
ปลูก ฝั ง ค่ า นิ ย มด้า นคุณ ภาพ
ด้วยการสื่อสารให้พนักงานทุก
คนตระหนักถึงความสาคัญของ
ปั ญ หาคุณ ภาพที่ เ กิ ด ขึ น้ และ
ผลกระทบต่อลูกค้าและบริษัท
ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์
นาเรื่องคุณภาพ “Q” มาเป็ น
หนึ่ ง มุ ม มองในการประเมิ น
สมรรถนะ Radar Chart
ของพนักงาน เพื่อเป็ น การเน้ น
ยา้ ให้พนักงานตระหนักถึง เรื่อง
คุณ ภาพเป็ น ส าคัญ ซึ่ง ผลการ
ประเมิน จะถูก แสดงให้เ ห็ น บน
บัตรพนักงาน
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มาตรการ Customer Claim
ปลูกฝั งค่านิยมด้วยการกาหนดคามั่นสัญญา Zero Claim
และมีการกล่าวคามั่นสัญญาร่วมกันทุกเช้าใน Morning Talk Meeting ผูบ้ ริหารและ
ฝ่ ายตรวจสอบและประกันคุณภาพมีการตรวจติดตามการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และ
มีการรายงานปั ญหาผ่าน Line เปลี่ยนพนักงานจากการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย เป็ น
การผลิตที่ใส่ใจคุณภาพสามารถ Self Inspection ได้ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบและประกัน
คุณภาพมีการตรวจติดตามการดาเนินการอย่างต่อเนื่องกาหนดเรื่องปั ญหาคุณภาพ
เป็ นเรื่องสาคัญในการประชุมทุกระดับตัง้ แต่ฝ่ายบริหารถึงระดับปฏิบั ติการ โดยในปี
2564 นี ้ ได้มีการนาเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เพิ่มมากขึน้ อย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้ กล้อง
Camera Inspection

Camera Inspection

มาตรการ Process Reject
ปลูกฝั งค่านิยม “ไม่รับ ไม่ทา ของเสีย” และ “หยุด เรียก รอ
พนักงานที่ปฎิบตั ิงานในแต่ละ process ต้องปฏิเสธและไม่รบั ชิน้ งานที่ไม่ได้คุณภาพจาก process
ก่อนหน้ามาทาการผลิต หากพบปั ญหาจะต้องบันทึกรายละเอียดของปั ญหาลงในเอกสาร Process
Reject Record ระบุรายชื่อผูป้ ล่อยชิน้ งานที่ไม่ได้คณ
ุ ภาพจาก process ก่อนหน้าตนเองซึ่งถือเป็ น
process reject และแจ้ง Supervisor ทันที กรณีที่งานที่ตนเองทาถูก Process ถัดไป Reject จะถูก
ตักเตือน และนากลับไปอบรมเพื่อสร้างความตระหนัก 7 วัน
พนักงานที่ปฏิบตั ิงานและทาให้เกิด Process Reject จะต้องเข้ารับการอบรม
ทบทวนกระบวนการควบคุมคุณภาพ 7 วัน ก่อนกลับไปปฏิบตั ิงานใหม่

Re-Training Process Reject
Main Inspection point check
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ผลลัพธ์จากการดาเนินการ
● ตารางแสดงสถิตกิ ารเคลมปี 2564 เปรียบเทียบกับ ปี 2563

หลังจากการปลูกฝังค่านิยมด้านคุณภาพ
และการใช้มาตรการ Process Reject และ
Customer Claim ทาให้พนักงานตระหนักถึง
ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิงานให้มีคณ
ุ ภาพ
และจากดาเนินตามมาตรการ ดังกล่าว สถิติ
ด้านคุณภาพดีขนึ ้ อย่างต่อเนื่อง ในปี 25632564

กลยุทธ์สาคัญในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าในเรื่องคุณ ภาพ
และ การส่งมอบ คือการเข้าไปมีส่วนร่วมกับลูกค้า บริษัท ได้มี นโยบายให้
Mini MD และทีมงาน QCQA ที่ดแู ลลูกค้าแต่ละรายเข้าพบลูกค้าอย่างน้อย
สัปดาห์ละครัง้ ทัง้ นีก้ ารดาเนินการดังกล่าวยังส่งผลดีกั บบริษัทฯ ในด้าน
การได้รบั คาสั่งซือ้ ใหม่ๆ จากผลประเมินทางด้านคุณภาพที่ดี จากลูกค้า
เป็ นผลลัพธ์ให้เห็นจากยอดขายที่เพิ่มสูงขึน้ ของบริษัทฯ อย่ างต่อเนื่อง เมื่อ
เทียบปี 2564 กับปี 2563

● ตารางแสดงสถิตผิ ลการประเมินความพึงพอใจจากลูกค้าปี 2564 เปรียบเทียบปี 2563
Location

SNC WEST

Plant

Customer

COOLING

MAHLE (TTH1)

MAHLE (TTH2)

DENSO (SRG+WGR+BPK)

HANON

MARELLI (CKT)

Evaluation 2020

Type
Q
C
D
QD
QCD
Q
C
D
QD
QCD
Q
C
D
QD
QCD
Q
C
D
QD
QCD
Q
C
D
QD
QCD

Y2021

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A+(O) A+(O) A+(O) A+(O) A+(O) A+(O) A+(O) A+(O) A+(SP)A+(SP)

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Wait

Wait

Wait

Wait

Wait

Wait

Wait

Wait

Wait
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จรรยาบรรณการดาเนินธุรกิจของคู่ค้า (Supplier Code of Conduct)
เนื่องจากการดาเนินธุรกิจของ SNC มีสายการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทัง้ นี ้ จึงได้มีการจัดทา จรรยาบรรณธุรกิจ การดาเนินธุรกิจ
ของคูค่ า้ (Supplier Code of Conduct) โดยมีขอ้ กาหนดที่สาคัญ ดังนี ้
บริหารภายใต้หลักบรรษัทภิบาล
1. คูค่ า้ ควรดาเนินธุรกิจด้วยหลักคุณธรรม การกากับดูแลกิจการที่ดี และมีกระบวนการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมถึงมี บคุ คล ที่มีอานาจหน้าที่
เพียงพอที่จะกากับดูแล รักษา และสื่อสารมาตรฐานที่ชดั เจนและสามารถนาไปปฏิบตั ิได้ มีวิธีการรายงานการประพฤติผิดที่ ปกปิ ดไว้ และมีกลไก
การพิจารณาเรือ่ งร้องทุกข์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีวิธีการจัดการปั ญหาอย่างเหมาะสม
2. การบันทึกข้อมูล คู่คา้ ต้องเก็บรักษาสมุดบัญชี บันทึก และบัญชี ตามข้อบังคับ กฎหมาย และหลักการทาบัญชีที่ เป็ นที่ยอมรับโดยทั่วไป
ข้อกาหนดนีร้ วมถึงข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือนิติบคุ คล การติดตามสิ นค้า บริการ ความปลอดภัยของ
พนักงาน และข้อกาหนด เอกสาร หรือบันทึกเพิ่มเติมใดๆ ที่ระบุไว้ตามกฎหมาย หรือตามที่บริษัทฯฯ ร้องขอ
3. การตรวจสอบการปฏิบตั ิตามแนวทางที่กาหนด คู่คา้ ควรตรวจสอบการดาเนินงานและห่วงโซ่อปุ ทานที่จดั ส่งสินค้าและบริ การให้แก่บริษัทฯ
และตรวจสอบการปฏิบตั ิตามแนวทาง ที่กาหนดสาหรับคูค่ า้ ฉบับนี ้ คูค่ า้ จะให้ความร่วมมือและให้อนุญาตบริษัทฯหรือบุคคลอื่นของบริษัทฯซึ่ง
มีอานาจในการดาเนินการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิตามแนวทางที่กาหนดนี ้ เมื่อบริษัทฯ ร้องขอ
4. การรายงานข้อกังวล (Whistle Blowing) หากคู่คา้ มีขอ้ กังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินค้าหรือผูท้ ี่เชื่อว่าพนักงานของบริษัทฯหรือบุคคล
ดาเนินการในนามของบริษัทฯ มีความเกี่ยวข้องกับการดาเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือไม่เหมาะสม จะต้องแจ้งเหตุการณ์
ที่เกิดขึน้ ให้บริษัทฯทราบในทันทีที่ www.sncformer.com ในหัวข้อแจ้งเบาะแสการกระทาผิด
ความมุ่งมั่นในการดาเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วนตลอดกระบวนการ
1. คูค่ า้ ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อบังคับที่บญ
ั ญัติขึน้ ทัง้ ในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ได้แก่ ด้านสิน ค้า แรงงาน รวมถึงแรงงานต่าง
ด้าว ด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ ความมั่นคง ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็ นต้น รวมถึงมีใบอนุญาตที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงาน
และประกอบธุรกิจที่ถกู ต้องตามกฎหมาย
2. คูค่ า้ ต้องให้ความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการต่อต้านต่อต้านการคอร์รปั ชั่น ห้ามมิให้ค่คู า้ ให้สินบนด้วยเงิน หรือการให้ผลประโยชน์อนั มิ
ควร ไม่ว่าจะมีรูปแบบอย่างไรก็ตาม เพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือผลประโยน์ขององค์กรของตน กับบุคคลหรือกลุ่มคนที่ มีการติดต่องาน
ร่วมกัน ทัง้ ในบริษัทฯ และองค์กรนอกบริษัทฯ เช่น หน่วยงานราชการ งดการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือการเลีย้ งรั บรอง ยกเว้น มี
วัตถุประสงค์เพียงเพื่อการต้อนรับหรือการแสดงความยินดีเท่านัน้ โดยมีมลู ค่าตามความจาเป็ นและสมควร
3. การขัดแย้งทางผลประโยชน์ คูค่ า้ ต้องรายงานหรือแจ้งให้บริษัทฯ ทราบหากพบว่ามีการดาเนินการใดๆ ที่เป็ นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ
หากมีความสัมพันธ์สว่ นตัวใดๆ ระหว่างพนักงานคูค่ า้ และพนักงานของบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รบั การคัดเลือกให้มีอานาจดาเนินการ
4. การแข่งขันอย่างยุติธรรม คู่คา้ ต้องไม่ให้ความร่วมมือกับผูแ้ ข่งขันรายอื่นกระทาการไม่ถกู กฎหมาย รวมถึงการร่วมกันกาหนดราคาประมูล
เพื่อให้ตน หรือฝ่ ายตนได้รบั เลือก การกาหนดราคา การจัดสรรตลาด หรือข้อห้ามในการเลือกปฏิบตั ิที่จากัดอิสระและการแข่งขันอย่างยุติธรรม
5. ทรัพย์สินทางปั ญญา คูค่ า้ ต้องไม่เผยแพร่สิ่งที่เป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาหรือข้อมูลที่เป็ นความลับของบริษัทฯ หรือข้อมูลใดๆ ที่ค่คู า้ ได้มาจาก
การทาธุรกิจกับบริษัทฯ ได้แก่ ข้อมูลที่คคู่ า้ และบริษัทฯ ได้รว่ มกันพัฒนาขึน้ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิ ตภัณฑ์ของบริษัทฯ หรือที่บ ริษัทฯ มีส่วน
เกี่ยวข้อง ข้อมูลลูกค้า คูค่ า้ ราคา ต้นทุน วิธีการ กลยุทธ์ แผนงาน กระบวนการ และวิธีปฏิบตั ิ ข้อมูลที่เป็ นความลั บ คู่คา้ จะต้องรักษาความลับ
และปกป้องข้อมูล โดยเก็บรักษาให้ปลอดภัยและจากัดการเข้าถึงเฉพาะบุคคลที่ตอ้ งการข้อมูล เพื่อการทางานเท่านัน้ หากพบว่ามีการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เป็ นความลับของบริษัทฯ โดยไมได้รบั อนุญาตไม่วา่ เกิดขึน้ โดยตัง้ ใจหรือไม่ก็ตาม คูค่ า้ จะต้องรายงานให้บริ ษัทฯ ทราบทันที
6. สิทธิมนุษยชน คู่คา้ ต้องเคารพในการหลักการว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพในการใช้ชีวิตเสรีภาพส่วนบุคคล สิทธิมนุษยชน แ ละความปลอดภัย
ของบุคลากร รวมถึงให้ความมั่นใจแก่พนักงานว่าจะไม่มีการปฏิบตั ิที่รุนแรง ไม่มีมนุษยธรรม รวมถึงการละเมิดทางร่างกาย วาจา และใจ หรือ
ข่มขู่ไม่วา่ ใน ลักษณะใดก็ตาม
7. การใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจ คู่คา้ ต้องไม่ใช้หรือส่งเสริมการใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจทุกประเภท รวมถึงแรงงานที่เกิดจากก ารบังคับ ทา
สัญญา ผูกมัด หรือการค้ามนุษย์ รวมถึงแรงงานที่ผิดกฎหมาย
8. การใช้แรงงานเด็ก คูค่ า้ ต้องไม่มีการใช้แรงงานเด็กซึ่งมีอายุต่ากว่าที่กฎหมายในแต่ละประเทศกาหนด ประเทศใดไม่มี การกาหนดอายุขนั้ ต่า
ของแรงงาน ให้ถือว่าแรงงานจะต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 15 ปี ห้ามมิให้ใช้แรงงานเด็กที่อายุต่ากว่า 18 ปี การปฏิบตั ิงานในเวลากลางคืน หรืองานที่
เสี่ยงอันตราย เว้นแต่กฎหมายในประเทศนัน้ กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
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จรรยาบรรณการดาเนินธุรกิจของคู่ค้า (Supplier Code of Conduct)
9. ค่าจ้างและเวลาทางานที่เหมาะสม คู่คา้ ต้องปฎิบตั ิตามกฎหมาย กฎและข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างและชั่วโมงก ารทางานที่บงั คับใช้
ทัง้ หมด คูค่ า้ ต้องจัดชั่วโมงการทางาน รวมถึงชั่วโมงการทางานสูงสุด การทางานนอกเวลาวันหยุด วันลา และวันหยุดราชการให้เหมาะสม
10. การไม่เลือกปฏิบตั ิ คูค่ า้ ต้องตัดสินใจการจ้างงาน รวมถึงการว่าจ้าง การจ่ายเงิน ผลตอบแทน การเลื่อนตาแหน่ง การสินสุ
้ ด และการพ้นจาก
ตาแหน่ง ตามความสามารถ คุณสมบัติ และผลสัมฤทธิ์ รวมถึงไม่พิจารณาที่ลกั ษณะส่วนบุคคล
11. จัดทาเอกสารการทางาน คู่คา้ ต้องจ้างพนักงานที่มีเอกสารอนุญาตตามกฎหมายในการทางาน เอกสารอนุญาตต้องถูกต้องตามการจัดทา
เอกสารทางกฎหมายที่เหมาะสม
12. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของสินค้า คู่คา้ ต้องจัดเตรียมและส่งมอบสินค้า วัสดุ อุปกรณ์ และบริการที่มีคณ
ุ ภาพ
ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัย และตรงตามคุณลักษณะ และคุณสมบัติที่บริษัทฯ กาหนด รวมถึงต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบในทั นทีหากมี
ข้อกังวลเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความปลอดภัยของสินค้า
13. สภาพแวดล้อมการทางาน คู่คา้ ต้องจัดสภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัยให้แก่พนักงาน รวมถึงจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์พืน้ ฐานที่
จาเป็ นเพื่อลด ความเสี่ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนจัดเตรียมอุป กรณ์ปฐมพยาบาล
เบือ้ งต้น ในสถานที่ทางาน และเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ฉกุ เฉินสาหรับเหตุการณ์ต่างๆ เช่น แผนการอพยพสาหรับแรงงานและพนักงาน มี
การฝึ กอบรม และฝึ กซ้อมทบทวนแผนอย่างสม่าเสมอ
การดาเนินธุรกิจด้วยความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมและการดารงชีวิต
1. การปฏิบตั ิตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม คู่คา้ ควรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และมีใบอนุญาต มีการตรวจ
ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมสม่าเสมอ รวมทัง้ มีการติดตามตรวจวัดวิเคราะห์เพื่อให้ม่นั ใจว่าค่าที่ตรวจวัดได้ในเรื่ องต่างๆ เช่น มลพิษทางอากาศ
เสียง นา้ ทิง้ คุณภาพดินและนา้ ใต้ดิน การปกป้องระบบนิเวศ อยูใ่ นเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
2. การกาหนดมาตรการป้องกันและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คูค่ า้ ควรกาหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางสิ่ง แวดล้อมจาก
กระบวนการผลิต การบริการ และการขนส่ง ซึง่ ครอบคลุมตัง้ แต่ชว่ งก่อนดาเนินงาน ช่วงดาเนินงาน และหลังดาเนินงาน โดยยึด หลักการป้องกัน
มลพิษ เช่น การลดของเสียที่เกิ ดขึน้ การระบายนา้ ทิง้ และมลพิษทางอากาศ รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแ ละการใช้พลังงาน อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรม การประหยัดพลังงานและทรัพยากรในองค์กร
3. สารเคมีอันตราย คู่คา้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีต่า งๆ ในกระบวนการผลิตหรือการบริการที่ มีผ ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ห ากมีความ
จาเป็ นต้องใช้ คูค่ า้ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงมาตรการการป้องกันการรั่วไหลของสารที่เป็ นอันตรายสู่สิ่งแวดล้อ มและผลกระทบที่มีต่อชุมชน
ใกล้เคียง ตลอดจนหลีกเลี่ยงและจากัดการใช้สารเคมีที่มีพิษ อันตราย หรือถูกห้ามใช้ เพื่อเป็ นส่วนประกอบของสินค้าและบริการตามที่กฎหมาย
กาหนด

ESG on Site – Supplier Visit
บริษัทฯให้ความสาคัญในการพัฒนาสายการผลิต วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ควบคูไ่ ปกับคูค่ า้ มุง่ เน้นให้เกิดนวัตกรรม และผลิต ภัณฑ์เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และคานึงถึงการดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรมของคูค่ า้
บริ ษั ท ฯเข้ า พบ
Supplier เ พื่ อ
ตรวจสอบ และ
ประเมิ น ว่ า ได้
ด าเนิ น การตาม
ข้อกาหนด หรือมี
เรือ่ งใดที่สามารถ
พัฒนาร่วมกันได้
ต่อไป
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4.2 การมีส่วนร่วมกับคู่ค้า
เป้ าหมายด้านการปฏิบัตติ ่อคู่ค้า
● การดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส คอร์รปั ชั่นเป็ น 0

นโยบายในการปฏิบัตติ ่อคู่ค้า
➢ ปฏิบตั ิกบั คูค่ า้ ซึง่ ถือเป็ นหุน้ ส่วนและปั จจัยแห่งความสาเร็จทางธุรกิจที่สาคัญด้วยความเสมอภาคและคานึงถึงผลประโยชน์รว่ มกัน
➢ ดัดเลือกคูค่ า้ เป็ นไปอย่างโปร่งใส มีระบบ มีมาตรฐาน มีการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ย่งั ยืนกับคูค่ า้ และคูส่ ญ
ั ญามีความเชื่อถือซึง่ กันและกัน
➢ ปฏิบตั ิตามนโยบายการปฏิบตั ิตอ่ คูค่ า้ อย่างเคร่งครัด โดยมีการคัดเลือกคู่คา้ ที่มีมาตรฐาน มีการเปรียบเทียบราคาก่อนการสั่งซือ้ มีการประเมินคู่คา้
โดยใช้เกณฑ์ที่มีมาตรฐานสากล

กลยุทธ์ในการดาเนินการ
เนื่องจากการดาเนินธุรกิจของ SNC มีสายการผลิตที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าหลายราย ดังนัน้ การบริ หารทรัพยากร
ทางธุรกิจที่ใช้ในการผลิตจึงเป็ นปั จจัยสาคัญ ปั จจุบนั SNC ได้นาระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) มาใช้ในการบริหารเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ทรัพยากรทางธุรกิจ อีกทัง้ ยังสามารถช่วยลดปั ญหาการสั่งซือ้ วัตถุดิบเกินความจาเป็ นได้ นอกจากนี ้ เนื่องจาก
วัตถุดิบหลักเช่น ทองแดง ซึ่งมีปริมาณการใช้จานวนมาก และต้องนาเข้าจากต่างประเทศ ความผันผวนของราคาจึงเป็ นความเสี่ ยงหนึ่งซึ่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงนีไ้ 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 และเพื่อให้การดาเนินธุรกิจร่วมกับคูค่ า่ มีความเป็ น ธรรม โปร่งใส บริษัทได้มี
การทบทวนจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจร่วมกับคูค่ า้ Supplier Code of Conduct โดยเริม่ สื่อสารไปยังคูค่ า้ รายสาคัญในปี 2564 และจะมีการ
ตรวจประเมินการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ตัง้ แต่ปี 2564 นีเ้ ป็ นต้นไป เพื่อสร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่อปุ ทาน

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคู่ค้า
บริษัทฯให้ความสาคัญในการพัฒนาควบคูไ่ ปกับคูค่ า้ ในการการผลิต รักษาระดับคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดมาโดยตลอด

Planning Suggestion

Audit document system

Process Audit

ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมี
แผนในการเข้าไปมีสว่ นร่วมใน
การพัฒ นาคู่ค ้า มากกว่ า 10
ราย โดยมีวัต ถุป ระสงค์ต่า งๆ
เช่น เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพ
และการส่งมอบ หรือ การลด
ต้นทุนด้วย VA/ VE ทัง้ นี ้ ทาให้
คู่ค ้า ได้รับ ประโยชน์ใ นเรื่ อ ง
โอกาสทางการค้า ผลิตภัณฑ์ที่
มีความสามารถในการแข่งขัน
บริษัทฯ ได้รบั ประโยชน์ในเรือ่ ง
คุ ณ ภาพ การส่ ง มอบ และ
ต้นทุนที่มีประสทธิภาพมากขึ
23น้
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5. การจัดการด้านสังคม

Training (Hr.)
การฝึ กอบรม

Quality of Work life (%)
คุณภาพชีวติ ระดับความพึงพอใจ

First Line (L4-L5)

48

90%

Hr./ Yr.

Middle (L2-L3)

24

Radar Chart

การวิเคราะห์ทกั ษะ เทียบกับเป้ าหมาย

Hr./ Yr.

Top (L1)

SNC

100 %

20

Hr./ Yr.

9K9S
Completed
Sessions

Complaints
จากพนักงาน
0

Time

24
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5.1 การปฏิบัตดิ ้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
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

สวัสดิการโครงการร่วมทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

รายได้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับหน้าที่ในการปฎิบตั ิงาน

โบนัสประจาปี

การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
บริษัทยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็ นหลักปฏิบตั ิรว่ มกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระทาการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดย
เคร่งครัด โดยได้กาหนดให้มีนโยบายและแนวทางในการปฏิบตั ิดงั นี ้
1. ให้ความเคารพต่อสิทธิ มนุษยชน ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเที ยม เสมอภาค โดยไม่
แบ่งแยกความแตกต่างในทางกาย จิตใจ เชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด สนับสนุน
การประพฤติตนให้เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี
2. ให้การดูแลข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสีย โดยถือเป็ นความลับ ไม่ส่งข้อมูลหรือกระจายข้อมูลส่วนบุค คลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้อง การเปิ ดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล จะกระทาได้เมื่อได้รบั การยินยอมจากเจ้าของข้อมูลใช้ความระมัดระวั งในการปฏิบตั ิหน้าที่
เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิด การละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดาเนิน สอดส่องดูแลเรือ่ งการเคารพสิทธิมนุษยชน
3. สนับสนุนส่งเสริมการดาเนินการเพื่อคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน ไม่ยอมรับการใช้แรงงานเด็กอย่างผิดกฎหมายไม่ให้บคุ คลใดถู กหลอกลวง บังคับใช้
แรงงานเป็ นทาสหรือบังคับให้กระทาการอันมิชอบทุกรูปแบบ
4. สื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู ้ ทาความเข้าใจ กาหนดแนวทาง และการให้การสนับสนุนอื่นใด แก่ผเู้ กี่ยวข้องในการดาเนินธุร กิจตลอดห่วงโซ่ คุณค่า
ของธุรกิจ (Business Value Chain) ผูส้ ่งมอบสินค้าและบริการ (Supplier) ผูร้ บั เหมา (Contractor) ผูร้ ว่ มธุรกิจ (Joint Venture) ตลอดจนผูม้ ี
ส่วนได้เสีย ( Stakeholders ) เพื่อให้มีสว่ นร่วมในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ิต่ อทุกคนตามหลักสิทธิ
25
มนุษยชนตามแนวนโยบายนี ้

รายงานความยั่งยืน ประจาปี 2564

5. พัฒนาและดาเนินกระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะระบุประเด็นและประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านการละเมิด
สิทธิมนุษยชน วางแผน กาหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกันปั ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้สอดคล้องตามแนวทางการจัดการความเสี่ ยงของ
องค์กร
6. สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ ยวข้องกับ บริษัท เอส
เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน) ต้องรายงาน ให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือบุคคลที่รบั ผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
หากมีขอ้ สงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลที่รบั ผิดชอบผ่านช่องทางต่างๆที่กาหนดให้
7. บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือจะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิด สิทธิมนุษยชน ที่
เกี่ยวข้องกับ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือโดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ี่ ให้ความร่วมมือในการ
รายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามที่ บริษัท ฯ กาหนดไว้
8. บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัท ในเครือ มุง่ มั่น และสนับสนุนการสร้าง และรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ ยึดมั่นต่อการเคารพ
สิทธิมนุษยชนตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนนี ้

ข้อมูลด้านทรัพยากรมนุษย์
ข้อมูลด้ำนทรัพยำกรมนุ ษย์
1 จำนวนพนั กงำนทั้งหมด
1.1 ชำย
1.2 หญิง
2 พนั กงำนที่ลำออกจำกองค์กรทั้งหมด (คน)
2.1 พนั กงำนที่ลำออก มีอำยุน้อยกว่ำ 30 ปี
2.2 พนั กงำนที่ลำออก มีอำยุตงั้ แต่ 30 ปี ขึน้ ไป
2.3

อัตรำกำรลำออกจำกองค์กร (% ของพนั กงำนทั้งหมด)

3 กำรคลอดบุตร
3.1 พนั กงำนที่ลำคลอดบุตร
3.2 พนั กงำนที่กลับมำทำงำนหลังจำกคลอดบุตร
3.3 อัตรำกำรมำทำงำนหลังจำกคลอดบุตร (%)
4 พนั กงำนผู้พกิ ำรหรือผู้ด้อยโอกำส
4.1
4.2

ชำย
หญิง

ข้อมูลพนั กงำนเปรียบเทียบย้อนหลัง
2559
3,023
1,437
1,586
883

2560
2,562
1,197
1,365
684

2561
1,765
831
934
463

2562
1,816
918
898
277

2563
2,022
1,028
994
532

2564
3,979
2,032
1,947
396

507
376
32

388
296
27

254
209
26

85
192
15

189
343
26

282
136
9.95

43
35
57

48
34
59

30
25
83

18
14
77

17
15
88

34
34
100

3
2
1

3
2
1

3
2
1

4
3
1

4
3
1

3
2
1

5.2 การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
เอส เอ็น ซี พัฒนาคน คนพัฒนาสังคม

“คน” เป็ นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดขององค์กร บริษั ทจึงให้
ความส าคัญ กับ การสร้า งคน โดยกาหนดกรอบการดาเนิ น การไว้
3 ประการคื อ สร้างคนเก่ง สร้างวัฒนธรรม และ สร้า งความสุข
เพื่อให้พนักงานมีความสามารถและเติบโตไปพร้อมกับองค์ก รบน
พื น้ ฐานจริย ธรรมอัน ดี ต ามวัฒ นธรรมองค์ก รที่ ก าหนดไว้แ ละมี
ความสุขในการทางานซึ่งจะนามาซึ่งความผูกพันต่อองค์ก รพร้อมที่
จะทุม่ เททัง้ แรงกายและแรงใจในการทางานเพื่อความสาเร็จร่วมกั26น
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คุณสมบัตขิ องบุคลากรของ SNC และการสร้างบุคลากร

กลยุทธ์สาคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสูเ่ ป้าประสงค์แห่งการเปลี่ยนแปลงคือการเชื่อมโยงวิสยั ทัศน์ขององค์กรกับขีดความสามารถ
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 ณ ปี 2565 มี
พนักงานที่เป็ นนักศึกษากลับมาร่วมงานกับบริษัทฯ มากกว่า .120 คน
นอกจากนักศึกษาฝึ กงาน บริษัทฯยังมีโครงการต่อเนื่องในการส่งเสริมการศึกษา ทัง้ ในระดับ ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท โดยในปี
2563-2565 บริษัทฯมีนกั ศึกษาทุนในโครงการจานวน 313 คน ดังนี ้
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สร้างคนเก่ง
บริษัท ได้ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของบริษัท โดยให้แต่ละหน่วยงาน กาหนดความต้องการในการฝึ กอบรมของหน่วยงานตนเองขึ ้ นมา และ
บริษัทได้ทาการวางแผนฝึ กอบรม เพื่อเสริมความรูแ้ ละทักษะที่จาเป็ นให้แก่พนักงาน เพื่อให้เกิดความเป็ น Multi-skills เสริมความรูใ้ หม่ และหน้างานที่
หลากหลาย นอกจากนีย้ งั เป็ นการเพิ่มความสามารถ และประสบการณ์ในการทางานที่นอกเหนือจากหน้างานของตนเอง และสามารถปฏิบตั ิหน้ างาน
แทนระหว่างกัน นอกจากความรูท้ างทฏษฎี บริษัทฯ เน้นการปฏิบตั ิจริงหน้างาน เพื่อให้เกิดความชานาญ เปิ ดกว้างให้พนักงานได้ เข้าถึงเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ระบบควบคุมอัตโนมิติ เพื่อให้สามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จนเกิดเป็ นนวัตกรรม สร้างมูลค่าให้ตนเอง และบริษัท ฯ

การอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านทฤษฎี :
SAP ERP RPA Income Per Head
การใช้งานโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถลงข้อมูลใน
ระบบ และสามารถนาข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์สถานะได้อย่ าง
ถูก ต้อ ง ตั้ง แต่ ก ารสั่ง ซื ้อ วัต ถุ ดิ บ จนถึ ง ขายผลิ ต ภัณ ฑ์ใ นระบบ
เพื่อที่จะสามารถวัดประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน การส่ง
มอบ ตลอดจนรายได้ของพนักงาน จากการบันทึกยอดการผลิตที่ ตน
ท าได้ใ นทุ ก วัน ซึ่ ง สามารถน ามาประเมิ น ผลตอบแทนได้อ ย่ า ง
ยุติธรรม ตลอดจนวางแผนการฝึ กอบรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
การอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านทฤษฎี : ความรูเ้ กี่ยวกับ 9 Basic needs พนักงานเข้าอบรมเพื่อให้มี
ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการทางานของตนเองที่เป็ นปั จจุบนั และทันสมัยมากขึน้ ทัง้ เรื่ องระบบ
Automation ที่นามาใช้ในสายผลิต เครือ่ งมืออุปกรณ์ที่จาเป็ นในการทางาน

การอบรมเสริมสร้างทักษะด้านปฏิบัติ :
ทักษะในการใช้เครื่องจักรในสาย
การผลิต เช่น เครื่อง Cutting
เครื่อง Bending
เครื่อง CNC และ Robot
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รายงานความยั่งยืน ประจาปี 2564

ตารางการฝึ กอบรม ภายใน และภายนอก บริษัท
ลำด ับ

หล ักสูตร

วิทยำกร

ประเภท
อบรม

สถำนทีอ
่ บรม

คุณยลวรรณ จิรวัชรเดช

Online

ตึกเกิดหลิน

1

คุณปุญญนุช ธรรมทัตโต

Online

ตึกเกิดหลิน

จำนวนผูเ้ ข้ำอบรม
SAHP SPEC

SCAN

IPC

-

-

-

-

1

-

-

-

SAWHA SNC

รวม

IMP

CL

PRD

B2

MSPC

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

1

อบรมภำยใน
1

2

3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14

หลักสูตร วิ ธีจดั ทางบกระแสเงินสด
Step-by-step
หลักสูตร เจาะลึกหลักฐานการตรวจสอบ
บัญชีและประเด็นที่น่าสนใจ
หลักสูตร Transfer Pricing การปฏิ บตั ิ ตาม
กฏหมายและปัญหาในทางปฏิ บตั ิ
หลักสูตร การวางระบบข้อมูลสารสนเทศ
หลักสูตร 5ส. และการต่อต้านทุจริตคอรัปชัน่
หลักสูตร เทคโนโลยีเครือข่ายข้อมูลและ
ระบบคลาวด์สาหรับอุตสาหกรรม 4.0
(หลักสูตรกลาง)
หลักสูตร CNC เบือ้ งต้น
หลักสูตร ROBOT เบือ้ งต้น
หลักสูตร PLC Mitsubishi เบือ้ งต้น
หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับ ERP เบือ้ งต้น
หลักสูตร ข้อกาหนด ISO/IEC 17025:2017
หลักสูตร การพ่นสี line painting
หลักสูตร ความรู้เบือ้ งต้นในการทางาน
สาหรับพนักงานใหม่
หลักสูตร 9K9S

คุณชลลดา ฟูวฒั นศิลป์

Online

ตึกเกิดหลิน

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

รศ.ดร.พรรณิภา รอดวรรณะ
คุณพรชัย ศิรกิ จิ พาณิชย์กลู

Online
IN HOUSE

ตึกเกิดหลิน
ห้องอบรม INJECTION ชัน้ 2

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

19

-

73

10

-

-

-

-

-

-

-

102

ผู้เชีย่ วชาญม.บูรพา และ HUAWEI

IN HOUSE

B1F1

-

2

8

3

-

5

3

3

-

-

3
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ผู้เชีย่ วชาญ B1F1
ผู้เชีย่ วชาญ B1F1
ผู้เชีย่ วชาญ B1F1
คุณวีระเทพ ชลาดี / คุณมณีรตั น์ สีสาลี
อาจารย์ สมบุญ เอกวิรยิ ะกิจ
คุณสุรพล วงษ์นาม

IN HOUSE
IN HOUSE
IN HOUSE
IN HOUSE
IN HOUSE
IN HOUSE

B1F1
B1F1
B1F1
ห้องอบรม INJECTION ชัน้ 2
ตึก R&D
ไลน์พน่ สี-B6

คุณศุภวุฒ ิ / คุณโสภิตา / คุณณภัชกมล

IN HOUSE

ห้องอบรม INJECTION ชัน้ 2

ผู้จดั การ / หัวหน้างาน

IN HOUSE

หน่วยงาน

หล ักสูตร

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

8

13

57

7

-

1

-

-

-

-

-

80

-

-

14

-

-

-

-

-

-

-

-

14

1

8

17

10

-

-

-

-

-

-

-

36

-

3

15

-

-

1

-

1

-

-

-

20

-

-

27

-

-

-

-

-

-

-

-

27

36

150

1,659

121

32

-

-

-

-

-

-

1998

59

498

132

16

รวม

ลำด ับ

2

วิทยำกร

ประเภท
อบรม

สถำนทีอ
่ บรม

76

235 2,378 283

-

-

-

-

-

-

-

705

32

7

3

4

0

0

3

3,021

จำนวนผูเ้ ข้ำอบรม
SAHP SPEC

SCAN

IPC

SAWHA SNC

IMP

CL

PRD

B2

MSPC

รวม

อบรมภำยนอก
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Lean IoT ในการ
บริหารจัดการโรงงานเพื่อเพิ่ มผลิ ตภาพ
หลักสูตร Train-the-Trainer 2021 ครัง้ ที่ ๒
หลักสูตร การใช้งานหุ่นยนต์เชื่อมและอัตโนมัติ
สาหรับระบบเชื่อมอัตโนมัติ
หลักสูตร Industrial Robotics for Operator (โครงการ
อบรมระยะสัน้ เพือ่ ชะลอการว่างงาน)
หลักสูตร Industrial Automation for Operator
(โครงการอบรมระยะสัน้ เพือ่ ชะลอการว่างงาน)
หลักสูตร CNC for Operator (โครงการอบรมระยะสัน้
เพือ่ ชะลอการว่างงาน)
หลักสูตร Industrial Internet of Things for Operator
(โครงการอบรมระยะสัน้ เพือ่ ชะลอการว่างงาน)
หลักสูตร Industrial Robot & Automation System
(โครงการอบรมระยะสัน้ ตาม EEC Model Type B)
หลักสูตร CNC Machine & Robotics (โครงการอบรม
ระยะสัน้ ตาม EEC Model Type B)
หลักสูตร Industrial IoT (โครงการอบรมระยะสัน้ ตาม
EEC Model Type B)
หลักสูตร Injection Moulding Machine & Smart
Production (โครงการอบรมระยะสัน้ ตาม EEC Model
หลักสูตร Industrial Robotics for Operator (โครงการ
อบรมระยะสัน้ เพือ่ ชะลอการว่างงาน)
หลักสูตร CNC for Operator (โครงการอบรมระยะสัน้
เพือ่ ชะลอการว่างงาน)
หลักสูตร Injection Moulding Machine & Smart
Production (โครงการอบรมระยะสัน้ เพือ่ ชะลอการว่างงาน)

ผู้เชีย่ วชาญสถาบันไทยเยอรมัน

PUBLIC

สถาบันไทยเยอรมัน (ศูนย์ชลบุร)ี

-

2

15

3

-

-

-

-

-

-

-

20

ผู้เชีย่ วชาญคณะวิศวกรรมศาสตร์

PUBLIC

มทร.ล้านนา เชียงใหม่

-

1

4

-

-

-

-

-

-

-

-

5

คุณแวนาแว แวดอเลาะ

PUBLIC

Academy MARA

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

5

ผู้เชีย่ วชาญวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุน่ ยนต์

PUBLIC

มทร.บางพระ

-

5

30

26

-

-

1

9

8

3

-

82

ผู้เชีย่ วชาญวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุน่ ยนต์

PUBLIC

มทร.บางพระ

-

3

28

17

-

-

-

4

5

3

-

60

ผู้เชีย่ วชาญวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุน่ ยนต์

PUBLIC

มทร.บางพระ

2

7

2

32

-

-

3

10

5

3

-

64

ผู้เชีย่ วชาญวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุน่ ยนต์

PUBLIC

มทร.บางพระ

1

7

41

29

-

-

1

5

5

4

-

93

PUBLIC

สถาบันไทยเยอรมัน (ศูนย์ชลบุร)ี

-

-

2

1

-

-

1

2

-

-

-

6

PUBLIC

สถาบันไทยเยอรมัน (ศูนย์ชลบุร)ี

-

-

2

-

-

-

-

4

-

-

-

6

PUBLIC

สถาบันไทยเยอรมัน (ศูนย์ชลบุร)ี

-

-

3

1

-

2

-

-

-

-

-

6

PUBLIC

สถาบันไทยเยอรมัน (ศูนย์ชลบุร)ี

-

2

-

-

-

-

-

-

2

2

-

6

PUBLIC

สถาบันไทยเยอรมัน (ศูนย์ชลบุร)ี

-

-

11

1

-

1

-

2

-

-

-

15

PUBLIC

สถาบันไทยเยอรมัน (ศูนย์ชลบุร)ี

-

3

4

-

-

-

4

2

1

1

-

15

PUBLIC

สถาบันไทยเยอรมัน (ศูนย์ชลบุร)ี

-

20

-

-

-

-

-

-

20

20

-

60

3

50

147

110

0

3

10

38

46

36

0

443

ผู้เชีย่ วชาญสถาบันไทยเยอรมัน
ผู้เชีย่ วชาญสถาบันไทยเยอรมัน
ผู้เชีย่ วชาญสถาบันไทยเยอรมัน
ผู้เชีย่ วชาญสถาบันไทยเยอรมัน
ผู้เชีย่ วชาญสถาบันไทยเยอรมัน
ผู้เชีย่ วชาญสถาบันไทยเยอรมัน
ผู้เชีย่ วชาญสถาบันไทยเยอรมัน
รวม

บ ริ ษั ท ฯ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ฝึ กอบรม โดยได้ให้ความสาคั ญ
กับ เนื ้อ หาวิ ช าในการฝึ ก อบรม
และชั่ว โมงในการฝึ กปฏิบัติ ของ
พนักงาน เพื่อเสริมสร้างทัก ษะที่
สามารถนามาใช้งานได้จริง
บริษั ท ฯ จัด ให้ใ ห้มี ก ารอบรมที่
หลายหลายทั้ ง ภายใน แล ะ
ภายนอกบริ ษั ท เช่ น หลัก สูต ร
CNC Industrial Robotics PLC
Painting ERP RPAเทคโนโลยี
เค รื อ ข่ า ยข้ อ มู ล แ ล ะ ระบ บ
Cloud สาหรับอุตสาหกรรม 4.0
หลักสูตรการวางระบบข้อมูล
สารสนเทศ 9K9S
ตลอดจน ISO/ IEC ที่เกี่ยวข้อง
อบรมเรือ่ งที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาต่อยอดให้เป็ นเจ้าของ
กิจการ เช่น ความรูท้ างด้านบัญชี
ต้นทุน ความรูท้ างด้านกฎหมาย
การต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั่น และ
Soft Skills ต่างๆ
ตลอดปี 2564 ถึงไตรมาสที่ 1 ปี
2565 มีจานวนผูเ้ ข้าอบรมทัง้ สิน้
3,464 คน

บริษัทฯ มีโครงการ Train the Trainer โดยมุง่ เน้นฝึ กอบรมผูท้ ี่มีทกั ษะ และทัศนคติที่ดี กลุม่ หนึ่ง โดยฝึ กอบรมที่ ARAI Academy ประกอบด้วยหลั
29 กสูตร
เช่น CNC IIoT PLC Robot 3D printer และ ERP โดยมีเป้าหมายให้กลุม่ คนดังกล่าวได้กลับไปแบ่งปั นความรู ้ และสามารถสอนทักษะแก่บคุ ลากรใน
หน่วยงาน วางแผนฝึ กอบรมต่อเนื่อง ทัง้ ปี 2565 โดยอบรมพนักงานเป็ นรุน่ รุน่ ละ 25 คน มีการอบรมรุน่ ละ 1 สัปดาห์พร้อมสอบประเมินผล

ระบบการวัดความสามารถด้วย Radar chart

Radar Chart ถูกนามาใช้เป็ นเครือ่ งมือสะท้อนระดับความสามารถของพนักงาน และเพื่อให้พนักงานทราบขีดความสามารถของ
ตนเอง โดยใช้หลักสูตรในการประเมิน คือ 9ks (9 Knowledge) และ 9 Ss (9 Skills) ในการพัฒนาตนเอง พนักงานทุกคนต้องมีความรูแ้ ละ
ทักษะ 9Ks9Ss ครบทุกหลักสูตร
บริษัทฯ ทาการประเมินปี ละ 1 ครัง้ และหลังการประเมินจะมีการพัฒนาและฝึ กอบรมให้พนักงานให้มีระดับความสามารถที่สงู ขึน้ ซึ่ง
ความสามารถทีส่ ูงขึน้ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน และสะท้อนกลับมาทีร่ ายได้ของพนักงานเอง โดยพนักงานสามารถสแกน QR
Code เพื่อเข้าดูขอ้ มูลส่วนตัว ข้อมูลประวัติฝึกอบรม รวมถึงผลการผลิตชิน้ งานของตนเองในแต่ละวันได้อย่างเป็ นปั จจุบนั (Real time)

ความรู้ 9Ks
Income
Per Head

ทักษะ 9Ss

คุณภาพ
ในการทางาน

ความรู้,ทักษะ
ARAI

สถิตกิ ารฝึ กอบรมเปรียบเทียบปี 2563-2564
สถิตกิ ารฝึ กอบรม ปี 64

เปรียบเทียบปี 63-64

จานวนหลักสูตรอบรม
จานวนชั่วโมงอบรม
ค่าใช้จ่าย
จานวน
พนักงาน

486 หลักสูตร
เฉลี่ย/หลักสูตร
เฉลี่ย/คน

8 ชม.
48.75%

ตามแผน

7,941,530 บาท

ใช้จ่ายจริง

875,520 บาท

ทัง้ หมด

3,900 คน

อบรมจริง

2,257 คน

57.87%

รายละเอียด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

63

จานวนรุ ่นที่จัด
จานวนพนักทัง้ หมด
% พนักงานอบรม
จานวน ชม.อบรมเฉลี่ย
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย : ยอดขาย
ค่าใช้จ่าย : กาไร

650
1,916
41.65%
19.84%
0.2
0.003%
0.06%

64
1,314
3,900
57.87%
48.75%
0.9
0.006%
0.14%

30

รายงานความยั่งยืน ประจาปี 2564

โครงการพัฒนาขีดความสามารถ เพือ่ เพิม่ ทักษะความชานาญในหน้างาน
เพือ่ ประสิทธิภาพในการทางานทีเ่ พิม่ ขึน้ และลดของเสียในสายการผลิต

26

พัฒนาทักษะงานเชื่อม
ฝึ กอบรมโดยนา
สื่อการสอน
เทคนิคงานเชื่อม
ของลูกค้า MCP

ในปั จจุบนั กระบวนการเชื่อม (Brazing) มีความสาคัญต่อธุรกิจเป็ นอย่างมาก และ
เป็ นงานที่ตอ้ งอาศัยทักษะ และความชานาญในการผลิตชิน้ งาน บริษัทได้ตระหนักถึง
ความสาคัญบุคลากรทางงานเชื่อม จึงได้จดั หลักสูตรอบรมพัฒนาทักษะงานเชื่อมขึน้ เพื่อ
ป้องกันปั ญหาคุณภาพและส่งชิน้ งานที่มีคณ
ุ ภาพให้ลกู ค้าต่อไป
เบือ้ งต้นได้จดั ฝึ กอบรมพัฒนาฝั่งสมุทรปราการการไปแล้วกว่า 66 คน หากพนักงาน
สามารถเชื่อมชิน้ งานได้ดีไม่มีปัญหาคุณภาพ บริษัทจะมอบเข็มกลัดเพื่อเป็ นเครือ่ งแสดง
ความสามารถ ดังนี ้ A(ระดับสูงสุด) B(ระดับกลาง) และ C(ระดับล่าง)

จาลองเครื่องปรับอากาศ
มาให้พนักงานศึกษา

ทาการทดสอบทักษะงานเชือ่ ม

โครงการพัฒนาขีดความสามารถพนักงานกลุ่มพนักงานสัญญาจ้าง
เพือ่ เข้ารับการบรรจุพนักงานประจา
วัตถุประสงค์ เพื่ออบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานสัญญาจ้าง ที่เป็ นวุฒิการศึกษา ปวส.และป.ตรี (สาขาอุต
สากรรม) จานวน 18 คน โดยดาเนินการฝึ กอบรมและทดสอบทักษะหน้างาน ตัง้ แต่ เดือนกันยายน-ธันวาคม 2564

ผลที่ได้รับ
1.
2.
3.

พนักงานผ่านการทดสอบ ปรับเป็ นพนักงานประจาและปรับรายได้ จานวน 5 คน
พนักงานมีความรู้และทักษะในการทางานมากขึน้ ทางานได้หลากลายหน้างาน
พนักงานสามารถหมุนเวียน/สับเปลีย่ นหน้างานได้ ในกรณีทบี่ ริษัทฯ สูญเสียหรือ
ขาดแคลนแรงงาน ทาให้บริษัท สามารถดาเนนุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
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การสร้างวัฒนธรรม
จากเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อรองรับเทคโนโลยีและการแข่งขัน
ในอนาคต บริษัทฯ ได้กาหนดค่านิยมเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินการ
และขับเคลื่อนค่านิยมผ่านการบริหารงานกิจกรรมและการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อ
ปลูกฝังให้กบั พนักงานทุกคนปฏิบตั ิจนบูรณาการเป็ นวัฒนธรรมใหม่ที่ สอดคล้องกับ
การดาเนินธุรกิจในอนาคตต่อไป

SNC

คิดสร้างสรรค์ ใฝ่ เรียนรู้
เปิ ด โอกาสให้พ นักงาน นาเสนอโครงงานเพื่ อเพิ่มประสิท ธิ ภ าพ หรือ
ปรับ ปรุ งกระบวนการทางานโดยให้คิ ด ค้น หาวิ ธีการใหม่ๆ ด้ว ยตนเอง หาก
โครงการได้รบั การพิจารณา จะทาให้พนักงานนัน้ ได้รบั การปรับรายได้เป็ นกรณี
พิเศษ ถือเป็ นการเปิ ดโอกาสให้บุคลากรรุ ่นใหม่ได้แสดงความรู ค้ วามสามารถ
ของตนเอง

ทางานเป็ นทีม
ปรับผังองค์กรเป้นแบบ Matrix ระหว่างฝ่ ายผลิตและฝ่ ายสนับสนุนพร้อม
กาหนดให้ส่วนงานสนับสนุนทางานเป็ นระบบ Center เพื่อการประสานงานที่ดี
และสามารถขับเคลือนนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ กว่าเดิม สร้างระบบ
เครือข่าย Internet แบบ One network เพื่อให้สามารถทางานที่ไหนก็ได้ ไม่จาเป็ น
ต้องนั่งทางานที่สานักงานต้นสังกัด ทาให้สะดวกต่อการเข้าช่ว ยเหลือทีมงานที่
ต้องการความช่วยเหลือ

จิตใจบริการ
ปลูก ฝั ง ให้เ กิ ด ค่ า นิ ย มระดับ บุ ค คลในการช่ ว ยกั น ท างานให้บ ร รลุ
วัต ถุป ระสงค์ โดยไม่ยึดติ ด กับ ต าแหน่งหน้า ที่ แต่ใ ห้นาศักยภาพที่ ต นมีเข้า
ช่วยเหลือทีมงาน
บริษัทฯ ยังได้มีการจัดตัง้ Line Group ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ขึน้ โดยดึง
บุค ลากรที่ มีศัก ยภาพและผู้บ ริห ารส่ว นต่า งๆ เข้า ในกลุ่ม เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
ช่วยเหลือกันประสานงานกันได้ตลอดเวลา

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
สื่ อ สารให้พ นัก งานทราบถึ ง การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ น้ และส่ ง เสริ ม
สนับ สนุน ให้พนักงานทุกคนพร้อมต่อการเรียนรู ใ้ นสิ่งใหม่ๆ ที่ ต นเองไม่เคย
ปฏิบตั ิมาก่อน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของตนเองให้สอดคล้องกับความ
ต้องการขององค์กร
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5.3 ความปลอดภัยในการทางานและการดูแลสุขภาวะของพนักงาน
รายงานสถิตอิ ุบัตเิ หตุในการทางานปี

2564

รายงานสถิติอบุ ตั ิเหตุในการทางาน เมื่อเทียบกันระหว่างปี 2563 และ 2564 จะเห็นได้วา่ จานวนครัง้ ที่เกิดอุบตั ิเหตุจากการทางาน
และระดับความรุนแรงเพิ่มขึน้ เนื่องจากการขยายตัวของกิจการทาให้โอกาสที่พนักงานจะได้รบั อันตรายจากการทางานในโรงงานก็ยิ่ง
สูงขึน้ ด้วย โดยในปี 2565 บริษัทจะจัดทามาตรการด้านความปลอดภัยให้มากขึน้ เพื่อลดสถิติและความรุนแรงของอุบัติเหตุในการทางาน

การอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
บริษัทสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยเพื่อส่งเสริ มกระตุน้
พนักงานในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู ้ ประกอบการปลูกจิตสานึกรักความ
ปลอดภัย เพื่อให้สามารถรู ถ้ งึ ของความเสี่ยง และปั ญหาที่เป็ นสาเหตุให้เกิดอุบตั ิเหตุใน
การท างานพนักงานได้ อันจะน ามาซึ่งความส าเร็จ ในการบริห ารจัด การด้านความ
ปลอดภัยฯอย่างยั่งยืน โดยหน่วยงานความปลอดภัยจะเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้ และคาแนะนา
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง เป็ นการจัดการด้านความปลอดภัยด้วยการปลูกฝั ง
พฤติกรรมการทางานที่ถูกต้อ ง และความปลอดภัย โดยมี กระบวนการตัง้ แต่ค ้ นหา
พฤติกรรมเสี่ ยงของพนักงานและดาเนินการปรับปรุ งให้พนักงานมีการเปลี่ย นวิธีการ
ทางานให้ปลอดภัยขึน้ พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้มีการนาพฤติกรรมความปลอดภัยที่ดี มา
ปฏิบตั กิ นั จนเป็ นวัฒนธรรมของบริษัท

การอบรมและซ้อมแผนฉุกเฉินป้ องกันและระงับสารเคมีหรือนา้ มันหกรั่วไหล
บริษัทให้ความสาคัญในเรื่องความปลอดภัยของพนักงาน จึงได้ จัดทานโยบายและ
แผนงาน ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน โดยมีการอบรมและซ้อมแผนฉุกเฉินป้องกันและระงับสารเคมีหรือนา้ มันหกรั่วไหล
ภายในบริษัท จัดฝึ กอบรมพนักงานให้มีความรู ค้ วามเข้าใจทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
การระงับสารเคมีหรือนา้ มันหกรั่วไหล เพื่ อให้พนักงานสามารถระงับเหตุการณ์ได้ทนั ที
เมื่ อ สารเคมี ห รือ ของเสี ยหกรั่วไหลจากการจัดเก็บ เคลื่ อ นย้า ย หรือ ขนส่ง และเพื่ อ ใช้
ป้อ งกัน ปั ญ หาและผลกระทบด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม บริษั ท มี ก ารส่ ง เสริม ให้พ นัก งานและ
ผูเ้ กี่ยวข้องตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องป้องกันและระงับสารเคมีหรือ นา้ มันหกรั่วไหล
และความปลอดภัยในที่ทางาน หากเกิดเหตุการณ์ไม่ คาดฝั นขึน้ พนักงานขององค์กร
จะต้องสามารถควบคุมสถานการณ์และรับมือได้
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สถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19)
จัดหาวัคซีนให้กับพนักงานและประชาชนทั่วไป
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา
(COVID -19) บริษัทได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ มีการจัดให้พนักงานได้รบั วัคซีนป้องกัน
โรค COVID -19 และอัพเดทสถานการณ์ให้พนักงานเข้าถึงอยู่
เสมอ รวมถึงจัดทานโยบาย และประกาศมาตรการต่าง ๆ มี
การจัดหาอุปกรณ์วดั อุณหภูมิ
หน้ากากอนามัย
เจล
แอลกอฮอล์ นา้ ยาฆ่าเชือ้ ใช้ภายในบริษัทเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่พนักงานทุกคน อย่างเข้มงวด

แจกหน้ากากอนามัยให้พนักงาน
บริษัทได้เปิ ดโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อมีสว่ นร่วมสูภ้ ยั ไวรัสโคโร
นา COVID-19 ผลิตมอบแก่หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ และดาเนินการแจก
หน้ากากอนามัยให้กบั พนักงานในบริษัททุกคน เพื่อให้พนักงานได้สวมใส่
หน้ากากอนามัยที่มีมาตรฐาน สามารถป้องกันเชือ้ โรคได้มีประสิทธิภาพ
้ / สัปดาห์ อย่าง
(โดยแจกหน้ากากอนามัยให้แก่พนักงาน คนละ 6 ชิน

ต่อเนื่อง)

ตรวจคัดกรอง COVID -19 เชิงรุ ก

ด้วย Antigen Test Kit

บริษัทให้ความสาคัญในการป้ องกัน และลดความเสี่ยงของการแพร่กระจาย
ของเชือ้ ไวรัส จึงได้จัดให้มีการตรวจหาเชือ้ COVID -19 เชิงรุ กกับพนักงานทุกคน

บริษัทจึงได้ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก
(สัปดาห์ละ 1ครั้ง) โดยการใช้ ATK ตรวจให้กบั
พนักงานทุกคน 100 % และดาเนินการสรุปผลการ
ตรวจคัดกรองโควิด 19 โดยให้พนักงานที่ติดเชือ้ หยุด
รักษาโรค COVID-19 จนหายจึงจะสามารถกลับมา
ทางานได้เพื่อเป็ นการป้องกันการแพร่ระบาดโรค
COVID-19 ภายในบริษัท

34

รายงานความยั่งยืน ประจาปี 2564

35

สถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19)
พ่นน้ายาฆ่าเชือ้ ในโรงงานบริเวณทีม่ ีความเสี่ยง
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา COVID -19 บริษัทฯ
ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการโควิด (หน่วยงานเฉพาะกิจที่
กากับดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมผูบ้ ริหารสูงสุด) ได้ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานเป็ นสาคัญ จึงได้จดั ให้มีกิจกรรม
การพ่นนา้ ยาฆ่าเชือ้ ในทุกส่วนพืน้ ที่โรงงานที่มีความเสีย่ งเป็ นประจา
อย่างสม่าเสมอ และมีการรายงานผลรายวันเพื่อประเมินสถานการณ์
อย่างทันท่วงที

การสร้างโรงงานหน้ากากเพือ่ บริจาค
บริษัทได้เปิ ดโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อเป็ นกาลังสนับสนุนเคียง
ข้างไปกับบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรหน้าด่าน และหน่วยงานภาครัฐ
ต่าง ๆ ในการร่วมต่อสูก้ บั ภัยไวรัสโคโรนา มีวตั ถุประสงค์ในการสร้างและ
ผลิตเพื่อบริจาคเท่านัน้ โดยตัง้ แต่เปิ ดดาเนินการจนถึงไตรมาสแรกของปี
2565 บริษัทได้มีการบริจาคหน้ากากอนามัยไปแล้ว จานวนมากกว่า
10,000,000 ชิน้ มอบให้แก่ บุคคลภายในและ หน่วยงานราชการ ภาครัฐ
บุคลากรทางการแพทย์ ผูม้ ีสว่ นได้เสีย และบุคคลอื่น ๆ ที่มีความต้องการ

ตรวจคัดกรอง COVID -19

ด้วย Antigen Test Kit

นอกจากการตรวจคัดกรองหาเชือ้ COVID -19 ให้กับพนักงานแล้ว บริษัท
ยังให้ความสาคัญในการตรวจคัดกรอง ให้กับผู้มาติดต่อบริษัทอีกด้วย

บริษัทขยายผลการตรวจคัดกรองโควิด-19 ไปถึงคูค่ า้
ลูกค้า รวมถึงผูม้ าติดต่อด้วย
- ขนส่ง ตรวจ ATK ทุก 3 วัน
- ลูกค้า/คู้ค้า/ผู้มาติดต่อประสานงาน/ผู้รับเหมา
ตรวจ ATK ทุกครั้งทีเ่ ข้ามาภายในบริษัทฯ
ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย
เชือ้ จากบุคคลภายนอก สูพ่ นักงานภายในบริษัทของเรา
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การสารวจผลกระทบจากการดาเนินการต่อชุมชน
บริษัทได้ดาเนินธุรกิจตามแนวทางความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยได้คานึงถึงผลกระทบจากการดาเนินธุ รกิจต่อชุมชน
ใกล้เคียงจึงได้ดาเนินการสารวจชุมชนเป็ นประจาทุกปี ทัง้ นีเ้ พื่อรับฟั งข้อคิดเห็น ปั ญหา ผลกระทบต่างๆ และนามาหารือ
ร่วมกับคณะกรรมการและผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการกาหนดวิธีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อการอยูร่ ว่ มกันอย่างเกื อ้ กูล

จัดทาแผนช่วยเหลือชุมชน

ผลการดาเนินการ

จากผลสารวจชุมชนรอบโรงงานในเขตสมุทรปราการ พบว่าไม่มีข้อ

ร้องเรียนจากชุมชนบริเวณรอบใกล้เคียงโรงงานรัศมี 1 ก.ม. ที่ อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ แต่มีขอ้ ที่ตอ้ งการให้ทางบริษัทฯ สนับสนุน/ช่วยเหลือ ซึง่ ทาง
คณะทางาน ESG จึงได้รบั ฟังคาร้องขอและได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
ปั ญหาหรื อผลกระทบ / ข้ อร้ องเรียน
ติดตั้งหลอดไฟบริเวณลานจอดรถบริษัท และถนนทางเดินกลับหอพัก

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ (เดือน ก.ค.)
W1
W2
W3
W4

1

ประชุม ปรึ กษาหารื อกับผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง

2

ติดต่อช่างเข้ามาดูสถานที่และประเมินราคา ซ่ อมแซม ติดตั้ง

จัดซื้ อ

11

3

ประสานงานกับชุมชน ขออนุญาตในการติดตั้งหลอดไฟ ในที่สาธารณะ
แจ้งให้ทราบแนวทางการแก้ไขปั ญหา และการซ่ อมแซม

HRD

12

4
5

ทีมช่างเข้ามาซ่ อมแซม ติดตั้งหลอดไฟ
มอบหมายผูร้ ั บผิดชอบ (ช่างไฟของบริ ษทั ) ตรวจสอบความพร้ อมใช้งาน
ของหลอดไฟ เดื อนละ 1 ครั้ ง

HRD, จัดซื้ อ

ทีมช่าง

1.ติดตัง้ หลอดไฟส่องสว่าง

ระยะเวลาดาเนินการ (เดือน ส.ค.)
W1
W2
W3
W4

4

20

ช่างไฟ

ตลอด

สนับสนุนโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่ ออาหารกลางวันน้ อง ที่ ร.ร. วัดลาด
1
2
3
4

ประชุม ปรึ กษาหารื อกับผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง
ประสานงานกับทีมช่าง เรื่ องการทาบล็อคเพื่อปลูกผัก
ประสานงานกับทาง ร.ร. เพื่อดาเนิ นการโครงการฯ ให้ความรู ้ นอ้ ง
นักเรี ยนและร่ วมกันปลูกผักสวนครั ว
ติดตามผลการดาเนิ นงาน เดื อนละ 1 ครั้ ง

HRD, ทีมช่าง
HRD, ทีมช่าง

1
5

HRD

8

HRD

ตลอด

ถวายพันธุ์ปลา และติดตั้งกระจกมองโค้ งจราจรที่สะพานสู ง วัดลาดหวาย
1
2
3
4

ประชุม ปรึ กษาหารื อกับผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง
HRD, จัดซื้ อ
ประสานงานกับทีมจัดซื้ อในการจัดหาพันธ์ปลา และจัดซื้ อกระจกมองโค้ง HRD, จัดซื้ อ
ประสานงานกับทางวัดเพื่อขอเข้าไปติดตั้งกระจก
HRD
ประสานงานทีมช่าง เพื่อเข้าติดตั้งกระจกโค้ง และทีมจัดซื้ อเพื่อจัดหาพันธุ์ HRD, ทีมช่าง ,
ปลามาปล่อย
จัดซื้ อ

1
5
12
15

ผลการดาเนินการ
2. สนับสนุนโครงการปลูกผักสวนครัวเพือ่ อาหารกลางวันน้อง ที่ ร.ร. วัดลาดหวาย
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โครงการนักเรียนทุนปริญญาตรี และปริญญาโท
บริ ษั ท เอส เอ็ น ซี ฟอร์เ มอร์ จ ากั ด (มหาชน) ร่ ว มมื อ กั บ
สถานศึกษา สัง กัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา และ
มหาวิทยาลัยต่างๆ เปิ ดโครงการเปิ ดสอนปริญญาตรี และปริญญาโท
เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรพั ฒ นา ตามกลยุ ท ธศาสตร์ช าติ การพั ฒ นา
อุ ต สาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดยมี
จุดประสงค์ของโครงการ ดังนี ้
1. เพื่ อ พัฒ นาบุค ลากรให้มี ส มรรถนะอาชี พ สอดคล้อ งกับ การ
พัฒนาอุตสาหกรรม 4.0
2. เพื่อพัฒนาพนักงาน ให้มีความรู ้ มีทกั ษะ การคิดวิเคราะห์ และ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน
ความต้องการของ SNC Group
3. เพื่อให้พนักงานมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ มีเจตคติ
ที่ดีตอ่ งานอาชีพ
4. เพื่อให้พนักงานและผูร้ ่วมโครงการมีความพร้อมในการศึกษา
ค้นคว้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่องานอาชีพ
และมี ส่ ว นร่ว มในการแก้ไ ขปั ญ หาสัง คมและเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศ
5. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษา
กับสถานประกอบกิจการ
ตั้ง แต่ปี การศึก ษา 2563-2565 มี จ านวนนัก เรี ย นทุน อยู่ใ นโครงการ
จานวนทัง้ สิน้ 313 คน ดังนี ้

หมายเหตุ จานวนสามารถเปลี่ยนแปลงได้

37

รายงานความยั่งยืน ประจาปี 2564

การปรับปรุ งกระบวนการผลิต
การปรับเปลี่ยนมาใช้ Forklift ไฟฟ้ า
สายการผลิตมีการปรับเปลี่ยนการใช้รถยก (โฟล์คลิฟท์) จากการใช้แก๊ส มาเป็ นไฟฟ้า เนื่องจากสามารถลดช่วยลดการปล่อยก๊ าซที่อาจ
ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศออกสูธ่ รรมชาติได้

ฝั่ ง

รถแก๊ส

รถไฟฟ้ า

ระยอง

62

58

สมุทรปราการ

12

12

รวม

เปลี่ยนครบ 1Q 2022

70

นานา้ กลับมาใช้ใหม่ (รดนา้ ต้นไม้ และทาความสะอาด)

ทำควำมสะอำด 100,000 ลิตร

รดน้ำต้นไม้ 5,000 ลิตร
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ผลการประเมินคุณภาพชีวิตในการทางานปี 2564
บริษัท ได้มีการจัดทาสารวจคุณภาพชีวิตในการทางาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทางานให้ดียิ่งขึน้ ส่งผลให้พนักงาน
มีความสุขและมีแรงจูงใจในการทางานที่ดีขนึ ้ ซึง่ ในปี นี ้ บริษัทได้ใช้วิธีการสารวจความคิดเห็นแบบ Online เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการรวมข้อมูลและง่ายต่อการสรุปผลการประเมิน ได้ผลการสารวจดังต่อไปนี ้

ระดับ Mini MD-Manager (45 คน)
ผลประเมินคะแนนสูงสุด 3 อันดับ

เต็ม 4 ผลเฉลี่ย %เฉลี่ย

ความสามารถของผูบ้ ริหารระดับสูง
ชื่อเสียงและความมั่นคงของบริษัทฯ
ความพึงพอใจของท่านต่อตาแหน่งและ
หน้าที่ ที่ได้รบั มอบหมาย
ผลประเมินคะแนนน้อยสุด 3 อันดับ

4
4

3.58 89.44%
3.49 87.22%

4

3.31 82.78%

เต็ม 4 ผลเฉลี่ย %เฉลี่ย

รถรับส่งพนักงาน
ร้านอาหารสวัสดิการ

4

2.42 60.56%

4

2.29 57.22%

สถานที่พกั ผ่อนภายในบริษัทฯ

4

2.24 56.11%

ระดับ Operator-Supervisor (1,060 คน)
ผลประเมินคะแนนสูงสุด 3 อันดับ

เต็ม 4 ผลเฉลี่ย %เฉลี่ย

หากท่านต้องรับผิดชอบงานเพิ่มขึน้ เพื่อแลก
กับรายได้ที่เพิ่มขึน้
ความเป็ นกันเองของเพื่อนร่วมงาน
ชื่อเสียงและความมั่นคงของบริษัทฯ

4

3.11 77.67%

4

3.09 77.33%

4

3.08 77.08%

เต็ม 4 ผลเฉลี่ย %เฉลี่ย

ผลประเมินคะแนนน้อยสุด 3 อันดับ

สถานที่พกั ผ่อนภายในบริษัทฯ
ความพอใจกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพใน
ที่ทางานของท่าน (แสงสว่าง อากาศ และเสียง)
วันลาพักร้อนประจาปี ที่บริษัทจัดให้

4

2.04 51.06%

4

2.18 54.39%

4

2.24 56.11%

จากตาราง คือผลสรุปการประเมินคุณภาพชีวิตในการทางาน สาหรับข้อที่มีผลการประเมินน้อยที่สดุ ทางบริษัทฯ ได้กาหนดแผนแก้ไขและ
แนวทางการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดาเนินธุรกิจ ผลกระทบ เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานในองค์กร

แผนการปรับปรุ ง
SNC Work Schedule Monitoring

ID no.

Project Task

% Task Completion

Task Owner

100%

HRD

กำรปรับปรุ งสภำพแวดล้อมและสวัสดิกำรพนักงำน
1

ประชุมวางแผน และวางแนวการแก้ไขปัญหา พร้อมผูร้ บั ผิดชอบ

ปั ญหำหรือข้อร้องเรียน
1
IMP
PRD
Cooling
B2
2

อากาศในโรงงานร้อน
- ติดพัดลมระบายอากาศ เพิ่ม 2 ตัว, ขยาย HOOT ให้ใหญ่ขึน้
- เพิ่มจานวนพัดลมดูดอากาศ
- ล้างพัดลมดูดอากาศ
-สารวจพัดลมหน้าเครือ่ ง, ติดตัง้ ระบบระบายอากาศเพิ่ม

100%
100%
100%
100%

คุณสมบุญ, คุณอัมพวัน
คุณวิชาญ, คุณพัชริดา
คุณธนาวรรณ,
คุณกัญจนาภา, คุณทวี, คุณศิรกิ ลุ

นา้ ดื่มไม่เพียงพอ

IMP

- ซือ้ ตูน้ า้ เพิ่ม

100%

คุณอัมพวัน

PRD

- สั่งซือ้ ตูน้ า้ 2 in 1 (นา้ ร้อน 1 หัว นา้ เย็น 2 หัว) จานวน 2 ตู้

100%

คุณศิรกิ ลุ

100%

คุณธนาวรรณ, คุณกัญจนาภา

Cooling, B2 -ซ่อมตูท้ เี่ สีย, ซือ้ ตูน้ า้ เพิ่ม 1 ตู้
3

ห้องนา้ นา้ ไม่ไหล (รวมหอพัก)

PRD

- ซือ้ ถังสารองเพิ่ม จานวน 1 ถัง

50%

คุณศิรกิ ลุ , คุณพัชริดา

- ซือ้ ถังสารองเพิ่ม จานวน 2 ถัง (3,000ลิตร ,6,000 ลิตร)

100%

คุณธนาวรรณ

100%

คณะกรรมการสวัสดิการ ของแต่ละบริษทั & HRD

Cooling
4
SNC
5

ห้องนา้ ไม่สะอาด
ทาเอกสาร Check list ให้คณะกรรมการสวัสดิการ ตรวจสอบทุกวัน เช้า-บ่าย
ช่วง OTและช่วงพัก ไม่มขี า้ วกิน

SNC
B2
6

- ประสานร้านอาหารในโรงอาหาร ให้สารองของสด สาหรับพนักงานทีพ่ กั กลางวันช้า ให้สามารถสั่งอาหารตามสั่งได้, เพิ่มตู้ 7-11 จานวน 1 ตู้ ทีโ่ รงอาหาร
- ประสานร้านอาหารในโรงอาหารให้จดั เตรียมอาหารให้เพียงพอต่อพนักงาน
ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ สวนพักผ่อนและลานจอดรถ

100%
100%

คุณรสสุคนธ์, คุณพัชริดา
คุณกัญจนาภา,คุณอรพรรณ

IMP

- ซือ้ ต้นไม้ ตกแต่งในสายการผลิต , ทาสีผนังห้องนา้ ในสายการผลิต

100%

คุณอัมพวัน

PRD

- ปรับปรุงพืน้ ทีบ่ า้ นหน้าโรงงาน PRD ให้เป็นทีพ่ กั ผ่อน

100%

คุณพิทกั ษ์, ศิรกิ ลุ ,คุณวิชาญ

Cooling

- ตกแต่ง ปรับปรุงห้องนา้ , เพิ่มพัดลม บริเวณจุดพักผ่อน

100%

คุณพรพิมล

B2

- ตัดแต่ง ตกแต่งรัว้ และต้นไม่รมิ กาแพง

100%

คุณกัญจนาภา,คุณทวี,คุณอรพรรณ

100%
10%
10%
10%

คุณวัชระ, คุณอัมพวัน

SNC

- โครงการเพิ่มพืน้ ทีส่ เี ขียว ทีล่ านจอดรถและสวนโรงอาหาร
-โครงการทาหลังคาโรงจอดรถ
- ปรับปรุง Locker พนักงาน
- สถานทีพ่ กั ผ่อนในสวน โรงอาหาร

คุณวัชระ
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การปรับปรุ งคุณภาพนา้ ดืม่ ของพนักงาน
บริษัทมีการพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพของนา้ ดื่มในบริเวณโรงงาน ให้พนักงานได้มีนา้ ดื่มที่เพียงพอ และมี คณ
ุ ภาพ ถูกสุขลักษณะ อีก
ทัง้ มีการรณรงค์ให้พนักงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการนาแก้วของตนเองมาใช้ลดปัญหาการใช้วสั ดุเพียงครัง้ เดี ยวแล้วทิง้ และไม่มีแก้ว
นา้ ส่วนกลางที่ใช้รว่ มกันเพื่อลดการสัมผัสป้องกันโรคติดต่อ
บริษัทได้กาหนดเป้าหมายการติดตัง้ ตูน้ า้ ดื่ม ที่มีประสิทธิภาพที่ดีย่งิ ขึน้ มีการบารุ งรักษาอย่ างเป็ นระบบตามมาตรฐาน (จุดบริการนา้
ดื่มเปลี่ยนไส้กรองทุก ๆ 4 เดือน และระบบกรองนา้ ส่วนกลางเปลี่ยนอุปกรณ์/ตัวกรองในระบบปี ละ 1 ครัง้ )

เพิม่ ตู้นา้ ดืม่
มีการเพิ่ มจุดบริการนา้ ดื่ มมากขึน้
เพื่ อ ให้ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของ
พนักงาน และมีเครื่องทานา้ แข็งอัตโนมัติท่ี
ผลิตจากนา้ ดื่มของบริษัทซึ่งสะอาดและถูก
สุขลักษณะ
ตูน้ า้ ดื่ม

ตูท้ านา้ แข็ง

การปรับปรุ งอากาศร้อนภายในโรงงาน
มีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพิม่ ภายในโรงงานเพือ่ แก้ไขปั ญหาอากาศร้อน

การปรับปรุ งมุมพักผ่อนของพนักงาน
เพิม่ จุดพักผ่อนให้เพียงพอต่อความต้องการ และปรับปรุ งให้มีความสวยงาม

Wellness Center

มุมพักผ่อน
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กิจกรรมวันเกิดพนักงาน
บริษัทได้ให้ความสาคัญในวันคล้ายวันเกิด
ของพนักงาน จึงได้จดั ให้มีกิจกรรมวันเกิดในทุกๆเดือน
โดยมีการมอบเค้ก และของขวัญวันเกิดให้กบั พนักงาน
ซึ่ง ของขวัญ วัน เกิ ด จะเน้น ที่ ป ระโยชน์ก ารใช้ง านและ
สามารถใช้งานได้จริง ทัง้ นี ้ นอกจากของขวัญแล้ว ยังมีการจับ
สลากมอบทองคา มูลค่า 1 กรัม เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจแก่
พนักงานที่โชคดีอีกด้วย

ตรวจสุขภาพประจาปี
บริษัทมีการสนับสนุน และเปิ ดโอกาสให้แก่พนักงาน ในการเข้ารับ
การตรวจสุขภาพประจาปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้รบั รูถ้ งึ
สถานะ ปั ญหา และความเสีย่ งของแต่ละบุคคล โดยพนักงานสามารถ
นาผลตรวจสุขภาพมาเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิตตน เพื่อให้มี สขุ ภาพ
ร่างกายที่ดีและแข็งแรง ป้องกันความเสี่ยงของโรคต่างๆที่ อาจเกิดขึน้
รวมถึง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดาเนิ นชี วิตให้เหมาะสม หากพบ
ปั จจัยที่สง่ ผลต่อสุขภาพ
ทัง้ นีบ้ ริษัทมีการกาหนดเป้าหมาย โดยการนาค่าสถิติของการตรวจ
สุขภาพของพนักงาน มาทาการวิเคราะห์ เพื่อขยายผลเป็ นกิจกกรรม
และมี ก ารก าหนดเป้ า หมายในแต่ ล ะกิ จ กรรม เช่ น การก าหนด
มาตรฐานร้า นอาหารที่ ถูก สุข ลัก ษณะ มี น ้า ดื่ ม ที่ เ พี ย งพอและถูก
สุขลักษณะ จัดทาห้องออกกาลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน
41

6. การจัดการสิ่งแวดล้อม

38

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
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บริษัทฯ ในเครือ SNC Group ประกอบกิจการผลิตชิน้ ส่วนอุปกรณ์และประกอบเครือ่ งใช้ไฟฟ้า ชิน้ ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับยานพาหนะ
แม่พิมพ์ รวมถึงชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นผลิตสินค้าและบริการอย่างมีคณ
ุ ภาพ ตระหนักถึงความสาคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมุง่ เน้นการพัฒนา ดาเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล
ISO 14001:2015 เพื่อการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนมีความมุง่ มั่นที่จะปฏิบตั ิตามนโยบาย ดังต่อไปนี ้
1. บริษัทฯ จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกาหนดด้านสิง่ แวดล้อม และระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
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 2021 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
จากการนา Solar Rooftop เข้ามาติดตัง้ บริษัทมีการจัดเก็บ
ข้อมูลพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ รวมถึงข้อมูลปริมาณคาร์บอน
ที่ลดลง โดยปริมาณคาร์บอนที่ลดได้ ปี 2563 มีปริมาณ
เท่ากับ 1,588 ตันคาร์บอน คิดเป็ นร้อยละ 79.40 และในปี
2564 มีปริมาณเท่ากับ 1,648 ตันคาร์บอน คิดเป็ นร้อยละ
82.47 จากเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ 2,000 ตันคาร์บอน

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

โครงการ Solar Rooftop เป็ นโครงการระยะยาวของ
บริษัทที่นอกจากจะช่วยลดผลกระทบด้านมลภาวะจาก
สิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยเรือ่ งต้นทุนด้านพลังงานของบริษัท
ด้วย จากกราฟจะเห็นได้วา่ บริษัทมีการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจาก
พลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับปี 2563

ข้อมูลเปรียบเทียบต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้ า ระหว่างปี 2563 และ 2564
2017
ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ KW
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Total

39,711.88
74,620.72
72,286.58
62,316.43
29,515.64
14,883.22
69,323.96
84,936.60

22.28
41.86
40.55
34.96
16.56
8.35
38.89
47.65

2018
ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ KW
179,982.81
222,404.00
268,798.03
168,666.22
173,620.23
189,739.21
176,867.28
186,044.00
116,003.00
118,047.00
162,370.00
125,884.00

T
100.97
124.77
150.80
94.62
97.40
106.44
99.22
104.37
65.08
66.22
91.09
70.62

2019
ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ KW
189,052
221,888
280,972
207,821
206,838
201,748
195,164
220,145
170,447
236,070
218,631
198,861

T
106.06
124.48
157.63
116.59
116.04
113.18
109.49
123.50
95.62
132.44
122.65
111.56

2020
ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ KW
238,846
248,552
269,264
250,666
209,257
233,370
250,180
254,062
208,571
199,788
249,254
218,856

T
133.99
139.44
151.06
140.62
117.39
130.92
140.35
142.53
117.01
112.08
139.83
122.78

2021
ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ KW
260,229
255,139
286,831
159,167
244,869
278,289
249,441
200,913
202,721
229,495
261,251
310,141

T
145.99
143.13
160.91
89.29
137.37
156.12
139.94
112.71
113.73
128.75
146.56
173.99

251

2,088,425.78

1,172

2,547,637.00

1,429

2,830,666.00

1,588

2,938,486.00

1,648

T

Solar Rooftop = 3.4 MW
= 1,648 tones Co2
447,595.03

Target

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

%

12.56

58.58

71.46

79.40

82.42
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6.3 การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ าของบริษัทในปี 2564
บริษัทในเครือ SNC มีผลสรุ ปปริมาณการใช้ไฟฟ้าทัง้ ปี 2563 โดยสามารถคานวณเป็ นจานวนเงิน ได้เท่ากับ 126,380,000 บาท และปี 2564
สามารถคานวณเป็ นจานวนเงิน ได้เท่ากับ 149,755,667 บาท สาเหตุที่ตน้ ทุนการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ เกิดจากกิจการของบริษัทที่เ ติบโตขึน้ คิดเป็ นร้อยละ
72 บริษัทจึงได้กาหนดเป้าหมายการลดใช้ไฟฟ้าลง โดยตัง้ เป้าระยะยาวไว้ให้ลดลง ร้อยละ 4 และระยะสัน้ ร้อยละ 2 โดยได้กาหนดมาตรการ รณรงค์ให้
พนักงานทุกคนคานึงถึงการใช้พลังงานอย่างรู ค้ ณ
ุ ค่า เช่น ให้ปิดไฟ ก่อนเวลาพักเป็ นเวลาครึ่งชั่วโมง ปิ ดไฟในสถานที่ที่ไม่ ได้ตอ้ งการแสงสว่าง ปิ ด
คอมพิวเตอร์และปิ ดเครือ่ งปรับอากาศเวลาพัก และหลังเลิกงาน รวมถึงมีการติดตัง้ Sensor Switch นอกจากมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าจากการรณรงค์
บริษัทมีนโยบายในการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ซึง่ ได้แก่ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงาน จานวน 3.4 MW

ติดตัง้ Sensor Switch หลอดไฟจะทางานเมื่อมีผปู้ ฏิบตั ิงานใน
พืน้ ที่ และจะหยุดทางานเมื่อผูป้ ฏิบตั ิงานออกจากพืน้ ที่

ตารางเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้า
2563
2564
ปริมาณการใช้
จานวนเงิน
ปริมาณการใช้
จานวนเงิน
(กิโลวัตต์ช่วั โมง)
(บาท)
(กิโลวัตต์ช่วั โมง)
(บาท)
รณรงค์การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
(ปิ ดจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพัก)

33,832,504

126,380,000

42,773,285

149,755,667

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปี 2564 ได้เท่ากับ 149,755,667 บาท เพิ่มขึน้ จากปี 2563 คิดเป็ นร้อยละ 18
สาเหตุที่ตน้ ทุนการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ เกิดจากกิจการของบริษัทที่เติบโตขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 72

ปริมาณการใช้นา้ ของบริษัทในปี 2564
ตารางเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ปริมาณการใช้นา้ (ลูกบากศ์เมตร)
ปี 2563
ปี 2564
229,600

289,086

ปริม าณการใช้น า้ ในปี 2564 ได้เท่า กับ 289,086 ลูกบากศ์เ มตร
เพิ่มขึน้ จากปี 2563 คิดเป็ นร้อยละ 26 สาเหตุที่มีปริมาณการใช้นา้ เพิ่มขึน้
เกิดจากกิจการของบริษัทที่เติบโตขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 72

ภายในกลุม่ บริษัท SNC โรงงาน Cooling สมุทรปราการได้มีการ
ดาเนินการจัดการด้านการบาบัดนา้ ที่ผ่านการใช้งานจากกระบวนการ
ผลิตโดย ส่วนหนึ่งถูกนากลับมาใช้ใหม่และอีกส่วนได้นานา้ ทิง้ จาก
กระบวนการผลิตมาผ่านกระบวนการบาบัดเพื่อใช้ในระบายความร้อน
บนหลังคาโรงงาน ทัง้ นีบ้ ริษัทได้มีการกาหนดเป้าหมายการนานา้
กลับมาใช้ใหม่เป็ นปริมาณ 20,000 ลบ.ม. ต่อปี ในปี 2564 บริษัท
Cooling มีการใช้นา้ 45,751 ลบ.ม. โดยสามารถบาบัดนา้ และมี
ปริมาณนา้ นากลับมาใช้ใหม่ประมาณ 18,000 ลบ.ม. ต่อปี

ใช้ทรัพยากรนา้ ปี 2564
45,751 ลบ.ม.

ปริมาณนา้ ที่นากลับมาใช้ใหม่

18,000 ลบ.ม.
39.3%
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การจัดตัง้ โรงงานผลิตนา้ ดืม่
เนื่องจากบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน) เห็นถึงความสาคัญของการมีสขุ ภาพที่ดีของพนักงาน และคุณภาพชีวิ ตภายในโรงงาน
บริษัทฯจึงได้นานา้ ที่มาจากแหล่งนา้ ของบริษัทฯ มาผ่านกระบวนการเป็ นนา้ ดื่ม และบรรจุใส่ขวดเพื่อให้พนักงานได้มีนา้ ดื่มที่สะอาดในการบริโภค และ
มีความตัง้ ใจที่จะนานา้ ดังกล่าวแจกจ่ายให้ชมุ ชนรอบข้างตามความเหมาะสม
โรงงานนา้ ดื่มได้สร้างแล้วเสร็จ ณ ไตรมาสแรกของ ปี พ.ศ. 2565 โดยได้เริม่ ผลิตเพื่อบริโภคภายในโรงงาน ด้วยกาลังการผลิตในขัน้ ต้นประมาณ
2,000 ขวดต่อวัน ซึง่ จะช่วยลดค่าใช้จา่ ยในการซือ้ นา้ ดื่มจากภายนอก ที่มีคา่ เฉลี่ยอยูท่ ี่ประมาณ ปี ละ 600,000 บาท
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การจัดการวัสดุเหลือใช้
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กลุม่ บริษัทในเครือ SNC ได้มีการดาเนินการจัดการแยกประเภทของเสียที่เป็ นอันตราย และไม่เป็ นอันตราย เพื่อดาเนินการ
จัดการกาจัดและนากลับมาใช้ใหม่ ซึง่ วัสดุไม่ใช้แล้วส่วนใหญ่จะเป็ นประเภท เศษเหล็ก , อลูมิเนียม, เศษทองแดง , ถุงมือ และเศษ
ผ้าปนเปื ้อนนา้ มัน

การจัดการวัสดุไม่ใช้แล้ว (กากอุตสาหกรรม) ปี 2564
ของเสียทีไ่ ม่เป็ นอันตราย

รำยกำร
เหล็ก
อลูมิเนียม
ทองแดง
ทองเหลือง
พลำสติก
ถุงมือปนเปื้ อน (อันตรำย)

สรุ ปกำรจัดกำรของเสียโรงงำนระยอง ปี 2564
วิธีกำรจัดกำร
ปริมำณของเสีย (กก.)
ขำยให้ผกู้ ำจัด/ผูร้ ับซือ้
นำกลับมำใช้ใหม่
4,679,806.90
107,714.40
86,820.00
146,432.30
14,870.00

4,679,806.90
107,714.40
86,820.00
146,432.30
-

-

5,689
เผำทำลำย
14,870.00

ตัน

SNC
East
ผู้ประกอบธุรกิจ
รีไซเคิล

ของเสียอันตราย

รำยกำร
เหล็ก
อลูมิเนียม
ทองแดง
ทองเหลือง
พลำสติก
ถุงมือปนเปื้ อน (อันตรำย)

สรุ ปกำรจัดกำรของเสียโรงงำนสมุทรปรำกำร ปี 2564
วิธีกำรจัดกำร
ปริมำณของเสีย (กก.)
ขำยให้ผกู้ ำจัด/ผูร้ ับซือ้
นำกลับมำใช้ใหม่
2,062.00
252,511.60
52,108.82
208,098.60
1,626,687.00
2,080.00

2,062.00
252,511.60
52,108.82
208,098.60
154,130.00
2,080.00

1,472,557.00
-

นากลับมาใช้ใหม่ (Reuse/recycle)

16.95

ตัน

เผำทำลำย
-

SNC
West

สถานทีก่ าจัดขยะ
อันตรายเอกชน

1,472

ตัน
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ผลการดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน (สมุทรปรำกำร)

ข้อมูลด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน (ระยอง)
รำยกำร

รำยกำร

หน่วย

มำตรฐำน

2563

ก๊ าซคาร์บอนมอนอกไซด์

ppm

870

3.75

1

ก๊ าซออกไซด์ของไนโตรเจน

ppm

500

3.8

ND

หน่วย

มำตรฐำน

2563

2564

ก๊ าซคาร์บอนมอนอกไซด์

ppm

870

4.25

0.7

ก๊ าซออกไซด์ของไนโตรเจน

ppm

-

<1.063

<1.063

mg/Nm 3

-

<1.298

3.186

ก๊ าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

<15

6.6

0.95

2564

อากาศ

อากาศ

ก๊ าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ฝุ่ นละอองรวม

mg/Nm

3

mg/Nm 3

ฝุ่ นละอองรวม

400

1.3

ND

15

1.6563

2.1126

dB(A)

85

84

79

dB(A)

120

-

-

ครัง้

-

-

-

บาท

-

-

-

ครัง้

-

-

-

ครัง้

-

-

-

mg/Nm

3

ระดับเสียง

ระดับเสียง
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชม. ในบริเวณการ
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. ในบริเวณการ
ทางาน

dB(A)

<85

82.35

76.4

dB(A)

<140

-

-

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชม. ในบริเวณการ
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. ในบริเวณการ
ทางาน
การรั่วไหลของนา้ มันและสารเคมี

การรั่วไหลของนา้ มันและสารเคมี
จานวนครัง้ ที่มกี ารรั่วไหลของสารเคมี

ครัง้

-

-

จานวนครัง้ ที่มกี ารรั่วไหลของสารเคมี

-

การดาเนินงานตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

การดาเนินงานตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
ค่าปรับจากการดาเนินงานไม่สอดคล้อง
กับกฎหมายสิ่งแวดล้อม

บาท

-

-

-

ครัง้

-

-

-

จานวนครัง้ ที่ดาเนินงานไม่เป็ นไปตาม
กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ค่าปรับจากการดาเนินงานไม่สอดคล้อง
กับกฎหมายสิ่งแวดล้อม
จานวนครัง้ ที่ดาเนินงานไม่เป็ นไปตาม
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก

ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก
จานวนข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจาก

ครัง้

ภายนอก

-

-

-

จานวนข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจาก
ภายนอก

ผลกำรตรวจวิเครำะห์ค่ำนำ้ ทิง้ (ระยอง)
รำยกำร
คุณภาพนา้ ณจุดปล่อยมีคา่ pH
ค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี
ค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD)
ค่านา้ มันและไขมันจากนา้ ทีผ่ ่านการบาบัด

หน่วย
mg/l
mg/l

มำตรฐำน
5.5-9.0
<20
<120

2563
7.03
11.33
43.05

2564
8.30
17.20
63.50

mg/l

<5

2.25

4.00

mg/l
mg/l
mg/l

5
0.2
2

0.39
0.16

0.30
<0.050

(Grease and Oil)
สังกะสี (Zinc)
ตะกั่ว (Lead)
ทองแดง (Copper)

ผลกำรตรวจวิเครำะห์ค่ำนำ้ ทิง้ (สมุทรปรำกำร)
รำยกำร
หน่วย
มำตรฐำน
2563
คุณภาพนา้ ณจุดปล่อยมีคา่ pH
5.5-9.0
6.7
ค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี
mg/l
<20
10
ค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD)
mg/l
<120
34
ค่านา้ มันและไขมันจากนา้ ทีผ่ ่านการบาบัด
mg/l
<5
0.2
(Grease and Oil)
สังกะสี (Zinc)
mg/l
5
0.007
ตะกั่ว (Lead)
mg/l
0.2
<0.020
ทองแดง (Copper)
mg/l
2
<0.020

วัตถุดิบ

ปี 2564
109,433.16

1,674,925.20

75,244.51

3,645,240.29

5,220,824.92

33,908,888.80

107,714.40 อลูมิเนียม

-

ทองเหลือง
706,282.87

ทองแดง

-

เหล็ก

วัตถุดิบ

ยอดซือ้ วัตถุดิบ (กก.) ปริมำณของเสีย (กก.) ยอดซือ้ วัตถุดิบ (กก.) ปริมำณของเสีย (กก.)

-

อลูมิเนียม

-

เม็ดพลำสติก

2,179,228.78

137,756.34

3,463,074.40

รวม

2,885,511.65

5,543,258.93

42,692,128.69

ทองเหลือง

86,820.00 ทองแดง
4,679,806.90 เหล็ก
146,432.30 เม็ดพลำสติก
5,020,773.60 รวม

0.041
<0.020
0.014

ปี 2563

ปี 2564

ยอดซือ้ วัตถุดิบ (กก.) ปริมำณของเสีย (กก.) ยอดซือ้ วัตถุดิบ (กก.) ปริมำณของเสีย (กก.)

175,370,856.38

141,325.32

1,823,062.00

252,511.40

341,598.00

178,338.60

406,745.00

208,098.60

1,122,827.00

37,792.80

1,369,394.00

52,108.82

118,080.56

4,556.00

149,121.00

2,062.00

8,424,341.50

268,993.00

8,316,781.00

1,626,687.00

185,377,703.44

631,005.72

12,065,103.00

2,141,467.82

ปริมาณการไฟฟ้า (สมุทรปราการ)

ปริมาณการใช้นา้ (ระยอง)
ปี

<5

ปริมำณเศษวัสดุเหลือใช้จำกกำรผลิต (สมุทรปรำกำร)

ปริมำณเศษวัสดุเหลือใช้จำกกำรผลิต (ระยอง)
ปี 2563

2564
7.3
13
43

ปริมาณการใช้นา้

ปริมาณนา้ ทีน
่ า

ปริมาณนา้ ทีบ
่ าบัด

(ลูกบาศก์เมตร)

กลับมาใช้ใหม่

(ปล่อยออก)

ปี

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
(กิ โลวัตต์ช่วั โมง)

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กิ ก ะจูล)

2563

124,219.00

-

-

2563

16,553,500.00

59,592.00

2564

174,408.00

-

-

2564

18,656,000.00

67,161.60

ปริมาณการใช้นา้ (สมุทรปราการ)

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (ระยอง)
ปี

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
(กิ โลวัตต์ช่วั โมง)

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กิ ก ะจูล)

ปี

ปริมาณการใช้นา้

ปริมาณนา้ ทีน
่ า

(ลูกบาศก์เมตร)

กลับมาใช้ใหม่

2563

17,279,004.69

62,204.42

2563

105,381.00

2,319.80

2564

24,117,285.98

86,822.23

2564

114,378.00

6,720.00

ปริมาณนา้ ทีบ
่ าบัด
(ปล่อยออก)
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7. การกากับดูแลกิจการ

GRI-G4 Index: G4-56
45

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 ิ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี ้

Excellent CG Scoring 2022

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 2564 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

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

2.คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงินของบริษัทความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
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7.1 โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทมีจานวน 13 ท่าน
ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 9 ท่าน (เป็ นจานวนเกินกว่ากึ่งหนึง่ ของคณะกรรมการทัง้ คณะ)
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร 10 ท่าน ( เป็ นจานวนร้อยละ 77 ของคณะกรรมการทัง้ คณะ)
กรรมการอิสระที่เป็ นผูห้ ญิง 1 ท่านคือ นางชนิสา ชุติภทั ร์
ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอานาจควบคุมบริษัทรายบุคคล
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การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
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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
โดยในปี 2564 บริษัทฯได้รบั รางวัล

สิทธิของผู้ถอื หุน้

รางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) Awards 2021
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.

การพบปะนักลงทุน (Opportunity Day)

บริษัทได้เข้าร่วมงาน Opportunity Day เพื่อรายงานผลการดาเนินงานให้แก่นกั ลงทุน นักวิเคราะห์ และ สื่อมวลชนทราบ
โดยในปี 2564 บริษัทได้เข้าร่วมงาน จานวน 4 ครัง้ ดังนี ้
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2.
สิทการประชุ
ธิของผูมสามั
้ถอื ญหุผูน้ ถ้ ือหุน้ (Annual General Meeting)

489

บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เพื่อให้ขอ้ มูลกับผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน ได้รบั ทราบ
ผลการดาเนินงาน และสามารถสอบถามข้อมูลและข้อสงสัยต่างๆ จากผูบ้ ริหารได้โดยตรง

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
บริษัทได้จดั ให้มีช่องทางในการติดต่อสอบถามหน่วยงานต่างๆโดยตรง 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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สิทธิของผู้ถอื หุน้
สิทธิของผู้ถอื หุน้
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คณะกรรมการตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิทธิคณะกรรมการตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย ทัง้ นักลงทุนชาว
ไทย นักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน และจะไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิ์ข องผูถ้ ื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
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7.2 การต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น
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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 30 กันยายน 2564 บริษัท ฯ ได้รบั การต่ออายุการรับรอง
ครัง้ ที่ 2 โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชั่นของภาคเอกชนไทย ในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น โดยดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ในนามตัวแทน
ของบริษัท ฯ รับมอบใบประกาศนียบัตรต่ออายุการรับรองโครงการ

คามั่นสัญญา
พวกเราชาว SNC ขอให้คามั่นสัญญาว่า
จะปฏิบตั ิตนตามข้อบังคับของบริษัท, ตามกฎหมาย, ตามจริยธรรม, ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี
จะร่วมกันต่อต้านและป้องกัน ยาเสพติดและการทุจริตคอร์รปั ชั่น ไม่ให้เกิดขึน้ ในบริษัทของเราตลอดไป เพื่อคุณภาพชีวิ ตที่ดีขนึ ้ 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
อบรมปฐมนิเทศเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับกฎระเบียบ 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
54
ตรวจสอบ sirote@fispri.org

รายงานความยั่งยืน ประจาปี 2564

7.3 การบริหารความเสี่ยง
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)
บริษัทมีการประเมินความเสี่ยง ทัง้ ปั จจัยความเสี่ยงที่มาจากภายนอกและภายในบริษัทและมีการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่จะทาให้ปัจจัยที่เป็ นความ
เสี่ยงนั้นเกิดขึน้ ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจาเดือนและนาเสนอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี ้ บ ริษัทมีการ
กาหนดให้มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็ นสาเหตุของปั จจัยความเสี่ยง และมาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น โดยบริษั ทได้แจ้งให้
พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบตั ิตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กาหนดไว้ ทัง้ นี ้ บริษัทมีการติดตามแต่ละหน่วยงาน ถึงการปฏิบตั ิตาม
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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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การจัดลาดับความเสี่ยง ประจาปี 2021- ไตรมาส 1/2022
การจัดการความเสี่ยง
ผลกระทบความเสี่ยง ( Impact )

5

4

3

ระดับสูงมาก
(ผลกระทบรุนแรงมากทีส่ ุด)

ระดับปานกลาง
(ผลกระทบไม่รุนแรง)

OR05

2

MIS02
DI01

OR01
SR02
SR03

SR01
OR02

OR03
EN01
FI01

CP01
MIS01

SR04
OR04

ระดับสูง
(ผลกระทบรุนแรง)

ความเสี่ยง
ระดับกลาง และต่า
ติดตามการปฏิบตั ิตาม
แนวทางมาตรการควบคุม

มีนโยบาย หรือ การ
ลงทุนในโครงการเพื่อ
จัดการความเสี่ยง

( Take Control )
ติดตามการปฏิบตั ิอย่าง
ต่อเนื่อง

( Project )

COR01

1

ความเสี่ยงระดับสูง
และสูงมาก

ระดับต่า
(ผลกระทบน้อยมาก)

1

2

3

4

( Follow up )

5

โอกาสเกิดความเสี่ยง ( Likelihood )

ประเภทของความเสี่ยง
● ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
● ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
● ความเสี่ยงด้านการเงิน
● ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
● ความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชัน
● 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 มือในสายการผลิต
OR 03 : ความเสี่ยงจากบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสะสม
OR 04 : ความเสี่ยงจากสายเรือและการขาดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์
OR 05 : ราคาทองแดงในตลาดโลกปรับตัวสูงขึน้
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ประเภทของความเสี่ยง

FI

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

FI 01 : ความเสี่ยงจากลูกค้าประสบปั ญหาสภาพคล่อง
ทางการเงิน

COR

ความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชั่น (Fraud Corruption Risk)

COR 01 : การจ่าย/เรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
และผูต้ ิดต่อทาธุรกรรมกับบริษัท

CP

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

การบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน
(Risk Management)

ความเสี่ยงด้านสารสนเทศ (MIS Risk )

MIS

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

เป้ าหมายด้านความเสี่ยง
● การบริหารความเสี่ยงครอบคลุม
ทุกกระบวนการ 100%
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7.4 Emerging Risk
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต บริษัทได้กาหนดแนวทางรองรับความเสี่ยงต่างๆ ดังต่อไปนี้

.
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.

ผลลัพธ์การบริหาร ความเสี่ยงในปี 2021
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8. นวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

8.1 นโยบายสู่กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนองค์กร
ในยุคแห่งการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยี บริษัทฯได้กาหนดนโยบาย และกลยุทธ์เพื่อรองรับการ
เปลีย่ นแปลงในระยะสัน้ ระหว่างปี 2021 - 2023 เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับเปลีย่ นองค์กรรองรับการแข่งขันสู่ความยั่งยืนใน
อนาคตไว้ดงั นี ้

ด้านกระบวนการผลิต ปั จจัยสาคัญของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนลียี เริ่มต้นที่ทรัพยากรที่สาคัญที่ สดุ ได้แก่ “คน”
เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นความสาคัญว่าการพัฒนาคนเป็ นอันดับแรกนัน้ จะสามารถต่อยอดนวัตกรรมได้อย่าง รวดเร็ว จึงได้มี
นโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีความสามารถตอบโจทย์ยุคอุตสาหกรรม 4.0 มากกว่าการให้ความสาคัญต่อการซือ้
เทคโนโลยีม าใช้ เนื่องจากบริษั ทมีแ นวความคิด ว่า บุคลากรที่ค วามสามารถนัน้ จะสามารถเรีย นรู เ้ พื่อ พัฒน า และสร้า ง
เทคโนโลยีขนึ ้ มาใช้เองจนสามารถเกิดเป็ นนวัตกรรมได้
บริษัทฯเริ่มต้นจากการซือ้ เทคโนโลยีในอดีต โดยในปั จจุบันได้พฒ
ั นาบุคลากรจนสามารถ รือ้ ซ่อม สร้ าง เครื่องจักร
เครื่องมือ และอุกปรณ์ ได้ดว้ ยตนเอง ตามแนวคิดที่ว่า บุคลากรที่ความสามารถนัน้ จะสามารถเรียนรู เ้ พื่อ พัฒนา และสร้าง
เทคโนโลยีขนึ ้ มาใช้เองจนสามารถเกิดเป็ นนวัตกรรมได้ นอกจากผลลัพธ์ที่ช่วยพัฒนาสายการผลิตเข้าสูก่ ระบวนการผลิตด้วย
ระบบอนุมตั ิจะช่วยบริษัทฯในการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนแล้ว พนักงานยังได้พฒ
ั นาความรู ้ ฝึ กฝนทักษะ มีโอกาสใน
การแสดงผลงาน และรับรายได้ที่เหมาะสม

8.2 การพัฒนาสายการผลิตเข้าสู่กระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ
เพื่อตอบสนองการดาเนินงานที่เน้นการสร้างนวัตกรรม ทางบริษัทได้มีการจัดตัง้ ทีม ARAI ขึน้ มาจากพนักงานของบริษัทเองที่มี
ความรู ค้ วามสามารถในด้านของระบบ Automation, IoT, Dashboard, Big data และดาเนินการฝึ กอบรมเพื่อต่อยอดความรู ้
ความสามารถของพนักงาน และนามาพัฒนาสายการผลิต รวมทัง้ ขยายผลไปยังสายการผลิตอื่นๆ เพื่อให้พนักงานสามารถปรับตัวเข้า
กับเทคโนโลยีได้ดีมากยิ่งขึน้ สอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืน SDGs เรื่อง Industry Innovation and Infrastructure บริษัทจึงได้
ลงทุนสร้างอาคาร ARAI Academy ขึน้ มา ซึ่งเป็ นอาคารสองชัน้ ชัน้ ล่างเป็ นสายการผลิตครบวงจร และชัน้ สองเป็ นห้อ งควบคุม
ห้องเรียน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเข้ารับการฝึ กอบรมในสายการผลิตที่ครบขัน้ ตอน ได้ลงมือปฏิบตั ิ จริง ใช้งานเครื่องจักรที่
ทันสมัย และลดอุบตั ิเหตุในการทางานหน้างานจริง โดย ARAI Acdemy ได้เปิ ดใช้เพื่อฝึ กอบรม ตัง้ แต่ไตรมาสแรก ปี 2564 จนถึง
ปั จจุบนั
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โครงการ SNC ARAI Academy และ Handyman Garage ถูกสร้างขึน้ มาโดยมุ่งหวังที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวก
และส่งเสริมนวัตกรรมร่วมกับผูม้ ีสว่ นได้เสียขององค์กรรวมถึงบริษัทขนาดเล็กและขนาด เป็ นการผลิกโฉมพืน้ ที่โ รงงาน 2 ชัน้ ขนาด
2,000 ตารางเมตร ให้เป็ น Mini Factory ที่มีการติดตัง้ สายการผลิต ห้องควบคุม วางเครื่องจักร หุ่นยนต์ อุปกรณ์ที่ ทนั สมัย มุ่งสู่
Industry 4.0 และสามารถผลิตเพื่อส่งมอบสินค้าให้แด่ลกู ค้าได้จริง ชัน้ ที่ 1 ของ ARAI Academy ประกอบด้วยสายการผลิตซึ่งเป็ น
หัวใจหลัก ของธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัท SNC เอง ซึง่ ได้แก่ สายการผลิตฉีดขึน้ รูปพลาสติก งานดัด เชื่อม ล้าง
ท่อทองแดง ทองเหลือง และท่ออลูมิเนียม งานตัด พับ ขึน้ รู ป เชื่อม เหล็ก งานประกอบชิน้ ส่วนเครื่องปรับอากาศ โดยภายในโรงงานมี
Automated guided vehicle (AGV) เคลื่อนที่เพื่อส่งวัตถุดิบเข้าสายการผลิต และรับสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วไปวางไว้ที่ Intelligent
Warehouse หรือ เคลือ่ นย้ายสินค้าระหว่างอาคารด้วย Autonomous Electric Vehicle (AEV) เพื่อรอการจาหน่ายตามคาสั่งซือ้ ของ
ลูกค้า รวมถึงมีหอ้ ง Robot Room เพื่อถ่ายทอดความรู ป้ ระสบการณ์การใช้งาน สร้าง ซ่อม ประกอบ หุ่นยนต์ ให้บคุ ลากรทัง้ ในและ
นอกองค์กร ส่วนชัน้ ที่ 2 ประกอบด้วย ห้อง Control Room ซึง่ มีหน้าจอแสดงผลการผลิตแบบทันที (Real- time) สามารถใช้ขอ้ มูลเพื่อ
วิเคราะห์สถานะ แนวทางการดาเนินงานได้ตลอดเวลา รวมถึงมีหอ้ ง CNC Room 3-D Printer และ Training Room เพื่ออบรมและ
ฝึ กฝนทักษะให้เกิดความเชี่ยวชาญ
Handyman Garage เป็ นโรงงานขนาด 800 ตารางเมตร ที่ถกู สร้างขึน้ เพื่อเป็ นสถานที่คน้ คว้าและวิจัยพัฒนาของ
พนักงาน มี เครือ่ งมือและอุปกรณ์การผลิตที่ใช้ในการสร้าง ซ่อม อยูค่ รบครัน ซึง่ เปิ ดกว้างให้พนักงานได้มีการเสนอแนวความคิดในการ
พัฒนาตนเอง และ พัฒนาประสิทธิภาพของสายการผลิตอย่างมีนวัตกรรม คานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม วางแผนที่จะ
แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2565
หลัง จากการพัฒ นาสายการผลิต และสร้า งนวัต กรรมใน ARAI Academyเพื่อ เป็ นการต่อ ยอดให้เ ห็น เชิ งประจัก ษ์
ปั จจุบนั บริษัทได้ขยายผลโดยการนาเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ที่ได้เรียนรู ้ และพัฒนาแล้วใน ARAI Academy ซึ่งได้แก่ หุ่นยนต์ CNC
AGV Intelligent warehouse และ Platform เข้าไปประยุกต์ใช้ในการสายผลิตจริงขนาดใหญ่ของบริษัทในเครือทัง้ หมด 3 บริษัท โดย
ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ ได้แก่ ประสิทธิภาพที่สงู ขึน้ สินค้ามีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานไม่บกพร่อง และต้นทุนการผลิ ตที่ลดลงตามลาดับ อันจะ
สามารถสร้างการเปลีย่ นแปลงให้กบั ตัวบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ ได้แก่ กระบวนการผลิตที่ยกระดับเป็ น Industry 4.0 ด้วยราคาที่คมุ้ ค่า
ต่อการลงทุน พร้อมผลประกอบการที่มีกาไรสูงขึน้ และสร้างผลกระทบในวงกว้างให้กบั สังคมผ่านผูม้ ีสว่ นได้เสีย ขององค์กร
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การต่อยอดและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในสายการผลิตจริง
จากนโยบายการปรับเปลี่ยนองค์กร โดยการปรับปรุ งสายการผลิตให้เป็ น Automation ทีมพนักงานสังกัด ARAI ACADEMY
ซึ่งมีค วามสามารถทางด้านระบบ Automation ได้นาแนวคิ ดไปปรับปรุ งสายการผลิตงาน Sheet Metal Fabrication
Manufacturing (SFM) ให้เป็ นสายการผลิตไร้คน โดยนาเทคโนโลยี Automation เชื่อมต่อกับเครือ่ งจักร เพื่อสร้างเป็ นสายการผลิต
ตัวอย่างสาหรับการขยายผลไปสูห่ น่วยงานอื่นๆ ถือเป็ นนวัตกรรมที่เกิดจากองค์ความรู ข้ องพนักงานที่สามารถนามาใช้ได้จริงส่วน
พนักงานประจาเครือ่ งจะต้องรับการเข้ารับการอบรมใหม่เพื่อให้สามารถควบคุมระบบ Automation ได้
Welding Process: INSTALLATION 7-AXIS WELDING ROBOT FOR BODY AT WELDING PROCESS B9/B14
จากเครื่อง เชื่อม Body อัตโนมัติ เป็ นเครื่อง
เ ชื่ อ ม อั ต โน มั ติ ท า ง า นด้ ว ย แ ข นก ล 7 แ ก น
วัตถุประสงค์ของการจัดทาเครื่องเชื่อมอัต โนมัติมา
เพื่อเพิ่มกาลังการผลิต รวมทัง้ แก้ไขปั ญ หาในด้า น
คุณภาพ จากเดิมกระบวนการในส่วนนีใ้ ช้พนักงาน 4
คน ในการ ยก และเชื่ อมสินค้าจากเดิมที่กาลังการ
ผลิต 30 ตัวต่อชั่วโมงโดยเฉลีย่ ซึง่ การจากประกอบตู้
เก็บเครือ่ งมือ พบว่าปั ญหางาน NG 80% เกิดจาก
กระบวนการเชื่อมประกอบจากเดิมใช้พนักงานในการประกอบ และใส่ Jig ส่งผลให้เกิดงานเสียมากกว่า 10% ของงานที่ผลิตได้
ในแต่วนั ผลจากการดาเนินการทดลองใช้ใน Model H46 จานวน 19,251 ตัว พบว่าปั ญหาด้านคุณภาพของไลน์ spot ลดลงตาม
รายละเอียดตารางด้านบน รวมทัง้ กาลังการผลิตที่เพิ่มขึน้ เป็ นชั่วโมงละ 50 ตัวโดยเฉลีย่ ซึง่ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้มากกว่า 67%
Robot for OEM Production Line
นอกจากหน่วยงาน SFM บริษัทฯ ยังได้มีการขยายผลไปยังธุรกิจอื่นๆ ในเครือ ได้แก่หน่วยงานการประกอบเครื่องปรับอากาศ
โดยการติดตัง้ แขนกล (Robot) ท้ายไลน์สายการผลิต เพื่อให้การยกสินค้าลงบนพาเลท เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วมาก
ยิ่งขึน้ พร้อมตรวจสอบ Serial Number เพื่อป้องกันความผิดพลาดด้านการส่งมอบสินค้าไปยังสายการผลิตของลูกค้า จากเดิม
การยกชิน้ งานสาเร็จรูป ซึง่ คือเครือ่ งปรับอากาศหนึง่ ชุดจากสายการผลิต ลงบนพาเลท ใช้คน จานวน 3 คน โดยสามารถยก
ชิน้ งานได้ช่วั โมงละ 120 ชุดโดยเฉลีย่ แต่จากการเปลีย่ นมาใช้ แขนกล สามารถยกชิน้ งานได้ช่วั โมงละ 150 ชุด ซึง่ สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพได้รอ้ ยละ 25 ทัง้ ยังช่วยลดเรือ่ งอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึน้ และลดการใช้บคุ ลากรในตาแหน่งที่เป็ นงานหนักและไม่
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ

ประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจและสังคม
1.
2.
3.
4.

พนักงานมีความรู ้ และทักษะที่เพิ่มมากขึน้ จากการใช้งาน รือ้ ซ่อม ประกอบ สร้าง เครือ่ งจักร และเครือ่ งมือในสายการผลิต
แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานคน และต้นทุนแรงงานที่สงู ขึน้
ลดการนาเข้าเทคโนโลยีการผลิตชิน้ ส่วนแบบอัตโนมัติจากต่างประเทศมาใช้ในสายการผลิต
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เนื่องจาก Robot Automation สามารถทางานอย่างต่อเนื่อง 24 ชม. ต่อวัน ประสิทธิภาพโดยรวมจึงดีขนึ ้
ปริมาณของเสียลดลง อุบตั ิเหตุจากการทางานเป็ น 0 ทาให้เกิดความเชื่อมั่นต่อลูกค้า ด้วยเหตุนี ้ ในปี 2564 บริษัทจึงได้รบั
ยอดซือ้ จากลูกค้าเพิ่มมากขึน้ ทาให้ยอดขายโดยรวมของบริษัทเติบโตขึน้ จาก 8,961 ล้านบาท ในปี 2563 เป็ น 15,397 ล้าน
บาทในปี 2564 ดังนัน้ เพื่อเป็ นการต่อยอดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในสายการผลิต บริษัท จึงได้จัดแผน และงบประมาณ
สาหรับการลงทุนระบบ Automation เพิ่มเติม แต่ยงั คงใช้พนักงานของบริษัทเป็ นผูด้ าเนินการโดยส่งพนักงานไปอบรมและ
กลับมาติดตัง้ และปรับปรุงระบบต่อไป ซึง่ ปั จจุบนั ได้วางเป้าและติดตัง้ ระบบอัตโนมัติ ตามภาพด้านล่าง

ด้วยความตัง้ ใจที่จะสร้างศูนย์การเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิ สามารถนาไปต่อยอดกับธุรกิจได้อย่างยั่งยืน บริษัทจึง
ริเริม่ โครงการก่อสร้าง ARAI Academy บนพืน้ ที่กว่า 35 ไร่ ภายในบริเวณบริษัท SNC โดยมีความตัง้ ใจให้เป็ นศูนย์การเรียนรูท้ ี่ตงั้
อยูใ่ จกลางอาคารปฏิบตั ิการจานวน 4 หลัง มีการปรับภูมิทศั น์ให้เป็ นพืน้ ที่สเี ขียว ล้อมรอบด้วยพรรณไม้หลายหลายชนิด สร้าง
บรรยากาศให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความรูส้ กึ เสมือนได้มาศึกษาและฝึ กอบรมอยูใ่ นผืนป่ าที่สวยงาม เป้าหมายของโครงการคือ การ
ได้แบ่งปั นความรูใ้ ห้กบั สถานประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลางรวมถึงบุคคลภายนอก ผ่านการเข้ามาศึกษา ฝึ กอบรม และ
ลงมือปฏิบตั ิจริง โดยคาดหวังให้ผบู้ ริหารระดับสูง เช่น ผูก้ ่อตัง้ ประธานบริหารฝ่ ายการผลิต ฝ่ ายการเงิ น และพนักงานบริษัทผูล้ ง
มือปฏิบตั ิ เข้ามาร่วมศึกษาผ่านหลักสูตรการฝึ กอบรมระยะสัน้ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผูป้ ระกอบการ เพื่ อคาดหวังผลลัพธ์ให้
สามารถพัฒนาสายการผลิตให้เป็ น Industry 4.0 โดยหลังจากที่ผา่ นการศึกษาและฝึ กอบรมเรียบร้อยแล้ว สถานประกอบการ
สามารถพิจารณาเรือ่ งการนาเอา เครือ่ งจักร หุน่ ยนต์ Intelligent Warehouse และระบบ ERP มาประยุกต์ใช้กบั สายการผลิต
ของตนเองในต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ในภาคอุตสหากรรม และสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน
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ในปี 2564 นอกจากสายการผลิตที่มีการพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และทางบริษัทได้ตระหนักถึง
การมีสว่ นร่วมในการรักษาสิง่ แวดล้อมด้วยการลดการใช้กระดาษ (Paperless) อย่างต่อเนื่อง และนาเสนองานผ่านระบบหน้า
จอมอนิเตอร์ และฝ่ ายสนับสนุนการผลิตของบริษัท มีการนาเอา Robotic Process Automation (RPA) เข้ามาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการทางาน เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการทางานและเพิ่มความรวดเร็วในการรายงานผลมากขึน้ ได้แก่

บริษัทได้นา ระบบ ERPเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร มีจดุ เด่นที่สามารถครอบคลุมการทางานของระบบต่าง ๆ ทั้ งองค์กร ให้
เชื่อมโยง ข้อมูลและประสานเป็ นระบบเดียวกัน โดยมีการใช้ระบบที่เน้นการเชื่อมโยงกระบวนการทางานต่างๆเข้าด้วยกัน
> ระบบการวางแผนการผลิต (PP)
> ระบบต้นทุน (CO)
> ระบบบัญชี (FI)
> ระบบการจัดซือ้ จัดการสินค้าคงคลัง (MM)
➢ ระบบการขายและการกระจายสินค้า (SD)
โดยในปั จจุบนั บริษัทฯได้ขยายการใช้ระบบ ERP และ RPA กับหน้าประเภทต่อไปนี ้
1. งานที่มีรูปแบบหรือกระบวนการทางานที่ชดั เจน ให้ทาง BOT ทา
2. งานที่มกั ต้องทาซา้ ๆ กันเป็ นประจา ให้ทาง BOT ทา
3. งานที่มีปริมาณมาก หรือใช้เวลาในการประมวลผลนาน ปล่อยให้ ROT ทางานและคอยดู Output ที่สง่ มาให้ทาง e-mail หรือสามารถนาขึน้
Application คือ Line notify
4. งานที่ตอ้ งการการตอบสนองอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้า ตัวอย่างเช่น การรับ PO จากลูกค้ามา BOT สามารถทาการเปิ ด
Sales order และตรวจสอบ Stock ทันที หากสถานะไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้าจะทาการ Run MRP เพื่อเปิ ดสั่งการผลิตต่อไป เป็ นต้น
ระบบงาน ERP สามารถขยายต่อยอดได้ในอนาคต เนื่องจาก

การบารุงรักษาและพัฒนาระบบงานของ ERP นัน้ ทาง SAP รองรับการต่อขยายจากระบบที่มีอยู่ เช่น การเพิ่มบริษัทใหม่ การเพิ่มโครงการ
การเพิ่มสาขา การเพิ่มรายงานต่างๆ ตลอดจนพัฒนาโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อกับส่วนงานอื่น
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8.3 การสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ
นอกเหนือจากการผลิตในสายการผลิตตามปกติ ทางบริษัทฯได้มีการจัดตัง้ หน่วยงาน Retrofit & Prototype ขึน้
ซึ่งเป็ นหน่วยงานจัดตัง้ อยู่ที่อาคาร B1F3 ในพืน้ ที่ของบริษัท โดยได้มีการจัดพืน้ ที่สาหรับการเรียนรู เ้ รื่อง รือ้ ประกอบ ซ่อม สร้าง
ยกระดับเครือ่ งจักรเก่าเป็ นเครือ่ งจักรที่สภาพเก่า เสือ่ มสภาพ แต่ยงั คงใช้งานได้ เครือ่ งจักรที่ลา้ สมัย มาเพื่ออัพเกรดให้ดีขนึ ้ สามารถ
ทางานได้หลากหลายขึน้ และรวดเร็วยิ่งขึน้ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ และสร้างการเรียนรู ใ้ นการทา “ต้นแบบ” ให้อตุ สาหกรรมต่าง ๆ ทัง้
ระบบจักรกล ระบบงานในกระบวนการผลิตต้นแบบ ที่จาเป็ นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เกิดเป็ นนวัตกรรม เพื่อให้ส ามารถผลิต
สินค้าที่สามารถแข่งขันราคากับตลาดได้ รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และลดการทิง้ ซากเครื่องจักรที่ ไม่ใช้แล้วหรือ
ชารุ ดสูส่ งั คม ลดการจากัดซากอุตสาหกรรมซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม โดยการการนาเครื่องจักรที่ชารุ ด หรือเป็ นซากแล้วมา
ปรับปรุ งให้ใช้งานได้เหมือนเครื่องจักรใหม่ โดยการพัฒนาบุคคลากรที่อยู่ในบริษัทด้วยการจัดฝึ กอบรม ARAI ACADEMY จากนัน้
จัดตัง้ ทีมเพื่อดาเนินการพัฒนาเครือ่ งจักร
จากการดาเนินงานในปี ที่ผ่านมาทางบริษัทได้มีการนาเครื่องจักรที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว มี อายุการทางาน
หลาย 10 ปี คือเครื่องดัด CNC ที่ทางานด้วยระบบนิวเมติกซ์เพื่อใช้ใ นการผลิตงานท่อทองแดง นามาเข้ากระบวนการ Retrofit
เพื่อให้สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ เป็ นจานวน 9 เครื่อง มูลค่า 3.2 ล้านบาท โดยการปรับปรุ งเครื่องจักรตัง้ แต่ภายนอกของ
เครือ่ งจักร และการจัดทา Program ใหม่ และตู้ control ใหม่ ระบบใหม่ทงั้ หมดโดยบุคคลกรในหน่วยงาน Retrofit & Prototype นี ้

ปั จจุบนั เครือ่ งจักรได้ถกู ติดตัง้ อยู่ที่อาคาร 12 ซึ่งเป็ นอาคารที่เป็ นสายการผลิตท่อทองแดงเพื่อส่งให้กบั ลูกค้าทัง้
ในและต่างประเทศ จากการทดลองใช้เครื่องจักรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสามารถใช้งานได้เป็ นอย่างดี สินค้าที่ผลิต ออกมามี
คุณภาพ และกาลังการผลิตเพียงพอต่อความต้องการของสายการผลิต โดยไม่ตอ้ งซือ้ เครือ่ งจักรใหม่
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8.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสายการผลิตเพือ่ สิ่งแวดล้อม
เนื่องด้วยทางบริษัทให้ความสาคัญต่อการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่ไม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม จึงได้มีการพัฒนา
สายการผลิต และผลิตภัณฑ์ ดังนี ้
1. กระบวนการผลิต
1.1 โครงการ 3R สาหรับสีฝนุ่ เป็ นโครงการที่จดั ตัง้ เพื่อลดการทิง้ เศษสีฝนที
ุ่ ่ใช้สาหรับผลิ ตตูเ้ ครื่องมือ ได้แก่การ
Recycle Reuse Reduce โดยการนาสีฝนุ่ ที่มีการตกหล่น หรือถูกกรองออกจากกระบวนการผลิตแบบปกติ และถูกดูดเข้า ไปอยู่
บริเวณถังเก็บสีเสีย นากลับมาทดลองผสมเข้าผงสีใหม่ดว้ ยอัตราส่วน 60:40 จากการทดลองพ่นเพื่อหาอัตราส่วนที่จะไม่สง่ ผลกระทบ
ต่อคุณภาพของชิน้ งานในสายการผลิต ซึง่ ในขณะเดียวกันโครงการนีจ้ ะสามารถลดต้นทุนการผลิตให้กบั บริษัทได้อกี ด้วย

จากกราฟแสดงให้เ ห็ น ว่ า หลั ก จากการด าเนิ น
โครงการ 3R ปริมาณการขายสีเสียลดน้อยลงเมื่อเทีย บ
เป็ นรายไตรมาสระหว่างปี 2021-2022 ดังนี ้ ในไตรมาสที่
1 ผลการดาเนินการจริงพบว่าปริมาณการขายสีเสียลดลง
43% และในไตรมาสที่ 2 ลดลง 41.7% โดยมากกว่ า
เป้าหมายที่วางไว้คือ 40% ซึ่งมีการ Forecast ผลการ
ดาเนินงานที่คาดว่าจะได้รบั ในไตรมาสที่ 4 และไตรมาสที่
4 ที่ 40% ดังนัน้ ในปี 2022 เราจะสามารถปล่อยของเสีย
ลดลงได้มากกว่า 154,513.10 กิโลต่อปี

โครงการสนับสนุนการนาวัสดุ หรือชิน้ ส่วนที่ไม่ได้ใช้แล้วนากลับมาใช้ใหม่ (Safe the planet by redesigning)
เป็ นโครงการที่ทางบริษัทจัดทาขึน้ เพื่อให้ พนักงานได้มีสว่ นร่วมในการออกแบบไอเดีย ที่จะนาเศษ Scrap ที่เป็ น
ส่วนที่ตอ้ งทิง้ จากการผลิตผลิตภัณฑ์หลัก รวมทัง้ ของเสียที่ออกจากสายการผลิต มาประดิษฐ์เป็ นอุปกรณ์เครื่ องมือเครื่องใช้ภายใน
บริษัท ยกตัวอย่างเช่น ที่วางไม้กวาดประจาสายการผลิต , แผงเก็บเครื่องมือวัดในสายการผลิต , ชั้นวางเอกสาร หรืออุปกรณ์
สานักงานรวมทัง้ โต๊ะสานักงาน และโต๊ะสาหรับนักศึกษาใช้ในการเรียนการสอน
โดยผลิตภัณฑ์จากโครงการนีม้ ีมากกว่า 100 ชิน้ ผลจากการดาเนินงาน ส่งผลให้บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการซือ้ อุกรณ์สานักงานต่างๆ มากกว่า 255,000 บาท ในปี 2564
2.

กล่องใส่ Tag ในสารการผลิต
จากเดิมใช้กล่องพลาสติกทีชารุดง่าย

กระดาน สาหรับวางอุปกรณ์การวัด
ที่ใช้ในสายการผลิต

โต๊ะ และชัน้ วางเอกสารจากเศษไม้และเหล็71
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จากสายการผลิต
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