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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหาชน 1 

วิสัยทัศน ์/ VISION 
(SNC : SUPERSTORE) 

เอส เอ็น ซี ศูนย์รวมของผลิตภณัฑ์ และบริการแบบครบวงจรในอุตสาหกรรมรถยนต์, เครื่องท าความเย็น, เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิคส์ An ultimate ONE STOP SHOP & SERVICE CENTER of variety products and comprehensive services 
in Automotive, HVAC systems (Heating Ventilation & Air Conditioning), Electrical Appliances and Electronics 
industries. 

พันธกิจ / MISSION 

1. ค านึงถึงคุณภาพของสินค้าเป็นอันดับแรก 
Regard of the quality of products first. 
 

Quality First 

2. สร้างความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการทุกรูปแบบของลูกคา้ 
Create a wide variety of products and services to meet all kinds of customers. 
 

Differentiation 

3. สร้างผลิตภัณฑ์ท่ีมีคณุภาพในราคาที่ลูกค้าสามารถซื้อไปแข่งขันได้ 
Create quality products at a price that customer can buy to compete. 
 

Cost 
Effectiveness 

4. ตอบสนองความต้องการของลูกคา้ด้วยความรวดเร็ว 
Meet customer needs with speed. 
 

Quick Response 

5. ปรับระบบการผลิตใหย้ืดหยุ่นทันต่อสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
Adjust production systems to take away flexibility to rapidly changing environment. 
 

Flexible 
Manufacturing 
System 
 

6. ให้ความส าคญักับผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีทั้งทางตรงและทางอ้อม 
Focus on products that are environmentally friendly and stakeholders, both direct 
and indirect. 
 

Focus on 
Products and 
Stakeholders 

7. มีจิตวิญญาณและความตั้งใจในเรือ่งการบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด 
A mental switch and signal intentions on the service to customers satisfaction. 

Service Mind 

 

 



 

 

เรียนท่านผูถื้อหุน้ 

 ปี 2558 ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทย

ไดรั้บผลกระทบต่อเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีซบเซา

ในหลายภูมิภาคซ่ึงเป็นคู่คา้ส าคญั ส่งผลใหก้ารส่งออกของ

ไทยติดลบตลอดทั้ งปี ประกอบกับการตกต ่าของราคา

สินค้าเกษตรท่ีส าคัญ เช่น ข้าว ยางพารา และการท่ีหน้ี

ครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึน ท าให้ก าลงัซ้ือในประเทศถดถอย 

เศรษฐกิจโดยรวมทั้ งปีจึงเติบโตเพียงร้อยละ 2.8 ต ่ากว่า

เป้ าหมาย ท่ี ค าดการณ์ ไว้  และหลายธุร กิ จในก ลุ่ม

อุตสาหกรรมรถยนตแ์ละเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าก็ไดรั้บผลต่อเน่ือง

ท่ียอดขายไม่เติบโต 

บริษทัฯ ไดป้รับตวัรองรับสถานการณ์และปรับ

ธุรกิจมาโดยตลอดทั้งในดา้นประสิทธิภาพ และการพฒันาในธุรกิจใหม่ๆ แมว้า่หลายอุตสาหกรรมท่ีอยุใ่นกลุ่มธุรกิจหลกัจะ

มีการหดตวัจากภาวะเศรษฐกิจและการยา้ยฐานการผลิตไปยงัประเทศเพ่ือนบา้น แต่บริษทัฯ ก็ยงัคงสร้างการเติบโตได ้โดย

ผลประกอบการในปี 2558 สามารถบรรลุยอดขายรวม 8,140 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 10 เม่ือเทียบกบัปีก่อนและ

ผลก าไรก็เพ่ิมข้ึนเป็น 410 ลา้นบาท ทั้งน้ีส่วนหน่ึงเป็นผลจากการท่ีบริษทัฯ ไดล้งทุนในธุรกิจใหม่ๆในระยะท่ีผา่นมา และ

การด าเนินงานเร่ิมเติบโตสร้างยอดขายและผลก าไร 

ผมขอเรียนวา่ นอกจากการมุ่งเน้นในแนวทางการด าเนินธุรกิจและผลประกอบการแลว้ คณะกรรมการบริษทัฯ 

ยงัให้ความส าคญัอยา่งยิง่ในธรรมาภิบาลของการด าเนินธุรกิจ  โดยในปีท่ีผ่านมาไดเ้ห็นชอบในมาตรการต่อตา้นการทุจริต

และคอร์รัปชัน่ และไดรั้บการรับรองการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

การทุจริต (CAC) รวมทั้งการด าเนินการเพ่ือสร้างความยัง่ยนืตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงันั้น จึง

เช่ือมัน่ไดว้า่ จากการปรับตวัของธุรกิจท่ีมีแนวโนม้ท่ีดี การจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกิจ จะ

ส่งผลต่อการเติบโตของบริษทัในปี 2559 และต่อเน่ืองอยา่งมัน่คงในระยะยาว 

 
สาธิต  ชาญเชาวน์กลุ 

ประธานกรรมการบริษทั 

SNC 



ที ่1  

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหาชน 1 

รายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) นายสาธิต                    ชาญเชาวน์กลุ 

2) ดร. สมชยั                   ไทยสงวนวรกลุ 

3) นายชยัศกัด์ิ                  องัคสุ์วรรณ 

4) นายวศิาล                      วฒิุศกัด์ิศิลป์ 

5) นายสุชาติ                     บุญบรรเจิดศรี 

6) นางชนิสา                     ชุติภทัร์ 

7) นายสุระศกัด์ิ                 เคารพธรรม 

8) พล. ต. ต นพ. นพศกัด์ิ  ภูวฒันเศรษฐ 

9) นายสมบุญ                    เกิดหลิน 
10) นายสามิตต ์                  ผลิตกรรม 
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2 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหำชน | รายงานประจ าปี 2558 

นายสาธิต  ชาญเชาวน์กลุ  (อาย ุ68 ปี) 

ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ 

วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง 30 เมษายน 2552  

 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัอิบรม 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

 Master of Science, Textile Technology,  

University of Leeds, U.K 

 ปริญญาตรีอุตสาหการโรงงาน  จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์
(TEPCOT) รุ่นท่ี 1 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)  รุ่นท่ี 
83 

 หลกัสูตรวทิยาการตลาดทุนรุ่นท่ี 5 

 International Advanced Management  Program, MIT, 
USA 

 หลกัสูตรการป้องกนัประเทศภาครัฐร่วม  เอกชน วป
รอ.4414  

 ทุน Hubert Humphrey Fellowship   ดา้น Planning & 
Resource Management,  Massachusetts Institute of 
technology, USA. 

 

จ านวนุุนนลละสัสสววนการ อือุุนน  : ไมวมกีาร อือุุนน 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระุววางกรรมการลละผูนบริุาร 
:  

ไมวม ี

การเขนารววมประชุมคณะกรรมการปี 2558 : 6/6 คร้ัง 

 

 

ประสบการณ์การท างาน  
2552  -  ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษทั             
           บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 
2556  -  ปัจจุบนั กรรมการ                  
           บริษทั วทิยค์อร์ป โปรดกัส์ จ ากดั 
2556  -  ปัจจุบนั  กรรมการ           
           บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่ จ  ากดั(มหาชน) 
2547  -  ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ             
           บริษทั หลกัทรัพยเ์อเซียพลสั จ ากดั (มหาชน) 
2552  -  ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ            
           บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 
2552  -  ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ            
           บริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
2552  -  ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ           
           บริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน)  
2551  -  ปัจจุบนั กรรมการ            
           บริษทั นวตกรรมจามจุรี จ ากดั 
2553  -  ปัจจุบนั กรรมการ             
           บริษทั ไทย แอร์ไลน์ โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
2534  -  ปัจจุบนั กรรมการ             
           บริษทั เอสพีซี โฮมไอเดีย จ ากดั 

 

สร. สมชัย ไทยสงวนวรกลุ (อาย ุ59 ปี) 

   ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ 

วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง 19 เมษายน 2547 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัอิบรม 

 ปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ สาขาวชิารัฐประศาสน
ศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการเงิน 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

1 

2 



ที ่1  

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหาชน 3 

 ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจดัการ       
  ภาครัฐและภาคเอกชน(รุ่นท่ี 3) 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

 ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 Certificate in Management , University of  
  California, Berkeley, CA, USA 

 Capital  Market Academy Leader Program Class  
  #10 Capital  Market  Academy 

 The Senior Executive Program (SEP) Class#19  
  Sasin Graduate Institute of Business   
  Administration of Chulalongkorn University 

 Advanced Security Management Program ASMP #5 
 The  Association National Defence College of 

Thailand 
 under the Royal Patronage of  His Majesty the King 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 
31 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 
55 

 หลกัสูตร  Director Certification Program Update 
(DPCU)  

 Leadership Development Program (LDP 3) 

 

จ านวนุุนนลละสัสสววนการ อือุุนน (%)  : 11,257,212 หุน้ 
คิดเป็น 3.91 % 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระุววางกรรมการลละผูนบริุาร 

ผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

การเขนารววมประชุมคณะกรรมการปี 2558 : 6/6 คร้ัง 

 

 

ประสบการณ์การท างาน  

2557-  ปัจจุบนั กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

2557-  ปัจจุบนั ผูท้รงคุณวฒิุ ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

2557-  ปัจจุบนั   อนุกรรมการบรรษทัภิบาล และความ
รับผิดชอบต่อสงัคมตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

2557-  ปัจจุบนั   กรรมการ สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

2559 -  ปัจจุบนั  ประธานอนุกรรมการ  

 กองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2559 -  ปัจจุบนั  อนุกรรมการ กองทุนคุม้ครองผูล้งทุน
ในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2547 -  ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร  
           บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน)     
2557 -  ปัจจุบนั บริษทั เอส เอน็ ซี ฟกููอิ โฮลี อินซูเลชัน่ จ  ากดั 

2557 -  ปัจจุบนั บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ ์จ  ากดั   
2557 -  ปัจจุบนั บริษทั เมอิโซะ เอสเอน็ซี พริซิชัน่ จ ากดั 

2555 -  ปัจจุบนั บริษทั เอสเอน็ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จ  ากดั 

2555 -  ปัจจุบนั บริษทั ท็อปเทค ไดมอนด ์ทูลส์ จ ากดั 

2555 -  ปัจจุบนั บริษทั เอสเอสเอม็ ออโตเ้มชัน่ จ ากดั 

2555 -  ปัจจุบนั บริษทั อินฟินิต้ี พาร์ท จ ากดั 

2554 -  ปัจจุบนั บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั 

2553 -  ปัจจุบนั บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จ ากดั 

2553 -  ปัจจุบนั บริษทั อลัทิเมท พาร์ท จ ากดั 

2548 -  ปัจจุบนั บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน อีโวลูชัน่ จ  ากดั 

2548 -  ปัจจุบนั บริษทั เอส เอน็ ซี คูลล่ิง ซพัพลาย จ ากดั 

2547 -  ปัจจุบนั บริษทั เอส เอน็ ซี โฮลด้ิง จ ากดั 
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นายชัยศักสิ์ องัค์สุวรรณ  (อายุ 67ปี) 

กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง 3 เมษายน 2557 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัอิบรม 

 นิติศาสตร์บณัฑิต  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการจดัการ
ภาครัฐและเอกชน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ.4414) 

 หลกัสูตร  การก ากบัดูแลกิจการส าหรับกรรมการและ
ผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวสิาหกิจและองคก์ารมหาชน” 
รุ่นท่ี 2  สถาบนัพฒันากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง
ภาครัฐ (Public Director Institute- PDI) 

 - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)     
รุ่นท่ี 51/2006 

 หลกัสูตร  Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 
129/2010 

 หลกัสูตร  ผูบ้ริหารระดบัสูง  รุ่นท่ี  10  สถาบนั
วทิยาการตลาดทุน 

 

จ านวนุุนนลละสัสสววนการ อือุุนน (%) :ไมวมกีาร อือุุนน 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระุววางกรรมการลละผูนบริุาร 

: ไมวม ี

การเขนารววมประชุมคณะกรรมการปี  2558  5/6   

 

ประสบการณ์การท างาน  

2557  - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

             ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั 
(มหาชน)  

2556  - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ  
  บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จ ากดั (มหาชน) 

2552  - 2554  รองประธานกรรมการ  
  บริษทัขนส่ง จ ากดั 
2552  - 2554 กรรมการ  
  บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
2548  - 2554 ประธานกรรมการ  
  บริษทัวทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดั 

2548  -  2551 กรรมการ  
  บริษทัท่าอากาศไทย จ ากดั (มหาชน) 

2547  - 2553 กรรมการ  
  บริษทัอุตสาหกรรมการบิน จ ากดั 

2547  - 2550 กรรมการ  
  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ท.ท.ท.) 

 

นายวศิาล วุฒิศักสิ์ศิลป์  (อายุ 66ปี) 

กรรมการอิสระ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง 27 กรกฎาคม 2555 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัอิบรม 

 ปริญญาโท การจดัการภาครัฐ และเอกชน สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

 ปริญญาตรีนิติศาสตร์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 หลกัสูตร Director Certification Program 
(DCP125/2009) 

3 3 
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 หลกัสูตร Financial Statements for Directors 
(FSD6/2009) 

 หลกัสูตร Role of the Compensation Committee 
(RCC 12/2012) 

 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน 
(ปรอ.) รุ่นท่ี 15 

 หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยส าหรับนกับริหารระดบัสูงรุ่นท่ี 8 
สถาบนัพระปกเกลา้ 

 หลกัสูตรการพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นนกับริหารมือ
อาชีพโดยสถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั 
ร่วมกบั The Kellogg School of Management และ 
The Maxwell School of Citizenship and Public 
Affairs 

 หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง 
(บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 12 

จ านวนุุนนลละสัสสววนการ อือุุนน (%)  :ไมวมกีาร อือุุนน  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระุววางกรรมการลละผูนบริุาร 
: ไมวม ี

การเขนารววมประชุมคณะกรรมการปี  2558  4/6 
 

ประสบการณ์การท างาน  

2555  -  ปัจจุบนั กรรมการอิสระ  
  บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2558  -  ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
  บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2554 – ปัจจุบนั  ท่ีปรึกษา ส านกังานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

2555  - 2556 กรรมการอิสระ 
บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั(มหาชน) 

2552 – 2554 ท่ีปรึกษาดา้นพฒันาระบบควบคุมทาง
ศุลกากร กรมศุลกากร  

 

นายสุชาต ิบุญบรรเจสิศรี  (อายุ 57 ปี) 

 กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง 25 ธนัวาคม 2557 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัอิบรม 

 ปริญญาโท Wharton School, University of  
  Pennsylvania, USA. 

 ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอนัดบั 2) เศรษฐศาสตร์ สาขา 
  ปริมาณวเิคราะห์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 

 หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) 

 หลกัสูตร Executive Development Program (EDP) 

 หลกัสูตร Leadership Development Program (LDP) 

จ านวนุุนนลละสัสสววนการ อือุุนน (%) : 517,000 ุุนน คสิ
เป็น 0.18% 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระุววางกรรมการลละผูนบริุาร 

: ไมวม ี

การเขนารววมประชุมคณะกรรมการปี  2558 : 5/6 คร้ัง 

 

ประสบการณ์การท างาน  

2557 -  ปัจจุบนั กรรมการอิสระ  

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

5 
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2557 -  ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบและ 
กรรมการอิสระ  

  บริษทั สาล่ี พร้ินทติ์้ง จ ากดั (มหาชน) 

2557 -  ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  

  บริษทั ดาร์ค ฮอร์ส ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

2557 -  ปัจจุบนั กรรมการ  

  บริษทั แลม วอเตอร์ โซลูชัน่ จ ากดั 

2555 -  ปัจจุบนั อนุกรรมการพิจารณาหลกัทรัพย ์  

ประเภทตราสารทุนและการบริหารกิจการของ
บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

2545  -  2557 กรรมการอิสระ  

  บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากดั (มหาชน) 

2554  -  ปัจจุบนั ประธานกรรมการ มูลนิธิ อีดีพี 

2548  -   ปัจจุบนั กรรมการ  

  บริษทั สตีลเลอร์ สตีล เวร์ิคส์ จ ากดั 

2548  -  ปัจจุบนั กรรมการ  

  บริษทั สตีล พลสั แฟบบริเคชัน่ จ ากดั 

2546 -  ปัจจุบนั กรรมการ  

  บริษทั สวนสม้เชียงดาว จ ากดั 

2544  -  ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  

  บริษทัแพรคติคมั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 

2543  -  ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  

  บริษทั บริหารสินทรัพย ์ไนท คลบั แคปปิตอล 
จ ากดั 

2541  -  ปัจจุบนั กรรมการ  

  บริษทั เอ แอล เอม็ (ประเทศไทย) จ ากดั 

2554  -  2554 ประธานกรรมการ  

  บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 

2554  -  2554 กรรมการ  

  บริษทั สินเช่ือไปรษณียไ์ทย จ ากดั 

2553  -  2554 รองประธานกรรมการ  

  บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
 

นางชนิสา  ชุตภิัทร์  (อายุ 55 ปี) 

กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ 

วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง 25 ธนัวาคม 2557 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัอิบรม 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขาวชิาการบญัชี)  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 
71 

 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน  
(หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 1 

จ านวนุุนนลละสัสสววนการ อือุุนน (%)  : ไมวมกีาร อือุุนน 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระุววางกรรมการลละผูนบริุาร 

: ไมวม ี

การเขนารววมประชุมคณะกรรมการปี  2558 : 6/6 คร้ัง 

 

ประสบการณ์การท างาน  

2557  -  ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2557  -  ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
  บริษทั สยามพิวรรธน์ จ ากดั 

2556  -  2557 รองผูจ้ดัการ  
  สายงานปฏิบติัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

6 
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2552  - 2555 ผูช่้วยผูจ้ดัการ  
  สายงานการเงินและงานบริหาร 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

นายสุระศักสิ์  เคารพธรรม  (อายุ 51 ปี) 

กรรมการ 

วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง 8 มกราคม 2551 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัอิบรม 

 Master of Business Administration, University of    

 Pennsylvania (USA) 

 Master of Science, Industrial Engineering,  
  University of Michigan (USA) 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมไฟฟ้า 

 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP 
9/2004) 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 
212/2015) 

 

จ านวนุุนนลละสัสสววนการ อือุุนน (%)  : ไมวมกีาร อือุุนน 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระุววางกรรมการลละผูนบริุาร 

: ตวัลทนผูน อือุุนนรายใุญว 

การเขนารววมประชุมคณะกรรมการปี  2558 : 6/6 คร้ัง 

ประสบการณ์การท างาน 

2551  - ปัจจุบนั กรรมการ  
  บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2557  -  ปัจจุบนั กรรมการ  
  บริษทั แมค็กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2555  -  ปัจจุบนั กรรมการ  
  บริษทั ไพรเวท อิควต้ีิ(ประเทศไทย) จ ากดั 

2551  -  ปัจจุบนั กรรมการ  
  บริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

2549  -  ปัจจุบนั กรรมการบริหารและกรรมการ  
 บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน)                 

                                   

พล.ต.ต นพ.นพศักสิ์  ภูวฒันเศรษฐ  (อายุ 57 ปี) 

กรรมการอิสระ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง 25 ธนัวาคม 2557 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัอิบรม 

 ปริญญาวทิยาศาสตร์บณัฑิต   มหาวทิยาลยัมหิดล 

 ปริญญาแพทยศาสตร์บณัฑิต   มหาวทิยาลยัมหิดล 

จ านวนุุนนลละสัสสววนการ อือุุนน (%)  : ไมวมกีาร อือุุนน 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระุววางกรรมการลละผูนบริุาร 

: ไมวม ี

การเขนารววมประชุมคณะกรรมการปี  2558 : 6/6 คร้ัง 

 

ประสบการณ์การท างาน  

2557  -  ปัจจุบนั กรรมการอิสระ  

 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ปัจจุบนั นพ.(สบ 6)  โรงพยาบาลต ารวจ 

 

นายสมบุญ เกสิุลนิ  (อายุ 57 ปี) 

   รองประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการบริษทัยอ่ย 

7 
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ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการ CG & CSR 

วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง 19 เมษายน 2547 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัอิบรม 

 

 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยับูรพา 

 ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นท่ี  32 

 หลกัสูตร Executive Development Program (EDP)  
รุ่นท่ี 15 

 

จ านวนุุนนลละสัสสววนการ อือุุนน (%)  : 7,949 ุุนน คสิเป็น 
0.002% 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระุววางกรรมการลละผูนบริุาร 

: ผูนบริุาร 

การเขนารววมประชุมคณะกรรมการปี  2558 :  6/6 คร้ัง 

 

ประสบการณ์การท างาน 

2554  -  ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร  
  กลุ่มบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2558  - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง 
กรรมการ CG & CSR  
บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2547  -  ปัจจุบนั กรรมการ  
บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2555  -  ปัจจุบนั กรรมการ  
บริษทั เอสเอน็ซี ครีเอติวต้ีิ แอนโทโลจี จ ากดั 

2554  - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ 
 บริษทั อินฟินิต้ี พาร์ท จ ากดั 

2553  -  ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ  
  บริษทั อลัทิเมท พาร์ท จ ากดั 

2547  -  ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ  
  บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน อีโวลูชัน่ จ ากดั 

 

นายสามิตต ์ผลิตกรรม  (อาย ุ49 ปี) 

 รองประธานกรรมการบริหาร 

 

ประธานคณะกรรมการ CG & CSR 

กรรมการ CG & CSR 

กรรมการ 

วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง 19 เมษายน 2547 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัอิบรม 

 ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์(NIDA) 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์ 
   มหาวทิยาลยั 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นท่ี 33 

 

 

จ านวนุุนนลละสัสสววนการ อือุุนน (%)   

433,690 หุน้ คิดเป็น 0.15% 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระุววางกรรมการลละผูนบริุาร 

ผูบ้ริหาร 

การเขนารววมประชุมคณะกรรมการปี  2558 :  6/6 คร้ัง 

10 
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหาชน 9 

ประสบการณ์การท างาน  

2554  -  ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร  
 กรรมการ 
กลุ่มบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2558  -  ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ CG & CSR  

กรรมการบริหารความเส่ียง 
  บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2557  -  ปัจจุบนั กรรมการ  
  บริษทั เอส เอน็ ซี ฟกูอิู โฮลี อินซูเลชัน่ จ ากดั 

2555 -  ปัจจุบนั กรรมการ  

 บริษทั ท็อปเทค ไดมอนด ์ทูลส์ จ ากดั  

2554  -  ปัจจุบนั กรรมการ  
  บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั 

2553  -  ปัจจุบนั กรรมการ  
  บริษทั อินฟินิต้ี พาร์ท จ ากดั 

2553  -  ปัจจุบนั กรรมการ  
  บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จ ากดั 

2553  - ปัจจุบนั กรรมการ  
  บริษทั อลัทิเมท พาร์ท จ ากดั 

2549  -  ปัจจุบนั    กรรมการผูจ้ดัการ  
  บริษทั เอส เอน็ ซี คูลล่ิง ซพัพลาย จ ากดั 

2547  -  2554 กรรมการ ผูจ้ดัการ 
  บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2547  -  ปัจจุบนั กรรมการ  
  บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน อีโวลูชัน่ จ ากดั 

 

นายเคนจ ิโคสามะ  (อายุ 69 ปี) 

รองประธานกรรมการบริหาร 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัอิบรม 

Osaka Technical College 

จ านวนุุนนลละสัสสววนการ อือุุนน (%)   

1,768,511 ุุนน คสิเป็น 0.61% 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระุววางกรรมการลละผูนบริุาร 

ผูนบริุาร 

 

ประสบการณ์การท างาน  

2557  -  ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร  

  กลุ่มบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2555  -  2556 กรรมการผูจ้ดัการร่วม  

  บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั 

2553  -  2556 กรรมการผูจ้ดัการร่วม  

  บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 
สาขา 2 

2551  -  2553 กรรมการผูจ้ดัการร่วม  
 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 
สาขา 4 

 

นายสุรพล ลยนมเกษม  (อายุ 58 ปี) 

ผูช่้วยประธานกรรมการบริหาร 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัอิบรม 

 ปริญญาตรีนิติศาสตร์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นท่ี 20 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)   
รุ่นท่ี 55 

 

จ านวนุุนนลละสัสสววนการ อือุุนน (%)  : 272,910 ุุนน 

คสิเป็น 0.09% 
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ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระุววางกรรมการลละผูนบริุาร 

ผูนบริุาร 

การเขนารววมประชุมคณะกรรมการปี  2558 :  6/6 คร้ัง 

 

ประสบการณ์การท างาน 

2559 – ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการบริหาร 

 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2547 – 2557 กรรมการ 

 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2547 – ปัจจุบนั กรรมการ 

 บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน อีโวลูชัน่ จ ากดั 

2553 – ปัจจุบนั  กรรมการ 

 บริษทั อลัทิเมท พาร์ท จ ากดั 

 บริษทั อินฟินิต้ี พาร์ท จ ากดั 
 บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จ ากดั 

 บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั 

2557 – ปัจจุบนั   กรรมการ 

 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟกูอิู โฮลี อินซูเลชัน่ จ ากดั 

2555 – ปัจจุบนั  กรรมการ 

 บริษทั ท็อปเทค ไดมอนด ์ทูลส์ จ ากดั 

 

นายรัฐภูม ินันทปืว ี (อายุ 44 ปี) 

กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัอิบรม 

 ปริญญาโท การจดัการภาครัฐและเอกชน สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

 ประกาศนียบตัรการสอบบญัชี  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรีการบญัชี มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 หลกัสูตร Executive Development Program (EDP)  
รุ่นท่ี 14 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นท่ี 118 

 

จ านวนุุนนลละสัสสววนการ อือุุนน (%)   

24,422 ุุนน คสิเป็น 0.01% 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระุววางกรรมการลละผูนบริุาร 

ผูนบริุาร 

การเขนารววมประชุมคณะกรรมการปี  2558 :  6/6 คร้ัง 

 

ประสบการณ์การท างาน  

2558  -  ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 
 กลุ่มบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2550  -  2557 รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 
 กลุ่มบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2547  -  2550 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงิน  
  บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2540  -  2546 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ  
  บริษทั ไพร์ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอรส์ เอบีเอเอส 
จ ากดั 



ที ่1  
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นายพรชัย  ศิริกจิพาณิชย์กูล (อายุ 39 ปี) 

 ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน  

 ( Internal Audit Manager ) 

 คุณวุฒิการศึกษา 

 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี
มหาวทิยาลยับูรพา 

 ผูต้รวจสอบบญัชีภาษีอากร ( Tax Auditor ) 

 คณะกรรมการพิจารณางบประมาณดา้นกิจกรรม สภา
นิสิตมหาวทิยาลยับูรพา  

 ประธานนิสิต  ภาควชิาบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี
มหาวทิยาลยับูรพา 

 อบรมโครงการหลกัสูตร ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย ( CPIAT )  สมาคมผูต้รวจ
สอบภายในแห่งประเทศไทย 

 อบรม Internal Auditor ( Building a strategic internal 
audit function )  KPMG 

 อบรมหลกัสูตรการบริหารความเส่ียง ISO 31000  ISO 
ASIA – Thailand 

 

ประสบการณ์การท างาน 

2554 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน 

 กลุ่มบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2548 – ปัจจุบนั ผูต้รวจสอบบญัชีภาษีอากร ( Tax Auditor )  

2552 -  2554  อาจารยพ์ิเศษ 

 

 

ภาควชิาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยับูรพา 

2549 – 2554 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบบญัชี 

บริษทั เอฟเอเอสบี สอบบญัชีและท่ีปรึกษา 
จ ากดั 

2542 -  2548 ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

บริษทั บญัชีไทย จ ากดั  จงัหวดัชลบุรี 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั  

2. สอบทานความเช่ือถือไดข้องขอ้มูลทางบญัชี รายงาน 

ทางการเงิน วธีิการบนัทึกบญัชีและมาตรฐานการบญัชี 

3.การดูแลรักษาทรัพยสิ์นและผลประโยชนข์องบริษทั 

4.สอบทานการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

5. การใหค้  าปรึกษา แนะน าหรือขอ้คิดเห็นใหมี้การปฏิบติั
ตามระบบการปฏิบติังานท่ีบริษทั ก าหนดไว ้

6. บนัทึกรายงานการประชุม รวมทั้งติดตามใหมี้การปฏิบติั
ตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.สอบทานการประเมินความเส่ียง และติดตามการบริหาร
ความเส่ียง 

 

 

 

 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน 
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น.ส. รัตนาภรณ์ ลนีะวตั (อายุ 35ปี) 
 เลขานุการบริษทัและ 
หวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั 
(Compliance) 
 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 ปริญญาตรีการบญัชี (เกียรตินิยม) มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant) 

 ผูต้รวจสอบบญัชีภาษีอากร ( Tax Auditor ) 

 อบรมหลกัสูตร Corporate Secretary Development 
Program สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 อบรมหลกัสูตรหลกัสูตร Strategic CFO in Capital 
Markets ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 อบรมหลกัสูตร IR ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ประสบการณ์การท างาน 

2553-ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั  

ผูจ้ดัการแผนกบญัชีและการเงิน 

 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2550-2553 เลขานุการบริษทั  

หวัหนา้แผนกบญัชีและการเงิน 

 

 

 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
1. ใหค้  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่าง ๆ ท่ี
คณะกรรมการตอ้งทราบและปฏิบติั รวมทั้งดูแลกิจกรรม
ต่าง ๆ ของคณะกรรมการเพ่ือใหก้รรมการสามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ดูแลให ้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน 
ปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษทัฯ 

3. ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศใน
ส่วนท่ีรับผดิชอบตามระเบียบและขอ้ก าหนดของ ตลท. และ 
กลต. 

4. จดัการประชุมผูถื้อหุน้ และประชุมคณะกรรมการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทัและขอ้พึงปฏิบติั 

5. บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งติดตามใหมี้
การปฏิบติัตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

6. จดัท าและเก็บเอกสาร ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือ
นดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
รายงานประจ าปี หนงัสือนดัประชุม และรายงานการประชุม
ผูถื้อหุน้ 

7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการ
หรือผูบ้ริหาร 

8. ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ทัว่ไปใหไ้ดรั้บทราบสิทธิ
ต่าง ๆ ของผูถื้อหุน้และข่าวสารของบริษทั 

 

รายละเอียดหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั (Compliance) 

 
 



ส่วนที ่1 ส่วนที ่1 การประกอบธุรกิจ 
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน)  มีบริษทัในกลุ่มทั้งส้ิน 14 บริษทั ประกอบดว้ยบริษทัยอ่ยท่ี 
SNC ถือหุน้โดยตรงจ ำนวน 9  บริษทั  และบริษทัยอ่ยท่ี SNC ถือหุน้ผำ่นบริษทัยอ่ย จ ำนวน 2 บริษทั  บริษทัร่วม
จ ำนวน 2 บริษทั และกิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนัจ ำนวน 1 บริษทั  โดยในปัจจุบนักลุ่มบริษทัมีกำรประกอบธุรกิจ  โดย
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดงัน้ี 

AUTO   =   ช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใชส้ ำหรับยำนพำหนะ 
PART   =   ช้ินส่วนอุปกรณ์ส ำหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ 
OEM =    ผลิตและประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ 
OTHER =    กำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ เช่น เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ี ประกอบดว้ยโลหะ เหลก็ ทงัสเตน 

คำร์ไบค ์  

กลุ่มบริษทั 
ประเภทธุรกิจ 

AUTO PART OEM OTHER 
บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) (SNC)     
1.1 สำขำ 2 (Branch 2)     

1.2 สำขำ 4 (Branch 4)     
บริษทัยอ่ยทำงตรง     

บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซำน อีโวลูชัน่ จ ำกดั (SPEC)     
บริษทั เอส เอน็ ซี คูลล่ิง ซพัพลำย จ ำกดั (COOL)     
บริษทั อิมมอทลั พำร์ท จ ำกดั (IMP)     
บริษทั พำรำไดซ์ พลำสติก จ ำกดั (PRD)     
บริษทั ท็อปเทค ไดมอนด ์ทูลส์ จ ำกดั (TTD)     

บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวต้ีิ แอนโทโลจี จ ำกดั (SCAN)       

บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ ์จ ำกดั (SAHP)     
บริษทั เอส เอน็ ซี ฟกูอิู โฮลี อินซูเลชัน่ จ ำกดั (SFHI)     
บริษทั เมอิโซะ เอสเอน็ซี พริซิชัน่ จ ำกดั (MSPC)     

บริษทัยอ่ยทำงออ้ม     
บริษทั อลัทิเมท พำร์ท จ ำกดั (UMP)     
บริษทั อินฟินิต้ี พำร์ท จ ำกดั  (IPC)     

บริษทัร่วม     
บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก วอเตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย 
จ ำกดั (SAWHA)   

    

บริษทั ฟโูซ่ อินดสัตรีส์ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (FUSO)     
บริษทัท่ีควบคุมร่วมกนั     

บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ จ ำกดั (SSMA)     



SNC 
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1.1 วสัิยทศัน์ และพนัธกจิวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ 

วสัิยทศัน์ (Vision) : SNC Superstore  เอส เอน็ ซี ศูนยร์วมของผลิตภณัฑ ์ และบริกำรแบบครบวงจรใน
อุตสำหกรรมยำนยนต ์เคร่ืองท ำควำมเยน็ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำและอิเลค็ทรอนิค 

พนัธกจิ (Mission) 
1) ค ำนึงถึงคุณภำพของสินคำ้เป็นอนัดบัแรก (Quality First) 
2) สร้ำงควำมหลำกหลำยของผลิตภณัฑ ์และบริกำรเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรทุกรูปแบบของลูกคำ้ 

(Differentiation) 
3) สร้ำงผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภำพในรำคำท่ีลูกคำ้สำมำรถซ้ือไปแข่งขนัได ้(Cost Effectiveness) 
4) ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ดว้ยควำมรวดเร็ว (Quick Response) 
5) ปรับระบบกำรผลิตใหย้ดืหยุน่ทนัต่อสภำพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็ว (Flexible 

Manufacturing System) 
6) ใหค้วำมส ำคญักบัผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งทำงตรงและทำงออ้ม (Focus 

on Products and Stakeholders) 
7) มีจิตวญิญำณและควำมตั้งใจในเร่ืองบริกำร เพ่ือใหลู้กคำ้ไดรั้บควำมพึงพอใจสูงสุด (Service Mind) 

วตัถุประสงค์และเป้าหมาย  (Objective and Goal) 

บริษทัจดัท ำแผนธุรกิจ ซ่ึงมีเป้ำหมำยทำงกำรเงินและเป้ำหมำยกำรเติบโตของรำยไดท่ี้อตัรำเติบโตเฉล่ียร้อยละ 10 

ต่อปี ตั้งแตปี่ 2558-2560 และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรสูงสุด  บริษทัฯ มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะบรรลุเป้ำหมำย

ดงักล่ำวโดยใชก้ลยทุธ์ดงัต่อไปน้ี 

กลยทุธ์ดำ้นสินคำ้และผลิตภณัฑ ์(Product) 

บริษทัฯ มีเป้ำหมำยท่ีจะตอบสนองควำมตอ้งกำรท่ีหลำกหลำยของลูกคำ้โดยมุ่งเนน้ในกลุ่มลูกคำ้หลกัๆ 2 กลุ่มคือ 

1) กลุ่มผูผ้ลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำภำยในบำ้นประกอบดว้ย กลุ่มผูผ้ลิตเคร่ืองปรับอำกำศ  ตูเ้ยน็ เคร่ืองซกัผำ้ ท่ีเป็น 
แบรนดช์ั้นน ำจำกประเทศญ่ีปุ่น เกำหลี  สหรัฐอเมริกำ เป็นตน้ ซ่ึงผูผ้ลิตเหล่ำน้ีมีฐำนกำรผลิตสินคำ้หลกัอยู่
ในประเทศไทย  โดยบริษทัฯ มีสินคำ้ท่ีใหบ้ริกำรกบักลุ่มลูกคำ้เหล่ำน้ี ไดแ้ก่ ท่อทองแดง ช้ินส่วนโลหะแผ่น 
ช้ินส่วนพลำสติก และอุปกรณ์แลกเปล่ียนควำมร้อน นอกเหนือจำกสินคำ้ท่ีเป็นช้ินส่วนของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ
แลว้ บริษทัฯยงัมีกำรรับจำ้งประกอบผลิตภณัฑ ์(OEM) ใหก้บัลูกคำ้หลกับำงรำยอีกดว้ย 

2) กลุ่มผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนต ์ซ่ึงลูกคำ้ในกลุ่มน้ีจะเป็นผูผ้ลิตท่ีเป็นผูผ้ลิตชั้นน ำจำกต่ำงประเทศ โดยบริษทัฯมี
สินคำ้ท่ีใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้ในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ ช้ินส่วนท่ออลูมิเนียม ช้ินส่วนท่อยำงต่ำงๆ  ช้ินส่วนพลำสติก 
และช้ินส่วนโลหะแผน่ข้ึนรูป 
 

 



ส่วนที ่1 ส่วนที ่1 การประกอบธุรกิจ 
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กลยทุธ์ดำ้นคุณภำพของสินคำ้ (Quality) 

ในกำรท่ีจะสร้ำงควำมเช่ือมัน่และควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกคำ้นั้น  บริษทัฯ จ ำเป็นท่ีจะตอ้งผลิตสินคำ้ท่ีมี

คุณภำพสูงสุด เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ซ่ึงบริษัทได้มีกำรจัดท ำระบบบริหำรงำนคุณภำพท่ีเป็น

มำตรฐำนสำกลเพ่ือใหก้ำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและวตัถุประสงคข์ององคก์รเกิดกำรพฒันำคุณภำพอยำ่งต่อเน่ือง มี

ประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยยึดหลกั Plan-Do-Check-Action (PDCA) และระบบ ISO ซ่ึงนอกจำกจะท ำให้

ลูกคำ้ไดรั้บสินคำ้และบริกำรท่ีมีคุณภำพตรงตำมควำมตอ้งกำรแลว้ ยงัท ำใหลู้กคำ้เกิดควำมเช่ือมัน่ในตวับริษทัดว้ย 

โดยบริษทัจะจดัสรรทรัพยำกรทั้งคน เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ท่ีทนัสมยัและเหมำะสมกบัธุรกิจนั้นๆเพ่ือให้กำรผลิต

สินคำ้ท่ีมีคุณภำพ นอกเหนือจำกน้ียงัก ำหนดนโยบำยคุณภำพท่ีชดัเจน เพ่ือให้พนักงำนทุกคนน ำไปปฏิบติั มีกำร

ตรวจติดตำมผลอยู่ตลอดเวลำ เพ่ือให้มัน่ใจว่ำคุณภำพของสินคำ้จะตอ้งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของลูกคำ้ในทุกๆ

ขั้นตอน 

กลยทุธ์ในดำ้นกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้อยำ่งรวดเร็ว (Quick Respond) 

ในโลกธุรกิจท่ีเตม็ไปดว้ยกำรแขง่ขนัท่ีนบัวนัจะทวคีวำมเขม้ขน้ข้ึน บริษทัฯ ตระหนกัดีวำ่ ลูกคำ้ของบริษทัมีควำม

ตอ้งกำรท่ีหลำกหลำยและเปล่ียนแปลงไดอ้ยำ่งรวดเร็ว ซ่ึงเรำจ ำเป็นจะตอ้งตอบสนองส่ิงต่ำงๆ เหล่ำน้ีใหไ้ด ้ ในกำร

น้ี บริษทัจะมุ่งเนน้ในหวัขอ้ต่ำงๆ ดงัน้ี 

1) ตน้ทุนท่ีเหมำะสมและเป็นธรรมส ำหรับลูกคำ้และบริษทั (Cost) 
2) ต ำแหน่งท่ีตั้งของโรงงำนต่ำงๆ จะตอ้งอยูใ่นระยะทำงท่ีไม่ไกลจำกบริษทัของลูกคำ้มำกนกัเพ่ือใหก้ำรส่งสินคำ้

และกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้เป็นไปโดยสะดวก (Location) 
3) ควำมยดืหยุน่ในกระบวนกำรผลิตท่ีจะท ำใหเ้รำสำมำรถผลิตสินคำ้ท่ีหลำกหลำยในเวลำอนัรวดเร็ว และ

สำมำรถปรับเปล่ียนกระบวนกำรผลิตใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรสินคำ้ท่ีเปล่ียนไปของลูกคำ้ไดอ้ยำ่ง
สะดวก (Flexibillity) 
 

กลยทุธ์ดำ้นกำรบริกำร (Service) 

ถึงแมว้ำ่บริษทัฯ จะเป็นบริษทัท่ีผลิตสินคำ้แต่เรำตระหนกัถึงควำมส ำคญัของงำนบริกำรท่ีจะช่วยใหลู้กคำ้เกิดควำม

พึงพอใจสูงสุด เรำจึงไดก้ ำหนดคติพจน์ประจ ำบริษทัไวว้ำ่ “We are the Marketing Team” ซ่ึงพนกังำนทุกคนใน

บริษทัถือวำ่เป็นตวัแทนของบริษทัในกำรใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้ 

นอกจำกน้ี เพ่ือใหก้ำรท ำงำนมีควำมคล่องตวั บริษทัจึงไดจ้ดัใหมี้กำรบริหำรงำนท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพำะตวัของ

บริษทัเอง ซ่ึงเรำเรียกกำรบริหำรงำนแบบน้ีวำ่ “ระบบ MINI MD” ซ่ึงระบบ MINI MD น้ีจะช่วยใหก้ำรตอบสนอง



SNC 
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ต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ในแตล่ะดำ้น ไม่วำ่จะเป็นดำ้นกำรผลิต ดำ้นคุณภำพ ดำ้นกำรส่งมอบ หรือดำ้นรำคำของ

สินคำ้ เป็นไปอยำ่งรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

อีกประกำรหน่ึงท่ีบริษทัไดก้ ำหนดข้ึน เพ่ือใหก้ำรบริกำรลูกคำ้เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุดก็คือกำรก ำหนดให้

ผูบ้ริหำรของบริษทัทั้งระดบักลำงและระดบัสูง มีหนำ้ท่ีท่ีจะตอ้งออกไปเยีย่มเยยีนลูกคำ้ของตนเองอยำ่งสม ่ำเสมอ 

เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ เรำจะรับทรำบและเขำ้ใจถึง “เสียงของลูกคำ้” (Customer Voice) อยำ่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

กลยทุธ์ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม  (Environment) 

บริษทัจะด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งภำยในและภำยนอกบริษทั โดยมีกลยทุธ์

ท่ีส ำคญัดงัน้ี 

1) ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มภำยนอก เน่ืองจำกธุรกิจหลกัของบริษทัจะเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองปรับอำกำศซ่ึงใชส้ำรท ำ
ควำมเยน็ท่ีอำจจะส่งผลกระทบตอ่กำรเปล่ียนแปลงสภำวะอำกำศของโลก เรำจึงไดมี้กำรพฒันำสินคำ้ของเรำ คือ
สินคำ้เคร่ืองปรับอำกำศท่ีใชก้บัสำรท ำควำมเยน็ชนิดใหม่ (R32) ซ่ึงจะช่วยลดผลกระทบต่อกำรท ำลำยชั้นโอโซน 
(Ozone Depletion) และผลกระทบต่อสภำวะโลกร้อน (Global Warming) 

2) ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มภำยใน เพ่ือใหส้ภำวะแวดลอ้มภำยในบริษทัมีควำมน่ำอยู ่และมีประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำน บริษทัจึงไดใ้หค้วำมส ำคญักบัระบบ 5 ส.ภำยใน มีกำรรณรงคใ์หพ้นกังำนทุกระดบัใหค้วำมส ำคญักบัเร่ือง
น้ี และในกำรด ำเนินงำนภำยในบริษทั เรำยดึหลกักำรท ำงำนท่ีเรียกวำ่ “หลกั 3 R” ซ่ึงประกอบดว้ย Reduce, Re-
use, และ Recycle  เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่เรำทุกคนในองคก์รจะมีกำรใชท้รัพยำกรอยำ่งรู้คุณค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 

ปี 2558 บริษทัมีรำยได ้8,140 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 10% ผลก ำไรสุทธิ 410 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 9% เติบโตคร้ังแรก
ในรอบ 4 ปี โดยในช่วงหลำยปีท่ีผำ่นมำ มีกำรลงทุนค่อนขำ้งมำกเพ่ือขยำยธุรกิจ ทั้งช้ินส่วนพลำสติกฉีดข้ึนรูป 
ช้ินส่วนโลหะแผน่ (SSMA) อลูมินมัคอนเดนเซอร์ (SCAN) เคร่ืองท ำน ้ ำร้อนและช้ินส่วน (SAWHA และ SAHP) 
ฉนวน (SFHI) และ แม่พิมพแ์ละช้ินส่วนพลำสติก (MSPC) ท ำใหบ้ริษทัมีสินคำ้ครบวงจรมำกข้ึน 

  



ส่วนที ่1 ส่วนที ่1 การประกอบธุรกิจ 
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1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท     

โครงสร้ำงกำรประกอบธุรกิจและกำรถือหุน้ของกลุ่มบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) สรุปตำม
แผนภำพ ไดด้งัน้ี   

 

 
 

 

 

SNC 



SNC 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

ปัจจุบนักลุ่มบริษทัมีการประกอบธุรกิจ  โดยแบ่งออกเป็น 4 สายผลิตภณัฑห์ลกัดงัน้ี 
2.1    ช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับยานพาหนะ 
2.2    ช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

2.2.1  ช้ินส่วนท่อทองแดง 
2.2.2  ช้ินส่วนโลหะแผน่ข้ึนรูป 
2.2.3  ช้ินส่วนพลาสติก 
2.2.4  อุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน  

2.3    รับจา้งผลิตและประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
2.4    การด าเนินงานอ่ืนๆ  

โดยในปี 2558  บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับยานพาหนะ ร้อยละ 11   ธุรกิจช้ินส่วนอุปกรณ์
ส าหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ร้อยละ 37   ธุรกิจรับจา้งผลิตและประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ร้อยละ 50  และการด าเนินงานอ่ืนๆ ร้อย
ละ 2   (อา้งอิงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 21 ส่วนงานด าเนินงาน) 

2.1 ช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศทีใ่ช้ส าหรับยานพาหนะ   

1) ลกัษณะผลติภัณฑ์ 
เป็นช้ินส่วนส าหรับเคร่ืองปรับอากาศภายในรถยนต ์โดยเป็นส่วนประกอบของท่อท่ีท ามาจากอลูมิเนียม น ามาข้ึน

รูปและประกอบเขา้กบัช้ินส่วนโลหะต่างๆ และประกอบเป็นชุดจ าหน่ายให้กบัผูป้ระกอบเคร่ืองปรับอากาศรายใหญ่ ซ่ึงจะ

ส่งมอบและจ าหน่ายใหแ้ก่โรงงานผูผ้ลิตรถยนตต์่อไป ตวัอยา่งของสินคา้ เช่น Inlet/Outlet Pipe Assembly, Header, Suction 

Pipe, Flange Inlet/Outlet, Pipe and Hose Assembly, Liquid Pipe, Pipe Assembly with Flange, Discharge Pipe, Insulator 

Pipe Assembly, Hose-Heather Assembly, Compressor Part โดยมีการเพ่ิมส่วนของผลิตภัณฑ์ในช้ินส่วน Plastic, Sheet 

Metal Fabrication และ Stamping โดยสามารถแบ่งสายผลิตภณัฑข์องกลุ่มธุรกิจรถยนตไ์ดด้งัน้ี 

1.   Machine Part 

 

ผลิตภณัฑ ์Machine Part เป็นการข้ึนรูปจากวตัถุดิบประเภทอลูมิเนียม, Extradition, Dai - Casting, ท่อแสตนเลส, 

เหลก็, ทองเหลือง โดยใชเ้ป็นส่วนประกอบส าหรับระบบปรับอากาศภายในรถยนต,์ ป๊ัมน ้ ามนัดีเซล คอมเพรสเซอร์และ

ช้ินส่วนยานยนต ์ โดยผลิตภณัฑ ์ Machine Part จะผลิตเพ่ือประกอบภายใน และส่งใหก้บักลุ่มลูกคา้ เช่น Valeo, Denso, 

Keihin, Hanon, Calsonic เป็นตน้ 



ส่วนที ่1 ส่วนที ่1 การประกอบธุรกิจ 
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Product Customer Car 

Connector 

Valeo Mitsubishi 

Denso Toyota 

Keihin Honda 

Calsonic Nissan, Isuzu 

Yoke SNSS Isuzu, GM 

2.  Aluminum Pipes 

 

ผลิตภณัฑใ์นกลุ่ม Aluminum Pipes เป็นการประกอบท่ออลูมิเนียมกบั Connector อลูมิเนียมโดยเป็นส่วนประกอบ

ของระบบปรับอากาศภายในรถยนต ์ซ่ึงส่งใหก้บัลูกคา้ Valeo, Denso, Hanon, Calsonic, Keihin 

Product Customer Car 

Pipe  Liquid Valeo Mitsubishi 

Pipe  Suction Denso Toyota 

Pipe  Discharge Hanon GM, Ford 

Pipe Inlet 
Calsonic Isuzu 

Pipe Outlet 

Pipe Ass’y Keihin Honda 

 

 

 



SNC 
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3.  Steel Pipes 

 

ผลิตภณัฑใ์นกลุ่ม Steel Pipes เป็นการประกอบท่อเหลก็กบั Bracket เหลก็ และมีการชุบผิว MF-Zn+3 และ EDP 

โดยเป็นส่วนประกอบของระบบระบายความร้อน กลุ่มลูกคา้หลกัคือ Denso, Calsonic, Hanon 

Product Customer Car 

Water Pipe 

Denso Toyota 

Calsonic Isuzu 

Hanon Ford 

4.  Hose Assembly 

 

เป็นการประกอบท่ออลูมิเนียมกบัสาย 

Hose ใชใ้นระบบปรับอากาศภายใน

รถยนต ์ผลิตในกลุ่มลูกคา้ Valeo ซ่ึงใชใ้น

รถยนต ์Mitsubishi Triton และ Pajero 

Sport และ Keihin ใหก้บัรถยนตรุ่์น New 

Civic 2016 

Product Customer Car 

Hose Discharge 
Valeo Mitsubishi, Nissan 

Hose Suction 

Keihin New Civic 2016 
Hose Liquid 
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5.  Plastic 

 

6. Stamping & Forging 

Metal Stamping เป็นส่วนประกอบของ Pipe Water และ Bracket ในระบบปรับอากาศรถยนต์ โดยมีการ

ขยายผลิตภณัฑไ์ปในช้ินส่วนอ่ืนๆ (แกนท่ีปัดน ้ าฝนในรถยนต)์ เป็นตน้  เช่น ชุด Viper 

  Pipe Water และ Bracket     Viper 

         

  

 

           

 

 

 

 

 

 

 ผลิตภณัฑ์ในกลุ่ม Plastic เป็นช้ินส่วน

รถยนต์ของกลุ่ม Honda, Suzuki 

และรถมอเตอร์ไซคก์ลุ่ม Honda, 

Yamaha, Kawasaki 

Product Customer Car 

Viper Denso Toyota 

Bracket Denso Toyota 

Honda (Zoomer - X ) SUZUKI (Eco - car )



SNC 
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Aluminum Stamping เป็นการขยายผลิตภัณฑ์ของ Stamping Process จาก  Metal เป็น Aluminum โดยน าไปใช้

ประกอบกบั  Evaporator และ Condenser ของระบบปรับอากาศรถยนต ์ 

                                        Side Plate EVA                                          Side Plate Ass’y 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Product Customer Car 

Side Plate EVA Keihin Honda / Mitsubishi 

Side Plate Ass’y Keihin Honda 
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กลุ่มช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศภายในรถยนต์ 

ลูกค้า ค่ายรถ ช่ือรุ่น ช้ินส่วนประกอบ 

Valeo  Group Nissan 

Mitsubishi 

Navara, Teana, Sunny  

Lancer, Triton, Pajero Sport 

ช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศรถยนต

ช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศรถยนต ์  

Calsonic Isuzu 

Ford 

D-Max 

Ranger 

ช้ินส่วน Intercooler, Compressor 

 ช้ินส่วน Intercooler 

 Isuzu 

Mitsubishi 

New D-Max 

New Triton 

ช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศรถยนต ์ 

ช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศรถยนต ์  

Keihin 

Keihin USA 

Keihin China 

Honda, Mitsubishi 

Mitsubishi 

Civic, Accord, CRV, New Triton ช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศรถยนต ์  

Denso Thailand Toyota  Vigo, Camry, Yaris ช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศรถยนต ์ 

และหมอ้น ้ า 

Delphi Isuzu D-Max ช้ินส่วนป๊ัมน ้ ามนัดีเซล 

Siam NSK Isuzu 

GM 

New D-Max 

New Colorado 

ช้ินส่วนแกนพวงมาลยั 

Hanon system 

Visteon India 

Ford 

Mazda 

GM 

New Ranger, Focus, Fiesta 

New BT50, Mazda 2, 3 

Optra 

ช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศรถยนต ์  

ช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศรถยนต ์  

ช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศรถยนต ์  

Sanden Ford (Export) KA ช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศรถยนต ์  

Subros Tata Xenon, CNC ช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศรถยนต ์  



SNC 
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Aluminum Forging ไดมี้การเร่ิมผลิตตั้งแต่ปี 2557 โดยในปัจจุบนั มีการผลิตช้ินส่วนน้ีให้กบับริษทั Keihin เพ่ือส่ง

ให ้Honda ทั้งในประเทศไทยและเพ่ิมส่งออกต่างประเทศ และผลิตช้ินส่วนใหก้บับริษทั Hanon เพ่ือใชก้บั Ford Pick-up. 

                     Header End                                      Flange 

                                        

 

2) การตลาดและการแข่งขัน 

ปริมาณการผลิตและจ าหน่ายรถยนตใ์นประเทศ ในช่วงปี 2547 – 2558 

 

         ท่ีมา : สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 

ก.   การตลาดของผลติภัณฑ์ 

ส่ิงท่ีบริษทัมุ่งเนน้ในการท าตลาด คือ การใหค้วามส าคญักบัคุณภาพสินคา้ และความพอใจของลูกคา้เป็นอนัดบัแรก 

จึงไดด้ าเนินกลยทุธ์ดา้นการตลาดมาอยา่งต่อเน่ือง คือ 
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ปริมาณ การผลิต

ปริมาณ การจ าหน่ายรถยนตใ์นประเทศ
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สราวธุ งา่มเข็มกลาง
SUPERVISOR ปรญิญาตรี

อายุงาน (ปี/เดอืน/วนั) 10/7/14

83%
90%

94%

85%

95%

90%
100%

92%

88%

75%

88%

1. Customer /
Product

2. Material

3. Machine

4. Jig & Mould

5. Quality
Control Tool

6. 5 S7. Document

8. Action Plan

9. MIS

10. Income
Per Head

11. Process
Flow Chart

กลยทุธ์ดา้นลูกคา้ภายนอก 

1. Quality First ค านึงถึงคุณภาพของสินคา้เป็นล าดบัแรก 
2. Differentiation สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการทุก

รูปแบบของสินคา้ 
3. Cost Effectiveness สร้างผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพในราคาท่ีลูกคา้สามารถซ้ือไปแข่งขนัได ้
4. Quick Response ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งรวดเร็ว 
5. Flexible Manufacturing system ปรับระบบการผลิตใหท้นัต่อสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  
6. Focus on Products and Stakeholders ใหค้วามส าคญักบัผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและผูมี้ส่วน

ไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้ม 
7. Service Mind มีจิตวญิญาณและความตั้งใจในเร่ืองการบริการ เพ่ือใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด 
8. การสร้างความเช่ือมั่นให้กับลูกค้า  ด้วยระบบบริหารการผลิต ทั้ งในด้านคุณภาพและ Capacity  ท่ี

สามารถรองรับ Order ของลูกคา้ได ้

 

กลยทุธ์การสร้างแรงจูงใจภายในองคก์ร 

1. การสร้างแรงจูงใจ โดยมุ่งเนน้ใหผ้ลตอบแทน เพ่ือสร้างแรงจูงใจใหก้บัพนกังานท่ีมีประวติั และผลการท างานท่ี
ดี โดยน าผลการประเมินผลทุกวนัมาใชใ้นการประเมินผลตอบแทนกลบัสู่พนกังาน 

2. สร้างแรงจูงใจ ใหก้บัผูบ้ริหารระดบักลาง MINI MD โดยมีผลตอบแทนตามผลงาน  และการวดัผลตาม KPI ของ
องคก์ร ส าหรับการประเมินผลพนกังานในระดบั  Operator  และ Supervisor 

3. การด าเนินการปรับปรุงพฒันาองค์กร  ผ่านกิจกรรม 5ส และ Zero Claim เพ่ือปลูกจิตส านึกให้กบัพนักงานใน
ดา้น 5ส, Safety และการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง โดยมุ่งเนน้ให้เกิดการแข่งขนัในดา้น 5ส, การค านึงถึง Safety และ
ดา้นคุณภาพภายในองคก์ร 

4. การประเมินผลดว้ย Radar Chart เพื่อประเมินความรู้ตามหลกัสูตรขององค์กรและ สมรรถนะ Competency คือ 
ความรู้ ทกัษะ และพฤตินิสัยท่ีจ าเป็นต่อการท างานของบุคคล ให้ประสบผลส าเร็จสูงกวา่มาตรฐานทัว่ไปแบ่งออกเป็น 2 
หมวดการประเมินผล 

      4.1.  ความรู้ (Knowledge) 9 Basic Needs 

       4.2.  สมรรถนะ (Competency) ในการปฏิบติังาน 
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5. ก าหนดใหพ้นกังานจดัท า Job Description ตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ TS16949 และก าหนดเป้าหมายรายได้
ต่อหวัในแต่ละวนั (Income per Head) ซ่ึงก าหนดใหมี้การวดัผลการท างานและสรุป Income per Head  ในแต่ละวนั  และการ
ตั้งเป้าหมาย Income per Head ต่อพนกังาน 

ส าหรับแผนการพฒันาบุคลากรในปี 2559  โดยมุ่งเน้นการสร้างบุคลากรและการพฒันาทกัษะในการปฏิบติังานท่ี

ตนเองรับผิดชอบ โดยการจดักลุ่มอบรมแบ่งตามทกัษะตามความสามารถ มีการประเมินผลหลงัการอบรมและการประเมิน 

OJT หน้างานเพ่ือหาต าแหน่งงานท่ีเหมาะสมให้กับพนักงานได้ใช้ความสามารถท่ีมีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือ

ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ   

ข.    สัดส่วนการจดัจ าหน่าย 

 

 

 

 

ในปี 2558  ยอดขายในกลุ่มธุรกิจรถยนต์น้ีมีการลดจากปี 2557  1.77%  โดยในปี 2559  คาดว่าน่าจะมียอดขาย 

เติบโต  10-14%  ซ่ึงเป็นผลมาจากการ Order จากประเทศจีนและอเมริกาของลูกคา้ KEIHIN  ส่วนยอดขายภายในประเทศยงั

คงท่ีเพราะ เน่ืองมาจากนโยบายการจดัเก็บภาษีตามค่า co2 จึงท าใหย้อดขายภายในประเทศชะลอตวั  

โดยผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรถยนตใ์นประเทศมีผลมาจาก 

1. ความมีเสถียรภาพในรัฐบาลและในนโยบายยงัคงไม่ชดัเจน 

2. การปรับลดราคาน ้ ามนัในตลาดโลก มีผลท าใหผู้บ้ริโภคพิจารณาใชร้ถยนตส่์วนตวัมากข้ึน 

3. นโยบายการปรับเพ่ิมภาษีตามค่าco2มีผลท าให้ราคารถยนตเ์พ่ิมข้ึน จึงท าให้ผูบ้ริโภคชลอการซ้ือรถยนต์
ภายในประเทศและหนัมาขบัรถยนตมื์อสองแทน 

 



ส่วนที ่1 ส่วนที ่1 การประกอบธุรกิจ 
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3) การจดัหาผลติภณัฑ์ 
     -   Machine Part         -   Aluminum Pipes 

              

PROCESS MACHINE

CUTTING CUTTING  M/C

LATHE SINGLE LATHE  M/C 

DRILLING MILLING M/C

FINISHING FINISHING MANUAL

WASHING WASHING ULTRASONIC  M/C

PACK PACKING MANUAL

PROCESS MACHINE

CUTTING CUTTING M/C

DEBURRING DEBURRING M/C

FORMING HU FORMING M/C

BENDING CNC BENDING M/C

WASHING WASHING ULTRASONIC  M/C

TEST LEAK TEST M/C

PACK -
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  -   Steel Pipe                 -HoseAssembly      

 

 

PROCESS MACHINE 

CUTTING CUTTING  M/C 

WASHING, 
DEBURRING DEBURRING  M/C 

    FORMING     
O - RING  1 FORMING  M/C 

    FORMING     
O - RING  2 FORMING  M/C 

BENDING CNC BENDING  M/C 

WASHING WASHING ULTRASONIC  M/C 

BRAZING - 

OUT SOURCE PLATING 

TEST JIG - 

PACKING - 

HOSE  
ASSEMBLY - 

LEAK TEST PRESSURRE  DROP 

PROCESS MACHINE 

CUTTING PIPE CUTTING M/C 

DEBURRING PIPE DEBURRING M/C 

    WASHING     
PIPE  1 WASHING ULTRASONIC  M/C 

OUT SOURCE  
TURNING NIPPLE CNC LATHE M/C 

    WASHING     
PIPE  2 WASHING ULTRASONIC  M/C 

BENDING PIPE BENDING  M/C 

 DRILLING &  
FINISHING CNC LTHE M/C 

  WASHING    
PIPE  3 WASHING ULTRASONIC  M/C 

 BRAZING UNION CUTTING  
INSULATOR BRAZING M/C, CUTTING M/C 

 BRAZING  
FLANGE BRAZING  M/C 

CUTTING HOSE CUTTING  M/C 
  WASHING    

PIPE  4 WASHING ULTRASONIC  M/C 

CRIMPING HOSE CRIMPING  M/C 

ASS'Y ORING &  
VALVE - 

AIR TEST AIR TEST M/C 

LEAK TEST LEAK TEST M/C 

HEATING OVEN M/C 

FINAL &  
PACKING - 
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                   ก าลงัการผลิตปี 2558 

 

 Note :  

1. Production Capacity is estimated based on 8 hours / shift :  2 Shift / day :   25 days / month 

2. Current capacity used 60-65% 

 

2.2 ช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองท าความเยน็ 

2.2.1   ช้ินส่วนท่อทองแดง    

ในปัจจุบนัช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองท าความเยน็ท่ีท าดว้ยทองแดง ยงัไม่มีวตัถุดิบชนิดใดท่ีมีคุณสมบติัในการ

ใชง้านท่ีจะน ามาทดแทนทองแดงได ้100 %  ดงันั้นช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองท าความเยน็ จึงยงัคงใชท่้อทองแดงเป็น

ช้ินส่วนหลกั แต่ปัจจุบนัก็มีบริษทั(ลูกคา้)ไดพ้ยายามพฒันาเร่ืองโลหะท่ีจะน ามาทดแทนทองแดงอยู ่
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1)  ลกัษณะผลติภัณฑ์  

ช้ินส่วนท่ีใชใ้นเคร่ืองปรับอากาศ ท่ีท าดว้ยท่อทองแดง (Copper Pipe)  ท่ีบริษทัผลิตประกอบดว้ย 

1) Inlet pipe ,Outlet pipe ,Header pipe  
ส าหรับเช่ือมต่อ Condenser 

        

   

 

2) Suction pipe , Discharge pipe ส าหรับ
เช่ือมต่อ Compressor และ Condenser        
เขา้ดว้ยกนั 

 

3) Accumulator ใชส้ าหรับเป็นท่อพกัแรงดนั 

 

4) Strainer ใชส้ าหรับกรองเศษผงในระบบ เพื่อ
ป้องกนัการอุดตนัภายในระบบ 

 

5) U-Bend ส าหรับเช่ือมต่อ Condenser หรือ
คอยลร้์อน                     

  

6) Capillary Tube Ass’y.  ใชเ้ป็นท่อลดแรงดนั
ในระบบ 

 



ส่วนที ่1 ส่วนที ่1 การประกอบธุรกิจ 
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7) Pipe Connector ( Pipe Kit) ใชส้ าหรับการติดตั้ง เพ่ือเช่ือมระบบ Indoor และ Outdoor 

 

 

นอกจากน้ีบริษทัยงัผลิตช้ินส่วนท่ีท าจากทองแดงท่ีน ามาประกอบเป็นคอมเพรสเซอร์ เช่น  Suction Pipe, Muffler 

Pipes, Oil Pipe, Discharge Pipe , Discharge Tube , Outer Pipe , Dis Pipe , Suc Pipe , Pro Pipe, etc. 

 

 

ปัจจุบนับริษทั มีการพฒันาช้ินส่วนทองแดงเพ่ือลดตน้ทุนวตัถุดิบร่วมกบัลูกคา้ โดยใชเ้หลก็ชุบทองแดง หรือ

อลูมิเนียมเช่ือมต่อทองแดงมาผลิตเป็นช้ินส่วน Compressor  เช่น Inlet Tube , Outer Pipe , Dis Joint Pipe , Inlet Pipe Ass’y  

เป็นตน้ 
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                               เหลก็ชุบทองแดง                             อลูมิเนียมเช่ือมต่อทองแดง 

นอกจากน้ีทางบริษทัอยูร่ะหวา่งการพฒันากระบวนการชุบทองแดง ให้สามารถชุบเฉพาะต าแหน่ง  (พ้ืนท่ี)  ท่ี

ตอ้งการ เพ่ือลดขั้นตอนในการเจียรผิว ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายสูงและใชเ้วลาในการผลิตมาก  ซ่ึงผลจากการพฒันากระบวนการน้ี จะ

สามารถท าใหล้ดตน้ทุนการผลิตลงได ้และปัจจุบนัมีลูกคา้อีกหลายๆบริษทัใหค้วามสนใจ 

2)  การตลาดและการแข่งขัน 

กลุ่มลูกคา้ช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศ  ประกอบดว้ย 

1) กลุ่มลูกคา้จากประเทศญ่ีปุ่น เช่น Daikin, Mitsubishi, Fujitsu, Sharp, Panasonic, MACO, MACOT, Hitachi, 
Toshiba Carrier, Fujitsu General, Sanyo  
2)  กลุ่มลูกคา้จากประเทศเกาหลี LG, Samsung  

3)  กลุ่มลูกคา้จากประเทศจีน เช่น Haier 

4)  กลุ่มลูกคา้ท่ีบริษทัส่งออกไปต่างประเทศ ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น  ตะวนัออกกลาง ยโุรป และอเมริกา 

ทั้งน้ีช่องทางการจดัจ าหน่ายของบริษทัมีทั้งผลิตช้ินส่วนส่งไปยงัโรงงานผูผ้ลิตเคร่ืองปรับอากาศโดยตรง เพ่ือให้

ลูกคา้น าไปประกอบกบัช้ินส่วนภายในโรงงานของลูกคา้ผลิตเป็นสินคา้ของลูกคา้เอง  ผลิตและใชป้ระกอบในสายการผลิต 

OEM แลว้ส่งต่อไปยงัลูกคา้  ตลอดจนผลิตและส่งออกโดยตรงไปยงัต่างประเทศ 

กลุ่มลูกคา้ช้ินส่วนคอมเพรสเซอร์ส่วนใหญ่จะเป็นลูกคา้ท่ีผลิตคอมเพรสเซอร์ เพ่ือส่งมอบใหก้บัโรงงานผูผ้ลิต

เคร่ืองปรับอากาศ  เคร่ืองท าความเยน็ ท่ีมีการจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ  อาจกล่าวไดว้า่ผูผ้ลิตคอมเพรสเซอร์

หลกัในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ของบริษทัฯ เกือบทั้งส้ิน ประกอบดว้ย  Siam Compressor , Hitachi Compressor , 

Kulthorn Kirby, Emerson , TCFG , Kulthorn Premier , Daikin , LG  นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดเ้ตรียมการส าหรับการผลิต

ใหก้บัตลาดต่างประเทศเพ่ิมเติมดว้ย 

อตัราการขยายตวัและการเจริญเติบโตของธุรกิจช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศมีอตัราการขยายตวัเติบโตควบคู่ไปกบัการ

เติบโตของลูกคา้และเศรษฐกิจ และ บริษทัฯไดมี้การลงทุนในส่วนของโรงงานและเคร่ืองจกัรเพ่ิมข้ึน โดยมีการปรับปรุง

สายการผลิตใหม่แตกออกเป็นธุรกิจขนาดยอ่ม (SMEs)  เพ่ือรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี รวมทั้งมีการยา้ยฐานการผลิตใหม่ 

ให้เหมาะสม และสามารถรองรับการเจริญเติบโตในการเขา้สู่ AEC ในปี 2559  ขณะเดียวกันในส่วนของอุตสาหกรรม
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คอมเพรสเซอร์มีการเจริญเติบโตควบคู่ไปกบัอุตสาหกรรมเคร่ืองท าความเยน็ ทั้งในส่วนของเคร่ืองปรับอากาศ ตูเ้ยน็ ตูแ้ช่

อาหาร  

3)  การจดัหาผลติภณัฑ์ 

ก  กรรมวธีิการผลติ 

- ช้ินส่วนอุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ 

วตัถุดิบ  ขบวนการแปรรูป  สินคา้  ลูกคา้ 

ทองแดง 

 

ตดั 

ดดั 

ข้ึนรูป 

เช่ือม 

บรรจ ุ

 

Inlet 

Out Let 

Suction 

Dis.charge 

Accumulater 

U-ben 

ect. 

 

Daikin 

Mitsubishi 

Fujitsu 

Sharp 

Panasonic 

MACO, MACOT 

LG, Samsung 

Haier   

ect. 
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- ช้ินส่วนอุปกรณ์คอมเพรสเซอร์ 

วตัถุดิบ  ขบวนการแปรรูป  สินคา้  ลูกคา้ 

ทองแดง 

เหลก็ 

 ตดั 

ดดั 

ข้ึนรูป 

เช่ือม 

ตรวจสอบ 

บรรจ ุ

 Suction Pipe 

Muffler Pipe 

Oil Pipe 

Discharge Pipe 

Inlet Tube 

Dis Joint Pipe 

 Siam Compressor 

Hitachi Compressor, 

Kulthorn kirby, Fujitsu, 

Copeland ,  Daikin , 

LG ,Kulthorn Pemier 

etc. 

   

 

บริษทัมีการสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ีเป็นทองแดงทั้ งในประเทศ และต่างประเทศจากผูผ้ลิตโดยตรงเขา้มาท่ีโรงงาน แลว้

น าไปเขา้สู่กระบวนการผลิตตามขั้นตอนของแต่ละช้ินส่วนตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงเป็นไปตามระบบคุณภาพ ISO 

เพ่ือให้ไดสิ้นคา้มีมาตรฐานตรงตามขอ้ก าหนดของลูกคา้ แลว้จึงส่งมอบให้ลูกคา้ต่อไป (ตามผงัการผลิต)ปัจจุบนับริษทัมี

โรงงานท่ีผลิตช้ินส่วนอยู่ท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ  และจงัหวดัระยอง  ส่งผลให้มีก าลงัการผลิตหลายลา้นช้ินต่อปี  ซ่ึง

โรงงานส่วนใหญ่สามารถผลิตช้ินส่วนทดแทนกนัได ้ทั้งยงัสามารถเพ่ิมก าลงัการผลิตโดยการปรับชัว่โมงการท างานตาม

ความตอ้งการของลูกคา้ 

ข   ด้านวตัถุดบิ 

วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตส่วนใหญ่จะเป็นมาตรฐานท่ีลูกคา้เป็นผูก้  าหนด  และโรงงานผูผ้ลิตวตัถุดิบเป็นโรงงานท่ีได้

มาตรฐานผ่านการรับรองจากลูกคา้ทั้งส้ิน ซ่ึงระยะเวลาในการส่งมอบหลงัจากรับค าสัง่ซ้ือประมาณ 2 สัปดาห์  บริษทัมีการ

สั่งซ้ือทองแดงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ (ประเทศจีน) ทั้งน้ีเป็นไปตามท่ีตกลงไวก้บัลูกคา้ เพ่ือให้ไดว้ตัถุดิบท่ีดีมี

คุณภาพในระดบัตน้ทุนท่ีเหมาะสม โดยราคาท่ีท าการซ้ือขายเป็นไปตามท่ีบริษทัไดก้ าหนดกบัลูกคา้ไวแ้ลว้  

ค   ด้านเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์การผลติ 

เคร่ืองจักรหลักท่ีใช้ในสายการผลิต ได้แก่ เคร่ืองตัดCNC, เคร่ืองเจาะ, เคร่ืองดัดCNC, เคร่ืองป๊ัมข้ึนรูปCNC, 

เคร่ืองกลึงCNC,เคร่ืองเช่ือมอตัโนมติั,โต๊ะเช่ือมประกอบซ่ึงบริษทัมีแผนจะน าระบบอตัโนมติัมาใชม้ากข้ึน ในอนาคตโดย

เคร่ืองจกัรในแต่ละขั้นตอนการผลิตเป็นเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั นับตั้งแต่กระบวนการตดั ดดัข้ึนรูป และเช่ือม  ซ่ึงส่วนใหญ่

บริษทัสั่งโดยตรงจากผูผ้ลิตและมีตวัแทนจ าหน่ายในประเทศไทย เพ่ือป้องกนัเร่ืองระบบการดูแล บ ารุงรักษา และบริการ 

ทั้ งน้ียงัมีเคร่ืองจกัรบางส่วนท่ีบริษทัจัดสร้างข้ึนเอง รวมถึงบริษทัมีระบบการดูแล บ ารุงรักษาเชิงป้องกัน เพ่ือป้องกัน



ส่วนที ่1 ส่วนที ่1 การประกอบธุรกิจ 
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เคร่ืองจกัรช ารุดในขณะผลิตสินคา้  นอกจากน้ีเคร่ืองจกัรในกลุ่ม SNC เป็นเคร่ืองจกัรจากผูผ้ลิตรายเดียวกนั สามารถใชง้าน

ทดแทนกนัได ้เพ่ือให้มีความยืดหยุ่นในการผลิต   ส าหรับอุปกรณ์การผลิตอ่ืนๆ เช่น แม่พิมพ ์Jig Fixture บริษทัมีแผนก

จดัท าอุปกรณ์การผลิตไวค้อยสนบัสนุนกนัเองในแต่ละโรงงาน 

2.2.2  ช้ินส่วนโลหะแผ่นขึน้รูป  

1)   ลกัษณะผลติภัณฑ์ 

บริษทัมีการผลิตช้ินส่วนอุตสาหกรรมข้ึนรูปโลหะ โดยโรงงานสามารถผลิตไดท้ั้งท่ีจงัหวดัสมุทรปราการและ

จงัหวดัระยอง   ลูกคา้หลกัของบริษทัในส่วนของช้ินส่วนโลหะแผน่ข้ึนรูปในเคร่ืองปรับอากาศ  เช่น Daikin, Mitsubishi,  

LG, Siam Compressor,  Other 

    

2)   การตลาดและการแข่งขัน 

ดว้ยการรักษามาตรฐานทั้งดา้นคุณภาพ การส่งมอบ และการบริการท่ีดี   ท าใหไ้ดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้ทั้งราย

เก่าและรายใหม่ ในการมอบหมายงานผลิตใหเ้พ่ิมมากข้ึน  ทั้งน้ีบริษทัมองวา่คู่แข่งของบริษทัก็คือลูกคา้  บริษทัจึงตอ้งผลิต

ใหดี้กวา่  ถูกกวา่ และเร็วกวา่ส่ิงท่ีลูกคา้ท าอยู ่  และดว้ยความเป็น SNC Super Store มีการผลิตท่ีครบวงจร มีระบบ MINI 

MD บริการลูกคา้ตลอดเวลา จึงสามารถช่วยแบ่งเบาภาระดา้นการจดัซ้ือใหก้บัลูกคา้ได ้ ส่งผลใหบ้ริษทัมีการเจริญเติบโต

ควบคู่ไปกบัลูกคา้มาโดยตลอด 

3)   การจดัหาผลติภณัฑ์ 

ก  กระบวนการผลติ    

 

 

 

วตัถุดิบ Turrent Punch
(Sheet) Stamping Press

Bending Ass'y Painting Packing Customer
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ข   ด้านวตัถุดบิ 

วตัถุดิบท่ีบริษทัน ามาใชใ้นการผลิตทั้งหมดจะเป็นไปตามตามท่ีลูกคา้ก าหนด ทั้งดา้นคุณภาพ ราคา และแหล่งผลิต 

ส่วนใหญ่วตัถุดิบจะเป็นแบบมาตรฐานท่ีใชอ้ยูใ่นอุตสาหกรรมทัว่ไป ส าหรับแหล่งผลิตส่วนใหญ่จะน าเขา้จากต่างประเทศ 

ทั้งญ่ีปุ่น จีน และเกาหลี ซ่ึงเป็นไปตามท่ีลูกคา้ก าหนดไว ้เร่ืองราคาของวตัถุดิบท่ีน ามาใชผ้ลิตก็ไดมี้การตกลงกนัไวแ้ลว้กบั

ลูกคา้ ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัการขาดทุนจากราคาวตัถุดิบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

ค   ด้านเคร่ืองจกัร 

เน่ืองจากบริษทัมีนโยบายเป็น Super Store เพราะฉะนั้นบริษทั จึงมีเคร่ืองจกัรท่ีไดม้าตรฐาน มีความทนัสมยั ตลอด

ทั้งวิธีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ เคร่ืองจกัรท่ีบริษทัใชผ้ลิตอยูไ่ม่วา่จะเป็นเคร่ืองกลึง เคร่ืองดดั เคร่ืองป๊ัม ลว้นเป็นเคร่ืองท่ี

ควบคุมดว้ยระบบ CNC ทั้งส้ิน และเคร่ืองแต่ละขบวนการผลิตก็ยงัสามารถใชท้ดแทนกนัไดอี้กดว้ย ทั้งน้ีเพ่ือใหผ้ลิตสินคา้

ท่ีมีคุณภาพในตน้ทุนท่ีต ่า นอกจากน้ีบริษทัยงัมีการจดัท า Spare Part  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และแผนซ่อมบ ารุงประจ าปี ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัเคร่ืองจกัรเสีย และให้สามารถใชง้านไดย้าวนานท่ีสุด เพ่ือตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ 

ง   ด้านบุคลากร 

เน่ืองจากบริษัทมีนโยบายเป็น Super Store และการบริหารงานแบบระบบ Mini MD เพราะฉะนั้ นบริษัท จึงมี

แนวทางในการพฒันาคนดว้ยการให้ความรู้ทั้ งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพ่ือให้สามารถท างานทดแทนกันได้โดย



ส่วนที ่1 ส่วนที ่1 การประกอบธุรกิจ 
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มุ่งเน้นความรู้ทางด้าน 9 Basic needs.เป็นหลกัและมีการตรวจประเมินเพื่อวดัความรู้ความสามารถทุกๆเดือนเพื่อให้

พนกังานเกิดความกระตือรือลน้เพ่ือท่ีจะพฒันาตนเองใหมี้รายไดท่ี้ดี 

 

2.2.3   ช้ินส่วนพลาสตกิ (Plastic)  

1) ลกัษณะผลติภัณฑ์ 

เป็น ช้ิน ส่วนพลาสติก ซ่ึงผ ลิตโดยระบบ INJECTION MOULDING  เพื่ อน าไปใช้ในการประกอบเป็น 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เช่น ตูเ้ยน็ พดัลม เคร่ืองปรับอากาศ  เป็นตน้ 

2)  การตลาดและการแข่งขัน 

ลูกคา้หลกัของบริษทั เช่น Sharp,  Mitsubishi,  Toshiba,  Daikin  ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตชั้นน าในธุรกิจเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  แมว้า่

ธุรกิจในกลุ่มน้ีจะมีการแขง่ขนัสูง แต่บริษทัสามารถเพ่ิมค าสัง่ซ้ือช้ินงานใหม่ๆ จากลูกคา้ไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง จากการท่ีบริษทั

รักษาระดบัคุณภาพของสินคา้  ตน้ทุน และการส่งมอบท่ีตรงเวลา (QCD : Quality Cost Delivery) นอกจากน้ีบริษทัได้

ลงทุนใน Software ท่ีช่วยในการปรับปรุงและวเิคราะห์ปัญหาของแม่พิมพท่ี์ใชใ้นขบวนการผลิต ซ่ึงตอบโจทยใ์หก้บัลูกคา้ 

ในการมีส่วนร่วมพฒันาสินคา้ และการลดตน้ทุน 

บริษทัมีนโยบายในการสร้างความพึงพอใจใหลู้กคา้โดยใชห้ลกัการ SNC ONE STOP SERVICE โรงงานผลิต

ช้ินส่วนพลาสติกจึงเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการผลกัดนันโยบายดงักล่าว โดยสร้างความพึงพอใจในความความสะดวกและ

ประหยดัเวลา ใหก้บัลูกคา้ เม่ือมาติดต่อซ้ือช้ินส่วนกบั SNC แลว้จะไดช้ิ้นส่วนเพ่ือประกอบเป็นผลิตภณัฑ ์ทั้งช้ินส่วนโลหะ

และพลาสติกในคราวเดียวกนั 

3)   การจดัหาผลติภณัฑ์ 

ก   ด้านวตัถุดบิ 

วตัถุดิบท่ีใช ้คือ เม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ เช่น  ABS, PP, PSGP, PSHI, PE, AS เป็นตน้ โดยลูกคา้จะเป็นผูก้  าหนด

ชนิดและเกรดต่างๆ ของวตัถุดิบตามลกัษณะของงาน เพ่ือรักษาคุณภาพและราคา  วตัถุดิบท่ีใช ้ส่วนใหญ่สามารถผลิตไดใ้น

ประเทศ  มีเพียงวตัถุดิบชนิดพิเศษบางชนิดท่ีตอ้งสั่งจากต่างประเทศ โดยราคาของวตัถุดิบจะข้ึน-ลง ตามราคาตลาด แต่

ลูกคา้จะน าจ านวนการใชไ้ปตกลงกบัผูผ้ลิตและยืนยนัราคาเป็นไตรมาส ซ่ึงถา้มีการปรับเปล่ียนจะแจง้ล่วงหน้าเพ่ือปรับ

ราคาของช้ินงานตามราคาวตัถุดิบท่ีเปล่ียนแปลงไป  ท าใหบ้ริษทัไม่ตอ้งรับภาระความเส่ียงทางดา้นราคาของวตัถุดิบ 
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ข   ด้านเคร่ืองจกัร 

เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตพลาสติกเป็นเคร่ืองจกัรใหม่จากต่างประเทศซ่ึงท่ีมีเทคโนยกีารผลิตสูง การท างานรวดเร็ว

และประหยดัพลงังาน ดงันั้น บริษทัจึงมีความเช่ือมัน่ในประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองจกัรเป็นอยา่งมากตลอดจน

วธีิการบริหารจดัการในการบ ารุงรักษา ท าใหเ้คร่ืองจกัรสามารถใชง้านไดดี้และมีประสิทธิภาพ  

2.2.4  อุปกรณ์แลกเปลีย่นความร้อน (Heat Exchanger)  

2.2.4.1 อุปกรณ์แลกเปลีย่นความร้อน (Heat Exchanger ทีท่ าจากทองแดง) 

1) ลกัษณะผลติภัณฑ์ 
ภายในเคร่ืองท าความเยน็ภายในบา้นหรือภายในตวัอาคาร จะมีช้ินส่วนหลกัในการถ่ายเทความร้อนหรือ “คอยล”์ 

(Heat Exchanger) ซ่ึงมีทั้งคอยลเ์ยน็และคอยลร้์อน ท าหนา้ท่ีส่งผา่นและแลกเปล่ียนความเยน็หรือความร้อนภายในตวั

เคร่ืองปรับอากาศ โดยทัว่ไปโครงสร้างของคอยลจ์ะประกอบไปดว้ย 3 ส่วนดว้ยกนัคือ 

ก) แผน่อลูมิเนียมข้ึนรูป (Aluminum Fin) ท าหนา้ท่ีเป็นแผน่ครีบแลกเปล่ียนความร้อนระหวา่งอากาศภายนอกกบัน ้ ายา
ท าความเยน็ท่ีไหลอยูใ่นท่อทองแดง 
ข) ท่อทองแดงดดั (Hairpin) ท าหนา้ท่ีเป็นเสน้ทางการไหลของน ้ ายาท าความเยน็เพ่ือใหเ้กิดกลไกการแลกเปล่ียนความ
ร้อนกบัอากาศภายนอก 
ค) แผน่ประกบขา้ง (Side Plate) ท าหนา้ท่ีประกบแผน่อลูมิเนียมและท่อทองแดงเขา้ดว้ยกนั และใชเ้ป็นตวักลางในการ
จบัยดึตวัคอยลเ์ขา้กบัโครงสร้างอ่ืนๆ ของเคร่ืองปรับอากาศ 

ซ่ึงบริษทัมีการผลิตช้ินส่วนหลกัทั้ง 3 ส่วน และน ามาประกอบข้ึนเป็นคอยลเ์ยน็และคอยลร้์อนเพื่อใชใ้น

กระบวนการผลิตเคร่ืองปรับอากาศต่อไป 

2) การตลาดและการแข่งขัน 
เน่ืองจากลูกคา้มีการผลิตคอยลใ์ชเ้องส่วนหน่ึงและซ้ือมาจากผูผ้ลิตคอยลอี์กส่วนหน่ึง ท าใหบ้ริษทัตอ้งแข่งขนักบั

ลูกคา้และผูผ้ลิตคอยลร์ายอ่ืน อยา่งไรก็ดีบริษทัยงัคงมีขอ้ไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุนท่ีถูกกวา่ คู่แข่งอยูพ่อสมควร  เน่ืองจากงาน

คอยลเ์ป็นงานท่ีบอบบางจึงมีตน้ทุนการขนส่งสินคา้ค่อนขา้งสูง ซ่ึง บริษทัเนน้ผลิตคอยลเ์พื่อใชป้ระกอบเคร่ืองปรับอากาศ

เอง โดยการผลิตกวา่ 90% เป็นการผลิตเพื่อใชใ้น เคร่ืองปรับอากาศแบบติดหนา้ต่าง (Window Type Air-Conditioner) ของ

ลูกคา้ Fujitsu General ท่ีบริษทัประกอบ OEM ให ้ ท่ีเหลือจะเป็นการผลิตเพื่อใชป้ระกอบเป็นเคร่ืองปรับอากาศท่ีบริษทั

ประกอบและจ าหน่ายออกไปยงัลูกคา้ต่างประเทศโดยตรง (ลูกคา้กลุ่ม ODM) และเป็นการผลิตเพ่ือจ าหน่ายในรูปแบบ ของ

อุปกรณ์แลกเปล่ียน ความร้อนไปยงัผูผ้ลิตเคร่ืองปรับอากาศท่ีอยูภ่ายในประเทศ 

เน่ืองจากอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนของบริษทั เกือบทั้งหมดเป็นการผลิตเพ่ือใชใ้นเคร่ืองปรับอากาศท่ีบริษทั

ประกอบเองเป็นหลกั ดงันั้นสภาวะการแข่งขนัจะเป็นไปในลกัษณะของการแข่งขนักบัลูกคา้ กล่าวคือ ถา้บริษทัสามารถ

ควบคุมตน้ทุนการผลิตใหต้ ่ากวา่ท่ีลูกคา้ผลิตเองได ้ ลูกคา้ก็จะยงัคงใหค้วามไวว้างใจ ใหบ้ริษทัผลิตเพื่อใชใ้น
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เคร่ืองปรับอากาศของลูกคา้ต่อไป ซ่ึงบริษทัไดมี้กิจกรรมและแผนงานในการควบคุมและปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต

อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือรักษาขีดความสามารถในการแข่งขนัเอาไว ้

3) การจดัหาผลติภณัฑ์ 

ก      กรรมวธีิการผลติและก าลงัการผลติ 

อะลูมิเนียมแผน่ทั้งแบบไม่เคลือบสี (Bare Fin), เคลือบสารสีฟ้า (Blue Fin) หรือสีต่าง ๆ ตามท่ีลูกคา้ ตอ้งการและ

น ามาข้ึนรูปดว้ยเคร่ืองป๊ัมข้ึนรูปอะลูมิเนียม (Fin Press) ตาม pattern ท่ีลูกคา้ก าหนด 

ท่อทองแดง ประเภทท่อมว้น โดยน ามาผา่นขั้นตอนการตดัและดดัตามความยาวท่ีตอ้งการ ดว้ยเคร่ือง ตดัและดดัท่อ 

(Hairpin Bender) น าอะลูมิเนียมท่ีผา่นการข้ึนรูปเรียบร้อยดว้ยเคร่ืองป๊ัมอะลูมิเนียม (Fin  Press) มาร้อยดว้ยท่อทองแดง 

(Hairpin Tube) ท่ีตดัไวแ้ลว้ดว้ยเคร่ืองตดัและดดัท่อ (Hairpin Bender)  ขนาดของตวัคอยลจ์ะถูกตั้งไวด้ว้ยโตะ๊ร้อยคอยล์

ดว้ยกระบวนการร้อยท่อ (Insert Hairpin) น าคอยลท่ี์ ไดด้งักล่าวไปเขา้เคร่ืองอดัแน่น (Expander Machine) เพื่ออดั

คอลยใ์หแ้น่นและไดข้นาดตรงตามขอ้ก าหนด หลงัจากนั้นน าคอยลไ์ปผา่นตูอ้บร้อน (Dry oven) เพ่ือขจดัน ้ ามนัท่ีมาจาก

กระบวนการก่อนหนา้ดว้ยอุณหภูมิประมาณ 160 oC เป็นเวลา 5 นาที และต่อดว้ยกระบวนการประกอบคอยล ์ (Coil 

Assembly) ดว้ยการเช่ือม U-pipe และท่อเฮดเดอร์ (Header) ดว้ยเคร่ืองเช่ือมอตัโนมติัหรือเช่ือมดว้ยมือ (Auto/ Manual 

Brazing) โดยทุกกระบวนการผลิตคอยลต์ั้งแตเ่ร่ิมตน้จนส้ินสุดกระบวนการจะตอ้งผา่น ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพท่ีมี

มาตรฐานและตรงตาม Spec ของลูกคา้  

ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลางท่อทองแดง ก าลงัการผลิตต่อเดือน (ช้ิน) 

7.00 mm 20,000 

7.94 mm 40,000 

9.53 mm 60,000 

รวม 120,000 

ข      การจดัหาวตัถุดบิ 

วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตส่วนใหญ่จะเป็นมาตรฐานตามขอ้ก าหนด ของโรงงานผูผ้ลิตวตัถุดิบเป็นหลกัและยงัตอ้ง

ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่างๆท่ีทางโรงงานผูผ้ลิตไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานสากล โดยระยะเวลาในการผลิตพร้อมส่งมอบจะ

ใชเ้วลาประมาณ 1-2 สปัดาห์ และ 4-5 สปัดาห์ส าหรับอะลูมิเนียมข้ึนอยูก่บัความยากง่ายของการผลิตวตัถุดิบ ส าหรับท่อ

ทองแดงบริษทัเลือกซ้ือจากผูผ้ลิตท่อทองแดงรายใหญ่ในประเทศเป็นหลกั ส่วนอลูมิเนียมน าเขา้มาจากประทศจีน ซ่ึงทาง

บริษทัจะเป็นผูค้วบคุมวนั เวลา จ านวน ท่ีตอ้งการใหก้บัผูผ้ลิตวตัถุดิบเพ่ือใหผู้ผ้ลิตส่งมอบตามก าหนด สถานการณ์ในอดีต
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จนถึงปัจจุบนั ราคาวตัถุดิบมีการผนัผวนเป็นอยา่งมากและเปล่ียนแปลงค่อนขา้งเร็ว อีกทั้งแผนการผลิตของลูกคา้ก็ยงัคงมี

การปรับเปล่ียนอยูต่ลอดเวลา เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม ทางบริษทัไดท้ าการตกลงกบัลูกคา้และผูผ้ลิตวตัถุดิบใน

ระบบการซ้ือและขาย เช่น ทางบริษทัไดท้ าการตกลงกบับริษทัลูกคา้ในเร่ืองการขายสินคา้ จะใชร้าคาขายท่ีเป็นค่าเฉล่ียของ

ราคาซ้ือทองแดง 2 เดือนยอ้นหลงัมาขายในเดือนปัจจุบนั ซ่ึงในลกัษณะเดียวกนัทางบริษทัก็จะท าการตกลงกบัทางผูผ้ลิต

ทองแดงวา่เราจะท าการซ้ือทองแดงในราคาเฉล่ียยอ้นหลงั 2 เดือนเช่นกบัเพ่ือลดอตัราความเส่ียงทางดา้นราคาการซ้ือขายได้

มากข้ึน 

ค ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

วตัถุดิบท่ีใชป้ระกอบเป็นอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน โดยส่วนใหญ่จะประกอบดว้ย เหลก็ ทองแดง และ

อลูมิเนียม ซ่ึงวตัถุดิบท่ีเหลือใชจ้ากกระบวนการผลิตจะถูกจ าหน่ายออกไปยงัผูรั้บซ้ือเศษวสัดุเพ่ือน ากลบัไปยงัโรงงาน

ผูผ้ลิตวตัถุดิบเหล่านั้นท าการ Recycle  ดงันั้นผลกระทบโดยตรงต่อส่ิงแวดลอ้ม จึงมีอยูน่อ้ยมาก ในขณะเดียวกนัโรงงานท่ี

แหลมฉบงั ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรม จะตอ้งท าการตรวจวดัน ้ าท้ิง การปล่อยก๊าซ ต่างๆ ออกจากบริษทั และรายงาน

ใหท้างการนิคมอุตสาหกรรมทราบทุกเดือน ซ่ึงบริษทัก็สามารถควบคุมค่าต่างๆทางส่ิงแวดลอ้มไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.2.4.2 อุปกรณ์แลกเปลีย่นความร้อน (Heat Exchanger ทีท่ าจากอลูมเินียม) 

1) ลกัษณะผลติภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศส าหรับท่ีอยูอ่าศยั  เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีขนาดค่อนขา้งใหญ่ในประเทศไทย  และ

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน)  ก็ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนต่างๆ ท่ีใชใ้นเคร่ืองปรับอากาศส าหรับท่ีอยูอ่าศยั

เป็นหลกั  หน่ึงในอุปกรณ์ส าคญัในเคร่ืองปรับอากาศก็คือ  เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน   (Heat Exchanger) ซ่ึงใน

เคร่ืองปรับอากาศ  1  ชุด  จะประกอบดว้ย  เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน  2  ตวั ดว้ยกนั  คือ  คอยลเ์ยน็  (Evaporator) และ

คอยลร้์อน (Condenser) 

ในปัจจุบนั  คอยลร้์อน (Condenser )  ท่ีใชก้นัอยูใ่นระบบเคร่ืองปรับอากาศส าหรับท่ีอยูอ่าศยัจะเป็นแบบท่อทองแดง

ติดดว้ยแผน่ครีบระบายความร้อนอลูมิเนียม  (Aluminum  Fin-Copper  Tube  Type,  F&T  Type) (ดูรูปประกอบ)  เป็นส่วน

ใหญ่  ในขณะท่ี  Aluminum  Condenser  ซ่ึงใชก้นัอยา่งแพร่หลายในระบบ เคร่ืองปรับอากาศส าหรับรถยนต ์  ยงัไม่ได้

ถูกน ามาใชใ้นระบบเคร่ืองปรับอากาศส าหรับท่ีอยูอ่าศยัมากนกั 
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จากปัญหาราคาทองแดงในตลาดโลกท่ีผนัผวนค่อนขา้งมากในช่วง  5 - 6  ปีท่ีผา่นมา  ประกอบกบัความตอ้งการ

เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพในการประหยดัพลงังานท่ีสูงข้ึน  ท าใหแ้นวโนม้ท่ีผูผ้ลิตเคร่ืองปรับอากาศส าหรับท่ีอยู่

อาศยัจะหนัมาพฒันาผลิตภณัฑข์องตนโดยใช ้ Aluminum  Condenser  แทน   F&T  Condenser  จึงมีมากข้ึนเป็นล าดบั 

บริษทั  เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั  (มหาชน)  ไดเ้ลง็เห็นถึงแนวโนม้ของตลาดดงักล่าว  จึงไดล้งทุนก่อตั้งบริษทั  

เอส เอน็ ซี ครีเอติวต้ีิ แอนโทโลจี จ ากดั (SCAN)  ข้ึน ท่ีพ้ืนท่ีของบริษทัฯ  ท่ีจงัหวดัระยอง เพ่ือผลิตและจ าหน่าย  Aluminum  

Condenser  โดยใชเ้ทคโนโลยจีากบริษทั  Keihin  Thermal  Corporation  ประเทศญ่ีปุ่น  ซ่ึงบริษทั  Keihin  เป็นผูผ้ลิต

อุปกรณ์และระบบปรับอากาศท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมรถยนตช์ั้นน า  โดยมีลูกคา้หลกัคือรถยนต ์ Honda 

ลกัษณะเด่นของ  Aluminum  Condenser  เม่ือเปรียบเทียบกบั  F&T  Condenser  คือ  ใชอ้ลูมิเนียมเป็นวตัถุดิบหลกั  

ซ่ึงอลูมิเนียมมีน ้ าหนกัท่ีเบากวา่ทองแดง  และมีราคาท่ีถูกกวา่  มีความผนัผวนของราคานอ้ยกวา่ทองแดงค่อนขา้งมาก  

ประกอบกบัลกัษณะการออกแบบทางเดินของน ้ ายาท าความเยน็ท่ีแตกต่างกนั  ท าให ้  Aluminum  Condenser  มีพ้ืนท่ีผิวท่ี

สมัผสักบัน ้ ายาท าความเยน็มากกวา่  ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการ ถ่ายเทความร้อนท าไดดี้กวา่  ดงันั้น เม่ือน าเอา  

Aluminum  Condenser  ไปใชแ้ทน  F&T  Condenser  ในระบบปรับอากาศส าหรับท่ีอยูอ่าศยัจะท าใหร้ะบบมีประสิทธิภาพ

เชิงพลงังานท่ีสูงข้ึน  และใชป้ริมาณน ้ ายาท าความเยน็นอ้ยลงและมีน ้ าหนกัโดยรวมลดลง  ซ่ึงความแตกต่างน้ีจะยิง่เห็นไดช้ดั

มากข้ึนใน เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีขนาดใหญ่  (ตั้งแต่  12,000  BTU/hour ข้ึนไป) 

อยา่งไรก็ตาม  อุปสรรคท่ีท าใหย้งัไม่มีการใช ้ Aluminum  Condenser  กนัอยา่งแพร่หลายในระบบเคร่ืองปรับอากาศ

ส าหรับท่ีอยูอ่าศยัก็คือ  ปัญหาการผกุร่อน ร่ัวซึมของอลูมิเนียม   เม่ือถูกใชง้านไปสกัระยะหน่ึงซ่ึงผูผ้ลิตแต่ละรายก็จะมี

คอนเดนเซอร์แบบปัจจุบัน (Fin & Tube) 

ท่อทองแดง 

(Copper Tube) 

ครีบอลูมิเนียม 

(Aluminum Fin) 

ท่ออลูมิเนียม (ภาพตดั) 

อลูมเินียมคอนเดนเซอร์ (Aluminum Condenser) 
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เทคโนโลยใีนการเลือกใชว้สัดุ  การออกแบบและการผลิตท่ีแตกต่างกนัในรายละเอียด  ส าหรับ  SCAN   เองนั้น  ก็ได้

เลง็เห็นถึงอุปสรรคขอ้น้ี  จึงเป็นเหตผุลหลกัท่ีทางบริษทัฯ เลือกท่ีจะใชเ้ทคโนโลยจีากบริษทั  Keihin  ของประเทศญ่ีปุ่น  

เพราะทาง  Keihin  มีความรู้และประสบการณ์ท่ียาวนานกวา่  30  ปี  ในการผลิตผลิตภณัฑน้ี์ใชใ้นรถยนต ์ Honda  และอ่ืนๆ 

มาอยา่งยาวนาน  นอกจากน้ี ทาง  SCAN  ยงัไดล้งทุนจดัตั้งหน่วยงานพฒันาผลิตภณัฑ ์ (Development  Center)  ข้ึนภายใน

บริษทัฯ โดยใชเ้งินลงทุนในขั้นตน้ส าหรับอาคาร, เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์กวา่ 80 ลา้นบาท  เพื่อท่ีจะตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ทั้งในดา้นการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย  สร้างความเช่ือมัน่

ของตวัสินคา้  และปรับปรุงตน้ทุนการผลิตอยา่งต่อเน่ือง  เพ่ือเพ่ิมความสามารถในเชิงการแข่งขนักบัผูผ้ลิตรายอ่ืน 

2) การตลาดและการแข่งขัน 
ในดา้นการตลาด กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของ SCAN ก็คือ ผูผ้ลิตเคร่ืองปรับอากาศส าหรับท่ีอยูอ่าศยัชั้นน าในประเทศ 

โดยเฉพาะผูผ้ลิตจากประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงในปี 2557 ทาง SCAN ไดมี้การทดสอบผลิตภณัฑข์องเราเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑ์

ของคู่แข่ง ทั้งในดา้นประสิทธิภาพเชิงพลงังาน ความทนทานต่อการผกุร่อน ฯลฯ ซ่ึงไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ และเราไดน้ า

ผลลพัธ์ท่ีไดน้ี้น าเสนอต่อลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของเรา ซ่ึงก็ไดรั้บการตอบรับท่ีดี    

ในดา้นการแขง่ขนั ปัจจุบนัมีผูผ้ลิต Aluminum Condenser ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศท่ีใชใ้นท่ีอยูอ่าศยัเพียง 4 – 5 ราย 

เท่านั้นในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตสญัชาติเกาหลี และญ่ีปุ่น  เน่ืองจากผลิตภณัฑป์ระเภทน้ียงัเป็นตลาดท่ีค่อนขา้ง

ใหม่ ลูกคา้ท่ีเป็นผูผ้ลิตเคร่ืองปรับอากาศยงัคงใชง้านกนัไม่มากนกั  แต่ทุกรายก าลงัอยูใ่นระหวา่งการพฒันาผลิตภณัฑข์อง

ตน โดยใช ้ Aluminum Condenser ดงันั้นในอนาคตอีก 1 – 2 ปี ขา้งหนา้น้ี ตลาดของ Aluminum Condenser ส าหรับ

เคร่ืองปรับอากาศมีโอกาสท่ีจะเติบโตอยา่งมาก 

3) การจดัหาผลติภณัฑ์ 
SCAN ไดท้ าการก่อสร้างโรงงานขนาด 5,000 ตารางเมตร  และไดท้ าการติดตั้งเคร่ืองจกัรท่ีจ าเป็นส าหรับการผลิต

แลว้เสร็จในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2556  โดยมีก าลงัการผลิตในขั้นตน้อยูท่ี่ 100,000 เคร่ืองต่อปี  และเพ่ิมเติมเคร่ืองจกัร

บางส่วนอีกในปี 2557 เพ่ือใหมี้ก าลงัการผลิตรวมอยูท่ี่ 500,000 เคร่ืองต่อปี 

กระบวนการผลิต Aluminum Condenser ของ SCAN จะเป็นไปดงัน้ี 

 

โดยท่ีช้ินส่วนทั้งหมดจะท าจากอลูมิเนียมเป็นหลกั มีเพียงเฉพาะส่วนท่ีเป็นท่อน ้ ายาท่ีทางเขา้ – ออก เท่านั้น ท่ีจะใช้

ท่อทองแดง  ซ่ึงวตัถุดิบทั้งหมดจะซ้ือจากตวัแทนจ าหน่ายในประเทศเป็นหลกั 

 

 

 

การป้ัมข้ึนรูป การประกอบ การเช่ือมประสาน การตรวจสอบ
ช้ินส่วน ช้ินส่วนเขา้ดว้ยกนั ช้ินส่วนเขา้ดว้ยกนั คุณภาพ



ส่วนที ่1 ส่วนที ่1 การประกอบธุรกิจ 
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2.3   การรับจ้างผลติและประกอบเคร่ืองท าความเยน็ (OEM และ ODM) 

2.3.1  รับจ้างผลติและประกอบเคร่ืองปรับอากาศ 

1)   ลกัษณะผลติภัณฑ์ 

ผลิตภณัฑข์องธุรกิจมีลกัษณะท่ีหลากหลายข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มต่าง ๆ  แต่ผลิตภณัฑโ์ดยหลกัแลว้

จะเป็นเคร่ืองปรับอากาศทั้งแบบติดหนา้ต่าง (Window Type), แบบแขวนผนงั (Wall Type) แบบฝังใตฝ้้า (Ducted Type) 

ตลอดจนถึงชุดปรับอากาศขนาดใหญ่ตั้งแต่ 100,000 – 300,000 บีทีย ูต่อชัว่โมง นอกจากน้ี บริษทัยงัไดร่้วมมือกบัลูกคา้ใน

การพฒันาและผลิตสินคา้ท่ีไม่ใช่เคร่ืองปรับอากาศ อาทิเช่นเคร่ืองท าน ้ าร้อน (Heat Pump Water Heater) ซ่ึงจุดเด่นของ

บริษทัในดา้นน้ีคือการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากตามท่ีตอ้งการ กล่าวคือ บริษทัสามารถปรับปรุง

เปล่ียนแปลง หรือ แมก้ระทัง่ออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ ใหเ้หมาะสมตามความตอ้งการของลูกคา้แต่ละรายไดเ้ป็นอยา่งดี 

2)  การตลาดและการแข่งขัน 

บริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะออกผลิตภณัฑท่ี์เป็นตราสินคา้ของบริษทัเอง บริษทัมุ่งเนน้ในธุรกิจ OEM (Original 

Equipment Manufacturer) และ ODM (Original Design Manufacturer) โดยท าการพฒันาผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบัความ

ตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัไดติ้ดตอ่กบัลูกคา้ในต่างประเทศหลายรายดว้ยกนั อาทิ เช่น สาธารณรัฐ

อาหรับเอมิเรสต ์ออสเตรเลีย ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา และ ญ่ีปุ่น เป็นตน้ 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

1. กลุ่ม OEM ลูกคา้ในกลุ่มน้ีของบริษทัประกอบดว้ย 
- บริษทั ฟจิูตสึเจนเนอรัล (ประเทศไทย) จ ากดั โดยผลิตภณัฑท่ี์บริษทัฯรับจา้ง   ประกอบใหเ้ป็น เคร่ืองปรับอากาศ

แบบติดหนา้ต่าง (Window Type) ขนาดตั้งแต่ 8,000 – 27,000 บีทียตู่อชัว่โมง  

- บริษทัชาร์ปแอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั  โดยผลิตภณัฑท่ี์บริษทัฯรับจา้งประกอบใหเ้ป็นชุดคอนเดนซ่ิงยู

นิต (Condensing Unit) ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศแบบติดก าแพงขนาดตั้งแต่ 5,000 – 9,000 บีทียตู่อชัว่โมง  

2. กลุ่ม ODM ลูกคา้ในกลุ่มน้ีของบริษทัฯ ประกอบดว้ย 
- ผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่าย เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัได ้ท าการพฒันาผลิตภณัฑ ์ ร่วมกบัลูกคา้ 

ไดแ้ก่ MITSUBISHI  ELECTRIC, Goodman (USA), TRANE (Canada) เป็นตน้ 

- ผูอ้อกแบบ จ าหน่ายติดตั้ง และใหบ้ริการระบบปรับอากาศ ส าหรับโครงการต่างๆ ในต่างประเทศ  ซ่ึงลูกคา้กลุ่มน้ี

จะมีโครงการต่างๆ ท่ีรับผดิชอบอยู ่หลากหลายและมีความตอ้งการ ระบบปรับ อากาศท่ีมีลกัษณะเฉพาะส าหรับโครงการ

นั้นๆ ซ่ึงในกลุ่มน้ีบริษทัมีลูกคา้รายส าคญัคือ Westair      Industries Inc., Sakura Air Conditioner 
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- ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มท่ีไม่ใช่เคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึงในปีน้ีบริษทัไดเ้ร่ิมท าการผลิตสินคา้กลุ่มเคร่ืองท าน ้ าร้อน (Air-to-

Water Heat Pump) ร่วมกบัลูกคา้ Atlantic จากประเทศฝร่ังเศสแลว้ และก าลงัพฒันาผลิตภณัฑสิ์นคา้ในกลุ่มน้ีร่วมกบัลูกคา้

เพ่ิมเติมอีกหลายรายการ  

ส าหรับกลุ่มลูกคา้ OEM ทั้ง 2 รายน้ีซ่ึงมีสดัส่วนรวมกนัมากกวา่ 90% ของธุรกิจประกอบเคร่ืองปรับอากาศ บริษทั

จะจ าหน่ายสินคา้ไปยงับริษทัลูกคา้ท่ีอยูใ่นประเทศโดยตรง แตใ่นส่วนของกลุ่มลูกคา้ ODM  ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยูท่ี่

ต่างประเทศ อาทิ เช่น สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรสต ์ออสเตรเลีย ฝร่ังเศส  สหรัฐอเมริกา และ ญ่ีปุ่นเป็นตน้ บริษทัจะท าการ

ส่งออกสินคา้ไปใหลู้กคา้โดยตรง 

 ภาวะการแข่งขนั 

จากการท่ีผูป้ระกอบธุรกิจผลิตเคร่ืองปรับอากาศในประเทศไทยท่ีมีขนาดใหญ่และมีศกัยภาพเท่าบริษทัมีจ านวนไม่

มากนกัส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานขนาดเลก็และมีก าลงัการผลิตไม่มาก ดงันั้นคู่แข่งขนัภายใน ประเทศท่ีแทจ้ริงของบริษทัจึง

เป็นตวัลูกคา้ของบริษทัเอง บริษทัจึงตอ้งผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพท่ีสูงกวา่ดว้ยตน้ทุนท่ีต ่า จึงจะสามารถจูงใจ

ใหลู้กคา้มอบความไวว้างใจใหบ้ริษทัเป็นศูนย ์กลางการผลิตเคร่ืองปรับอากาศไดต้ลอดไป 

ส าหรับคู่แข่งขนัภายนอกประเทศ ส่วนใหญ่เป็นบริษทัจากประเทศจีน ซ่ึงมีตน้ทุนดา้นวตัถุดิบท่ีต ่ากวา่ อยา่งไร

เคร่ืองปรับอากาศจากประเทศจีนก็ยงัคงมีภาพลกัษณ์ ของสินคา้ราคาถูก คุณภาพยงัไม่สูดี้นกั ในสายตาของผูบ้ริโภค เม่ือ

เทียบกนัแลว้เคร่ืองปรับอากาศจากไทยดูจะมีภาพลกัษณ์ท่ีดีกวา่ นอกจากน้ีกฎหมายสวสัดิการแรงงานของประเทศจีนท่ี

บงัคบัใชก้บันายจา้งอยา่งเขม้งวดมากข้ึน ประกอบกบัค่าแรงขั้นต ่าของประเทศจีนท่ีปรับเพ่ิมสูงข้ึน ประกอบกบัปัญหาเร่ือง

ก าแพงภาษีท่ีเคร่ืองปรับอากาศจากจีนตอ้งเผชิญเม่ือน าเขา้ไปยงัประเทศต่างๆ ก็ช่วยใหค้วามไดเ้ปรียบของสินคา้จากจีน

ลดลง โดยเฉพาะกบัประเทศต่างๆท่ีไทยมีขอ้ตกลงเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

แมว้า่บริษทัจะมีคู่แข่งเป็นจ านวนมากในประเทศจีนและบริษทัยงัมีขนาดท่ีเลก็กวา่ แต่บริษทัมีประสบการณ์ และ

ความช านาญในอุตสาหกรรมช้ินส่วน เคร่ืองปรับอากาศมากกวา่ 30 ปี มีบุคลากรท่ีมีความรู้ในการออกแบบและพฒันา 

เคร่ืองปรับอากาศ ท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้แต่ละรายได ้ ตลอดจนถึงภาพลกัษณ์ ของ

เคร่ืองปรับอากาศไทยท าใหบ้ริษทัสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งทั้งหลายในต่างประเทศได ้ ในขณะท่ีผูผ้ลิตท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก

ทั้ง ญ่ีปุ่น เกาหลี หรือ อเมริกา ถึงแมว้า่จะมีเทคโนโลยท่ีีสูงกวา่บริษทัแตใ่นขณะเดียวกนั ตน้ทุนการผลิตของบริษทัเหล่าน้ีก็

สูงดว้ยเช่นกนั 

 สภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรม 

ในส่วนของกลุ่ม OEM การแข่งขนักบัผูผ้ลิต OEM รายอ่ืนๆในประเทศยงัไม่มี ทั้งน้ีเน่ืองจากผูผ้ลิต OEM ใน

ประเทศส่วนใหญ่ยงัไม่มีก าลงัการผลิตท่ีมากเพียงพอท่ีจะรองรับความตอ้งการของลูกคา้ได ้ ท่ีส าคญั การท่ีบริษทัมีธุรกิจ

ช้ินส่วนของเคร่ืองปรับอากาศเป็นฐานอยูแ่ลว้ ท าใหส้ามารถควบคุมปัจจยัในการผลิตทั้งในดา้นคุณภาพ ราคา และการส่ง

มอบได ้ส่งผลใหบ้ริษทัฯมีขอ้ไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัมากกวา่ผูผ้ลิต OEM ในประเทศอยูพ่อสมควร  



ส่วนที ่1 ส่วนที ่1 การประกอบธุรกิจ 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหาชน 45 

การแข่งขนักบัผูป้ระกอบการภายในประเทศลกัษณะของธุรกิจเคร่ืองปรับอากาศท่ีผลิตเพ่ือการส่งออกในลกัษณะ 

ODM มีผูป้ระกอบการอยูห่ลายรายในประเทศไทย อาทิเช่น บริษทั ยนิูแฟ๊บ บริษทั Bitwise เป็นตน้ โดยเกือบทั้งหมดจะเป็น

บริษทัของไทย ในขณะท่ีผูผ้ลิตเคร่ืองปรับอากาศขา้มชาติท่ีมีช่ือเสียง ( เช่น มิตซูบิซิ ไดก้ิน, แอลจี ฯลฯ ) จะไม่เนน้ในตลาด

ส่วนน้ีมากนกั 

บริษทัมีคู่แข่งหลายรายซ่ึงส่วนใหญ่จะกระจายอยูต่ามเมืองต่างๆ ในประเทศจีน ซ่ึงจะเนน้กลยทุธ์ ดา้นราคาถูกเป็น

หลกั ในขณะท่ีบริษทัจะไม่พยายามแข่งขนัในดา้นราคา แตจ่ะเนน้ไปท่ีการการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้แต่ละ

รายเป็นหลกั 

นอกเหนือจากน้ี บริษทัก าลงัพยายามท่ีจะขยายธุรกิจในส่วนของ ODM ใหมี้ขนาดใหญ่ข้ึนโดยเราจะเนน้เร่ืองการ

พฒันาผลิตภณัฑเ์พ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัผลิตภณัฑท่ี์บริษทัผลิต และเป็นการช่วยใหลู้กคา้มีทางเลือกมากข้ึน 

3)  การจดัหาผลติภณัฑ์ 

การผลิต ในปัจจุบนั บริษทัฯ มีโรงงานท่ีใชผ้ลิตเคร่ืองปรับอากาศส าหรับการส่งออกโดยตรงอยู ่1 แห่งคือโรงงานท่ี 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั โดยวตัถุดิบส่วนใหญ่จะซ้ือมาจากผูผ้ลิตภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดยแบ่งไดด้งัน้ี 

- คอมเพรสเซอร์ ซ้ือมาจากผูผ้ลิตในประเทศ เช่น Copeland และ  Siam compressor  และมีบางส่วนท่ีอาจน าเขา้
จากต่างประเทศโดยตรงเช่น  SANYO 

- MOTOR ซ้ือจากผูผ้ลิตในประเทศเป็นหลกั 
- อุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนผลิตข้ึนมาจากกระบวนการผลิตภายในบริษทั 
- ช้ินส่วนเหลก็ผลิตข้ึนมาจากกระบวนการผลิตภายในบริษทั 
- ช้ินส่วนพลาสติก มีทั้งช้ินส่วนท่ีซ้ือจากภายนอกบริษทั (ในประเทศไทย) และ ช้ินส่วนท่ีผลิตจากบริษทั

ในกลุ่ม 
- ซ่ึงกล่าวโดยรวมแลว้บริษทัซ้ือวตัถุดิบจากผูจ้ดัจ าหน่ายในประเทศกวา่ 80% ของมูลค่าทั้งหมด 
นอกจากการรับจา้งผลิตและประกอบเคร่ืองปรับอากาศแลว้  บริษทัยงัประกอบเคร่ืองท าความเยน็กลุ่มอุตสาหกรรม

อาหาร เช่น Freezer  ซ่ึงลูกคา้ของบริษทัในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ BIG, Air products 
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2.3.2  รับจ้างผลติและประกอบเคร่ืองท าน า้อุ่น 

บริษทั เอส เอน็ ซี – แอตแลนติก ฮีตปัมพ ์ จ ากดั (SAHP)  จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2557 โดยการร่วมทุน

ระหวา่งไทยกบัฝร่ัเศส ดว้ยทุนจดทะเบียน 45,000,000 บาท ตั้งอยูท่ี่ 88/18  หมู่ท่ี 2  ต.มะขามคู่  อ.นิคมพฒันา  จ.ระยอง 

21180 ประกอบธุรกิจผลิตชุดปัมพค์วามร้อน (HEAT PUMP UNIT)ท่ีใชส้ าหรับเคร่ืองท าน ้ าอุ่นขนาดใหญ่ (100-300 ลิตร) 

โดยมีสดัส่วนการถือหุน้ดงัน้ี 

ท่ี ผูร่้วมทุน สดัส่วนการ

ถือหุน้ 

ทุนจดทะเบียน(บาท) 

1 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 74% 33,300,000 

2 บริษท SA ATLANTIC SFDT JSC 26% 11,700,000 

รวม 100% 45,000,000 
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1. ลกัษณะธุรกจิและผลติภณัฑ์ 
 ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายชุด Heat Pump ส าหรับเคร่ืองท าน ้ าร้อนของ SAHP มีลกัษณะเฉพาะดงัน้ี 

1. เป็นธุรกิจท่ี SNC ร่วมทุนกบัลูกคา้ท่ีซ้ือผลิตภณัฑ ์(ATLANTIC) โดยท าการพฒันาสินคา้ท่ีตรงกบัความตอ้งการ
ของลูกคา้  

2. สินคา้ทั้งหมดจะถูกส่งออกไปยงัประเทศฝร่ังเศสเพ่ือใหลู้กคา้น าไปประกอบกบัถงัน ้ าและช้ินส่วนอ่ืนๆเป็น
เคร่ืองท าน ้ าอุ่น   

2. การตลาดและการแข่งขัน 
ชุด Heat Pump ท่ีผลิตโดยบริษทั SAHP เป็นสินคา้ท่ีไดรั้บการออกแบบและพฒันาโดยความร่วมมือของบริษทั SNC 

Former (มหาชน) และบริษทั ATLANTIC เพ่ือใชป้ระกอบข้ึนมาเป็นเคร่ืองท าน ้ าอุ่นของ ATLANTIC โดยเฉพาะ อีกทั้ง

ลูกคา้ของบริษทั (ATLANTIC) ก็มีฐานะเป็นผูถื้อหุน้ในตวับริษทัน้ีดว้ย ดงันั้นในเร่ืองของการท าตลาดจึงไม่มีความจ าเป็น 

อยา่งไรก็ตาม การแข่งขนักบัผูผ้ลิตรายอ่ืนก็มีอยูบ่า้งแมว้า่จะนอ้ยก็ตาม กล่าวคือ บริษทัตอ้งพยายามควบคุมตน้ทุน

การผลิต ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ตอ้งร่วมมือกบัลูกคา้ในการลดตน้ทุนวตัถุดิบ และรักษาระดบัคุณภาพของสินคา้ ซ่ึงจะ

ช่วยใหลู้กคา้ของบริษทัสามารถแข่งขนักบัผูผ้ลิตเคร่ืองท าน ้ าอุ่นรายอ่ืนๆในตลาดได ้ 

3. การจดัหาผลติภณัฑ์ 
การผลิตจะแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนหลกัๆ คือการประกอบช้ินส่วนต่างๆเขา้ดว้ยกนัโดยเร่ิมจากการน าฐานเคร่ือง 

คอมเพรสเซอร์ ชุดท่อทองแดงและอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน มาเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนัดว้ยกระบวนการเช่ือมดว้ยความ

ร้อน (Brazing) จากนั้น เราจะท าการดึงอากาศออกจากระบบดว้ยปัมพสุ์ญญากาศ (Vacuuming) เสร็จแลว้จะท าการ

ตรวจสอบรอยร่ัวดว้ยกาซฮีเลียม แลว้จึงน าไปทดสอบการท างาน(Running Test) ก่อนท่ีจะน าไปบรรจุหีบห่อเพ่ือรอการจดั

จ าหน่ายต่อไป 
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2.4   กลุ่มการด าเนนิงานอ่ืนๆ  

2.4.1    ผลติเคร่ืองมือ อุปกรณ์ อุตสาหกรรม 

วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2555  บริษทัไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมในบริษทั ท็อปเทค ไดมอนด ์ทูลส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการ

รับสั่งท า ซ่อมแซม ผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีประกอบดว้ย เหล็ก ทงัสเตน คาร์ไบค ์โดยการซ้ือหุน้ทุนร้อยละ-60  การมี

อ านาจควบคุมในบริษทั ท็อปเทค ไดมอนด์ ทูลส์ จ ากดั ท าให้เกิดการผนึกก าลงัในการบริหารงานร่วมกนั ขยายตลาดเขา้สู่

ธุรกิจใหม่ เพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได ้ประหยดัเวลาและขั้นตอนในการสร้างองคก์ร ประหยดัเวลาในการสร้างทีมงาน 

ตน้ทุนการผลิตท่ีถูกลงจากการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูข่ยายวงมากข้ึน อ านาจการต่อรองมากข้ึนและกระจายความเส่ียงจากการ

พ่ึงพาธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง เกิดการชดเชยซ่ึงกนัและกนัของกระแสรายไดแ้ต่ละดา้น  

1) ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 

เป็นเคร่ืองมืออุปกรณ์อุตสาหกรรม (Cutting Tools) ท่ีใชใ้นงานกลึง กดั เจาะ เจียร ตดั ช้ินส่วน โดยเนน้เฉพาะ

เคร่ืองมือพิเศษ (Special Tools) ท่ีมีส่วนประกอบของเหลก็ ทงัสเตน คาร์ไบด ์ ท่ีติดหวัเพชรสงัเคราะห์ หรือ PCD 

(Polycrystalline  Diamnd)  มีอ านาจในการกดั เซาะ เจาะ ท่ีแขง็แรงเป็นพิเศษ และมีอายกุารใชง้านยาวนานกวา่  จึง

สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไดม้ากกวา่การใชเ้คร่ืองมือมาตรฐานทัว่ไป ปัจจุบนัใชใ้นช้ินส่วนท่ีเป็นเหลก็ และ

อลูมิเนียมในอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ ช้ินส่วนอิเลค็โทรนิคส์  อุตสาหกรรมไมฝ้าเทียม  อุตสาหกรรม

เฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมส่ิงพิมพ ์รวมถึงอุตสาหกรรมตน้น ้ า  อาทิ การหลอมโลหะ และการข้ึนรูปโลหะ  เป็นตน้  โดยเป็น

การผลิตตามความตอ้งการของลกูคา้โดยเฉพาะ  

2) การตลาดและการแข่งขัน 

ในปัจจุบัน การตลาดเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ท่ีประกอบด้วย เหล็ก ทังสเตน คาร์ไบด์ (Cutting tools) มากกว่า 70%  

ประเทศไทยยงัตอ้งน าเขา้เคร่ืองมือดงักล่าว จากต่างประเทศ อนัได้แก่ ประเทศ ญ่ีปุ่น  เกาหลี  ไตห้วนั และประเทศจีน 

ดงันั้น ตลาด เคร่ืองมือ อุปกรณ์เหล่าน้ี จึงยงัมีโอกาส เติบโต โดยมีเหตุผล ดงัน้ี 

(1) ส่วนแบ่งการตลาดโดยรวมเม่ือเทียบกบั การน าเขา้ ยงัมีโอกาสท่ีเติบโตไดอี้กมาก รวมทั้งความสามารถใน

การแข่งขนัได ้ทั้งในเร่ืองของ ตน้ทุน   คุณภาพ  และการส่งมอบท่ีท าไดเ้ร็วกวา่ 

(2) แมว้า่ในปีท่ีผา่นมาธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนตไ์ดรั้บผลกระทบจากการชะลอ ตวัของเศรษฐกิจก็ตาม  แต่

เน่ืองจากการส่งออกยานยนตส์ามารถเติบโตไดอี้ก ดงันั้นการใชเ้คร่ืองมือตดัพิเศษน้ียงัมีความตอ้งการท่ีไม่เปล่ียนแปลง 

 (3) ในกลุ่มเคร่ืองมือตดั Cutting tools ยงัสามารถแตกยอ่ยไปไดอี้กหลายสาขา อาทิ เคร่ืองมือ กลึง กดั ตดั ใส 

เจาะ หรือไปจนถึงกลุ่มงานแม่พิมพ ์Die & Punch Dies ซ่ึงบริษทั ก าลงัด าเนินการเตรียมแผนท่ีจะขยายธุรกิจ ใหค้รอบ คลุม

มากข้ึนต่อไป 
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3) การจดัหาผลติภณัฑ์ 

ก  ด้านวตัถุดบิ    

วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิต  คือ เหลก็ชนิดเน้ือดีคุณภาพสูง, คาร์ไบด ์(Carbide)ท่ีมีคุณภาพสูง รวมทั้ง PCD 

(Polycrystalline Diamonds), CBN(Cubic Boron Nitride) ซ่ึงลูกคา้จะเป็นผูก้  าหนดชนิดของวตัถุดิบท่ีใช ้ ในแต่ละงาน

พร้อมส่งแบบใหก้บั บริษทั ทางแผนกวางแผนผลิตเป็นผูก้  าหนดเกรดของวตัถุดิบท่ีใชใ้หเ้หมาะกบั การน าไป ใชง้าน ของ

ลูกคา้ โดยค านึงถึง ประสิทธิภาพการใชง้านท่ีลูกคา้ตอ้งการเป็นหลกั ซ่ึงปัจจุบนั โดยวตัถุดิบส่วนใหญ่ยงัคงตอ้งน าเขา้จาก

ต่างประเทศ   

ข  ด้านเคร่ืองจกัร   

เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิต  เคร่ืองมือ อุปกรณ์ (Cutting tools) นั้นมี ความจ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมี ความละเอียด

สูงสุด จึงตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรท่ีได ้มาตรฐาน ดีท่ีสุด ท่ีน าเขา้จากต่างประเทศทั้งหมด เน่ืองจะตอ้งผลิตสินคา้ รวมทั้ง การหมัน่

เอาใจใส่ ดูแลตามระบบ TPM (Total Preventive Maintenance) เพ่ือใหเ้คร่ืองสามารถใช ้งานได ้อยา่งเตม็ประสิทธิภาพ อีก

ทั้งการค านึงถึงสภาพแวดลอ้มท่ีดี โดยท่ีบริษทัไดรั้บการรับรอง ISO 14001 จาก Moody เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เม่ือเดือน

ธนัวาคม 2556 

ค ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์   

ถือเป็นนโยบายหลกัท่ีส าคญัเน่ืองจากสินคา้ของบริษทั ตอ้งการทกัษะในการผลิตท่ีสูง ดงันั้น คนจึงเป็น ปัจจยัท่ี

ส าคญัท่ีสุดท่ีจะขบัเคล่ือนองคก์ร จึงไดก้ าหนดแนวคิดในการบริหารงานไว ้ดงัน้ี 

การด าเนินนโยบายตามแผนการสร้างเถา้แก่นอ้ยหรือ Mini MD ยงัคงด าเนินการต่อไป เพ่ือใหเ้กิดผลในเชิงประจกัษ ์

ซ่ึงในปัจจุบนัไดแ้ยกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ ตามผลิตภณัฑ ์เพ่ือใหส้ามารถมีอิสระในการ บริหารงาน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพได้

ริเร่ิมด าเนินการสร้างช่างเคร่ืองมือกล Cutting tools  ภายใตค้วาม ร่วมมือกบัสถาบนัการอาชีวศึกษา โดยไดจ้ดัหลกัสูตรทวิ

ภาคีข้ึน เป็น คร้ังแรก ในประเทศไทย คาดวา่จะสามารถผลิตช่างเทคนิคดา้นเคร่ืองมือ กลท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น 

สามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีแท ้ จริงของอุตสาหกรรมเคร่ืองมือกลน้ีได ้ 
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2.4.2    ผลติแม่พมิพ์ฉีดพลาสตกิส าหรับช้ินส่วนทีม่คีวามละเอยีดสูง 

MEISOU  SNC PRECISION CO.,LTD (MSPC) จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557โดยการร่วมทุนระหวา่ง

ไทยกบัญ่ีปุ่น ดว้ยทุนจดทะเบียน25,000,000 บาท ตั้งอยูท่ี่ 56/2 หมู่ท่ี 3 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

ประกอบธุรกิจผลิตแม่พิมพฉี์ดพลาสติกส าหรับช้ินส่วนท่ีมีความละเอียดสูงท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมอิเลค็ทรอนิกส์ โดยมี

สดัส่วนการถือหุน้ดงัน้ี 

 

1. ลกัษณะธุรกจิและผลติภัณฑ์ 
ธุรกิจแม่พิมพฉี์ดพลาสติกของ MSPC มีลกัษณะเด่นคือเป็นแม่พิมพพ์ลาสติกส าหรับช้ินส่วนขนาดเลก็ท่ีมีความ

ละเอียดสูง โดยมากเป็นช้ินส่วนส าหรับ  SMART PHONE,TABLET,DIGITAL CAMERA และ ECO-HOME 

APPLIANCE 

2. การตลาดและการแข่งขัน 
อุตสาหกรรมการผลิต SMART PHONE, TABLET, DIGITAL CAMERA และ ECO-HOME APPLIANCEเป็น

อุตสาหกรรมท่ีมีการเจริญเติบโตสูงมากทั้งในประเทศ และประเทศในกลุ่ม CLMV ในการท่ี MSPC จะประสบความส าเร็จ

ในการด าเนินธุรกิจ ก็จะตอ้งสามารถผลิตแม่พิมพฉี์ดพลาสติกและช้ินส่วนของแม่พิมพท่ี์มีคุณภาพและราคาท่ีลูกคา้พึง

พอใจ รวมทั้งการส่งมอบท่ีตรงเวลา นอกจากคุณภาพ,ราคาและส่งมอบแลว้ กญุแจแห่งความส าเร็จของ MSPC ก็คือ

เทคโนโลยกีารผลิตจาก MEISOU JAPAN (PARTNER ของ MSPC) ท่ีสามารถผลิตช้ินส่วนของแม่พิมพท่ี์มีความละเอียด

สูงระดบั 0.001 มิลลิเมตรและ 0.003 มิลลิเมตรได ้

3. การจดัหาผลติภัณฑ์ 
การผลิต เร่ิมตน้จากการออกแบบโดย 3D CAD แลว้ก็มีการผลิตช้ินส่วนของแม่พิมพโ์ดยใชเ้คร่ืองจกัร CNC 

MACWINING CENTER ในการกดัข้ึนรูปช้ินส่วน,เคร่ืองจกัร ELECTRIC  DISCHARGE  MACHINE,WIRE CUT 

ELECTRIC DISCHARGE MACHINE และ CNC GRINDING MACHINE ในการข้ึนรูปละเอียด หลงัจากนั้นก็น าช้ินส่วน

ต่างๆท่ีผลิตและสัง่ซ้ือเขา้มาประกอบเป็นแม่พิมพส์ าเร็จรูป ผา่นขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพและทดสอบฉีดช้ินงานใหก้บั

ลูกคา้ 

 

ที ่ ผู้ร่วมทุน สัดส่วนการถือหุ้น ทุนจดทะเบียน
(บาท) 

1 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 70% 17,500,000 
2 บริษทั เมอิโซะ จ ากดั 30% 7,500,000 
 รวม 100% 25,000,000 



ส่วนที ่1 ส่วนที ่1 การประกอบธุรกิจ 
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2.4.3 บริษัท  เอส เอส เอม็ ออโต้เมช่ัน จ ากดั (SSMA) 

บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ จ ากดั (SSMA)  จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2554 โดยการร่วมทุนระหวา่งไทยกบั

ญ่ีปุ่น ดว้ยทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท ตั้งอยูท่ี่ 88/19  หมู่ท่ี 2  ต.มะขามคู่  อ.นิคมพฒันา  จ.ระยอง 21180 ประกอบ

ธุรกิจผลิตช้ินส่วนยานพาหนะและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าประเภทข้ึนรูปโลหะแผน่ โดยมีสดัส่วนการถือหุน้ดงัน้ี 

 

 

1. ลกัษณะธุรกจิและผลติภณัฑ์ 
ธุรกิจโลหะแผน่ข้ึนรูปของ SSMA มีลกัษณะเด่นท่ีแตกต่างจากผูผ้ลิตทัว่ๆ ไปในประเทศ คือ เป็นสายการ ผลิตท่ีใช้

หุ่นยนต ์(Robot Line)  และสายการผลิตแบบต่อเน่ืองอตัโนมติั  (Transfer Line และ ProgressiveLine)  เป็นหลกัโดยมุ่งเนน้

ท่ีจะผลิตช้ินส่วนส าหรับอุตสาหกรรมรถยนตแ์ละอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า โดยมีรายละเอียด ของแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑ์

หลกั ๆ ดงัน้ี 

1.1 ช้ินส่วนรถยนต ์
ปัจจุบนั SSMA ผลิตช้ินส่วนรถยนตใ์หก้บับริษทั Suzuki Motors (Thailand), บริษทั H-One Parts (Thailand)  

(ช้ินส่วนส าหรับรถยนต ์Honda และ Mitsubishi), บริษทั Kyokuyo Industrial (Thailand)  (ช้ินส่วนส าหรับรถยนต ์Nissan) 

และบริษทั BESTEX (Thailand) (ช้ินส่วนส าหรับรถยนต ์Honda) 

ที ่ ผู้ร่วมทุน สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

ทุนจดทะเบียน(บาท) 

1 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 49% 79,000,000 

2 SUGIMOTO METAL MANUFACTURING  CO., LTD 48% 76,000,000 

3 MR. MASAHIRO SUGIMOTO 2% 3,000,000 

3 MR. MASAYASU  MASUDA 1% 3,000,000 

รวม 100% 100,000,000 



SNC 
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1.2 ช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
ลูกคา้หลกัของบริษทัในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ บริษทั Mitsubishi Electric Consumer Product , บริษทั Sharp Appliances 

(Thailand) , บริษทั Electrolux  และบริษทั SNC Former  เป็นตน้ 

2. การตลาดและการแข่งขัน 
อุตสาหกรรมรถยนตใ์นประเทศไทย เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการเจริญเติบโตสูงมาก ในขณะเดียวกนั การแข่งขนัใน

อุตสาหกรรมช้ินส่วนโลหะแผน่ข้ึนรูปส าหรับรถยนตก็์มีสูงมากเช่นกนั  ในการท่ีจะกา้วข้ึนมาเป็นผูผ้ลิตชั้นน าใหไ้ดน้ั้น 

จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีลกัษณะเฉพาะท่ีจะใชเ้ป็นจุดขายส าหรับลูกคา้  บริษทั SSMA จึงไดส้ร้างสายการผลิตท่ีมุ่งเนน้ “คุณภาพ” 

(Quality) และ ”ผลิตภาพ” (Productivity) โดยลงทุนใน Robot Line, Transfer Line และ Progressive Line  เพื่อสร้างความ

เช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้วา่     ผลิตภณัฑข์องบริษทั SSMA จะเป็นผลิตภณัฑท่ี์   “ถูกกวา่”  “ดีกวา่”  และ “เร็วกวา่”  ผลิตภณัฑ์

ของคู่แข่งรายอ่ืนๆ 

บริษทั SSMA มีเป้าหมายท่ีจะเป็น Tier 1 Supplier ส าหรับช้ินส่วนรถยนตภ์ายในปี 2557 และเราก็ไดด้ าเนินการจน

บรรลุเป้าหมายดงักล่าวกบับริษทั Suzuki Motors (Thailand)   และในปี 2558 น้ี เรายงัไดผ้ลิตช้ินส่วนใหก้บัรถยนตรุ่์นใหม่

ของ SUZUKI ในฐานะ Tier 1 Supplier เพ่ิมเติมข้ึนอีก 1 รุ่น ในขณะเดียวกนัก็ผลิตช้ินส่วนส่งใหก้บัลูกคา้ทางดา้น

อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อาทิเช่น บริษทั Mitsubishi Electric Consumer Product (เคร่ืองปรับอากาศ), บริษทั Electrolux 

(ตูเ้ยน็)  เป็นตน้ 

4. การจดัหาผลติภณัฑ์ 
การผลิตจะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลกัๆ คือการตดั  การป๊ัมข้ึนรูป และการประกอบ  โดยเร่ิมจากการน าโลหะแผน่

มาตดัข้ึนรูป  จากนั้นน าเหลก็แผน่ดงักล่าวมาป๊ัมข้ึนรูปเป็นช้ินส่วนต่างๆ และน าช้ินส่วนต่างๆ มา เช่ือมเขา้กบัช้ินส่วนอ่ืนๆ  

ท าการตรวจสอบคุณภาพ และน าไปบรรจุเพ่ือส่งมอบใหก้บัลูกคา้ต่อไป อยา่งไรก็ ตามงานบางประเภทจะท าเพียง

การป๊ัมข้ึนรูปเท่านั้น (ไม่มีการเช่ือมประกอบ) 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที ่1 ส่วนที ่1 การประกอบธุรกิจ 
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ปัจจุบนั SSMA มีสายการผลิตทั้งส้ิน 4 สายการผลิต ดงัน้ี 

1) Robot Line ประกอบดว้ยเคร่ืองเคร่ือง Press ขนาด 800 ตนั และ 500 ตนั รวมทั้งส้ิน 4 เคร่ือง และหุ่นยนต ์
5 ตวั 

 

Robot Line 

2) 3.2  Transfer Line ประกอบดว้ยเคร่ือง Press ขนาด 500 ตนั และชุด Transfer 
3) 3.3  Progressive Line ประกอบดว้ยเคร่ือง Press ขนาด 250 ตนั และ 80 ตนั พร้อมทั้งชุด feeder 
4) 3.4  Tandem Line ประกอบดว้ยเคร่ือง Press ขนาด 300 ตนั 5 เคร่ือง ขนาด 160 ตนั 1 เคร่ือง  

และขนาด  80 ตนั 2 เคร่ือง 
 

2.4.4 บริษัท  เอส เอน็ ซี – แอตแลนตกิ วอเตอร์ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ากดั (SAWHA) 

บริษทั เอส เอน็ ซี – แอตแลนติก วอเตอร์ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ากดั (SAWHA)  จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2556 โดย

การร่วมทุนระหวา่งไทยกบัฝร่ัเศส ดว้ยทุนจดทะเบียน 45,000,000 บาท ตั้งอยูท่ี่ 88/9, 88/18  หมู่ท่ี 2  ต.มะขามคู่  อ.นิคม

พฒันา  จ.ระยอง 21180 ประกอบธุรกิจผลิตเคร่ืองท าน ้ าอุ่น (STORAGE TYPE WATER HEATER) โดยมีสดัส่วนการถือ

หุน้ดงัน้ี 

ที ่ ผู้ร่วมทุน สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

ทุนจดทะเบียน 
(บาท) 

1 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 49% 22,050,000 

2 บริษท SA ATLANTIC SFDT JSC 51% 22,950,000 

รวม 100% 45,000,000 

 



SNC 
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1. ลกัษณะธุรกจิและผลติภณัฑ์ 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองท าน ้ าอุ่นของ SAWHA มีลกัษณะเฉพาะกล่าวคือ เป็นธุรกิจท่ี SNC ร่วมทุนกบัลูกคา้ท่ี

ซ้ือผลิตภณัฑ ์ (ATLANTIC) ท าการผลิตสินคา้ตามแบบของลูกคา้ และท าการจ าหน่ายใหก้บับริษทั ATLANTIC 

INTERNATIONAL ซ่ึงเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ของบริษทั ATLANTIC โดยสินคา้ทั้งหมดจะถูกส่งออกไปยงัประเทศคู่

คา้ต่างๆโดยตรงจาก SAWHA 

2. การตลาดและการแข่งขัน 

เคร่ืองท าน ้ าอุ่นท่ีผลิตโดยบริษทั SAWHA เป็นสินคา้ท่ีไดรั้บการออกแบบ พฒันาและท าการจดัจ าหน่ายไปยงั

ประเทศต่างๆโดยบริษทั ATLANTIC โดยมีบริษทั SAWHA เป็นฐานในการผลิตสินคา้ ผลิตภณัฑน้ี์เป็นท่ีนิยมใชก้นัอยา่ง

แพร่หลายในหลายๆประเทศ ซ่ึงตลาดเป้าหมายหลกัของเราคือ ประเทศในแถบเอเชีย (อินเดีย, อินโดนีเซีย, เวยีดนาม, 

สิงคโปร์ ฯลฯ) และประเทศในแถบยโุรป 

ในตลาดเคร่ืองท าน ้ าอุ่นแบบ STORAGE TYPE น้ี มีผูผ้ลิตสินคา้อยูห่ลายราย ทั้งจากยโุรปและจากประเทศจีน ซ่ึง

กลยทุธ์ท่ีเราใชใ้นการแข่งขนัคือการออกแบบสินคา้ท่ีมีรูปทรงท่ีทนัสมยั และคุณภาพในการประกอบสินคา้ท่ีแลดูปราณีต 

สวยงาม กล่าวคือ บริษทัตอ้งพยายามควบคุมคุณภาพของช้ินส่วนต่างๆโดยเฉพาะช้ินส่วนพลาสติก เพ่ือท่ีจะท าใหคุ้ณภาพ

งานประกอบอยูใ่นระดบัท่ีสูง ตอ้งร่วมมือกบัลูกคา้ในการลดตน้ทุนวตัถุดิบ และมีการออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ๆใหต้รงกบั

รสนิยมของลูกคา้ในแต่ละตลาด ซ่ึงจะช่วยใหลู้กคา้ของบริษทัสามารถแข่งขนักบัผูผ้ลิตเคร่ืองท าน ้ าอุ่นรายอ่ืนๆในตลาดได ้
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3. การจดัหาผลติภณัฑ์ 

การผลิตจะแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนหลกัๆ คือการประกอบ Tank น ้าเคลือบ Enamel เขา้ดว้ยกนักบัขดลวดท าความ

ร้อน (Heater) จากนั้น เราจะท าการทดสอบชุด Tank น ้าน้ีวา่มีรอยร่ัวหรือไม่ เสร็จแลว้จะท าการประกอบชุด Tank น ้าน้ีเขา้

ไปในเปลือกพลาสติก แลว้จึงน าไปฉีดฉนวนกนัความร้อน (PU Foam) ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีกกัเก็บความร้อนภายใน Tank  แลว้จึง

น าไปทดสอบคุณสมบติัทางไฟฟ้า ก่อนท่ีจะน าไปบรรจุหีบห่อเพ่ือรอการจดัจ าหน่ายต่อไป 

 

 

 

 

ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานของบริษทั 

บริษทั ใชเ้คร่ืองมือ Balanced Scorecard (BSC)ในการประเมินผลการปฏิบติังานขององคก์ร  

1) มุมมองทางดา้นการเงิน เช่น รายได ้ผลก าไร ROA ROE  
2) มุมมองทางดา้นลูกคา้  เช่น การส่งมอบ คุณภาพของสินคา้ท่ีส่งมอบใหลู้กคา้ ความพึงพอใจของลูกคา้ 
3) มุมมองดา้นกระบวนการภายใน เช่น การใชค้น การใชพ้ื้นท่ี จ านวนอุบติัเหต ุ
4) การเรียนรู้และพฒันา  เช่น จ านวนการฝึกอบรมของพนกังาน อตัราการเขา้ออกของพนกังาน 

 

การประกอบ

Tank น ้ากบัชุด 
Heater 

การประกอบชุด

Tankน ้าเขา้กบั

เปลือกพลาสติก 

การฉีด PU 

Foam 

การทดสอบ

การทางไฟฟ้า 

การบรรจุหีบ

ห่อ 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

ปัจจยัความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของบริษทัท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของผู ้

ลงทุนอยา่งมีนยัส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

3.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 
 3.1.1 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ 

วตัถุดิบท่ีส าคญัในการผลิตของบริษทัคือ ทองแดง อลูมิเนียม ทองเหลือง เหล็กแผน่ และเม็ดพลาสติก โดย

ทองแดงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต ซ่ึงมีลกัษณะเป็นสินคา้ประเภท Commodity  กลุ่มโลหะ ท่ีประเทศไทยตอ้ง

น าเขา้จากต่างประเทศ มาผลิตเป็นช้ินงาน  ราคาซ้ือขายเปล่ียนแปลงตามราคาตลาดโลก ( LME : London Metal 

Exchange ) ความผนัผวนของราคาทองแดงอาจส่งผลใหต้น้ทุนในการผลิตของบริษทัเปล่ียนแปลง สูง/ต ่า  อยา่งไรก็

ตาม ผูบ้ริหารของบริษทัได้วางแนวทางในการปฏิบัติเพื่อลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาทองแดงใน

อนาคตโดย 

1. ก าหนดราคาขายทองแดงให้กบัลูกคา้โดยประชุมร่วมกบัลูกคา้  มีการตกลงใชร้าคาหมุนเวียนถวัเฉล่ีย
ของไตรมาสก่อน มาก าหนดราคาขายในไตรมาสปัจจุบนั หมุนเวียนกนัไปในแต่ละไตรมาส ( Rolling  price ) หรือ
ใชร้าคาทองแดงในเดือนก่อนหน้ามาก าหนดราคาขายให้กบัลูกคา้ในเดือนปัจจุบัน  เป็นตน้  โดยปัจจุบนับริษทั
สามารถเลือกซ้ือทองแดง ไดจ้ากซพัพลายเออร์รายใหญ่ 2 รายจากต่างประเทศ  นอกจากนั้น  ทางบริษทั ฯ ยงัมีการ
หาซพัพลายเออร์ส ารองในประเทศ 2-3 รายเพื่อลดความเส่ียงในการขาดแคลนวตัถุดิบ 

2. การสั่งซ้ือทองแดงในแต่ละคร้ังจะด าเนินการตามแผนการผลิตจากลูกคา้  โดยก าหนดให้มีการประชุม
ร่วมกบัลูกคา้อยา่งชดัเจนตามแผนการผลิตท่ีไดรั้บจากลูกคา้  เพ่ือใชข้อ้มูลส าหรับจ านวนการสั่งซ้ือและขายในแต่
ละเดือน 

3. ควบคุมการสัง่ซ้ือและการบริหารสินคา้คงคลงัใหมี้ปริมาณสินคา้คงเหลือในมือนอ้ยท่ีสุด 
4. ในกรณีท่ีลูกคา้สัง่จองทองแดงกบัซพัพลายเออร์ และใหบ้ริษทัเป็นผูส้ัง่ซ้ือ บริษทัจะสัง่ซ้ือทองแดงตาม

ราคาท่ีลูกคา้สัง่จองและใชใ้นการก าหนดราคาขายกบัลูกคา้ เพ่ือลดความเส่ียงดา้นราคา 

 3.1.2 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลูกคา้รายใหญ่ 

บริษทัมีลูกคา้รายใหญ่ 4 ราย มียอดรายไดร้วมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54 หากลูกคา้เหล่าน้ียกเลิก หรือลด

ปริมาณการว่าจ้างลงอย่างมีนัยส าคัญ  จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทมี

ความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้รายดงักล่าว บริษทัสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งในดา้น

คุณภาพ ราคา การส่งมอบตรงตามก าหนดเวลา ตลอดจนการบริการทั้งก่อนและหลงัการขายท่ีมีประสิทธิภาพท าให้

ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ต่อบริษทัและมีแนวโนม้ของการท าธุรกิจร่วมกนัมากข้ึนในอนาคตโดยมีการพฒันาผลิตภณัฑ ์

(R&D) และแผนการผลิตร่วมกบัลูกคา้ตั้งแต่เร่ิมตน้ซ่ึงส่งผลให้บริษทัและลูกคา้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกนัอยา่ง

แน่นแฟ้น และเพ่ือเป็นการกระจายสดัส่วนการขาย บริษทัไดมี้การจดัหาลูกคา้ใหม่เพ่ิมเติม โดยการเพ่ิมฐานลูกคา้ใน
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กลุ่ม ODM  และมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ร่วมกบัลูกคา้นอกจากน้ีบริษทัยงั ไดมี้การเพ่ิมฐานลูกคา้ในกลุ่มงานส่วน

อ่ืนๆ ส่งผลใหจ้ านวนลูกคา้รายยอ่ยของบริษทั มีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนจากปีก่อน 

 3.1.3 ความเส่ียงท่ีลูกคา้จะยา้ยฐานการผลิตไปประเทศอ่ืน 

กลุ่มลูกคา้หลกัของบริษัท คือ ผูผ้ลิตและจ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศในอาคารและเคร่ืองปรับอากาศใน

รถยนตต์่างชาติท่ีมีฐานการผลิตในประเทศไทย ดงันั้นหากลูกคา้ยา้ยฐานการผลิตเคร่ืองปรับอากาศไปยงัประเทศอ่ืน

ท่ีมีตน้ทุนการผลิตท่ีถูกกวา่ประเทศไทยในอนาคต เช่น ประเทศจีน และประเทศเวียดนาม อาจส่งผลกระทบต่อผล

การด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยได ้

อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยงัมีศักยภาพในการเป็นผูผ้ลิตเคร่ืองปรับอากาศเหนือคู่แข่งในภูมิภาคเดียวกัน 

เน่ืองจากประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางวตัถุดิบและช้ินส่วนการผลิตของเคร่ืองปรับอากาศทั้งหมด ซ่ึงการยา้ยฐานการ

ผลิตไปท่ีประเทศอ่ืนนั้น อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสินคา้  เช่น ท่อทองแดง เกิดสนิมจากสภาวะอากาศท่ีช้ืน 

หรือหักงอเน่ืองจากบรรจุภณัฑแ์ละกระบวนการขนส่ง  รวมถึงตน้ทุนของผลิตภณัฑท่ี์เพ่ิมข้ึนจากค่าขนส่งและค่า

ประกนัภยัสินคา้  

นอกจากน้ีปัจจยัส าคญัในการตดัสินใจของลูกคา้ท่ีคงฐานการผลิตอยูใ่นประเทศไทย โดยไม่ยา้ยไปประเทศ

จีนและเวียดนาม ไดแ้ก่ ปัญหาเร่ืองลิขสิทธ์ิและทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีรัฐบาลจีนยงัไม่สามารถหามาตรการป้องกนั

ได้ ปัญหาความขัดแย้งทางด้านเช้ือชาติซ่ึงส่งผลให้การบริหารงานเกิดความไม่คล่องตัว รวมถึงย ังไม่มี

สาธารณูปโภคท่ีครบครันและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีสามารถรองรับอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเทียบเท่าประเทศไทย  

3.1.3 ความเส่ียงจากคู่แข่งขนั จากต่างประเทศท่ีเขา้มาลงทุนในประเทศไทย 

จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้มีนักลงทุนจากต่างประเทศ เช่น นักลงทุนจากจีน  ,เกาหลี 

และอ่ืน ๆ  มาตั้งโรงงานผลิตสินคา้ในประเทศไทยเพ่ือใชสิ้ทธิประโยชน์ทางดา้นภาษี ท าใหเ้กิดการแข่งขนัเพ่ิมข้ึน 

ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทั อย่างไรก็ตามผูบ้ริหารของกิจการไดว้างแนวทางเพ่ือลดความเส่ียง 

ดงัน้ี 

1. ดา้นคุณภาพ – มุ่งรักษา และ ควบคุมคุณภาพในการผลิตสินคา้ใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

2. ดา้นการส่งมอบ – ส่งมอบงานตรงเวลา 

3. ดา้นราคา  - พิจารณาก าลงัการผลิตท่ียงัเหลืออยู่ เพ่ือใชเ้คร่ืองจักรให้เต็มประสิทธิภาพหมุนเวียนได้
ตลอด 24 ชัว่โมง  ใชน้โยบายเสนอตน้ทุนท่ีต ่าใหก้บัลูกคา้  เพ่ือจูงใจใหลู้กคา้เพ่ิมยอดการสัง่ซ้ือ , เพ่ิมโอกาสในการ
ไดรั้บงานใหม่ ๆ ส่งผลให้ปริมาณการผลิตและยอดรายไดเ้พ่ิมข้ึน  ก าไรส่วนเกินท่ีเพ่ิมข้ึนน าไปชดเชยตน้ทุนคงท่ี 
ท าให้อตัราส่วนการด าเนินงานดีข้ึน  และ ลูกคา้ไดสิ้นคา้ในราคาท่ีเหมาะสม มีตน้ทุนท่ีสามารถน าไปแข่งขนัใน
ตลาดได ้ ไดรั้บประโยชน์ร่วมกนัทั้งบริษทั ฯและลูกคา้ 
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4. ดา้นบริการ – ตอบสนองขอ้มูลและความตอ้งการของลูกคา้ไดท้นัทีทั้งก่อนและหลงัการขาย  สร้างความ
ประทบัใจใหลู้กคา้ พร้อมท่ีจะช่วยเหลือและใหค้วามร่วมมือตามความตอ้งการของลูกคา้ เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์อนั
ดี และสร้างความรู้สึกใหลู้กคา้รับรู้วา่ ลูกคา้คือคนส าคญัเปรียบเสมือนเป็นหุน้ส่วนของบริษทั ฯ 

 

3.2 ความเส่ียงด้านการเงนิ 
 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

บริษทัมีการน าเขา้วตัถุดิบและการจ าหน่ายสินคา้ไปยงัต่างประเทศ โดยมีCredit term ประมาณ 30 - 60 วนั

ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนจึงอาจกระทบต่อผลการด าเนินงานทั้ งน้ีบริษทัได้พิจารณาใช้เคร่ืองมือทาง

การเงินในการบริหารความเส่ียงดงักล่าวทั้งจ านวน โดยบริษทัมีการซ้ือวตัถุดิบท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ   15%  ของ

ยอดซ้ือวตัถุดิบทั้งส้ิน และยอดขายท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 8%ของยอดขายรวม 
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4.ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลกัทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2558ทรัพยสิ์นถาวรหลักท่ีบริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

รายละเอยีด 
มูลค่าสุทธิ  

(ลบ.) 
ภาระผูกผนั 

ทรัพย์สินที่ใช้ด าเนินธุรกจิหลกั    
- ที่ดนิและส่วนปรับปรุงที่ดนิ 
ระยอง จ านวน  4แปลง      รวม    47.62 ไร่ 

 
เป็นเจา้ของ 

 
38.09 

 
ปลอดภาระ 

    สมุทรปราการจ านวน2แปลง รวม6   ไร่ เป็นเจา้ของ 30.82 ปลอดภาระ 
Top techจ านวน2แปลง   รวม5ไร่ เป็นเจา้ของ 25.80 จ านองธนาคาร 

- อาคารและ โรงงาน    
ส านกังานใหญ่ 
      SNC สาขา 4 
      SPEC 

     SCAN 

เป็นเจา้ของ 
เป็นเจา้ของ 
เป็นเจา้ของ 
เป็นเจา้ของ 

67.83 
93.40 

129.07 
80.62 

ปลอดภาระ 
ปลอดภาระ 
ปลอดภาระ 
ปลอดภาระ 

     Top tech เป็นเจา้ของ 21.43 จ านองธนาคาร 
โรงงานแห่งอ่ืนๆ เช่า 159.21 ปลอดภาระ 
- เคร่ืองจักร อุปกรณ์     
     เคร่ืองจกัร เป็นเจา้ของ 1,071.04 จ าน าธนาคาร 1.4ลา้นบาท 

     เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์โรงงาน เป็นเจา้ของ 129.85 ปลอดภาระ 
     อุปกรณ์ส านกังานและเคร่ืองตกแต่ง เป็นเจา้ของ 20.32 ปลอดภาระ 
     ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 12.92 ปลอดภาระ 
     สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง เป็นเจา้ของ 38.16 ปลอดภาระ 

รวมทรัพย์สินที่ใช้ด าเนินธุรกจิหลกั  1,918.57  

ทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์อ่ืน    
- ที่ดนิระยองเพ่ือใช้ในการขยายธุรกจิในอนาคต168 ไร่ 
- โรงงานและที่ดนิระยอง ให้บริษทัร่วมเช่า 8.17 ไร่ 

เป็นเจา้ของ 
เป็นเจา้ของ 

152.66 
58.31 

ปลอดภาระ 
ปลอดภาระ 

  รวมทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์อ่ืน  210.97  
  รวมทั้งส้ิน  2,129.54  
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สรุปสัญญาทีส่ าคญัของบริษัทและบริษัทย่อย 

ผู้เช่า ผู้ให้เช่า สัญญา
เช่า 

อายุสัญญา สถานที่ตั้ง เน้ือที่ อตัราค่าเช่า 
บาท/เดือน 

1) เอส เอน็ ซี คูลล่ิง  
ซพัพลาย 

 

บจก. เคอาร์ซี 
ดิเวลลอป
เมน้ท ์

อาคาร
โรงงาน 

3 ปี 
(1มี.ค. 58- 
1 ธ.ค. 60) 

เลขท่ี 333/6 ม. 6 
ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ 

จ.สมุทรปราการ 

8,000 ตรม. 840,000 

2) อิมมอทลั พาร์ท นายชลอ แกว้
สนธิ 

ท่ีดิน 2 ปี 
(1 ม.ค. 58- 
31 ธ.ค.59) 

โฉนดเลขท่ี 31575         
ถ.ลาดหวาย ต.บางเพรียง 
อ.บางบ่อ สมุทรปราการ 

360 ตรม. 7,000 

บจก.ศิริโกมล 
พร็อพเพอร์ต้ี 

อาคาร
โรงงาน 

1 ปี 
(1 ม.ค. 58- 
31 มี.ค.59) 

เลขท่ี 242/4 
ม.6 ต.บางเพรียง            

อ.บางบ่อ สมุทรปราการ 

2,500ตรม. 270,000 

บจก. โกดงั
แสงฟ้า 

อาคาร
โรงงาน 

3 ปี 
(1 มิ.ย. 58- 
31พ.ค. 61) 

เลขท่ี 333/2 ม.6 
ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ 

จ.สมุทรปราการ 

4,000ตรม 460,000 

บจก. โกดงั 
แสงฟ้า 

อาคาร
โรงงาน 

3 ปี 
(1 มิ.ย. 58- 
31พ.ค.61) 

เลขท่ี 333/4 ม.6 
ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ 

จ.สมุทรปราการ 

9,000 ตรม 945,000 

บจก. โกดงั
จงศิริ 

อาคาร
โรงงาน 

3 ปี  
(1 ม.ค. 57- 
31 ธ.ค.59) 

เลขท่ี 242/12 
ม. 6 ต.บางเพรียง 

อ.บางบ่อ สมุทรปราการ 

300 ตรม. 30,000 

3) เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์  
    สาขา 2 

บจก. บาง
เพรียงพฒันา 

อาคาร
โรงงาน 

2ปี 
(1 ก.ย.58 - 
31ธ.ค.60) 

เลขท่ี 128/888 ม. 1 
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 

จ.สมุทรปราการ 

6,600ตรม. 520,000 

บจก. บาง
เพรียงพฒันา 
 

อาคาร
โรงงาน 

 

2 ปี 
(1 ต.ค.58–31 

ธ.ค.60) 

เลขท่ี 128/888 ม. 1 
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 

จ.สมุทรปราการ 
 

1,000 ตรม. 70,000 
 

บจก. บาง
เพรียงพฒันา 

อาคาร
โรงงาน 

2ปี 
(1 ก.ย.58- 
31 ธ.ค.60) 

เลขท่ี 129/892 ม. 1 
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 

จ.สมุทรปราการ 

1,944  ตรม. 
(ไม่รวมท่ีจอด

รถ) 

147,000  
 

บจก.เคอาร์ซี 
ดิเวลลอป
เมน้ท ์

อาคาร
โรงงาน 

3ปี 
(1 ก.ย.58- 
31ธ.ค.61) 

333/5 ม.6 ต.บางเพรียง  
อ.บางบ่อ  

จ.สมุทรปราการ 

3,600 ตรม. 414,000 

บจก.เอสเอน็ซี ฟกููอิ โฮลี 
อินซูเลชัน่ 

บจก. โกดงั
จงศิริ 

อาคาร
โรงงาน 

1 ปี  
(1 ธ.ค.58 – 
31 ธ.ค.59) 

เลขท่ี 122/25 ม.6 
ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ 

จ.สมุทรปราการ 

1,345 ตรม. 154,675 

4) เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
สาขา 4 

การนิคม
อุตสาหกรรม
แหลมฉบงั 

ท่ีดิน
โรงงาน 

10 ปี 
(1 ต.ค.50 -      
30 ก.ย. 60) 

เลขท่ี 49/40 ม. 5 
นิคมอุตสาหกรรม 

แหลมฉบงั ต.ทุ่งสุขลา  

48 ไร่ 42.51 
ตรว. 

880,405 
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ผู้เช่า ผู้ให้เช่า สัญญา
เช่า 

อายุสัญญา สถานที่ตั้ง เน้ือที่ อตัราค่าเช่า 
บาท/เดือน 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
5) พาราไดซ์ พลาสติก บจก.เคอาร์ซี 

ดิเวลลอป
เมน้ท ์

อาคาร
โรงงาน 

3 ปี 
(1 ก.ย.58- 
31 ธ.ค.61) 

333/5 ม.6 ต.บางเพรียง 
 อ.บางบ่อ  

จ.สมุทรปราการ 

2,400 ตรม. 276,000 

 
 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทั และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประเภท software และ ค่าสิทธิในการ
ใชใ้บอนุญาตและประโยชน์อ่ืนๆจ านวน 51.19ลา้นบาท ทั้งน้ีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงตามราคาทุนหกัค่าตดั
จ าหน่ายสะสม ค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย ์ โดยวธีิเสน้ตรงตามอายุ
การใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน(รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินหวัขอ้13) 
 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัทมีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ท่ีด าเนินธุรกิจในกลุ่มงานช้ินส่วนยานยนต์  กลุ่ม

ช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และกลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจเดิมของบริษทั เป็นหลกั เพ่ือเสริมศกัยภาพการผลิต
ตอบสนองการขยายงาน และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่บริษทัในระยะยาว  ตลอดจนพิจารณาสิทธิประโยชน์จากการ
ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เป็นปัจจยัส าคญัร่วมดว้ย 

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัย่อย  บริษทัร่วม  และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั แสดงไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน  ส าหรับปีส้ินสุด  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  พ.ศ.  2558 ขอ้ท่ี9-10 
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5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  บริษทัไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมาย ในคดีดงัต่อไปน้ี 

 คดีท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
 คดีท่ีกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั  
 คดีท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทั 

 



1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 
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6. ข้อมูลทั่วไป 

6.1  ข้อมูลบริษัท 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ทะเบียนเลขท่ี 01075 47000 371  มีช่ือยอ่หลกัทรัพย์
ในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวำ่ SNC   เร่ิมก่อตั้งเม่ือเดือนมีนำคม2537และน ำหุน้เขำ้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนตุลำคม 2547 

บริษทัประกอบธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใชส้ ำหรับยำนพำหนะ ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส ำหรับเคร่ืองท ำ
ควำมเยน็และรับจำ้งผลิตและประกอบเคร่ืองท ำควำมเยน็  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557บริษทัมีทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้ทั้งส้ิน 287,777,339 บำท โดยมีบริษทั 
เอส เอน็ ซี โฮลด้ิง จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่โดยถือหุน้คิดเป็น
ร้อยละ 30 ของหุน้สำมญัท่ีออกและช ำระแลว้ 

บริษทัมีส ำนกังำนใหญ่ตั้งอยูท่ี่ 333/3 หมู่ท่ี 6 ต.บำงเพรียง อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560 

โทรศพัท0์-2763-8961-3 โทรสำร0-2763-8964โฮมเพจบริษทัwww.sncformer.com 

ท่ีตั้งสำขำ 2  : ท่ีตั้งสำขำ 4 : 
128/888 หมู่ท่ี 1 ถ.เทพำรักษ ์ต.บำงเสำธง 
อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10540 
โทรศพัท ์ 0-2763-8961-3 โทรสำร  0-2763-8964 

49/40 หมู่ท่ี 5 นิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบงั 
ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230 
โทรศพัท ์ 0-3849-3400-19 โทรสำร  0-3849-3423-4 

6.2   นิตบุิคคลทีบ่ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ ำนวนหุ้นทีจ่ ำหน่ำยได้แล้ว 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558) 

ช่ือและทีต่ั้งบริษัท ประเภทธุรกจิ ทุนช ำระแล้ว 

สัดส่วน
กำร 
ถือหุ้น 
(%) 

บริษทัย่อยท่ี บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยตรง 

บริษัท เอส เอน็ ซี ไพยองซำน อโีวลูช่ัน จ ำกดั 
88/9, 88/18 หมู่ท่ี 2 ต.มะขำมคู่  
อ.นิคมพฒันำ จ.ระยอง 21180 
โทรศพัท ์ 0-3889-3620-27 
โทรสำร0-3891-7207 

 
ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส ำหรับ

เคร่ืองท ำควำมเยน็  

 

220 ลำ้นบำท 
หุน้สำมญั 22,000,000 
หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้

ละ 10 บำท 

 
99.99% 

บริษัท เอส เอน็ ซี คูลลิง่ ซัพพลำย จ ำกดั 
333/6 หมู่ท่ี 6 ต.บำงเพรียง อ.บำงบ่อ    
จ.สมุทรปรำกำร 10560 
โทรศพัท ์ 0-2108-0360-66 (อตัโนมติั 7 สำย) 

 
ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส ำหรับ
เคร่ืองปรับอำกำศท่ีใชส้ ำหรับ

ยำนพำหนะ 

 
30ลำ้นบำท 

หุน้สำมญั 300,000
หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้

 
99.99% 

http://www.sncformer.com/
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ช่ือและทีต่ั้งบริษัท ประเภทธุรกจิ ทุนช ำระแล้ว 

สัดส่วน
กำร 
ถือหุ้น 
(%) 

โทรสำร    0-2108-0367-8 ละ 100 บำท 

บริษัท อมิมอทลั พำร์ท จ ำกดั 
ส ำนกังำนใหญ่ 333/2, 333/4 หมู่ท่ี 6 
ต.บำงเพรียง อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560 
โทรศพัท ์ 0-2108-0370-76 (อตัโนมติั 7 สำย) 
โทรสำร   0-2108-0369,  0-2108-0377 

ท่ีตั้งสำขำ   242/4 หมู่ท่ี 6 ต.บำงเพรียง  
อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560 
โทรศพัท ์ 0-2116-0750-2 
โทรสำร  0-2116-0754 

 
ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส ำหรับ

เคร่ืองท ำควำมเยน็ 

 

70 ลำ้นบำท 
หุน้สำมญั 700,000

หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้
ละ 100 บำท 

 
99.99% 

บริษัท พำรำไดซ์ พลำสตกิ จ ำกดั 
333/5 หมู่ท่ี 6 ต.บำงเพรียง อ.บำงบ่อ 
จ.สมุทรปรำกำร 10560 
โทรศพัท ์ 0-2763-8961-3 
โทรสำร  0-2763-8964 

 
ผลิตช้ินส่วนพลำสติกส ำหรับ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำและช้ินส่วน

ยำนพำหนะ 

 

30 ลำ้นบำท 
หุน้สำมญั 300,000 

หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้
ละ 100 บำท 

 
99.99% 

บริษัท ทอ็ปเทค ไดมอนด์ ทูลส์ จ ำกดั 
56,56/2หมู่ท่ี 3 ต.บำงปลำ อ.บำงพลี 
จ.สมุทรปรำกำร 10540 
โทรศพัท ์ 0-2182-1275-79 
โทรสำร   0-2182-1283-4 

 
ผลิตเคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีท ำ
จำกเหลก็ ทงัสเตน คำร์ไบค์
ส ำหรับตดัเจำะโลหะ
อุตสำหกรรม 

 

 

80 ลำ้นบำท 
หุน้สำมญั 800,000 

หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้
ละ 100 บำท 

 
66% 

บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี ้แอนโทโลจี จ ำกัด

88/21-22 หมู่ท่ี 2 ต ำบลมะขำมคู่ อ  ำเภอนิคม
พฒันำ จงัหวดัระยอง  
โทรศพัท ์ 0-3802-6750-8 
โทรสำร0-3802-6759 

 
ผลิตช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศ
ส ำหรับท่ีอยูอ่ำศยัและรถยนต ์

 

 
200ลำ้นบำท 

หุน้สำมญั 2,000,000 
หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้

ละ 100 บำท 

 
99.99% 

บริษัท เอส เอน็ ซี แอตแลนตกิ ฮีต ปัมพ์ จ ำกดั 
88/18 ม.2 ต.มะขำมคู่ อ.นิคมพฒันำ 

 45 ลำ้นบำท 74% 



1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 
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ช่ือและทีต่ั้งบริษัท ประเภทธุรกจิ ทุนช ำระแล้ว 

สัดส่วน
กำร 
ถือหุ้น 
(%) 

 จ.ระยอง 21180 
โทรศพัท ์0-3889-3620-27 

ผลิตฮีตปัมพส์ ำหรับเคร่ืองท ำ
น ้ ำร้อน 

หุน้สำมญั 450,000 
หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้

ละ 100 บำท 

บริษัท เอส เอน็ ซี ฟูกูอ ิโฮล ีอนิซูเลช่ัน จ ำกดั 
122/25 หมู่ 6 ต. บำงเพรียง  
อ.บำงบ่อ จ. สมุทรปรำกำร 10560 
โทรศพัท ์ 0-2108-0370-76 (อตัโนมติั 7 สำย) 
โทรสำร   0-2108-0369,  0-2108-0377 

 

ผลิตชุดท่อทองแดงหุม้ฉนวนท่ี
ใชใ้นกำรติดตั้งเคร่ืองท ำควำม
เยน็ และ ฉนวนหุม้ท่อ 

50 ลำ้นบำท 

หุน้สำมญั 500,000 
หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้

ละ 100 บำท 

70% 

บริษัท เมอโิซะ เอสเอน็ซี พริซิช่ัน จ ำกดั 
56/2 หมู่ท่ี 3 ต.บำงปลำ 
อ. บำงพลี จ. สมุทรปรำกำร 10540 
โทรศพัท ์ 0-2182-1280-81 
โทรสำร   0-2182-1282 

 

ผลิตแม่พิมพแ์ละช้ินส่วน
แม่พิมพส์ ำหรับฉีดพลำสติก 

เรียกช ำระแลว้ 13.75
ลำ้นบำท 

หุน้สำมญั 250,000
หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้

ละ 100 บำท 

 

70% 

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซานอีโวลช่ัูน จ ากัด 

บริษัท อลัทเิมท พำร์ท จ ำกดั 
88/18 หมู่ท่ี 2 ต.มะขำมคู่  
อ.นิคมพฒันำ จ.ระยอง 21180 
โทรศพัท ์ 0-3889-3620-27 
โทรสำร   0-3891-7207 

 
ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส ำหรับ
เคร่ืองท ำควำมเยน็และรับจำ้ง
ผลิตเคร่ืองแช่แขง็ถนอมอำหำร 

 

 
40ลำ้นบำท  

หุน้สำมญั 400,000 
หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้

ละ 100 บำท 

 
99.99% 

บริษัท อนิฟินิตี ้พำร์ท จ ำกดั   
88/18 หมู่ท่ี 2 ต.มะขำมคู่  
อ.นิคมพฒันำ จ.ระยอง 21180 
โทรศพัท ์ 0-3889-3620-27 
โทรสำร   0-3891-7207 

 

ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส ำหรับ
เคร่ืองท ำควำมเยน็ 

 
20 ลำ้นบำท 

หุน้สำมญั 200,000
หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้

ละ 100 บำท 

 
99.99% 
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ช่ือและทีต่ั้งบริษัท ประเภทธุรกจิ ทุนช ำระแล้ว 

สัดส่วน
กำร 
ถือหุ้น 
(%) 

บริษทัร่วม 

บริษัท เอส เอน็ ซี แอตแลนตกิ วอเตอร์ ฮีต
เตอร์ เอเชีย จ ำกดั 
88/9,88/18 หมู่ท่ี 2 ต.มะขำมคู่  
อ.นิคมพฒันำ จ.ระยอง 21180 
โทรศพัท ์ 0-3889-3620-27 
โทรสำร   0-3889-3619 

 
ผลิตและขำย 

เคร่ืองท ำน ้ ำร้อนไฟฟ้ำ 
 

 
45 ลำ้นบำท 

หุน้สำมญั 450,000 
หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้

ละ 100 บำท 

 
49% 

บริษัท ฟูโซ่  อนิดสัตรี้ส์  (ไทยแลนด์) จ ำกดั 
99/1 หมู่ท่ี 3 ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง 
จ.สมุทรปรำกำร 10540 
โทรศพัท ์ 0-2397-9140-50 
โทรสำร   0-2397-9151-2 

 

ผลิตช้ินส่วนทองแดง ช้ินส่วน
โลหะ และช้ินส่วนทองเหลือง 

100 ลำ้นบำท 

หุน้สำมญั 1,000,000 
หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้

ละ 100 บำท 

20% 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน 

บริษัท เอส เอส เอม็ ออโต้เมช่ัน จ ำกดั 
88/19 หมู่ท่ี 2 ต.มะขำมคู่  
อ.นิคมพฒันำ จ.ระยอง 21180 
โทรศพัท ์ 0-3891-7211-5 
โทรสำร   0-3891-7216 

 

ข้ึนรูปโลหะแผน่ช้ินส่วนของ
เคร่ืองใช ้ไฟฟ้ำและยำนยนต ์

 
160ลำ้นบำท 

หุน้สำมญั 1,600,000 
หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้

ละ 100 บำท 

 
49% 

   
6.3  ข้อมูลบุคคลอ้ำงองิอ่ืน 

นำยทะเบียนหลกัทรัพย ์ ผูส้อบบญัชี 
บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั   
93 ชั้น 14 ถนนรัชดำภิเษก  
แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพ 10400 
โทรศพัท ์ 0-2009-9000โทรสำร  0-2009-9992 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั  
เลขท่ี 1อำคำรเอม็ไพร์ ทำวเวอร์ สำทรใต ้
แขวงยำนนำวำกรุงเทพ 10120 
โทรศพัท ์ 0-2677-2000 โทรสำร  0-2677-2222 

  

  



ที ่1 ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
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7.   ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทั มีทุนจดทะเบียน และเรียกช าระแลว้ 287,777,339 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 

จ านวน 287,777,339 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท   
 

             7.2      ผู้ถือหุ้น 
7.2.1 รำยช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 
รายช่ือและสัดส่วนการถือหลกัทรัพยข์องกลุ่มผูถื้อหุ้นท่ีถือครองสูงสุด 10 รายแรก ท่ีมีช่ือปรากฏตาม

ทะเบียนหุน้  ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 มีดงัน้ี   
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ *กลุ่มไทยสงวนวรกุล ประกอบดว้ย บริษทั เอส เอน็ ซี โฮลด้ิง จ  ากดั 31.62%  ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล 3.91% 
คุณสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล 2.20% คุณอนงคน์ารถ ไทยสงวนวรกุล 0.59% และคุณชนิสรา ไทยสงวนวรกุล 0.03% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดบัที ่ ช่ือ สัดส่วนกำรถือหลกัทรัพย์ 

    หุ้น ร้อยละ 

1 กลุ่ม ไทยสงวนวรกลุ* 110,374,922 38.35 
2 ASIA INVESTMENT PARTNERS LIMITED 35,000,000 12.16 
3 นายอนุชา กิจธนามงคลชยั 5,851,500 2.03 
4 นายวนัชยั ชยัสวสัด์ิ 5,526,700 1.92 
5 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 5,381,800 1.87 
6 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 5,111,700 1.78 
7 นายพิทกัษ ์พิเศษสิทธ์ิ 4,020,000 1.40 
8 นายสกล งามเลิศชยั 2,359,000 0.82 
9 นายสุเมธ กิตติพร้อมพงษ ์ 2,170,000 0.75 
10 นายชยัวฒัน์ วชิชาวธุ 2,100,000 0.73 
                                        รวม 177,895,622 61.81 
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 7.2.2 รำยช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส เอน็ ซี โฮลดิง้ จ ำกดั  

ล ำดบัที ่ ช่ือ 
สัดส่วนกำรถือหลกัทรัพย์ 

หุ้น ร้อยละ 

1 ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกลุ 2,235,157 22.13 
2 นางอนงคน์ารถ ไทยสงวนวรกลุ 1,193,594 11.82 
3 นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล 1,000,000 9.90 
4 นางสาวเนตรชนก ไทยสงวนวรกลุ 1,000,000 9.90 
5 นางสาวชนิสรา ไทยสงวนวรกลุ 1,000,000 9.90 
6 นายเคอิชิน นาคาโมโตะ 757,500 7.50 
7 นายเคนจิ โคดามะ 505,000 5.00 
8 นายฟมิูเอกิ ทาคาฮาชิ 505,000 5.00 
9 นางสาวพิไลลกัษณ์ ขนุรักษพ์รหม 257,500 2.55 
10 นายทศพร ไทยสงวนวรกลุ 257,500 2.55 
11 นายสมบุญ เกิดหลิน 252,500 2.50 
12 อ่ืน ๆ 1,136,249 11.25 

 รวม 10,100,000 100.00 
 

 7.2.3 รำยช่ือผู้ถือหุ้นของนักลงทุนสถำบัน  

ล ำดบัที ่ ช่ือ 
สัดส่วนกำรถือหลกัทรัพย์ 

หุ้น ร้อยละ 

1 ASIA INVESTMENT PARTNERS LIMITED 35,000,000 12.16 
2 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 5,381,800 1.87 
3 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 5,111,700 1.78 
4 มหาวทิยาลยัมหิดล 1,359,600 0.47 
5 STANDARD CHARTERED BANK 954,900 0.33 
6 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG 

MARKET CORE EQ PORT 
913,000 0.32 

7 บริษทั ประกนัคุม้ภยั จ ากดั (มหาชน) 440,000 0.15 
 รวม 49,161,000 17.08 

 
ทั้งน้ี  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและแสดงถึงการบริหารงานอยา่งโปร่งใส โครงสร้าง

การถือหุน้ของบริษทั จึงไม่มีการถือครองหุน้ไขวใ้นกลุ่มบริษทั หรือการถือหุน้แบบปิรามิดในกลุ่มบริษทั  

ณ วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์  2558 บริษทั มีผูถื้อหุน้รายยอ่ย จ านวน 3,581 ราย หรือคิดเป็น 44.26% ของหุน้ท่ี
เรียกช าระแลว้ ซ่ึงไดเ้ผยแพร่รายงานการกระจายหุน้ไวใ้นเวป็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 
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7.2.3 ข้อตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้นใหญ่  
ASIA INVESTMENT PARTNERS LIMITED ผูถื้อหุน้รายใหญ่ล าดบัท่ี 2 ส่งตวัแทน คือ นายสุระศกัด์ิ 

เคารพธรรม เขา้มาเป็นกรรมการบริษทัเม่ือปี 2551 
 

7.3     กำรออกหลกัทรัพย์อ่ืน 
บริษทัไม่มีการออกหุน้และหลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืน   
 

7.4     นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล 
บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีและส ารองตาม

กฎหมาย หากไม่มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัอยา่ง
มีนัยส าคญั ทั้ งน้ี การจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจยัต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการด าเนินงานในอนาคต 
ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน และภาวะทางเศรษฐกิจ เป็นตน้ ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
ขา้งตน้  ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั 
การจ่ายเงินปันผลท่ีผา่นมาของบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) เป็นดงัน้ี 

กำรจ่ำยเงนิปันผลของปีบญัชี 2553 2554 2555 2556 2557 2558 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 1.00 1.60 1.60 1.0 0.66 0.90 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 1.33 1.81 1.72 1.47 1.31 1.42 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ 75% 89% 93% 68% 50% 63% 

หมายเหตุ: * ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  เม่ือวนัที่ 3 กุมภาพนัธ์ 2559  มีมติเห็นชอบใหบ้ริษทัฯ จ่ายเงินปันผลส าหรับผล
การด าเนินงาน ส าหรับปี 2558 ในงวดส้ินปีอนัเป็นงวดสุดทา้ยในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผล  ในวนัท่ี 
29 เมษายน 2559 ซ่ึงเม่ือรวมกบัเงินปันผลระหวา่งกาลหุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็นอตัราหุน้ละ 0.90 บาท  

 
นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลทุก ๆ เดือน มิถุนายน และ/หรือ ธนัวาคม  เพ่ือใหบ้ริษทัแม่  (SNC)  มีก าไร
สะสมมากพอส าหรับการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ต่อไป  

 



SNC 
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8.  โครงสร้างการจดัการ 
 

 8.1  คณะกรรมการบริษัท  
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 10 ท่าน  ประกอบดว้ย  

 กรรมการอิสระ 6 ท่าน (เป็นจ านวนเกินกวา่ก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการทั้งคณะ) 
 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 7 ท่าน  ( เป็นจ านวนร้อยละ 70 ของคณะกรรมการทั้งคณะ) 
 กรรมการอิสระท่ีเป็นผูห้ญิง 1 ท่านคือ นางชนิสา  ชุติภทัร์ 

 

ล าดบัที ่ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1  นายสาธิต ชาญเชาวน์กลุ ประธานกรรมการบริษทัและกรรมการอิสระ 
2 ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกลุ ประธานกรรมการบริหาร 
3 นายวศิาล วฒิุศกัด์ิศิลป์ กรรมการอิสระ 
4 นายชยัศกัด์ิ องัคสุ์วรรณ กรรมการอิสระ 
5 นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ 
6 นางชนิสา ชุติภทัร์ กรรมการอิสระ 
7 พล. ต. ต. นพ. นพศกัด์ิ ภูวฒันเศรษฐ กรรมการอิสระ 
8 นายสุระศกัด์ิ เคารพธรรม กรรมการ  
9 นายสมบุญ เกิดหลิน กรรมการและกรรมการบริหาร 
10 นายสามิตต ์ ผลิตกรรม กรรมการและกรรมการบริหาร 

โดยมี น.ส.รัตนาภรณ์ ลีนะวตั   เป็นเลขานุการบริษทั 

ทั้งน้ี นิยามความเป็นอิสระของกรรมการบริษทัเขม้กวา่ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ไดแ้ก่ 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย ทั้งน้ีให้นับรวม

การถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ าใน

บริษทั บริษทัยอ่ย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัยอ่ย เวน้แต่จะพน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือ
บุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 
ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมี
นัย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทัย่อย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ย และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ 
บริษทั บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึง
เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทั บริษทัยอ่ย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั บริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั บริษทัยอ่ย 
 

กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนั 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามแทนบริษทั คือ ดร.สมชยั  ไทยสงวนวรกุล  ลงลายมือช่ือร่วมกบักรรมการท่าน

อ่ืน คือ  นายสมบุญ  เกิดหลิน หรือ นายสามิตต์  ผลิตกรรม คนใดคนหน่ึงรวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญั
ของบริษทั 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ 
1. มีอ านาจดูแลและจดัการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์  ขอ้บงัคบั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

ซ่ึงรวมถึงการดูแลและจดัการบริษทัให้เป็นไปตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน ตาม
แนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ เวน้แต่
เร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนด าเนินการ เช่น เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งไดรั้บมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการซ้ือหรือขายสินทรัพยท่ี์ส าคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ก าหนด เป็นตน้ 

2. มีอ านาจอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบั การเพ่ิมทุน การลดทุน การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน การเปล่ียนแปลงสิทธิในหุ้น
สามญั 

3. มีอ านาจอนุมติัการจดัตั้งบริษทัอ่ืนใด หรือการเขา้มีสิทธิประโยชน์ในบริษทัอ่ืนใด 
4. มีอ านาจอนุมัติโครงการลงทุน และการกู้ยืมหรือการระดมเงินหรือการขอรับเงินกู้จากธนาคารหรือความ

ช่วยเหลือทางการเงิน   
5. มีอ านาจอนุมติัการก่อใหเ้กิดภาระจ านอง หรือภาระติดพนั หรือภาระต่าง ๆ ท่ีมีผลผกูพนัเช่นเดียวกนันั้นต่อการ

งาน ทรัพยสิ์น หรือสินทรัพยท์ั้งหมดหรือแต่บางส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัของบริษทั เวน้แต่กรณีท่ีเป็นปกติธุรกิจ
ของบริษทั 
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6. มีอ านาจอนุมติัการใหกู้ย้มืเงินหรือใหสิ้นเช่ือในรูปแบบใด เวน้แต่กรณีท่ีเป็นปกติธุรกิจของบริษทั 
7. มีอ านาจในการยินยอมหรือไม่ยินยอมในการจดัการใด ๆ ท่ีท าให้ธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนของบริษทัอยู่

ภายใตก้ารควบคุมดูแลของบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่กรรมการบริษทั 
8. มีอ านาจอนุมติัการยื่นฟ้องคดี หรือการประนีประนอมยอมความ หรือการตกลงตามท่ีมีการเรียกร้องใด ๆ เวน้

แต่กรณีท่ีเป็นธุรกิจของบริษทั 
9. มีอ านาจแต่งตั้ งกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ  และแต่งตั้ งรองประธานกรรมการ  ตามท่ี

คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 
10. มีอ านาจก าหนด และแกไ้ขเปล่ียนแปลงกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงนามผกูพนับริษทัได ้
11. มีอ านาจแต่งตั้งกรรมการบริษทัเป็นกรรมการบริหาร และแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารตามท่ีคณะกรรมการ

บริษทัเห็นสมควร 
12. มีอ านาจแต่งตั้ งคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควร 
13. มีอ านาจแต่งตั้งเลขานุการบริษทั และเลขานุการคณะกรรมการบริษทัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 
14. มีอ านาจการอนุมติัแกไ้ขเปล่ียนแปลงต าแหน่งและ/หรืออ านาจของกรรมการผูจ้ดัการ 
15. มีหนา้ท่ีก าหนดวสิยัทศัน์  ทิศทาง และกลยทุธ์ของบริษทั  
16. มีหนา้ท่ีใหค้วามเห็นชอบนโยบายท่ีส าคญั  รวมถึงวตัถุประสงค ์ เป้าหมายทางการเงินและแผนธุรกิจของบริษทั 

รวมทั้งติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัตามแผนท่ีก าหนด รวมทั้งก ากบั ดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินงานตามนโยบายท่ี
ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

17. มีหน้าท่ีก าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผูบ้ริหารมีระบบ หรือ
กระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเส่ียง 

18. มีหน้าท่ีพิจารณาอนุมติันโยบายการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน
น าเสนอเพื่อพิจารณา 

19. มีหนา้ท่ีประเมินผลงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูง 
20. มีหนา้ท่ีดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยตามสิทธิอยา่งเป็นธรรม และดูแลให้มีช่องทาง

การส่ือสารกบัผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่มและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัอยา่งเหมาะสม  
21. พิจารณาเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ และก าหนดแนวทางการพิจารณาการท ารายการท่ี

อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีชดัเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวมเป็น
ส าคญั 

22. มีหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง  ชดัเจน  โปร่งใส  น่าเช่ือถือ 
23. มีหนา้ท่ีจดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง หรือแลว้แต่ประธานกรรมการจะ

พิจารณาเห็นสมควรเรียกประชุมเป็นวาระพิเศษเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระการประชุม
ล่วงหนา้ท่ีชดัเจน เป็นระเบียบวาระ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมท่ีเพียงพอ แนบกบัหนงัสือเชิญประชุม
ให้แก่กรรมการทุกท่านก่อนการประชุมไม่น้อยกวา่ 7 วนัเพ่ือให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลก่อนการ
ประชุม เวน้แต่กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้งรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษทั ซ่ึงตอ้งแจง้นัดประชุม
โดยวธีิอ่ืนและก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้และใหมี้การบนัทึกรายงานการประชุม และจดัเก็บรวบรวม
เอกสารรายงานท่ีรับรองแลว้ เพื่อใช้ในการอา้งอิงและสามารถตรวจสอบได ้และเปิดโอกาสให้มีการแสดง
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ความเห็นอยา่งเป็นอิสระ มีการแบ่งเวลาไวอ้ยา่งเพียงพอเพ่ือการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอยา่งรอบคอบ 
โดยประธานกรรมการเป็นผูดู้แลใหใ้ชเ้วลาในการประชุมอยา่งเหมาะสม ในการประชุมคณะกรรมการจะตอ้งมี
กรรมการมาร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองคป์ระชุม 

24. กรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง 
25. กรรมการบริษทัมีอิสระในการเขา้ถึงและติดต่อส่ือสารกบัฝ่ายบริหาร และเลขานุการบริษทัไดโ้ดยตรง  ในกรณี

ท่ีตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัและขอ้มูลอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีไดรั้บจากการ
ประชุมตามวาระปกติประจ าทุกไตรมาส 

26. คณะกรรมการบริษทัเฉพาะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารให้ประชุมระหวา่งกนัเองเป็นประจ า เพ่ือเปิดโอกาสให้
มีการอภิปรายปัญหา ทั้งท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัและเร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมดว้ย 

27. ห้ามมิให้กรรมการบริษัทท าการซ้ือขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท โดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ท่ีมี
สาระส าคัญและยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือประโยชน์ตนเองและผู ้อ่ืน รวมทั้ งก าหนดไวใ้น
จรรยาบรรณของบริษทัให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน หลีกเล่ียงหรืองดการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกลุ่ม
บริษทัในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินใหแ้ก่สาธารณชน 

28. ห้ามมิให้กรรมการบริษทัประกอบกิจการอนัมีลกัษณะอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั
หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรือเป็น
กรรมการของบริษทัจ ากดั หรือบริษทัมหาชนจ ากดัอ่ืนใดท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็น
การแข่งขนักบักิจการของบริษทั เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนจะมีมติแต่งตั้งกรรมการผูน้ั้น 

29. กรรมการบริษทัตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียในสัญญาใดท่ีบริษทัท า
ข้ึน หรือในกรณีท่ีจ านวนหุน้หรือหุน้กูข้องกรรมการท่ีมีอยูใ่นบริษทัในเครือเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 

30. กรรมการบริษทัจะอุทิศตนและเวลาเพ่ือบริษทั โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูห้น่ึงผูใ้ด และไม่
ด าเนินการใด ๆ ท่ีเป็นการขัดแยง้หรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษทัหรือบริษัทในเครือ ส่งเสริมให้
พนักงานทุกระดบัมีจิตส านึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักถึงความส าคญัของระบบควบคุมและ
ตรวจสอบภายใน เพ่ือลดความเส่ียงดา้นการทุจริตและการใชอ้ านาจอยา่งไม่ถูกตอ้ง รวมทั้งป้องกนัการกระท า
ผิดกฎหมายดว้ย 

31. เป็นผูน้ าและเป็นตวัอยา่งในการปฏิบติังานท่ีดี 



SNC 
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8.2 โครงสร้างการบริหาร  

 

นายสามิตต ์ผลิตกรรม

ผูช่้วยประธาน

นายสุรพล แยม้เกษม
กรรมการบริหาร

โครงสร้างการจัดการ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

รองประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษทั

ประธาน นายสาธิต ชาญเชาวน์กลุ

นายรัฐภูมิ นนัทปถวี

นายสมบญุ เกิดหลิน นายเคนจิ โคดามะ

ประธาน นายสุชาติ บญุบรรเจิดศรี นายสมบญุ เกิดหลิน ประธาน ดร. สมชยั ไทยสงวนวรกลุ ประธาน นายชยัศกัด์ิ องัคสุ์วรรณ นายสามิตต ์ผลิตกรรม

รองประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผูจ้ดัการ
ฝ่ายบญัชีและการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา & คา่ตอบแทน คณะกรรมการ CSR และ CG
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    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558 กลุ่มบริษทัมีผูบ้ริหาร 5 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 

ล าดบั
ที ่

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 ดร.สมชยั  ไทยสงวนวรกลุ ประธานกรรมการบริหาร 
2 นายสามิตต ์ ผลิตกรรม รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
3 นายสมบุญ เกิดหลิน รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
4 นายเคนจิ  โคดามะ รองประธานกรรมการบริหาร  
5 นายสุรพล  แยม้เกษม ผูช่้วยประธานกรรมการบริหาร  
 นายรัฐภูมิ นนัทปถว ี กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
    

  
 อ านาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการบริหาร 

1.   ด าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงานและงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ  

2.   มีอ านาจจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย บุคคลตามจ านวนท่ีจ าเป็นและเห็นสมควร ใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือพนกังาน
ของบริษทัเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีทุกต าแหน่ง รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและผลประโยชน์ตอบ
แทนท่ีเหมาะสม และมีอ านาจในการปลดออก ใหอ้อก ไล่ออกพนกังานตามความเหมาะสม 

3.   มีอ านาจในการก าหนดเง่ือนไขทางการคา้ เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการช าระเงิน การท าสัญญาซ้ือ
ขาย การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขทางการคา้ เป็นตน้ 

4.   มีอ านาจอนุมติัค่าใชจ่้ายตามโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ และมีอ านาจอนุมติั
ค่าใชจ่้ายหรือการจ่ายเงินแต่ละคร้ังในกิจการของบริษทั ไม่เกิน 20 ลา้นบาท 

5.   พิจารณาเร่ืองการลงทุนในโครงการประเภทต่าง ๆ รวมถึงการซ้ือขายทรัพย์สินเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัในการพิจารณาเห็นชอบกบัโครงการดงักล่าว  

6.   มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนบริษทัต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งและเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั 

7.   อนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงาน 
8.   ด าเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานทัว่ไปของบริษทั 

  ทั้งน้ี การมอบอ านาจดงักล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการนั้น ตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายและ
กฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั และไม่รวมถึงการมอบอ านาจให้กรรมการผูจ้ดัการอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
ซ่ึงการตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยง หรือรายการเก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัหรือ
บริษัทย่อยตามความหมายท่ีก าหนดตามประกาศส านักงานก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามท่ีประกาศดงักล่าวก าหนดไวใ้นเร่ืองนั้น ๆ   
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ประวตักิารท าผดิกฎหมาย 
ในระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา คณะกรรมการและคณะผูบ้ริหารของบริษทั ไม่มีผูใ้ดเคยถูกไล่ออก ปลดออก 

ใหอ้อก หรือตอ้งคดี เน่ืองจากการกระท าทุจริต หรือเคยถูกฟ้องลม้ละลาย หรือถูกตอ้งโทษอาญา หรือมีขอ้พิพาท 
หรือการถูกฟ้องร้องซ่ึงอยูร่ะหวา่งการตดัสิน 

 
8.3 เลขานุการบริษัท 
 บริษทัจดัให้มีฝ่ายเลขานุการบริษทั ซ่ึงปัจจุบนัคือ นางสาวรัตนาภรณ์ ลีนะวตั (ประวติัเลขานุการบริษทั 
 รายละเอียดเก่ียวกบัวฒิุการศึกษา ประสบการณ์การท างาน ดงัปรากฏในเอกสารแนบ 1) มีหนา้ท่ีรับผิดชอบ
 ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. ให้ค  าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ รวมทั้ งดูแล
 กิจกรรมต่าง ๆของคณะกรรมการเพ่ือให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
 ประสิทธิผล 

2. ดูแลให้ กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและ
 จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั 

3. ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบตามระเบียบและขอ้ก าหนดของ
 ตลท. และกลต. 

4. จดัการประชุมผูถื้อหุน้ และประชุมคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทัและขอ้พึง
ปฏิบติั 

5. บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งติดตามใหมี้การปฏิบติัตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้  
6. จดัท าและเก็บเอกสาร ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม

 คณะกรรมการ รายงานประจ าปี หนงัสือนดัประชุม และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
8. ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ทัว่ไปใหไ้ดรั้บทราบสิทธิต่าง ๆ ของผูถื้อหุน้และข่าวสารของบริษทั 

 
 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 ค่าตอบแทนกรรมการ  

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ พิจารณาเปรียบเทียบกบับริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนัท่ีอยูใ่นตลาด 
 หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมกบัประสบการณ์ ภาระหนา้ท่ี ขอบเขตของ
 บทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บจากกรรมการแต่ละท่าน  
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ในปี 2558  คณะกรรมการบริษทัไดรั้บค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 

 
 

1 นายสาธิต ชาญเชาวน์กลุ 1,200,000        140,000          360,000          1,700,000       
2 ดร. สมชยั ไทยสงวนวรกลุ -  70,000              - 70,000            
3 นายชยัศกัด์ิ องัคสุ์วรรณ 330,000           60,000             30,000             - 420,000          
4 นายวิศาล วฒิุศกัด์ิศิลป์ 330,000           50,000             - 380,000          
5 นายสุชาติ บญุบรรเจิดศรี 330,000           60,000             60,000            - 450,000          
6 นางชนิสา ชุติภทัร์ 330,000           70,000             50,000            - 450,000          
7 พล.ต.ต. นพ. นพศกัด์ิ ภูวฒันเศรษฐ 330,000           70,000             - 400,000          
8 นายสุระศกัด์ิ เคารพธรรม 330,000           70,000            - 400,000          
9 นายสมบญุ เกิดหลิน -  70,000              - 70,000            
10 นายสามิตต ์ผลิตกรรม -  70,000              - 70,000            

รวม 3,180,000       730,000          140,000          -                 -                 -                 360,000          4,410,000       

BoD = คณะกรรมการบริษทั 
AC = คณะกรรมการตรวจสอบ 

RC & NC = คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
Risk = คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

CGCSR = คณะกรรมการ CG + CSR 
 = ประธาน 
 = กรรมการ

ล าดบั ช่ือ นามสกลุ
 คา่ตอบแทน

กรรมการ ปี 58 BoD  AC  RC&NC  Risk  CG CSR 
 รถประจ า

ต  าแหน่ง

 คา่ตอบแทน

ประจ า
 เบ้ียประชุม
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ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหาร  
ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร และผูบ้ริหารจะพิจารณาจากผลการปฏิบติังานรายบุคคลและผลการ

ด าเนินงานของบริษทั ประกอบ กับผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไวล่้วงหน้าของแต่ละสายงาน 
นอกจากน้ียงัมีการส ารวจ  เปรียบเทียบค่าตอบแทนของบริษัทชั้นน าซ่ึงอยู่ในธุรกิจเดียวกับบริษทัเพ่ือให้มี
ขอ้มูลท่ีเพียงพอในการ ก าหนดค่าตอบแทน   

โดยในปี 2558  ไดจ่้ายค่าตอบแทนใหผู้บ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยจ านวน 5  ท่าน  ดงัน้ี 

รายการ ล้านบาท 

เงินเดือน 17.84 

โบนสั 5.35 

รถประจ าต าแหน่ง 3.16 

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 0.89 

ค่าโทรศพัท ์ 0.23 

เงินประกนัสงัคม 0.04 

อ่ืน ๆ  1.57 

รวม 29.08 
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การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ และ ผู้บริหาร 
 

    จ านวนหุ้น 

  ช่ือ-สกลุ 18 สิงหาคม 2557 การซ้ือขายระหว่างปี 30 พฤศจิกายน 2558 

      ซ้ือเพิม่ จ าหน่าย   

1 นายสาธิต  ชาญเชาวนกุ์ล - - - - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

2 ดร.สมชยั  ไทยสงวนวรกุล (ทางตรง) 11,257,212 - - 11,257,212 

  บริษทั เอส เอน็ ซี โฮลด้ิง จ ากดั (ทางออ้ม) 91,000,100 - - 91,000,100 

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 1,698,300 - - 1,698,300 

3 นายสมบุญ  เกิดหลิน 7,949 - - 7,949 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

4 นายสามิตต ์ ผลิตกรรม 433,690 - - 433,690 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

5 นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี 517,000 - - 517,000 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

6 นางชนิสา  ชุติภทัร์ - - - - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

7 นายชยัศกัด์ิ  องัคสุ์วรรณ - - - - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

8 นายวิศาล  วุฒิศกัด์ิศิลป์ - - - - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

9 พล ต.ต. นพ. นพศกัด์ิ ภูวฒันเศรษฐ - - - - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

10 นายสุระศกัด์ิ  เคารพธรรม - - - - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

11 นายเคนจิ  โคดามะ 1,768,511 - - 1,768,511 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

12 นายสุรพล แยม้เกษม 272,910 - - 272,910 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

  นายรัฐภูมิ  นนัทปถวี 24,422 - - 24,422 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 
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8.5  บุคคลากร 
จ านวนพนกังาน  

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีพนกังาน แบ่งไดต้ามฝ่ายงานดงัน้ี  

ฝ่ายงานหลกั จ านวนพนักงาน (คน) 

ฝ่ายผลิตสายธุรกิจธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศภายในรถยนต ์  366                      
ฝ่ายผลิตสายธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองท าความเยน็       976 
ฝ่ายผลิตรับจา้งผลิตและประกอบเคร่ืองท าความเยน็ (OEM) 332 
ฝ่ายผลิตสายธุรกิจอ่ืน ๆ 142 
ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ 118 
ฝ่ายการตลาด 25 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 40 
ฝ่ายเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 8 
ฝ่ายวจิยัและพฒันาและซ่อมบ ารุง 83 
ฝ่ายขนส่งและฝ่ายจดัซ้ือ 30 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 49 
ฝ่ายคลงัสินคา้ 90 
อ่ืน ๆ 102 

รวม 2,361 

 
ค่าตอบแทนพนกังาน  

บริษทัฯ มีมุมมองวา่พนกังานคือสมาชิกในครอบครัวท่ีตอ้งดูแลเอาใจใส่ ไม่วา่จะท างานอยูส่่วนใด ฝ่ายใดโดย
ปราศจากการเลือกปฏิบติั  บริษทัฯ จึงมีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการจ่าย
ผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกนั ตลอดจนจดัให ้มีสวสัดิการท่ีดีใหก้บัพนกังาน รวมถึงการสร้างสภาพแวดลอ้ม
ในการท างานท่ีดี ปลอดภยั เพราะบริษทัฯ ถือวา่พนกังานของบริษทัฯทุกคนเป็นส่วนส าคญัในการด าเนินธุรกิจ  

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการบริษทัข้ึนตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและสวสัดิการ
สงัคม ซ่ึงประกอบดว้ยฝ่ายนายจา้งและลูกจา้ง เพื่อพิจารณาเร่ืองสวสัดิการของพนกังานโดยเฉพาะ เพื่อเป็นการสร้าง
แรงจูงใจใหพ้นกังานท่ีมีคุณค่าตอ่บริษทัไดป้ฏิบติังานใหแ้ก่องคก์รอยา่งต่อเน่ือง อนัเป็นการส่งเสริมใหบ้ริษทัเติบโต
อยา่งย ัง่ยนืในระยะยาวเป็นประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯกบัพนกังาน ทั้งน้ีนโยบายดงักล่าวไดร้วมถึงการด าเนิน
กิจการของบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม  
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ในปี 2558 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนพนกังานดงัน้ี 

 
  
นโยบายการบริหารและการพฒันาบุคลากร  

1. หน่วยงาน HR รับผิดชอบในสรรหาพนกังานใหม่  ผา่นการประกาศรับสมคัรหลายช่องทาง เช่น  ท า ง 
 internet  ติดประกาศตามสถานท่ีชุมชน  เขา้ร่วมมหกรรมรับสมคัรงานตามสถานท่ีต่างๆ ตลอดจนการ
 ส่ือสารใหพ้นกังานภายในทราบ  จดัใหมี้การสมัภาษณ์เพื่อคดัเลือกผูท่ี้มีคุณสมบติัตามท่ีก าหนด  แ ล ะ
 ด าเนินการจดัปฐมนิเทศ พนกังานใหม่ก่อนส่งใหห้น่วยงาน 

2. น าหลกัความตอ้งการของมนุษยต์ามทฤษฎีของ Maslow มาเป็นพ้ืนฐานในการบริหารบุคลากรเพ่ือให้
 สอดคลอ้งกับพนักงานของบริษทัในระดบัต่างๆ ไดแ้ก่ระดบัพนักงาน/ผูบ้ริหารระดบัตน้   ผูบ้ริหาร
 ระดบักลาง และผูบ้ริหารระดบัสูง 

3. ออกแบบส ารวจความตอ้งการฝึกอบรมประจ าปี เพื่อเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดเ้สนอหลกัสูตรท่ีตอ้งการ  
4. ด าเนินกิจกรรม QCC  โดยก าหนดใหพ้นกังานเขา้ร่วมกิจกรรม Action Plan อยา่งนอ้ย 2  กิจกรรม ต่อปี 

 เพื่อสนบัสนุนใหเ้กิดกิจกรรมกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็น และใชป้ระโยชน์จากแนวคิดดงักล่าว 
5. Daily Management & Policy Management โดยใหพ้นกังานทราบเป้าหมายงาน คุณภาพงาน  แ ล ะ

 วิธีการท่ีด าเนินงานให้ส าเร็จ ด้วยตนเอง   มีระบบการวิเคราะห์ การรายงาน  และการประเมินผล
 ตลอดจนการใหข้อ้มูลป้อนกลบัแก่ผูป้ฏิบติังาน  

6. มี ระบบ การวัด ค วามส าม ารถพนั ก ง าน  SNC 9 Basic Need Skill Matrix แ บ่ งก ารวัด เป็ น  3  
 ประเภท ดังน้ี   1) Functional Competency 2) Core Competency 3) Work Permit โดยบริษทัจะท าการ
 สอบวดัผลปีละ 1 คร้ัง เพื่อออกใบอนุญาตปฏิบติังาน 

7. มีระบบการประเมินผลการท างานของพนกังาน เพื่อใชใ้นการพิจารณาปรับค่าจา้งและโบนัสประจ าปี
 พร้อมกบัการจดักิจกรรมส่งเสริมพนกังานท่ีมีผลงานดีเด่น 

8. หน่วยงาน HRD ประเมินประสิทธิภาพการฝึกอบรม โดยประเมินผลการฝึกอบรมร่วมกบัการประเมิน
 ความพึงพอใจในหลกัสูตรฝึกอบรม  

ปี 2558 ปี 2557 เพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เงินเดือนและคา่แรง 481 434 47 11%

คา่ล่วงเวลา 107 101 6 6%

คา่สวสัดิการ 99 94 5 5%

โบนสั 90 68 22 32%

คา่ตอบแทนพิเศษ 10 12 (2) -17%

เงินกองทนุส ารองเล้ียงชีพ 11 9 2 22%

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 12 11 1 9%

อ่ืนๆ 23 24 (1) -4%

รวม 833 753 80 11%

รายการ
หน่วย  : ล้านบาท

%
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9. พฒันาบุคลากรให้มี  Multi skill และ Multifunction เพื่อให้พนกังานมีขีดความสามารถ ท่ีพร้อมต่อการ
 เปล่ียนแปลง 

10. พฒันาผูน้ าในอนาคต โดยพฒันาทกัษะความเป็นผูน้ าควบคู่ไปกบัการเพ่ิมความรู้ใหม่ๆ เสริมสร้างความ
 เช่ียวชาญในการบริหารจดัการ อยา่งมีประสิทธิภาพ  เป็นการเตรียมความพร้อมกา้วสู่ความเป็นผูน้ าทั้ ง
 ในธุรกิจท่ีด าเนินอยู่ในปัจจุบันและอนาคต ผ่านการฝึกอบรมทั้ งภายในและภายนอก ตลอดจนให้
 ทุนการศึกษา เพ่ือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 

11. รักษาพนกังานท่ีมีผลการปฏิบติังานดีและมีศกัยภาพสูง โดยเตรียมวางแผนความกา้วหนา้ในอาชีพ 
 เช่น การหมุนงานใหค้รอบคลุม การมอบหมายงานพิเศษ  เพื่อใหพ้นกังานไดแ้สดงความรู้ 
 ความสามารถอยา่งเตม็ท่ี 

12.  ด าเนินนโยบาย 4Q คือ 
 Quality of  Product  ผลิตสินคา้ท่ีดีมีคุณภาพ 
 Quality of  Service    การบริการท่ีเป่ียมไปดว้ยคุณภาพ 
 Quality of  Environment  ใส่ใจในสภาพแวดลอ้มท่ีดี 
 Quality of  work life คุณภาพชีวติท่ีดีในการท างาน 



ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
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9.       การก ากบัดูแลกจิการ 

 
9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
 คณะกรรมการ บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) มัน่ใจว่าการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นปัจจัย
ส าคญัท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ซ่ึงช่วยสร้างความเช่ือมัน่
และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สียและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ซ่ึงจะน าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนิน
ธุรกิจและเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืของบริษทั 

 คณะกรรมการบริษทัจึงได้พิจารณาจดัท านโยบายเก่ียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมในการ
ประกอบธุรกิจของคณะกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ฝ่ายจดัการ และพนักงาน ตามระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
พร้อมทั้งจดัท าคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทั
จดทะเบียนมาเป็นแนวทางปฏิบติั โดยสรุปสาระส าคญัการด าเนินการดา้นการก ากบัดูแลกิจการไดด้งัน้ี 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการตระหนักและให้ความส าคญัถึงสิทธิของผู ้ถือหุ้นทุกราย ทั้ งนักลงทุนชาวไทย นักลงทุน

ต่างประเทศ  นกัลงทุนรายยอ่ย และนกัลงทุนสถาบนั  และจะไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิ
ของผูถื้อหุ้น รวมถึงไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสของผูถื้อหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษทัและ
การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ โดยสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ การซ้ือขายหรือโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งในก าไร
ของกิจการ การไดรั้บข่าวสาร ขอ้มูลของกิจการอยา่งเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้เพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อ บริษทั เช่น การจดัสรรเงิน
ปันผล การก าหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน และการอนุมติัรายการ
พิเศษ เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ผูถื้อหุ้นทุกรายยงัไดรั้บสิทธิอยา่งเท่าเทียมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บังคบับริษทัและกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
1.1 สิทธิในการรับทราบขอ้มูล วนั เวลา สถานท่ีและวาระการประชุม ตลอดจนขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง

ท่ีตอ้งตดัสินใจในท่ีประชุมแก่ผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้อยา่งเพียงพอและทนัเวลา โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อ
หุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และวิธีการในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุม รวมถึง
ขั้นตอนลงมติ รวมถึงการเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัเป็นการล่วงหน้าก่อนท่ีจะจดัส่ง
เอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้มีเวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อน
ไดรั้บขอ้มูลในรูปแบบเอกสารจากบริษทั 

1.2 สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น แสดงความเห็น ตั้งค  าถาม ให้ขอ้เสนอแนะ และร่วมพิจารณาตดัสินใจ
ในการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัต่าง ๆ โดยประธานในท่ีประชุมจดัสรรเวลาให้อยา่งเหมาะสมและส่งเสริมให้มี
การแสดงความเห็นและตั้งค  าถามในท่ีประชุม ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัได ้รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
สามารถส่งค าถาม รวมทั้ งการเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถและ
คุณสมบัติท่ีเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดย
กรรมการของบริษทัทุกคนควรเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือตอบค าถามผูถื้อหุน้ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.  การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
2.1   การประชุมผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการจดักระบวนการประชุมผูถื้อหุ้น ในลกัษณะท่ีสนับสนุนให้มีการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกราย
อยา่งเท่าเทียมกนั โดยบริษทัจะมีการจดัประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนบัแต่วนั
ส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั และหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีกระทบหรือ
เก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น หรือเก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ ์กฎหมายท่ีใชบ้งัคบัท่ีตอ้งไดรั้บการ
อนุมติัจากผูถื้อหุน้แลว้ บริษทัจะเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้เป็นกรณีไป 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายในการอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้น ทั้ งนักลงทุนชาวไทย นัก
ลงทุนต่างประเทศ  นกัลงทุนรายยอ่ย และนกัลงทุนสถาบนั ไดมี้ส่วนร่วมในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น โดยบริษทั
ฯ จะด าเนินการดงัน้ี 

2.1.1 ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
บริษทัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัในการไดรั้บเอกสารพร้อมขอ้มูลประกอบการประชุม

โดยการจัดท าเป็ นภาษ าไทยและภาษ าอังกฤษ  และ เผยแพ ร่ข้อ มูลบน เว็บ ไซต์ของบ ริษัท ท่ี 
http://www.sncformer.com เป็นการล่วงหนา้ถึง 30 วนั ก่อนจดัส่งเอกสารดงักล่าวให้ผูถื้อหุ้นทราบมากกวา่  
21 วนัก่อนการประชุม และไดท้ าการประกาศลงในหนงัสือพิมพร์ายวนัติดต่อกนัต่อเน่ืองก่อนวนัประชุม 3 
วนัเพ่ือบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหน้าส าหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม  
นอกจากน้ี บริษทัยงัอ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอเพ่ิมวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคล
เพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 เดือนก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้โดยก าหนดเกณฑ์
ท่ีชดัเจนเป็นการล่วงหนา้เพ่ือพิจารณาวา่จะเพ่ิมวาระท่ีผูถื้อหุ้นเสนอมา และก าหนดวธีิการให้ผูถื้อหุน้เสนอ
ช่ือบุคคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยให้เสนอช่ือผ่านคณะกรรมการสรรหา พร้อมข้อมูล
ประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติัและการให้ความยินยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ ทั้งน้ีไม่ให้ผูถื้อหุ้นท่ี
เป็นผูบ้ริหารเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยไม่จ าเป็นโดยเฉพาะวาระท่ีส าคญัท่ีผูถื้อหุ้นตอ้ง
ใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ  ทั้งน้ี คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ประชุม
ดว้ยตนเอง สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงโดยมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยจะมีการ
เสนอช่ือกรรมการอิสระ  เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ และใชห้นงัสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผู ้
ถือหุน้สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนไดใ้นแต่ละวาระ และในการลงคะแนนเสียงนั้นได ้

2.1.2 วนัประชุมผูถื้อหุน้ 
บริษทัอ านวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุ้นโดยจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก

ในการตรวจสอบเอกสารให้กับผูถื้อหุ้นแต่ละรายท่ีจะเขา้ร่วมประชุม พร้อมทั้งจดัให้มีอากรแสตมป์เพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นท่ีมอบ/ไดรั้บมอบฉันทะ  โดยก่อนเร่ิมการประชุม เลขาท่ีประชุมจะแจ้ง
รายละเอียดขององคป์ระชุม วธีิปฏิบติัในการนบัคะแนน และระหวา่งด าเนินการประชุมบริษทัไดเ้ปิดโอกาส
ให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามแสดงความคิดเห็น โดยบริษทัไดต้อบค าถามของผูถื้อหุ้นอยา่งครบถว้น ชดัเจน 
ตรงประเด็นในทุกค าถาม  บริษทัด าเนินการประชุมตามล าดบัวาระการประชุมโดยไม่มีการเพ่ิมวาระการ
ประชุมนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม ทั้งน้ี ส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะด าเนินการ

http://www.sncformer.com/
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ลงมติเป็นรายคน และในการประชุมทุกคร้ังจะมีการบนัทึกการประชุมอยา่งถูกตอ้งครบถว้น รวมทั้งการจดั
ใหมี้การบนัทึกภาพการประชุมในลกัษณะวดีีทศัน์และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย 
2.1.3 หลงัวนัประชุม 

บริษทัจะจดัส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่รายงานการประชุมใน
เวบ็ไซตข์องบริษทัภายใน 14 วนัหลงัจากการประชุมเสร็จส้ิน 

จากการพฒันาปรับปรุงการจดัประชุมผูถื้อหุน้อยา่งต่อเน่ือง ท าใหใ้นปีน้ีบริษทัฯ ไดรั้บการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2558 ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

2.2   นโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการก าหนดให้มี “จรรยาบรรณธุรกิจ” เพ่ือให้บุคลากรทุกระดบัไดย้ึดถือเป็นหลกัปฏิบติังานนั้น 

และเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บุคลากรของบริษทัฯ ไดรั้บทราบนโยบายการด าเนินงานของบริษทัฯ และไม่ปฏิบติังานท่ีขดักบั
นโยบายและผลประโยชน์ของบริษทัฯ บุคลากรทุกระดบัจึงตอ้งเปิดเผยรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ตามจรรยาบรรณธุรกิจ ในเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทัฯ ดงัน้ี 

2.2.1 กรรมการและพนกังานพึงหลีกเล่ียงการกระท าใดๆอนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทั ไม่วา่
จะเกิดจากการติดต่อกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทางการคา้ของบริษทั เช่น คู่คา้ ลูกคา้ คู่แข่งขนั หรือจากการใช้
โอกาสหรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเป็นกรรมการ หรือพนกังานในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเร่ือง
การท าธุรกิจท่ีแข่งขันกับบริษัทหรือการท างานอ่ืนนอกเหนือจากงานของบริษัท ซ่ึงส่งผล
กระทบกระเทือนต่องานในหนา้ท่ี 

2.2.2 กรรมการและพนักงานพึงละเวน้การถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษทั หากท าให้กรรมการและ
พนักงานกระท าการ หรือละเวน้การกระท าการท่ีควรท าตามหน้าท่ี หรือมีผลกระทบกระเทือนต่อ
งานในหนา้ท่ี ในกรณีท่ีกรรมการและพนกังานไดหุ้น้นั้นมาก่อนการเป็นกรรมการและพนกังาน  

2.2.3 หรือก่อนท่ีบริษทัจะเขา้ไปท าธุรกิจนั้น หรือไดม้าโดยทางมรดก กรรมการและพนกังานตอ้งรายงาน
ใหผู้บ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้นทราบ 

3.  การค านึงถึงบทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
คณะกรรมการก าหนดให้บริษทัมีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไดแ้ก่ ลูกคา้ พนกังาน คู่คา้ ผูถื้อหุ้น 

เจา้หน้ี และชุมชน โดยค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีมีกบับริษทั และไม่กระท า
การใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือให้กิจการของบริษทัด าเนินไปดว้ยดี เพ่ือสร้างความมัน่คง
อยา่งย ัง่ยนื และตอบสนองผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

นโยบายความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้  
1.   ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และอย่างสุดความสามารถ และด าเนินการใด ๆ ดว้ยความเป็น

ธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกราย 
2.   รายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงสถานการณ์ขององคก์รโดยสม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจริง 
3.   รายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงแนวโนม้ในอนาคตขององคก์ร ทั้งในดา้นบวกและลบ ดว้ยเหตุผลสนบัสนุน

อยา่งเพียงพอ 
4.   ใหค้วามส าคญัสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุน้ดงัน้ี 
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4.1 สิทธิการซ้ือขายหรือโอนหุน้ 
4.2 สิทธิการมีส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ 
4.3 สิทธิการไดรั้บข่าวสาร ขอ้มูลของกิจการอยา่งเพียงพอ  
4.4 สิทธิการเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือแต่งตั้ งหรือถอด ถอนกรรมการ 

แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั  
4.5 สิทธิการรับทราบกฏเกณฑแ์ละวธีิการในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 
4.6 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในการประชุมผูถื้อหุน้ 

นโยบายและการปฏิบติัต่อพนกังาน 
1. มีการใหผ้ลตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมดงัน้ี 

รถรับส่งพนกังานให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีพกัอาศยัของพนกังาน   สวสัดิการมงคลสมรสส าหรับพนกังานทุกระดบั 
โรงอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะในราคาท่ีเหมาะสมจ าหน่ายท่ีบริษทัฯ สวสัดิการคลอดบุตรส าหรับพนกังานทุกระดบั 
เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร สวสัดิการเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตของพนกังาน 
ทุนการศึกษา (เรียนต่อ) ในระดบัต่าง ๆ ในสถาบนัของรัฐบาล สวสัดิการครอบครัวเสียชีวิตส าหรับพนกังานทุกระดบั 
สวสัดิการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เพ่ือให้พนกังานมีเงินเก็บเงินออม สวสัดิการค่าเช่าท่ีพกัอาศยั 
จดัให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่ผูป้ฏิบติังาน สวสัดิการโครงการร่วมทุนระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง 
โบนสัประจ าปี  

2. ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังาน 

3. การแต่งตั้ง และโยกยา้ยพนกังาน รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษ  ตอ้งกระท าดว้ยความสุจริต และตั้งอยู่

บนพ้ืนฐานความรู้ ความสามารถ  และความเหมาะสมของพนกังาน 

4. ใหค้วามส าคญัต่อความสามารถ และทกัษะของพนกังาน  โดยใหโ้อกาสอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 

5. ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

6. บริษทัเปิดช่องทางใหพ้นกังานไดร้้องเรียนเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระท าผิด และไดก้ าหนดแนวทางในการปกป้อง

พนกังานหรือผูแ้จง้เบาะแสในการกระท าผิด 

 

นโยบายในการปฏิบติัต่อลูกคา้   
1. ส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพตรงตาม หรือสูงกวา่ความคาดหมายของลูกคา้ ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็นธรรม 
2. ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ เพ่ือให้ลูกคา้มีขอ้มูล

เพียงพอในการตดัสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงทั้งในการโฆษณา หรือในการส่ือสารช่องทางอ่ืน ๆ 
กบัลูกคา้ อนัเป็นเหตุให้ลูกคา้เกิดความเขา้ใจผิดเก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสินคา้และ
บริการ 

3. รักษาความลบัของลูกคา้และไม่น าไปใชป้ระโยชน์ของตนเอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
4.  ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยความรวดเร็ว และจดัให้มีระบบและช่องทางให้ลูกคา้ร้องเรียนเก่ียวกบั

คุณภาพของสินคา้และบริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 



ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหาชน 87 

นโยบายและการปฏิบติัต่อคู่แข่ง 
1. บริษทัส่งเสริมนโยบายการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเสรี และเป็นธรรม 
2. ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 
3. ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่คา้ด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่

กรรมการและพนกังานของคู่แข่ง เป็นตน้ 
4. ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่ง ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย 

นโยบายและการปฏิบติัต่อคู่คา้ 
1. ปฏิบติักบัคู่คา้ซ่ึงถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจยัแห่งความส าเร็จทางธุรกิจท่ีส าคญัดว้ยความเสมอภาค และค านึงถึง

ผลประโยชน์ร่วมกนั 

2. คดัเลือกคู่คา้เป็นไปอยา่งโปร่งใส มีระบบ และมีมาตรฐาน มีการพฒันาและรักษาสัมพนัธภาพท่ีย ัง่ยืนกบัคู่คา้
และคู่สญัญา 

3. มีความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั  
4. ปฏิบติัตามนโยบายการปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเคร่งครัด โดยมีการคดัเลือกคู่คา้ท่ีมีมาตรฐาน มีการเปรียบเทียบราคา

ก่อนการสัง่ซ้ือ มีการประเมินคู่คา้โดยใชเ้กณฑท่ี์มีมาตรฐานสากล 

นโยบายและการปฏิบติัต่อเจา้หน้ี  
1.  ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อ

ทั้งสองฝ่าย 
2.  ปฏิบติัตามสัญญา หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใด

ขอ้หน่ึง ตอ้งรีบแจง้ใหคู้่คา้ และ/ หรือเจา้หนา้ท่ีทราบล่วงหนา้ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางการแกไ้ข 
3.  ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ พึงละเวน้การเรียก รับ หรือจา้งผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้ 
4.  หากมีขอ้มูลวา่มีการเรียก รับ หรือจา้งผลประโยชน์ใด ๆ  ท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน พึงเปิดเผยรายละเอียดต่อเจา้หน้ี และ

ร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 
5.  รายงานขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และตรงเวลาใหก้บัเจา้หน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 

นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
1  บริษทัไม่กีดกนั หรือไม่ใหสิ้ทธิพิเศษหรือเลือกปฏิบติัแก่ผูใ้ดผูห้น่ึง 
2 บริษทัไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ อายแุละสถาบนัการศึกษา 
3 บริษทัค านึงถึงสิทธิในร่างกาย ทรัพยสิ์น และความปลอดภยัของพนกังาน 
4 บริษทัใหเ้สรีภาพแก่พนกังานในการมีส่วนร่วมทางการเมืองภายใตก้ารปกครองระบอบประชาธิปไตย 

นโยบายการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 
1 บริษทัจะไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร และเคร่ืองหมายการคา้ของบุคคลอ่ืนโดยเด็ดขาด 
2 พนกังานของบริษทั มีหนา้ท่ีรักษาความลบัทางการคา้ วธีิประกอบธุรกิจท่ีเป็นความลบั ไม่วา่จะเป็นของบริษทั , 

ลูกคา้ หรือคูค่า้ 
3 พนกังานของบริษทั ตอ้งใชค้อมพิวเตอร์เพ่ือประโยชน์ในการท างาน ไม่ใช ้คอมพิวเตอร์ไปในทางท่ีผิดกฎหมาย 

ศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี 
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4 พนกังานของบริษทัตอ้งใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง หา้มติดตั้งและ ใชง้านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิไม่ถูกตอ้งในบริษทัโดยเด็ดขาด 

นโยบายเก่ียวกบัการทุจริต 

เน่ืองจากการใหข้องขวญั ทรัพยสิ์น ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีไม่เหมาะสมยอ่มจะท าใหเ้กิดภาพลกัษณ์ของ
การเก้ือหนุน หรือมีพนัธะต่อกนั อนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี และอาจท าให้บริษทัเสีย
ประโยชน์ในท่ีสุด ซ่ึงบริษทัไม่สนบัสนุนการกระท าดงักล่าว บริษทัจึงไดก้ าหนดนโยบายการรับและให้ของขวญั 
ทรัพยสิ์น ของก านลั และประโยชน์อ่ืนใด ไวใ้นจริยธรรมธุรกิจ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการถือปฏิบติัต่อไป โดยในปี
ท่ีผา่นมาบริษทัไดด้ าเนินกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกบัการทุจริตดงัน้ี 
  ไม่มีกรณีการกระท าผิดดา้นการทุจริต หรือกระท าผิดจริยธรรม 
  ไม่มีกรรมการลาออกอนัเน่ืองจากประเดน็เร่ืองการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั 
  ไม่มีกรณีเก่ียวกบัช่ือเสียงในทางลบของบริษทัอนัเน่ืองมาจากความลม้เหลวในการท าหนา้ท่ีสอดส่องดูแลของ
  คณะกรรมการ 

นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่วนรวม  
1 รับผิดชอบและยดึมัน่ในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินท่ีองคก์รตั้งอยู ่
2 ด าเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้างสรรคส์ังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้ชุมชนท่ีบริษทัตั้งอยู่มี

คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน ทั้งท่ีด าเนินการเองและร่วมมือกบัรัฐ และชุมชน 
3 ป้องกนัอุบติัเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียใหอ้ยูใ่นระดบัต ่ากวา่มาตรฐานท่ียอมรับได ้
4 ตอบสนองอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน อนัเน่ืองมาจาก

การด าเนินงานของบริษทั โดยใหค้วามร่วมมืออยา่งเตม็ท่ีกบัเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
5 ส่งเสริมใหพ้นกังานของบริษทัมีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มภายในระบบการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) และส่งเสริมใหมี้การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมการดูแลให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่

ขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส  โดยการเผยแพร่ขอ้มูลผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย ์
และเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยมีการปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใหน้กัลงทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งได้
มีขอ้มูลตดัสินใจอยา่งเพียงพอและเท่าเทียมกนั 

การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั มีดงัน้ี 
1. แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี  
2. นโยบายการก ากบัดูแลกิจการและผลการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว 
3. นโยบายเก่ียวกบัการดูแลส่ิงแวดลอ้มและสงัคมและการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว 
4. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบ

บญัชีในรายงานประจ าปี 
5. การเปิดเผยบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย จ านวนคร้ังของการประชุม

และจ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผา่นมา  



ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหาชน 89 

6. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง  

นอกจากน้ี บริษทัได้จดัตั้ งหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ เพ่ือท าหน้าท่ีส่ือสารประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ให้ผูถื้อหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ไป ผ่านช่องทางต่าง ๆ การประชุมนักวิเคราะห์ 
การประชุมทางโทรศพัท ์การตอบค าถามทางโทรศพัท ์และ ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั เป็นตน้ 

ในปี 2558 บริษทัไดด้ าเนินการปรับปรุงเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งชาวต่างชาติและชาว
ไทยสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัได ้และบริษทัไดมี้การน าเสนอขอ้มูลทั้งทางตรงและทางออ้มดงัน้ี 

 การเผยแพร่ข่าว ในกรณีท่ีบริษทัมีกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจท่ีส าคญั 
 การออกเอกสารข่าวผลประกอบการ 
 การน าเสนอขอ้มูลในงานบริษทัจดทะเบียนพบนกัลงทุน 4 คร้ัง 
 ใหก้ารเขา้เยีย่มชมกิจการของบริษทั 2 คร้ัง หรือการใหพ้ดูคุยกบัผูบ้ริหารของบริษทัฯ 2 คร้ัง 
 การประชุมนกัวเิคราะห์ 3 คร้ัง 
 SNC พบนกัวเิคราะห์และนกัลงทุน โปรแกรม CNS Corporate Access Program 
 ผูบ้ริหารใหส้มัภาษณ์รายการ The Debate เจาะสนาม  

 
 

 
 
 
 
 

วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น.-12.00 น. บริษทัฯ จดังาน company visit ข้ึนท่ีโรงงานสมุทรปราการ โดยมี
คณะผูบ้ริหาร น าโดยคุณสามิตต ์ผลิตกรรม รองประธานกรรมการบริหาร ใหก้ารตอ้นรับ และพาเยีย่มชมโรงงาน  
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ในวนัศุกร์ท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกลุ ประธานกรรมการบริหาร  ให้
สมัภาษณ์รายการ The Debate เจาะสนามท่ีบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ประชุมนกัวเิคราะห์  ณ บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) (ส านกังานใหญ่) 

SNC พบนกัวเิคราะห์และนกัลงทุน โปรแกรม CNS Corporate Access Program 
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5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
  คณะกรรมการมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั คณะกรรมการมีภาวะ

ผูน้ า วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู ้ถือหุ้นโดยรวม 
คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการท่ี
ชดัเจน  และดูแลใหบ้ริษทัมีระบบงานท่ีใหค้วามเช่ือมัน่ไดว้า่กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทัไดด้ าเนินไปในลกัษณะท่ี 
ถูกตอ้ง ตามกฎหมายและมีจริยธรรม และมีบทบาทส าคญัในการร่วมก าหนดวิสัยทศัน์และภารกิจร่วมกบัผูบ้ริหาร
ระดบัสูง รวมทั้งพิจารณาทบทวนวิสัยทศัน์และภารกิจของบริษทัเป็นประจ าทุกปี  เพื่อวางแผนการด าเนินงานใน
ระยะสั้ น และระยะยาว นโยบายการเงิน การบริหารความเส่ียง และภาพรวมขององค์กรทั้ งหมดโดยอิสระ 
นอกจากน้ียงัมีบทบาทในการก ากบัดูแลฝ่ายจดัการให้ด าเนินงานเป็นไปตามแผนธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เช่น การจัดให้มีระบบควบคุมภายใน การประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้อีกทั้งคณะกรรมการบริษทัมีการประชุมหารือทิศทางการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 
และเป็นผู ้ริเร่ิมสนับสนุนการด าเนินงานท่ีส าคัญ อาทิ นโยบายพัฒนาทรัพยากรบุคคล นโยบายการพัฒนา
ส่ิงแวดลอ้ม และการสร้างวฒันธรรมนวตักรรม ท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือ คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญักบั
การเขา้สัมมนาหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี รวมทั้งการแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากผูบ้ริหารของ
องค์กรอ่ืน ๆ เพ่ือน าความรู้มาพฒันาปรับปรุงกลุ่มบริษทัทั้ งน้ี บริษทัได้มีการช้ีแจงขอ้มูลทั่วไปให้แก่กรรมการท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัเป็นคร้ังแรก  ตลอดจนสนบัสนุนค่าใชจ่้ายส าหรับกรรมการบริษทัท่ีประสงคจ์ะ
เขา้รับการอบรมหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการบริษทั 
 
 คณะกรรมการของบริษทัทุกท่าน ประกอบไปดว้ยผูมี้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การท างานจาก
หลากหลายสาขา โดยคณะกรรมการของบริษทัท าหน้าท่ีในการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจของบริษทั และพิจารณาให้
ความเห็นชอบทิศทางในการด าเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษทัเพ่ือให้ฝ่ายบริหารน าไปใชเ้ป็น
กรอบในการจัดท าแผนธุรกิจ แผนสนับสนุน และงบประมาณเป็นประจ าทุกปี โดยได้มีการน าระบบตัวช้ีวดัผล
ปฏิบติังาน (KPI) มาใชเ้พื่อติดตามผลการด าเนินงาน ซ่ึงในปี 2558 ท่ีผ่านมาไดมี้ส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวนและ
อนุมติัวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ของบริษทั เพ่ือใหผู้บ้ริหารและพนกังานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั 
 
 คณะกรรมการไดติ้ดตามดูแลให้มีการน ากลยทุธ์ของบริษทัไปปฏิบติั ติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร 
โดยก าหนดให้มีการรายงานความกา้วหน้าของผลการด าเนินงานและผลประกอบการของบริษทัฯ ทุกเดือน ในการ
ประชุมคณะผูบ้ริหาร 
 
 นโยบายการก ากบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

คณะกรรมการได้จดัให้มีนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัเป็นลายลกัษณ์
อกัษร เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนเขา้ใจถึงมาตรฐานดา้นจริยธรรมท่ีบริษทัใชใ้นการด าเนิน
ธุรกิจ นอกจากน้ี คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละ 1 
คร้ัง และไดมี้การติดตามใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว 

บริษทัฯ ก าหนดการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจเพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
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1. กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษทัฯ ดว้ยความเช่ือมัน่ ศรัทธา  

2. กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน จะน านโยบายการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจไป
ปฏิบติัในการบริหารจดัการธุรกิจทุกระดบั 

3. กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน จะยดึมัน่ในความเป็นธรรม และปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่า
เทียมกัน และปฏิบัติงานเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความสุจริตโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

บริษทัฯ ตระหนกัวา่การมีนโยบายฯ ท่ีดี โดยปราศจากการน าไปปฏิบติัอยา่งจริงจงั ยอ่มไม่ก่อใหเ้กิดผลดีต่อ
องคก์ร บริษทัฯ จึงส่งเสริมวฒันธรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดย 

 จดัอบรมเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 ประธานกรรมการบริหารมีส่วนร่วมเผยแพร่หลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยไดรั้บเชิญเป็น

วทิยากรถ่ายทอดนโยบายและประสบการณ์การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัในโอกาสต่างๆ 
 

ภาวะผูน้ า วสิยัทศัน์และพนัธกิจ 
คณะกรรมการบริษทัดูแลให้มีการก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน แผน

กลยทุธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณประจ าปีและนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ ของบริษทัฯ โดยมอบหมาย
ใหฝ่้ายบริหารเป็นผูน้ าเสนอ และคณะกรรมการบริษทัแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกบัฝ่ายบริหารอยา่งเตม็ท่ี 
เพ่ือให้เกิดความเห็นชอบร่วมกันก่อนท่ีจะพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ งประธาน
กรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการให้เป็นผูรั้บผิดชอบในการพฒันากลยทุธ์และน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั และได้
พิจารณาก าหนดบทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ีชดัเจนระหวา่งคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย 
และฝ่ายบริหาร  

นโยบายในการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียน 

คณะกรรมการมีความเห็นวา่ เพ่ือให้แน่ใจวา่ กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการกบัดูแลกิจการของบริษทั
อย่างมีประสิทธภาพ กรรมการไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 3 บริษัท และเปิดเผย
รายละเอียดขอ้มูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ให้ผู ้
ถือหุ้นทราบ ซ่ึงสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ซ่ึงปัจจุบันมี
กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งดงักล่าวเกินกว่าท่ีก าหนด 1 ท่าน อยา่งไรก็ตามการด ารงต าแหน่งกรรมการดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการแต่อยา่งใด  

 

นโยบายในการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน 

 เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษทั คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายในการ
ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนของกรรมการแต่ละท่านไม่เกิน 5 บริษทั และเปิดเผยรายละเอียดขอ้มูลการด ารง
ต าแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ซ่ึงสามารถดูได้
จากเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ซ่ึงปัจจุบันมีกรรมการจ านวน 5 ท่านท่ีด ารง
ต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนมากกกวา่ 5 บริษทั อยา่งไรก็ตามการด ารงต าแหน่งกรรมการดงักล่าวไม่มีผลกระทบ

http://www.set.or.th/
http://www.set.or.th/


ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
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ต่อการปฎิบติัหนา้ท่ีกรรมการแต่อยา่งใด โดยกรรมการ 3 ใน 5 ท่านเป็นการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย
ของบริษทัฯ เอง  

นโยบายในการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนของกรรมการผูจ้ดัการ 
 คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายในการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนของกรรมการผูจ้ดัการ 
โดยก าหนดให้ก่อนท่ีกรรมการผูจ้ดัการจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน จะตอ้งแจง้ให้คณะกรรมการ
บริหารทราบเพ่ือพิจารณาอนุมติั ทั้งน้ี ตอ้งไม่เป็นกรรมการในบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจสภาพอยา่งเดียวกบับริษทั หรือ
เป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั 

โครงสร้างคณะกรรมการ 
1. เพ่ือให้เกิดความสมดุลในอ านาจการด าเนินงานบริษทัไดแ้ยกต าแหน่งประธานกรรมการบริษทั และประธาน

กรรมการบริหาร มิให้เป็นบุคคลคนเดียวกัน โดยประธานกรรมการของบริษทัเป็นกรรมการอิสระและไม่มี
ความสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร  

2. คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 3 ท่าน กรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหาร 7 ท่าน ( 6 ใน 7 เป็นกรรมการอิสระ) ซ่ึงตามขอ้บงัคบับริษทัก าหนดให้บริษทัมีคณะกรรมการของ
บริษทัไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการก าหนดให้คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการ
อิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 2 ของกรรมการทั้งคณะ  

3. บริษทัมีการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดงัน้ี 
ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการซ่ึงอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดออกจากต าแหน่งจ านวน 
1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ถา้จ านวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1ใน 3 ทั้งน้ี กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวอาจไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปได ้กรรมการแต่ละรายมีวาระในการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ในกรณี
ท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบติัและไม่ตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทน โดยกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการ
ด ารงต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน ทั้งน้ี การแต่งตั้งดงักล่าวตอ้งผ่านมติอนุมติั
ของคณะกรรมการดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

4. บริษทัก าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระไวอ้ยา่งชดัเจน  
5. คณะกรรมการก าหนดนโยบายจ ากดัจ านวนปีในการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไวไ้ม่เกิน 6 ปี 

คณะกรรมการชุดยอ่ย 
1. นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบท่ีตอ้งจัดให้มีตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแล้ว 

คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนเพ่ือการก ากบัดูและกิจการท่ีดี ดงัน้ี 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 

มีหนา้ท่ีใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี และ
รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
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 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   
  มีหนา้ท่ีก าหนดกลยทุธ์  ก ากบั ดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเส่ียง จดัท าระบบเตือนภยั
  ของความเส่ียงทุกประเภทเพ่ือจดัการความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้ให้สอดคลอ้งกบั
  นโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 มีหนา้ท่ีพิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีจะไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร
 ระดบัสูงของบริษทั รวมทั้งจดัใหมี้กระบวนการท่ีจะท าใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการสรรหาและแต่งตั้ง
 กรรมการ และน าเสนอรายช่ือคณะกรรมการใหค้ณะกรรมการบริษทัน าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผู ้
แต่งตั้ง รวมทั้ง มีหนา้ท่ีพิจารณาแนวทางก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสม ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน
และมิใช่ตวัเงิน ของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย คณะกรรมการบริหาร และผูบ้ริหาร
ระดบัสูงของบริษทัในแต่ละปีอยา่งอิสระและเท่ียงธรรม  

 คณะกรรมการ CSR และ CG 
 มีหน้าท่ีก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัให้เป็นไปตามหลกับรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
 สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 คณะกรรมการบริหาร 
 มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัให้เป็นไปตามกลยทุธ์และทิศทางการด าเนินธุรกิจ  
 รวมทั้งสร้างระบบการท างานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

2. สมาชิกส่วนใหญ่ของกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัเป็นกรรมการอิสระ ทั้งน้ี เพ่ือความโปร่งใสและเป็นอิสระใน
การปฏิบติัหนา้ท่ี 

3. ประธานคณะกรรมการบริษทัไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอ่ย เพ่ือให้การท าหน้าท่ีของ
คณะกรรมการชุดยอ่ยมีความเป็นอิสระอยา่งแทจ้ริง 

4. เพ่ือให้การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงคต์่อหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ควรมีการประชุมอยา่งนอ้ย 2 คร้ังต่อปี เพ่ือพิจารณา 
หารือ และด าเนินการใดๆ ใหส้ าเร็จลุล่วงตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบของตน 

บทบาท หนา้ท่ี ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้บ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และฝ่ายบริหารออกจากกนั

อยา่งชดัเจน และก าหนดใหป้ระธานกรรมการบริษทัเป็นบุคคลคนละคนกบัประธานกรรมการบริหาร โดยมีบทบาท 
อ านาจ และหนา้ท่ีแบ่งแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน เพ่ือสร้างดุลยภาพระหวา่งการบริหารและการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดี  

การพฒันากรรมการและ ผูบ้ริหาร 
คณะกรรมการมีการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกิจการ

ของบริษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เลขานุการคณะกรรมการ  หน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู ้
ประสานงานตลาดหลกัทรัพย ์และเลขานุการบริษทั เป็นตน้ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง และ
การท างานท่ีมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

ปัจจจุบนัมีกรรมการบริษทัท่ีเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทหนา้ท่ีของกรรมการ รวม 9 
ท่านจาก 10 ท่าน และ ในปี 2558  มีกรรมการท่ีเขา้รับการอบรม คือ  
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1) ดร. สมชยั ไทยสวนวรกลุ หลกัสูตร Leadership Development Program (LDP 3) 

2) นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี หลกัสูตร Leadership Development Program (LDP 3) 

3) นายสุระศกัด์ิ เคารพธรรม หลกัสูตร หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 212/2015) 

4) นายสมบุญ เกิดหลิน หลกัสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 15 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจ 

และการด าเนินการดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ เพ่ือเตรียมความพร้อมในกรปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ ขณะเดียวกนัก็มี
นโยบายท่ีจะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกคนทั้ งในแง่การก ากับดูแลกิจการ ภาวะ
อุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และนวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือช่วยสนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพของ
กรรมการใหส้ามารถเขา้รับต าแหน่งไดเ้ร็วท่ีสุด 

ในปี 2558 ไม่มีกรรมการเขา้ใหม่  

การประชุมคณะกรรมการ 
1. บริษทัจดัให้มีก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยในแต่ละปีตอ้งจดัประชุมไม่น้อย

กวา่ 6 คร้ัง และแจง้ให้กรรมการแต่ละท่านทราบก าหนดการดงักล่าว เพ่ือให้กรรมการสามารถจดัเวลาและเขา้
ร่วมประชุมได ้อยา่งไรก็ตาม ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน บริษทัอาจมีการเรียกประชุมคณะกรรมการเพ่ิมเติมได ้
บริษทัไดก้ าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการล่วงหนา้ในปี 2559 ดงัน้ี 
 
คร้ังท่ี 1/2559 วนัพธุท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2559 คร้ังท่ี 4/2558 วนัพธุท่ี 3 สิงหาคม 2559 
คร้ังท่ี 2/2559 วนัศุกร์ท่ี 1 เมษายน  2559 คร้ังท่ี 5/2558 วนัพธุท่ี 2 พฤศจิกายน 2559 
คร้ังท่ี 3/2559 วนัพธุท่ี  4 พฤษภาคม 2559 คร้ังท่ี 6/2558 วนัพธุท่ี 7 ธนัวาคม 2559 
  

2. จ านวนองค์ประชุมขั้นต ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุม ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  

3. ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารไดมี้การร่วมกนัพิจารณาการเลือกเร่ือง เพื่อบรรจุเขา้เป็นวาระ
การประชุมคณะกรรมการ นอกจากน้ี กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุม 

4. บริษทัจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมใหแ้ก่กรรมการเป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั โดยเอกสารมีลกัษณะ
โดยยอ่ แต่ใหส้ารสนเทศครบถว้น ส าหรับเร่ืองท่ีไม่ประสงคจ์ะเปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษรนั้น จะใหน้ าเร่ืองมา
อภิปรายกนัในท่ีประชุม 

5. ประธานกรรมการจดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ือง และมากพอท่ีกรรมการจะอภิปราย
ปัญหาส าคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั 

6. คณะกรรมการสามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพ่ิมเติมไดจ้ากกรรมการผูจ้ดัการ หรือเลขานุการบริษทั หรือ
ผูบ้ริหารอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีก าหนดไว ้

7. คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร มีโอกาสท่ีจะประชุมระหวา่งกนัเองตามความจ าเป็น 
เพ่ืออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย และมีการแจง้ให้
กรรมการผูจ้ดัการทราบถึงผลการประชุมดว้ย  
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ในปี 2558 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารไม่พบประเดน็ปัญหาเก่ียวกบัการจดัการ จึงไม่ไดจ้ดัประชุม  

 
ในปี 2558 คณะกรรมการมีการจดัประชุมดงัน้ี 
 

 

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการจดัให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย การประเมินตนเอง
รายบุคคล และ การประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร (CEO)  โดยมีกระบวนการในการประเมินดงัน้ี 

7. คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล ให้มีความ
ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 

8. คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพในการท างานประจ าปี 

9. เลขานุการบริษทัฯ สรุปผลการประเมิน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

10. คณะกรรมการด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ 
แบบประเมินผลของคณะกรรมการ มุ่งเน้นการน าผลประเมินไปใชป้ระโยชน์ เพ่ือการปรับปรุงการปฏิบติั

หนา้ท่ีของคณะกรรมการ โดยมีเกณฑก์ารประเมินผล ดงัน้ี 
 4 = มีการด าเนินการในเร่ืองนั้นอยา่งดีเยีย่ม 
 3 = มีการด าเนินการในเร่ืองนั้นดี 
 2 = มีการด าเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร 
 1 = มีการด าเนินการในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย 
 0 = ไม่มีการด าเนินการในเร่ืองนั้น 

 กรรมการ

บริษทั

 กรรมการ

ตรวจสอบ

 กรรมการสรร

หาและก าหนด

ค่าตอบแทน

 

กรรมการบริหาร

ความเส่ียง

 กรรมการ CG 

 และ CSR

1 นายสาธิต ชาญเชาวน์กลุ ประธานกรรมการบริษทั 6/6 -                   -                     -                     -                   
2 ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกลุ ประธานกรรมการบริหาร 6/6 -                   -                     -                     -                   
3 นายชยัศกัด์ิ องัคสุ์วรรณ กรรมการอิสระ 5/6 3/4 2/2 -                   
4 นายวิศาล วฒิุศกัด์ิศิลป์ กรรมการอิสระ 4/6 -                   2/2 -                     -                   
5 นายสุชาติ บญุบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ 5/6 3/4 -                     -                     -                   
6 นางชนิสา ชุติภทัร์ กรรมการอิสระ 6/6 4/4 -                     -                     -                   
7 พล. ต. ต. นพ. นพศกัด์ิ ภูวฒันเศรษฐ กรรมการอิสระ 6/6 -                   2/2 -                     -                   
8 นายสุระศกัด์ิ เคารพธรรม กรรมการ 6/6 -                   -                     -                     -                   
9 นายสมบญุ เกิดหลิน กรรมการและกรรมการบริหาร 6/6 -                   -                     2/2 8/8
10 นายสามิตต์ ผลิตกรรม กรรมการและกรรมการบริหาร 6/6 -                   -                     2/2 8/8

ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง

 การประชุมในปี 2558
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คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองเป็นรายปี เพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณา
ผลงานและปัญหา เพ่ือการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป โดยไดก้ าหนดหัวขอ้ในการประเมินอยา่งชดัเจน เพ่ือเป็นบรรทดั
ฐานท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบผลการปฏิบติังานอยา่งมีหลกัเกณฑ ์  

แบบประเมินผลคณะกรรมการ ประกอบดว้ย 6 หัวขอ้ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคุณกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท าหน้าท่ีของกรรมการ 
ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และการพฒันาตนเองของกรรมการและพฒันาผูบ้ริหาร  

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการ ในภาพรวม 6 หัวขอ้ เห็นวา่การด าเนินการส่วนใหญ่จดัท าไดดี้เยี่ยม
เหมาะสม 

การประเมินคณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการไดก้ าหนดใหมี้การประเมินผลคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นประจ าทุกปี ซ่ึงผลการประเมินในปี 2558 มี
เกณฑก์ารประเมินผล ดงัน้ี 

 4 = มีการด าเนินการในเร่ืองนั้นอยา่งดีเยีย่ม 
 3 = มีการด าเนินการในเร่ืองนั้นดี 
 2 = มีการด าเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร 
 1 = มีการด าเนินการในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย 
 0 = ไม่มีการด าเนินการในเร่ืองนั้น 

สรุปผลการประเมินปี 2558  

คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินรายคณะ อยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ผลการประเมินรายคณะอยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ผลการประเมินรายคณะอยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม 

คณะกรรมการCG & CSR ผลการประเมินรายคณะอยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม 

การประเมินตนเองรายบุคคล 

นอกจากการประเมินตนเองของคณะกรรมการแล้ว คณะกรรมการได้ก าหนดให้มีการประเมินผลกรรมการ
รายบุคคลเป็นประจ าทุกปี ซ่ึงผลการประเมินในปี 2558 มีเกณฑก์ารประเมินผล ดงัน้ี 

 4 = มีการด าเนินการในเร่ืองนั้นอยา่งดีเยีย่ม 
 3 = มีการด าเนินการในเร่ืองนั้นดี 
 2 = มีการด าเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร 
 1 = มีการด าเนินการในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย 
 0 = ไม่มีการด าเนินการในเร่ืองนั้น 
 

สรุปผลการประเมินปี 2558 กรรมการมีคุณสมบติัและไดป้ฏิบติัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างดีเยี่ยมและ
เหมาะสมตามแนวทางการปฏิบติัท่ีดีของกรรมการ 
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การประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร (CEO) 

คณะกรรมการเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของประธานกรรมการบริหาร ซ่ึงการประเมินโดย
เปรียบเทียบกบัความส าเร็จของเป้าหมายในระดบับริษทั และความสามารถในระดบับุคล 

การบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงใหค้รอบคลุมทั้งองคก์ร โดยให้ฝ่ายจดัการเป็นผู ้

ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจ า และจดัให้มีการทบทวนระบบและประเมิน
ประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียงอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง หรือเม่ือพบวา่ระดบัความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลง ทั้งน้ี
รวมถึงการใหค้วามส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้และรายการผิดปกติต่าง ๆ 

ในปี 2558 คณะกรรมการได้วิเคราะห์และประเมินความเส่ียงของแต่ละสายธุรกิจร่วมกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องพร้อมกับหามาตรการจัดการ/ควบคุมความเส่ียงของแต่ละธุรกิจ แล้วน าแผนจัดการความเส่ียงเข้า
ปรึกษาหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและรายงานผลความคืบหน้าในการด าเนินงานตามแผน
ดงักล่าวเป็นประจ า ซ่ึงรายละเอียดของความเส่ียงและการจดัการความเส่ียงแสดงในหวัขอ้ปัจจยัความเส่ียง 
 

นโยบายเก่ียวกบัการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ 

ก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารระดังสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อยเม่ือเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการหรือผูบ้ริหารเป็นคร้ังแรก และรายงานเป็นประจ าทุกไตรมาส ทั้งน้ีเลขานุการบริษทัจะจดัส่งส าเนารายงาน
การมีส่วนไดเ้สียดงักล่าวให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนับแต่
วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และเพื่อใช้
ขอ้มูลดงักล่าวในการตรวจสอบและป้องกนั ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อยทั้ งส้ิน 5 ชุดได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการ CSR และ CG  และ 
คณะกรรมการบริหาร โดยไดมี้การก าหนดอ านาจหนา้ท่ีไวอ้ยา่งชดัเจน 

 

 

 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทัมีคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัน้ี 
  
ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง คุณสมบัต ิ
1  นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

และมีความรู้ดา้นบญัชีการเงิน 
2  นางชนิสา

  
ชุติภทัร์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

และมีความรู้ดา้นบญัชีการเงิน 
3  นายชยัศกัด์ิ องัคสุ์วรรณ กรรมการตรวจสอบ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 

audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใด
ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจา้งผูส้อบบญัชีของบริษทั เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้ง
เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้ง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
6.1  ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
6.2  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
6.3  ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด  
        หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
6.4   ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
6.5   ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
6.6   จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ 
6.7  ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร  
6.8  รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี
  ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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   ในปี 2558  มีการประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชีภายนอกและฝ่ายบญัชี ในการสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาส การตรวจสอบงบการเงินประจ าปี และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
 
9.2.1 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
บริษทัมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง คุณสมบัต ิ
1  นายสมบุญ เกิดหลิน ประธานกรรมการบริหารความ

เส่ียง 
กรรมการ 

2 นายสามิตต ์ ผลิตกรรม กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการ 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. ก าหนดนโยบายและกรอบการด าเนินงานการบริหารความเส่ียงทุกประเภทของบริษทั  
2. จดัวางรูปแบบโครงสร้างของการบริหารความเส่ียงของบริษทั  ก าหนดกลยุทธ์ท่ีใชใ้นการบริหารความเส่ียง 

และจดัท าระบบเตือนภยัของความเส่ียงทุกประเภทเพ่ือจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้ให้
สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทั  

3. ก ากบั ดูแล ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อทบทวนและพฒันาระบบความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งให้มีการจดัท าวิเคราะห์ประเมินปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน และจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
บริษทั ทั้งความเส่ียงท่ีมาจากภายนอกและท่ีจะเกิดข้ึนภายในบริษทั 

4. ด าเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  

9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บริษทัมีคณะกรรมการก าหนดค่าตอบสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแทน ดงัน้ี 
 
ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง คุณสมบัต ิ

1  นายชยัศกัด์ิ องัคสุ์วรรณ ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

2  นายวศิาล วฒิุศกัด์ิศิลป์ กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

3  พล.ต.ต. นพ. นพศกัด์ิ  ภูวฒันเศรษฐ กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี 

 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1. พิจารณาหลกัเกณฑใ์นการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริษทั รวมทั้ง

คดัเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสม และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการซ่ึงจะน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็น
ผูแ้ต่งตั้งกรรมการ 

2. พิจารณาหลกัเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง รวมทั้ ง
คดัเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสม และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพ่ืออนุมติั 
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3. พิจารณาก าหนดความรู้ ความสามารถของกรรมการท่ีตอ้งสรรหาโดยพิจารณาจากทกัษะท่ีจ าเป็นท่ียงัขาดอยูใ่น
คณะกรรมการ โดยใชเ้คร่ืองมือ Skill Matrix 

4. พิจารณาแนวทางก าหนดค่าตอบแทน และรูปแบบของค่าตอบแทน ทั้ งท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของ 
คณะกรรมการบริษทั และเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

5. พิจารณาแนวทางก าหนดค่าตอบแทน และรูปแบบของค่าตอบแทน ทั้ งท่ี เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน
คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมการบริหาร และผูบ้ริหารระดับสูงของของบริษทั และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 

6. ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู ้บริหารระดับสูงท่ี เหมาะสม   เพ่ือก่อให้เกิดแรงจูงใจ                     
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

7. คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั และมีหนา้ท่ีใหค้  าช้ีแจง ตอบขอ้
ซกัถามเก่ียวกบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

8. รายงานนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 
9. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

9.2.3 คณะกรรมการ CSR และ คณะกรรมการ CG 
บริษทัมีคณะกรรมการ CSR และ คณะกรรมการ CG ดงัน้ี 
ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง คุณสมบัต ิ

1 นายสามิตต ์ ผลิตกรรม ประธานกรรมการ CSR และ CG กรรมการ 
2 นายสมบุญ เกิดหลิน กรรมการ CSR และ CG กรรมการ 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ CSR และ คณะกรรมการ CG 

1. เสนอนโยบายเก่ียวกับหลักบรรษัทภบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมของบริษัทต่อ
คณะกรรมการ 

2.  ก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัให้เป็นไปตามหลกับรรษทัภิบาลของสถาบนัก ากบั เช่น ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็นตน้ ดว้ยความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

3. พิจารณาทบทวนเก่ียวกบันโยบายดา้นบรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทั
อยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัของสากล และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. เสนอแนะขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทั และขอ้พึงปฏิบติัของผูบ้ริหารb 
5. ส่งเสริมการเผยแพร่วฒันธรรมในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม

และส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนืใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจทัว่ทุกระดบั และมีผลในทางปฏิบติั 
6. ด าเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  
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9.2.4 คณะกรรมการบริหาร 
บริษทัมีกรรมการบริหาร ดงัน้ี 
ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 ดร. สมชยั  ไทยสงวนวรกลุ ประธานกรรมการบริหาร 
2 นายสามิตต ์  ผลิตกรรม รองประธานกรรมการบริหาร 
3 นายสมบุญ  เกิดหลิน รองประธานกรรมการบริหาร 

ขอบเขตและอ านาจหน้าทีก่รรมการบริหาร 
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 
1. ให้ค  าปรึกษาและขอ้เสนอแนะต่อประธานกรรมการบริหาร  ในการตดัสินใจในประเด็นท่ีส าคญัต่อกลยุทธ์

องคก์รและทิศทางการด าเนินธุรกิจ  แผนการลงทุน  งบประมาณ  การจดัสรรทรัพยากรให้กบับริษทัและบริษทั
ยอ่ย รวมทั้งสร้างระบบการท างานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

2. จดัล าดบัความส าคญัของผลการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัเพ่ือน าไปสู่การด าเนินการอยา่งมีประสิทธิผล 
3. กลัน่กรองระเบียบวาระการประชุมก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทั 
4. มีอ านาจในการอนุมติัการด าเนินการทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 50 ลา้นบาท รวมถึงการอนุมติัค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 

ในการด าเนินการตามปกติธุรกิจ เงินลงทุนในโครงการ (Investment) การลงทุนในสินทรัพยฝ่์ายทุน (Capital 
Expenditure) หรือสินทรัพยถ์าวร การกูย้ืมเงิน การให้กูย้มืเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ การออกตราสารหน้ี การ
บริหารเฉพาะดา้นการฝากเงิน การกูเ้งิน การจดัท าเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนและอตัรา
ดอกเบ้ีย รวมถึงการใหห้ลกัประกนัการค ้าประกนัเงินกูห้รือสินเช่ือ เป็นตน้ 

5. จดัล าดบัความส าคญัในการจดัสรรทรัพยากรบุคคลและการเงินใหก้บับริษทัและบริษทัยอ่ย 
6. ตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีก าหนดใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีไดรั้บอนุมติัไว ้
7. ก าหนดมาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ  ระบบทรัพยากรบุคคล  ระบบขอ้มูล  รวมทั้งโครงสร้างองคก์รในบริษทั

และบริษทัยอ่ย 
8.  ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
9. ก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียง 
10. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัและบริษทัย่อย โดยใชข้อ้มูล

ภายในของบริษทั ท่ีมีสาระส าคญัและยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือประโยชน์ตนเองและผูอ่ื้น รวมทั้ ง
ก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณของบริษัทให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน หลีกเล่ียงหรืองดการซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ยในช่วงเวลา    1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินใหแ้ก่สาธารณชน  
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อ านาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหารมีอ านาจและหน้าท่ีเก่ียวกบัการบริหารบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย และ

จะตอ้งบริหารบริษทัตามแผนงานหรืองบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการอยา่งเคร่งครัด  ซ่ือสัตย ์สุจริต
และระมดัระวงั รักษาผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นอยา่งดีท่ีสุด อ านาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการ บริหาร
ใหร้วมถึงเร่ืองหรือกิจการต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ีดว้ย 
1. เป็นผูก้  าหนดภารกิจ วตัถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของกลุ่มบริษัท รวมถึงการก ากับดูแลการด าเนินงาน

โดยรวม ผลผลิต ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
2. ด าเนินการให้มีการจดัท าและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อ

คณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ  และมีหน้าท่ีรายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการในทุก ๆ 3 เดือน 

3. ด าเนินการหรือปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย  แผนงานและงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ  
4. เป็นผูมี้อ  านาจในการบริหารกิจการของกลุ่มบริษทัตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด 

ค าสัง่ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 
5. เป็นผูมี้อ  านาจในการบงัคบับญัชา ติดต่อ สั่งการ ด าเนินการ ตลอดจนเขา้ลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสาร

ค าสั่งหนงัสือแจง้หรือหนงัสือใด ๆ ท่ีใชติ้ดต่อกบัหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบุคคลอ่ืน ตลอดจนให้มี
อ านาจกระท าการใด ๆ ท่ีจ าเป็นและสมควร  เพ่ือใหก้ารด าเนินการขา้งตน้ส าเร็จลุล่วงไป 

6. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการ
มอบอ านาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าวให้อยูภ่ายใตข้อบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนังสือมอบ
อ านาจ และ/หรือใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ขอ้ก าหนด หรือค าสั่งท่ีคณะกรรมการของบริษทั และ/หรือกลุ่มบริษทั
ก าหนดไว ้

บริษทัไดก้ าหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการเป็นผูมี้อ  านาจอนุมติัค่าใชจ่้ายหรือจ่ายเงินแต่ละคร้ังของบริษทั ไม่เกิน 20 
ลา้นบาท ทั้งน้ีการอนุมติัค่าใชจ่้ายหรือจ่ายเงินเกินกวา่ 20 ลา้นบาท ถือเป็นอ านาจการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหาร นอกจากน้ี อ านาจการลงนามผกูพนัของบริษทั ก าหนดใหเ้ป็นการลงนามโดย ดร. สมชยั ไทย
สงวนวรกลุ ลงลายมือช่ือร่วมกบักรรมการท่านอ่ืน คือ นายสุรพล   แยม้เกษม หรือ นายสามิตต ์ผลิตกรรม หรือ นาย
สมบุญ เกิดหลิน คนใดคนหน่ึง รวมเป็นสองคนพร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทั  

ทั้งน้ีการใชอ้  านาจของประธานกรรมการบริหารดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถกระท าไดห้ากประธานกรรมการ 
บริหารมีส่วนไดส่้วนเสียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะใดๆกบับริษทัในการใชอ้ านาจดงักล่าว 
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

คณะกรรมการบริษทั  ไดท้ าการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อท าหนา้ท่ีสรรหา 
คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษทั  กรรมการบริษทั   คณะอนุกรรมการ  ประธาน
กรรมการบริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง และเลขานุการบริษทั  พร้อมทั้งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกบัหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ  โดยการสรรหาบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงไม่วา่ดว้ยเหตุ
ใด   คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะด าเนินการสรรหา คดัเลือกบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั  ยกเวน้กรณีท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่หรือกรรมการ
ออกตามวาระ    คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะด าเนินการสรรหา  คดัเลือกบุคคลเข้าด ารง
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ต าแหน่งกรรมการ  และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา ก่อนท่ีจะน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ
พิจารณาต่อไป   นอกจากนั้นบริษทัยงัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดย 

บริษทัไดเ้สนอช่ือกรรมการให้ผูถื้อหุน้ลงคะแนนทีละคน เพื่อเปิดโอกาสให ้  ผูถื้อหุน้มีสิทธิเลือกกรรมการ
ท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งแทจ้ริง  ทั้งน้ีส าหรับการเลือกตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะ
ด าเนินการสรรหา คดัเลือก บุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามคุณสมบติัของกรรมการอิสระท่ีคณะกรรมการบริษทั
ไดก้ าหนดไว ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบักฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ   นอกจากนั้น  คณะกรรมการ
บริษทัยงัไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้ึนเพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษทัในการตรวจสอบ   หรือ
พิจารณาเร่ืองต่างๆ  ท่ีส าคัญต่อบริษัท  ซ่ึงประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการCG & CSR  และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
ทั้งน้ีส าหรับการคดัเลือกกรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งในคณะอนุกรรมการดงักล่าว จะตอ้งผ่านขั้นตอนการสรรหา  
คดัเลือกบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 โดยการสรรหาบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  จะตอ้งพิจารณาคุณสมบติัขั้นตน้ท่ีกรรมการตอ้งทราบ
ดงัน้ี 

1. มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั  
2. ตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการบริษทัจาก

ผูถื้อหุน้ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด 
3. มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ หรืออ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
4. สามารถอุทิศตนให้อย่างเต็มท่ี  โดยเฉพาะในการตัดสินใจท่ีส าคัญๆ และในการท าหน้าท่ี เพ่ือ

ผลประโยชน์ของบริษทัฯ  
5. ความรู้ ความสามารถของกรรมการท่ีต้องสรรหา พิจารณาจากทักษะท่ีจ าเป็นท่ีย ังขาดอยู่ใน

คณะกรรมการ โดยใชเ้คร่ืองมือ Skill Matrix  ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
 

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) 
คณะกรรมการไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา ให้มีความหลากหลาย ส าหรับผูท่ี้จะมา

ท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทกัษะท่ีจ าเป็นท่ียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการ รวมทั้งวิชาชีพ ความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น เพศ เป็นตน้  
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แผนการสืบทอดงาน 

บริษทัไดเ้ล็งเห็นถึงความจ าเป็นและความส าคญัของการสืบทอดงาน ในกรณีท่ีมีต าแหน่งวา่งลง  ซ่ึงนอกจากบริษทั
จะตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  เพื่อท าหนา้ท่ีสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงแลว้  บริษทัยงัไดจ้ดัท าแผนสืบทอดงานข้ึน  โดยท าการคดัเลือกบุคคลท่ีจะปฏิบัติ
หนา้ท่ีในต าแหน่งดงักล่าว  และพฒันาเพ่ือเตรียมความพร้อมใหส้ามารถรองรับต าแหน่งไดใ้นอนาคต   ทั้งน้ีเพ่ือสร้าง
ความเช่ือมั่นให้กับนักลงทุน ผูถื้อหุ้น ตลอดจนพนักงาน ว่าการด าเนินงานของบริษทัจะได้รับการสานต่ออย่าง
ทนัท่วงที ทั้งน้ีบริษทัมีการก าหนดแผนสืบทอดงานดงัน้ี 

a. ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ 
เม่ือต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ ัดการว่างลง หรือผูท่ี้อยู่ในต าแหน่งไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งได้ บริษทัฯ จะมีระบบให้ผูบ้ริหารในระดับใกลเ้คียงหรือระดับรองเป็นผู ้
รักษาการในต าแหน่งจนก่าจะมีการสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัฯ 
ก าหนด 

b. กรรมการบริหาร 
เม่ือต าแหน่งระดบัผูบ้ริหารวา่งลง หรือผูท่ี้อยูใ่นต าแหน่งไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งได ้บริษทั
มีการวางแผนการสืบทอดต าแหน่งดงัน้ี 
1. ประเมินความพร้อมของก าลงัคนใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
2. ก าหนดแผนสร้างความพร้อมของก าลงัคน โดยพฒันาพนกังานหรือสรรหา 
3. สร้างแผนสรรหาพนกังานและพฒันาฝึกอบรมไวล่้วงหนา้ 
4. คดัเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศกัยภาพของพนกังานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 
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1  นายสาธิต  ชาญเชาวน์กลุ       

2  ดร.สมชยั  ไทยสงวนวรกลุ       

3  นายชยัศกัด์ิ  องัคสุ์วรรณ      

4  นายวิศาล  วฒิุศกัด์ิศิลป์      

5  พล.ต.ต.นพ.นพศกัด์ิ ภูวฒันเศรษฐ     

6  นายสุชาติ  บญุบรรเจิดศรี       

7  นางชนิสา  ชุติภทัร์       

8  นายสุระศกัด์ิ  เคารพธรรม      

9  นายสมบญุ  เกิดหลิน       

10  นายสามิตต ์ ผลิตกรรม      

=  ประธาน BoD = คณะกรรมการบริษทั FRM = คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

=  กรรมการ AC = คณะกรรมการตรวจสอบ CG CSR= คณะกรรมการ CG + CSR 

RC&NC = คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา

 ช่ือ-สกลุล าดบั

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์
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 9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

กรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมด าเนินการโดยฝ่ายจดัการ โดยบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการ
ในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม มีหนา้ท่ีด าเนินการเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่
ต่อบริษทั)  

นอกจากน้ีในกรณีเป็นบริษทัยอ่ย บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทันั้นตอ้งดูแลให้บริษทัย่อยมีขอ้บงัคบัใน
เร่ืองการท ารายการเก่ียวโยงท่ีสอดคล้องกับบริษัท มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีให้บริษัทสามารถ
ตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมไดท้นัก าหนดดว้ย 

 
9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

ในการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ นั้น บริษทัมีมาตรการป้องกนัขอ้มูลภายในอยา่งเคร่งครัด 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งขอ้มูลภายในท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจหรือราคา
หุน้ โดยมีนโยบายดงัน้ี 

1.  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานพ่ึงหลีกเล่ียงการใชข้อ้มูลภายใน  เพ่ือประโยชน์ของตนในการซ้ือ
หรือขายหุ้นของบริษทั หรือให้ขอ้มูลภายในแก่บุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการซ้ือหรือขายหุ้นของ
บริษทั 

2. กรรมการและผูบ้ริหาร ต้องแจ้งการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนท าการ
ซ้ือขายหุ้น โดยแจง้ผ่านเลขานุการบริษทัให้ทราบ และเลขานุการบริษทัตอ้งแจง้ต่อคณะกรรมการให้
ทราบ และเม่ือซ้ือขายเรียบร้อยแล้ว ให้มีการเพ่ือจัดท ารายงานการถือครองหลักทรัพย์น าส่ง
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ และให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการทราบ เพ่ือป้องกนัการซ้ือหรือขายหุน้โดยใช้
ขอ้มูลภายใน และเพ่ือหลีกเล่ียงขอ้ครหาเก่ียวกบัความเหมาะสมของการซ้ือหรือขายหุ้นของบุคคล
ภายใน 

3.  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ควรละเว้นการซ้ือขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาก่อน 1 เดือนท่ีจะ
เผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษทั รวมถึงขอ้มูลส าคญัอ่ืน ๆ และควรรอคอยอยา่งนอ้ย 
24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ ก่อนท่ีจะซ้ือหรือขายหุน้ของบริษทั 

4. กรณีท่ีมีการฝ่าฝืนในการน าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์  ส่วนตวั มีโทษตั้ งแต่การ
ตกัเตือนดว้ยวาจาจนถึงขั้นใหอ้อกจากงาน 

 

 

 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหาชน 107 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
1.  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีส าหรับปี 2558 

 บริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั จ่ายค่าสอบบญัชี ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจ านวนเงินรวม 
3,980,000 บาท (สามลา้นเกา้แสนแปดหม่ืนบาทถว้น) ประกอบดว้ย  

i. จ่ายใหก้บับริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั จ  านวน 3,750,000 บาท 
 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ  ากดั (มหาชน)  จ านวน    800,000  บาท 
 บริษทัยอ่ยโดยตรง 
 บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน อีโวลูชัน่ จ  ากดั  จ านวน   340,000 บาท 
 บริษทั เอส เอน็ ซี คูลล่ิง ซพัพลาย จ ากดั  จ านวน    450,000 บาท 
 บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จ ากดั    จ านวน   450,000 บาท 
 บริษทั ทอ็ปเทค ไดมอนด ์ทูลส์ จ  ากดั   จ านวน    220,000 บาท  

 บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั   จ านวน    180,000 บาท 
 บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวต้ีิ แอนโทโลจี จ ากดั  จ านวน     130,000 บาท 

 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟูกูอิ โฮลี อินซูเลชัน่ จ  ากดั  จ านวน  100,000 บาท 
 บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ ์จ ากดั   จ านวน  100,000 บาท 
 บริษทั เมอิโซะ เอสเอน็ซี พริซิชัน่ จ  ากดั  จ านวน  100,000 บาท 
 บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เทคโน ไพพ ์จ ากดั  จ านวน     50,000  บาท 
 บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

 บริษทั อลัทิเมท พาร์ท จ ากดั   จ านวน  220,000 บาท 
 บริษทั อินฟินิต้ี พาร์ท จ ากดั   จ านวน    220,000 บาท 
 บริษทัร่วม 
 บริษทั ฟูโซ่  อินดสัตร้ีส์  (ไทยแลนด)์ จ  ากดั  จ านวน     130,000  บาท  
 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
 บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ จ  ากดั   จ านวน   260,000 บาท 

ii. จ่ายใหก้บับริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั จ  านวน 230,000 บาท 
บริษทัร่วม 

 บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก วอเตอร์    จ านวน      230,000  บาท 
  ฮีทเตอร์ เอเซีย จ ากดั 

2.  ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการรับบริการอ่ืนจากส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั บุคคลหรือกิจการท่ี
 เก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั*ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 

 *   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั ใหร้วมถึง 
1. คู่สมรสและบุตรท่ียงัตอ้งพ่ึงพิงหรืออยูใ่นอุปการะของผูส้อบบญัชี 
2. กิจการท่ีมีอ านาจควบคุมส านกังานสอบบญัชี กิจการท่ีถูกควบคุมโดยส านกังานสอบบญัชี และ

 กิจการท่ีอยู ่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบัส านกังานสอบบญัชี ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม 
3. กิจการท่ีอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัของส านกังานสอบบญัชี 
4. หุน้ส่วนหรือเทียบเท่าของส านกังานสอบบญัชี 
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5. คู่สมรสและบุตรท่ียงัตอ้งพ่ึงพิงหรืออยูใ่นอุปการะของบุคคลตามขอ้(4) 
6. กิจการท่ีผูส้อบบญัชี บุคคลตาม (1) (4) หรือ (5) มีอ านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยา่งเป็น

 สาระส าคญัไม่วา่จะ เป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

10. การต่อต้านการทุจริต 
บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ยดึมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัย ์โปร่งใส่และเป็นไป
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัต่อตา้นการใหห้รือรับสินบนและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ดว้ยตระหนกัดีวา่ 
คอร์รัปชัน่และการใหห้รือรับสินบนนั้นเป็นภยัร้ายแรงท่ีท าลายการแข่งขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อใหเ้กิด
ความเสียหายต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 
 
บริษทัไดเ้ขา้ร่วมลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต” เม่ือ
วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2558  และไดผ้า่นการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย (Private 
Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC) ในการต่อตา้นการทุจริต เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 
2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุมตันิโยบายข้อก าหนด แนวปฏิบัตใินการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันมดีงันี ้
 
วตัถุประสงค์    
 1. เพ่ือแสดงออกถึงจุดยนืของบริษทัในการต่อตา้นคอร์รัปชัน่และการใหห้รือรับสินบนอยา่งส้ินเชิง 
 2.  เพ่ือก าหนดเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั เพ่ือป้องกนั มิให ้บริษทั ฝ่าฝืนกฏหมายต่อตา้นคอร์รัปชัน่และการให้
  หรือรับสินบน 
 3.  เพ่ือก าหนดขั้นตอนการสอบทานและก ากบัติดตามเพ่ือใหม้ัน่ในวา่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานมี
  การปฏิบติัตามนโยบายฉบบับน้ี 
 4.  เพื่อสนบัสนุนให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน เฝ้าระวงัและรายงานการพบเห็นการใหห้รือรับ 
  สินบนหรือคอร์รัปชัน่ ผา่นช่องทางการส่ือสารท่ีปลอดภยั 
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ขอบเขต    
 1. นโยบายฉบบัน้ี บงัคบัใชก้บั กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนของบริษทั  

2. บริษทัคาดหวงัใหต้วัแทนและตวักลางทางธุรกิจ (ถา้มี) ท่ีมีความเก่ียวขอ้งหรือการกระท าการในนาม
  บริษทั ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายฉบบัน้ีดว้ย 
 
ค านิยาม  ขอ้ความหรือค าใด ๆ ท่ีใชใ้นนโยบายฉบบับน้ี ใหมี้ความหมายดงัตอ่ไปน้ี 
 1. การคอร์รัปชัน่ หมายถึง การใหอ้ านาจท่ีไดม้าโดยหนา้ท่ี เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และให ้
  ความหมายรวมถึง การใหห้รือรับสินบน  
 2. การใหห้รือรับสินบน หมายถึง การเสนอ การใหค้  ามัน่สญัญา การให ้การรับ หรือการเรียกร้อง 
  ผลประโยชนเ์พ่ือเป็นส่ิงจูงใจใหบุ้คคลกระท าอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีผิดกฏหมาย ขดัต่อศีลธรรมอนัดี หรือ
  ท าลายความไวว้างใจ หรือ เพ่ือจูงใจใหผู้น้ั้นกระท าการหรือไม่กระท าการอยา่งใดในต าแหน่งไม่ วา่
  การนั้นชอบหรือมิชอบดว้ยหนา้ท่ี 
 3. เงินใตโ้ตะ๊ แป๊ะเจ๊ียะ ค่าน ้ าร้อนน ้าชา และรวมถึงค าอ่ืน ๆ ไม่วา่จะตั้งช่ือเรียกวา่อะไร ซ่ึงมีเน้ือหา 
  คลา้ยกนั เหมือนกนั กบัความหมายขา้งตน้ ใหถื้อวา่เป็นสินบนชนิดหน่ึง 
  4. การคอร์รัปชัน่ การใหห้รือรับสินบน อาจกระท าไดใ้นหลายรูปแบบ เช่น 
   1. การสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง (Political contributions) 

  2. การบริจาคเพื่อการกศุลและการเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน (Charitable contributions 
    and sponsorships) 

  3. ค่าอ านวยความสะดวก (Facilitation payments) 
  4. ของขวญัและค่าใชจ่้ายเล้ียงรับรอง (Gifts and hospitality) 

 
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ  
 1. คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีพิจารณาอนุมติั นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
 2. คระกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีสอบทานความเหมาะสมของนโยบาย 

 ต่อตา้นการคอร์รปชัน่และมาตรการท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. ผูบ้ริหาร มีหนา้ท่ีรับผดิชอบท าใหม้ัน่ใจวา่ ตนเอง และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนเอง ไดต้ระหนกัและมี

  ความเขา้ใจนโยบายฉบบัน้ีโดยท าการศึกษา เขา้รับการอบรม อยา่งพอเพียงและสม ่าเสมอ 
4. พนกังาน รวมถึงผูบ้ริหารและกรรมการ จะตอ้งปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย

  ฉบบัน้ี กรณีขอ้สงสยัหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายฉบบัน้ี จะตอ้งรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือผา่น
  ช่องทางการรายงานท่ีก าหนด 

 
นโยบายและแนวปฏิบัต ิมหีัวข้อดงันี ้
 1. บททัว่ไป 
 2. การสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง 
 3. การบริจาคเพื่อการกศุลและการเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน 
 4. ค่าอ านวยความสะดวก เงินใตโ้ตะ๊ แป๊ะเจ้ียะ ค่าน ้ าร้อนน ้ าชา 
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 5. ของขวญัและค่าใชจ่้ายเล้ียงรับรอง 
 6. บริษทัและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ 
 7. การประเมินความเส่ียง 
 8. การควบคุม 
 9. การจดัซ้ือ จดัจา้ง 
 10. การคา้ การลงทุน 
 11. การกูเ้งิน และการใหกู้ย้มืเงิน 
 12. งานบญัชีการเงิน 
 13. การจดัเก็บรักษาขอ้มูล 
 14. ทรัพยากรบุคคล 
 15. การอบรมและการส่ือสาร 
 16. เร่ืองร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 17. ช่องทางการรับแจง้การทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 18. มาตรการคุม้ครอง และรักษาความลบั 
 19. ขั้นตอนการด าเนินการสืบสวน 
 20. การฝ่าฝืนนโยบายและบทลงโทษ 
 21. นโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 22. การก ากบัติดตามและสอบทาน 
 
หลกัการและกระบวนการในการประเมนิความเส่ียงด้านการทุจริต 
 1. การประเมินความเส่ียงถือเป็นรากฐานของมาตรฐานการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ดงันั้น กรรมการ ผูบ้ริหาร
  และพนกังานทุกคน จะตอ้งมีความเขา้ใจวา่กระบวนการทางธุรกิจของบริษทัมีความเส่ียงจากคอร์รัปชัน่
  และการใหห้รือรับสินบนไดอ้ยา่งไร เพ่ือจดัการความเส่ียงดงักล่าว 
 2. ฝ่ายบริหารจะตอ้งประเมินความเส่ียงจากคอร์รัปชัน่และการใหห้รือรับสินบนท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยา่ง 
  สม ่าเสมอ (อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง) รวมทั้งทบทวนมาตรการจดัการความเส่ียงท่ีใชอ้ยูใ่หมี้ความเหมาะสมท่ี
  จะป้องกนัความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
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การจดักจิกรรมต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
 
วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2558 เวลา 17.00 น.-17.30 น. บริษทัฯ จดักิจกรรม Anti Corruption ข้ึนท่ี Royal cliff hotels 

group เมืองพทัยา เพ่ือใหผู้บ้ริหารตั้งแต่ระดบักลางและระดบัสูง ใหค้  ามัน่สญัญา Anti Corruption ร่วมกนัจ านวน 117 คน 
 

 
 

ค ามัน่สญัญา 

พวกเราชาว SNC ขอใหค้  ามัน่สญัญาวา่ 

1. จะปฏิบติัตนตามขอ้บงัคบัของบริษทั, ตามกฎหมาย, ตามจริยธรรม, ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดี 
2. จะร่วมกนัต่อตา้นและป้องกนั ยาเสพติดและการทุจริตคอร์รัปชัน่ ไม่ใหเ้กิดข้ึนในบริษทัของเราตลอดไป เพ่ือ

คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน ของพวกเราทุกคน 
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 วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.30 น. - 17.00 น. บริษทัฯ จดังานกิจกรรม Anti-Corruption ข้ึนท่ีโรงงาน
สมุทรปราการ เพ่ือใหพ้นกังานเขา้ร่วมเล่นเกมส์ในการตอบค าถาม พร้อมทั้งมีของรางวลัแจกใหก้บัพนกังานท่ีเขา้มาร่วม
ตอบค าถาม โดยพนกังานมีความสนใจเขา้ร่วมตอบค าถามกิจกรรม Anti-Corruption จ านวน 60 คน 
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ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน  
  เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทัใน
กรณีไดรั้บความไม่เป็นธรรมหรือความเดือนร้อนจากการกระท าของบริษทั นอกจากน้ีพนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งรายงาน
เหตุการณ์หรือพฤติกรรมในท่ีท างานท่ีไม่ถูกตอ้งหรือสงสยัวา่จะไม่ถูกตอ้งหรือละเมิดต่อธรรมภิบาลของบริษทักฎระเบียบ
หรือกฎหมายใดๆ ต่อผูบ้งัคบับญัชา และบริษทัไดจ้ดัช่องทางส าหรับพนกังานเพ่ือปรึกษาหรือแจง้เหตุโดยตรง โดยผ่าน
ช่องทางดงัน้ี  

1. แจง้ผา่นช่องทาง อีเมลข์องประธานกรรมการบริษทั satit.ck@gmail.com หรือ 
2. แจง้ผา่นช่องทาง อีเมลข์องประธานกรรมการบริหาร ท่ี somchai@sncformer.com หรือ 
3. แจง้ผา่นช่องทาง อีเมลข์องประธานคณะกรรมการตรวจสอบ bsuchat@yahoo.com หรือ 
4. แจง้ผา่นช่องทาง เวบ็ไซตข์องบริษทั http://www.sncformer.com (หวัขอ้ แจง้เบาะแส) หรือ 
5. แจง้ผา่นช่องทาง โทรศพัท ์เบอร์ 02-108-0360-66 (ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ / เลขานุการบริษทั) 
6. แจง้ผา่นช่องทาง กล่องแดงรับแจง้เบาะแส (ตั้งอยูท่ี่ตึกส านกังานใหญ่) 

 
 และบริษทัยงัเปิดให้บุคคลทัว่ไป สามารถร้องเรียนเม่ือพบพฤติกรรมของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีไม่
เหมาะสมหรือขดัต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ ต่อกรรมการตรวจสอบ โดยบริษทัฯ จะรับฟังทุกขอ้ร้องเรียนอยา่งเสมอ
ภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และใหค้วามเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการก าหนดระยะเวลาด าเนินการท่ีเหมาะสม มีการรักษาความลบั
และคุม้ครองผูร้้องเรียน โดยส่งอีเมลถึ์งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ bsuchat@yahoo.com 
 
 ในปี 2558 ไม่มีขอ้ร้องเรียนในกรณีละเมิดต่อธรรมภิบาล กฎระเบียบ หรือกฎหมาย จากผูมี้ส่วนไดเ้สีย   
  

mailto:bsuchat@yahoo.com
mailto:bsuchat@yahoo.com
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

ในปี 2558 น้ีบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัในเครือ ยดึถือหลกักำรบริหำรธุรกิจตำม

แนวทำง (Triple Bottom Line) เพื่อขบัเคล่ือนกิจกรรมต่ำงๆในกระบวนกำรโดยค ำนึงถึง ส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และกำรก ำกบั

กิจกำร ทั้งน้ีเพ่ือกำ้วสู่ควำมเป็นกิจกำรวถีิย ัง่ยนื  

 

                 

 

 

 

วสัิยทัศน์ด้านความยัง่ยืน 

SNC จะเป็นองคก์รธุรกิจท่ีมีควำมยัง่ยนืท่ีมีควำมโดดเด่นดว้ยกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งเป็นธรรมตอ่ผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย มีควำมรับผิดชอบต่อ ชุมชน สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และมีควำมมุ่งมัน่ในควำมเป็นหน่ึงดำ้นกำรน ำนวตักรรมกำรพฒันำคน
เพ่ือพฒันำสงัคมต่อไป 
 

ปรัชญาในการด าเนินงานด้านความยัง่ยืน  
 

เพรำะเช่ือวำ่ ทรัพยำกร “คน” เป็นทรัพยำกรท่ีสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมได ้จึงน ำวสิยัทศัน์สู่ปรัชญำในกำรบริหำรคน  
 

“SNC  พฒันาคน  คนพฒันาสังคม”  

 

พนัธกจิสู่ความยัง่ยืน 
 

 

 

 

 

 

 

พฒันำควำมสำมำรถพนกังำน เพื่อรองรับ

กำรแข่งขนัทำงธุรกิจและปัญหำขำดแคลน

แรงงำน วำงแผนควำมกำ้วหนำ้ในสำยอำชีพ 

เพื่อใหพ้นกังำนมีโอกำสเติบโตและมี

คุณภำพชีวติท่ีดี  

 
ใหพ้นกังำน มีส่วนร่วมในกำรบริหำรธุรกิจ

เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกควำมเป็นเจำ้ของ 



1 ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหาชน 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ 
1.  น ำ Radar Chartมำใชใ้นกำรสะทอ้นระดบัควำมสำมำรถเพื่อวำงแผนพฒันำพนกังำน (Competency management) 
2.  ก ำหนดใหมี้กำรวดั Income : Head ในระดบัพนกังำนเพ่ือเป็นกำรกระตุน้ใหเ้กิดกำรพมันำตนเอง และเป็นตวัช้ีวดั
ในกำรพิจำรณำผลตอบแทน  

3.  ใหพ้นกังำนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน Business Unit และพฒันำใหพ้นกังำนเป็นเจำ้ของธุรกิจ สำมำรถ
วำงแผนงำน ก ำหนดยอดขำย รำยได ้ และผลตอบแทนของพนกังำนไดอ้ยำ่งเป็นธรรม ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของ 
ฝ่ำยบริหำรเพื่อ ปลูกฝังควำมเป็นเจำ้ของธุรกิจ 

4.  ก ำหนดค่ำนิยมต่อตำ้นกำรทุจริตคอรัปชัน่ในองคก์ร ปลูกฝังใหพ้นกังำนทุกคนปฏิบติังำนโดยตั้งอยูบ่นควำม  
    ถูกตอ้งโปร่งใสไม่ขดัต่อทั้งหลกักฎหมำย ศีลธรรม 
5.  ปฎิบติัตำมขอ้ก ำหนดระบบคุณภำพ เพ่ือลดของเสียในกระบวนกำร ควบคุมกำรใชว้ตัถุดิบอยำ่งมี  
    ประสิทธิภำพ 
6.  ร่วมกบัสถำนศึกษำท่ีท ำควำมร่วมมือในกำรพฒันำควำมรู้และทกัษะนกัศึกษำใหมี้ควำมพร้อมสู่กำรเป็น  
    ช่ำงอุตสำหกรรม 
 
 
 
 

ด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรับผดิชอบต่อผูมี้

ส่วนไดเ้สีย 

ปฎิบติัตำมนโยบำย กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

สร้ำงวฒันธรรมในกำรท ำงำนอยำ่งโปร่งใส 

ต่อตำ้นกำรทุจริตคอรัปชัน่ 

= ลดของเสียจำกกระบวนกำรผลิต ควบคุมกำร

ใชว้ตัถุดบัอยำ่งมีประสิทธิภำพ เพื่อลดกำร

ใชท้รัพยำกรและลดผลกระทบตอ่

ส่ิงแวดลอ้ม พฒันำผลิตภณัฑใ์หม่ๆท่ีเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ร่วมกบัสถำนศึกษำ ผลิตบุคลำกรท่ีมีคุณภำพ

ตรงกบัควำมตอ้งกำรของภำคอุตสำหกรรม เพ่ือ

ลดปัญหำขำดแคลนแรงงำนฝีมือ 
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แนวปฏิบัติการมีส่วนร่วมกบัผู้มีส่วนได้เสีย 
ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง แนวปฏิบัติ 

สังคมชุมชน - รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้
ร้องเรียน 

- กำรมีส่วนร่วมกบัชุมชน
ตำมแผนงำนของบริษทั 

- กำรด ำเนินธุรกิจไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภำพชีวิตของชุมชน 
ส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 

- สนบัสนุนกิจกรรมของ
ชุมชน 

- ด ำเนินโครงกำรเพ่ือชุมชน ใหก้ำรสนบัสนุน
ในดำ้นอำชีพ กำรศึกษำ และอ่ืนๆ ตำม
โอกำส 

- ติดตำมดูแลคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม 

พนักงาน - ผูบ้ริหำรมีกำรประชุมหนำ้
แถว (morning talk) กบั
พนกังำนทุกเชำ้วนัจนัทร์ 
หรือเปิดงำนวนัแรก
หลงัจำกวนัหยดุยำว 

- กิจกรรมต่ำงๆ 
- บริษทั 

- กำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ีดี 
- มีควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพ
กำรงำน ไดรั้บกำรพฒันำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถให้
สอดคลอ้งกบักำรเติบโตใน
อำชีพกำรงำน 

- คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนท่ี
ดี 

- จ่ำยค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรอยำ่ง
เหมำะสม 

- ส่งเสริมให้เติบโตตำมสำยงำนท่ีสอดคลอ้ง
กบัควำมรู้ควำมสำมำรถของพนกังำน 

- เปิดโอกำสให้พนกังำนมีส่วนร่วมในกำร
จดักำรดำ้นสวสัดิกำรและคุณภำพชีวิตในกำร
ท ำงำน เช่น กำรเขำ้ร่วมคณะกรรมกำร
สวสัดิกำร คณะกรรมกำรอำชีวอนำมยั และ
ควำมปลอดภยั  

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน - กำรประชุมสำมญัประจ ำปี  
- รำยงำนประจ ำปี 
- กิจกรรมนกัลงทุนพบ
ผูบ้ริหำรรำยไตรมำส 

- กำรร่วมงำน  road show 
 

- ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน
ท่ีดีอยำ่งต่อเน่ือง 

- มีกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
- มีกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ี
เพียงพอต่อกำรตดัสินใจ
ลงทุน 

ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นตำมนโยบำยจรรยำบรรณ
ทำงธุรกิจ รวมทั้งเคำรพสิทธิของผูถื้อหุ้นใน
กำรไดรั้บขอ้มูลท่ีจ  ำเป็น ถูกตอ้งตำมควำม
จริง ตำมท่ีตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ตลท.) และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 
ก ำหนด 

ลูกค้า - กำรส่ือสำรตำมแผนงำน 
- กำรพบปะลูกคำ้ในแต่ละ
สปัดำห์ / เดือน 

- กำรเขำ้พบของลูกคำ้ใน
วำระต่ำงๆ 

- กำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
ของลูกคำ้ 

สินคำ้มีคุณภำพและจดัส่งตรง
ตำมเวลำในรำคำท่ีเหมำะสม 
 

พฒันำสินคำ้และบริกำรเพ่ือตอบ สนองควำม
ตอ้งกำรท่ีหลำกหลำยอยำ่งต่อเน่ือง ตลอดจน
ร่วมด ำเนินธุรกิจบนหลกัควำมไวว้ำงใจ และ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั 
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คู่ค้า  - กำรส่ือสำรผำ่นทำงส่ืออิ
เล็กทรอนิกและโทรศพัท ์

- กำรประชุมร่วมกบัคู่คำ้ตำม
แผนงำนบริษทั 

- กำรคดัเลือกท่ีเป็นธรรมและ
โปร่งใส 

- เง่ือนไขกำรช ำระเงินเป็นท่ี
ยอมรับได ้

ให้ควำมส ำคญัของ “คู่คำ้” ในฐำนะพนัธมิตร  
โดยปฏิบติักบัคู่คำ้อยำ่งเป็นธรรมและเสมอภำค
เพื่อสร้ำงควำมเช่ือถือ พฒันำและรักษำ
สมัพนัธภำพท่ีดีต่อกนั โดย 
-  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั 
-  สร้ำงโอกำสในกำรแลกเปล่ียนองคค์วำมรู้ 
ประสบกำรณ์ และควำมเช่ียวชำญ 

-  มีส่วนร่วมและสนบัสนุนในกิจกรรม 
สร้ำงสรรคข์องคู่คำ้อยำ่งต่อเน่ือง 

 

คู่แข่ง กำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจ ประพฤติปฏิบติัภำยใตก้รอบ
กติกำของกำรแข่งขนัท่ีดี 
 

- ส่งเสริมนโยบำยกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้อยำ่ง
เสรี และเป็นธรรม 

- ไม่แสวงหำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของคู่แข่ง
ทำงกำรคำ้ดว้ยวิธีกำรท่ีไม่สุจริต หรือไม่
เหมำะสม เช่น กำรจ่ำยสินจำ้งให้แก่
กรรมกำรและพนกังำนของคู่แข่ง 

- ไม่ท  ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรคำ้ ดว้ย
กำรกล่ำวหำในทำงร้ำย 

หน่วยงานราชการ - กำรจดัส่งรำยงำนให้กบั
หน่วยงำนรำชกำร 

- กำรเขำ้ร่วมในกิจกรรมและ
โครงกำรของหน่วยงำน
รำชกำร 

ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดของ
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ปฏิบติัตำมกฎหมำยและรำยงำนผล
ปฏิบติังำนอยำ่งเคร่งครัด 

- จ่ำยภำษีและค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ตำมระเบียบและ
กฎเกณฑท่ี์ภำครัฐก ำหนด 

ส่ือมวลชน - กิจกรรมนกัลงทุนพบ
ผูบ้ริหำรรำยไตรมำส 

- Company visit 
- กำรสมัภำษณ์ตำมส่ือต่ำงๆ 

เปิดเผยขอ้มูล ข่ำวสำร อยำ่ง
โปร่งใส  ถูกตอ้ง รวดเร็ว 

- ปฏิบติัต่อส่ือมวลชนทุกแขนงอยำ่งเป็นธรรม
และเท่ำเทียม 
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การพจิารณาประเดน็ทีส่ าคญั 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เส้นทางสู่ความยัง่ยืน 

 

 

 

ปี

แผน

Environment
ปลูกฝังจิตส ำนึก ปฏบัิติตำมกฏหมำย 

ป้องกนัมลภำวะสู่ส่ิงแวดล้อม

ลดกำรใช้พลังงำน ปรับปรุงกระบวนกำร

ผลิตให้เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม วิจัยและ

พฒันำผลิตภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

สร้ำงนวัตกรรม ในกำรด ำเนินธุรกจิร่วมกบั

ลูกค้ำ และคู่ค้ำเพ่ือคิดค้นผลิตภณัฑ์ใหม่ ที่

เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

Social
ใช้ศักยภำพทำงธุรกจิเพ่ือพฒันำบุคลำกร 

พฒันำเยำวชน ด ำเนินธุรกจิโดยค ำนึงถึงผู้

มส่ีวนได้ส่วนเสีย

ริเร่ิมโครงกำรพฒันำผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียที่

ส ำคัญ พบปะชุมชน แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น

ด ำเนินธุรกจิร่วมกบัผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

และชุมชนอย่ำงเกือ้กลู

Governance
ดูแลก ำกบักจิกำร ภำยใต้หลักธรรมมำภบิำล

 สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส ปลุก

จิตส ำนึกต่อต้ำนกำรทุจริต คอรัปช่ัน

ส่งเสริมคู่ค้ำให้มกีำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ี 

และร่วมต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปช่ัน

เป็นองค์กรทีม่คีวำมโดดเด่นและเป็น

แบบอย่ำงด้ำนกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ี

2557 2558 2559-2560

Stakeholders Low Medium High Low Medium High

ผูบ้รหิาร

พนักงาน

คูค่า้

ลกูคา้

ผูถ้อืหุน้

สงัคม ชมุชน สิง่แวดลอ้ม

คูแ่ขง่

สือ่มวลชน

Regulator 

หน่วยงานราชการ

นักลงทุน นักวเิคราะห์

Dependency (เคา้พึง่พาเรา)Influence (อทิธพิลตอ่เรา)

H

M

L

HML

Dependency

Influence

พนักงาน

สังคม ชุมชน 
ส่ิงแวดล้อม

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน 
นักวิเคราะห์

ลูกค้า

คู่ค้า

คู่แข่ง

หน่วยงาน
ราขการ ส่ือมวลชน

ผู้บริหาร

Regulator
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จำกผลกำรด ำเนินกำรในดำ้น ESG ปี 2557 ท ำใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บรำงวลั ESG100 ซ่ึงถือเป็นจุดเปล่ียนจำกแนว

ทำงกำรด ำเนินกำรดำ้นควำมรับผดิชอบต่อสงัคม CSR สู่กำรขบัเคล่ือนองคก์รสู่ควำมยัง่ยนือยำ่งจริงจงั ทั้งน้ีจึงไดว้ำง

เสน้ทำงสู่ควำมยัง่ยนืไวเ้พ่ือเป็นกรอบในกำรด ำเนินกำร 

การปฏิบัติต่อแรงงานและสิทธิมนุษยชน 

บริษทัตระหนกัอยูเ่สมอวำ่พนกังำนทุกคนคือเพ่ือนร่วมงำน และเป็นทรัพยำกรท่ีมีค่ำต่อกำรขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่
ควำมส ำเร็จ  บริษทัจึงใหก้ำรดูแลและกำรปฏิบติัท่ีเป็นธรรมดงัน้ี 
- เคำรพสิทธิในกำรท ำงำนตำมหลกัสิทธิมนุษยชน 
- กำรใหผ้ลตอบแทนและสวสัดิกำรท่ีเหมำะสมและเป็นธรรมโดยค ำนึงถึงหลกักำรจูงใจใหพ้นกังำนปฏิบติังำน

อยำ่งเตม็ควำมสำมำรถเหมำะสมกบัระดบัหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ  สอดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจ  และอยูใ่น
ระดบัท่ีสำมำรถแข่งขนั 

- ดูแลรักษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหมี้ควำมปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังำน 
- กำรแต่งตั้ง และโยกยำ้ยพนกังำน รวมถึงกำรใหร้ำงวลัและกำรลงโทษ กระท ำดว้ยควำมสุจริต และตั้งอยูบ่นพ้ืน

ฐำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมของพนกังำน 
- ปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังำนอยำ่งเคร่งครัด 
- ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทกัษะของพนกังำน โดยใหโ้อกำสอยำ่งทัว่ถึง และ

สม ่ำเสมอ 

การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน 

บริษทัยดึหลกัสิทธิมนุษยชนเป็นหลกัปฏิบติัร่วมกนั  พนกังำนทุกคนจะตอ้งไม่กระท ำกำรใดๆ หรือส่งเสริมใหมี้กำร
ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด  โดยไดก้ ำหนดใหมี้นโยบำยและแนวทำงในกำรปฏิบติัดงัน้ี 
- บริษทัให้กำรดูแลขอ้มูลส่วนตวัของพนกังำน  โดยถือเป็นควำมลบั ไม่ส่งขอ้มูลหรือกระจำยขอ้มูลส่วนบุคคล

ไปยงับุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้ง  กำรเปิดเผยหรือถ่ำยโอนขอ้มูลส่วนบุคคลจะกระท ำไดเ้ม่ือไดรั้บกำรยนิยอมจำก
เจำ้ของขอ้มูล 

- บุคคลยอ่มอำ้งศกัด์ิศรีแห่งควำมเป็นมนุษยห์รือใชสิ้ทธิและเสรีภำพของตนไดเ้ท่ำท่ีไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภำพ
ของบุคคลอ่ืน 

- บริษทัปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนด้วยควำมเสมอภำค  ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองของเช้ือชำติ  สัญชำติ  
ภำษำ  ศำสนำ  เพศ  อำย ุ และกำรศึกษำ 

- พนักงำนตอ้งปฏิบติัต่อกนัดว้ยควำมเคำรพ  ให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั  ประพฤติตนเหมำะสมกบัหน้ำท่ีกำรงำน
ตำมระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั  และตำมขนบธรรมเนียมประเพณี  โดยไม่สร้ำงควำมเส่ือมเสียต่อภำพลกัษณ์
บริษทั 
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การพฒันาศักยภาพพนักงาน 

 

 

Social Happiness Build สร้างความสุข 

 เพรำะเช่ือวำ่ เม่ือพนกังำนมีควำมสุข จะมีควำมมุ่งมัน่ ทุ่มเท และมีควำมจงรักภกัดีกบัองคก์ร จึงไดน้ ำหลกัปฏิบติั

ตำมแนวทำง Happy work place มำปรับใชก้บักำรบริหำรงำนดำ้นบุคลำกรของบริษทั 

▫ Happy Body จดัใหมี้กำรตรวจสุขภำพเป็นประจ ำทุกปี  จดักิจกรรมดำ้นควำมปลอดภยัเพ่ือรณรงคใ์ห้
พนกังำนมีจิตส ำนึกในกำรท ำงำนอยำ่งปลอดภยั  จดัสถำนท่ีใหพ้นกังำนไดอ้อกก ำลงักำยหรือเล่นกีฬำ
ในช่วงเวลำพกั  

▫ Happy Heart จดัใหมี้กำรเยีย่มไข ้ เยีย่มครอบครัวพนกังำน และกำรอวยพรวนัเกิดแก่พนกังำน 
▫ Happy society จดักิจกรรมใหพ้นกังำนมีส่วนร่วมกบัสงัคม  
▫ Happy Relax จดัใหมี้สถำนท่ีพกัผอ่นและเวลำพกัอยำ่งเหมำะสม 
▫ Happy Brain จดัใหมี้กำรฝึกอบรมเพ่ือพฒันำควำมรู้ และ ทกัษะอยูเ่สมอ 
▫ Happy Soul จดัใหมี้กิจกรรมทำงศำสนำ 
▫ Happy Money จดัใหมี้ผลตอบแทนท่ีดี เหมำะสม และ เป็นธรรม 
▫ Happy Family จดักิจกรรมท่ีพนกังำนมีส่วนร่วมกบัครอบครัวได ้หรือ กำรใหว้นัลำเพ่ือพนกังำนได้

กลบัไปเยีย่มครอบครัว 
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Talent Build สร้างคนเก่ง 

สร้ำงเสน้ทำงควำมกำ้วหนำ้ในสำยอำชีพ (Career path) เพ่ือเป็นแรงจูงใจใหพ้นกังำนมีควำมกระตือรือร้นต่อกำร
พฒันำตนเอง 
 
สร้ำง 3 ระบบกำรพฒันำสำยอำชีพท่ีส ำคญั (Career Development Program) เพ่ือใหพ้นกังำนสำมำรถสัง่สม
ประสพกำรณ์ในเสน้ทำงควำมกำ้วหนำ้ ดว้ยโปรแกรมพฒันำพนกังำน 3 ระดบั ไดแ้ก่ 

▫ DDP  >  Director  Development Program (L8 to L9) 
▫ MDP >  Mini MD Development Program (L5 to L6) 
▫ SDP  >  Supervisor Development Program  (L3-L4 to L5)  

 
สร้ำงแผนสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) และสร้ำงคนเก่ง (Talent) เพ่ือสืบทอดต ำแหน่งงำนท่ีวำ่งลง หรือมี
กำรเกษียณอำย ุ
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สราวธุ งา่มเข็มกลาง
SUPERVISOR ปรญิญาตรี

อายุงาน (ปี/เดอืน/วนั) 10/7/14

83%
90%

94%

85%

95%

90%
100%

92%

88%

75%

88%

1. Customer /
Product

2. Material

3. Machine

4. Jig & Mould

5. Quality
Control Tool

6. 5 S7. Document

8. Action Plan

9. MIS

10. Income
Per Head

11. Process
Flow Chart

นอกจำกน้ี ในปี 2558 ไดเ้ร่ิมน ำหลกักำรบริหำรสมรรถนะ Competency Management มำใชใ้นกำรพฒันำบุคลำกรโดยน ำ 

Radar Chart มำใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสมรรถนะท่ีจ ำเป็นในดำ้นต่ำงๆ ทั้งน้ีเพ่ือใหท้รำบถึงควำมตอ้งกำร

ในกำรพฒันำของพนกังำนแต่ละคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการฝึกอบรมพนักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

Code Training Program Attendee Objective

FDP Foundation Program New Commer Safety & Disipline for new member

9BNs 9 Basic Needs Firststep to L1 Basic knowledge to be SNC Member 

SDP Supervisor Development Program L3-4 to L5 Career Development for Staff

MDP Mini MD Development Program L5 to L6 Career Development for Supervisor

DDP Director Development Program L8 to L9 Career Development for Mini MD 

ATP Advance training program L2-L11 Advance Competency , New policy , New System

Example : Radar chart SNC Cooling  Production Operator

Skill

Knowledge

9. 9 Basic Needs 

Attribute

10. ความตระหนักถงึความปลอดภัย

11. มวีนัิยในการท างาน

12. การใชท้รัพยากรอย่างรูค้ณุคา่

13. ความใสใ่จตอ่คณุภาพในกระบวนการ

14. ไม ่Corruption

5. Millimg Skill

6. CNC Machine Skill

7. ทักษะในการอา่นแบบ

8. ทักษะการใชเ้ครือ่งมอืวดั

1. Brazing Skill

2. Manual Bending Skill

3. Cutting Machine skill

4. Formimg Skill

0.75

0.5

0.25
0.5

0.25

0.25

0.5
0.5

0.75

0.5

1

0.75

0.75

1 1. Brazing Skill

2. Manual Bending Skill

3. Cutting Machine skill

4. Formimg Skill

5. Millimg Skill

6. CNC Machine Skill

                     

                            

9. 9 Basic Needs

                      
        

                       

                                 

                        
          

        Corruption
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Culture Build  สร้างวฒันธรรมทีด่ี 

 ปลูกฝังวฒันธรรมในกำรท ำงำนให้ค  ำนึงถึงคุณภำพในทุกกระบวนกำร ตำมนโยบำย Zero Claim และนโยบำย

คุณภำพ SNC  โดยกำรรณรงค์อยำ่งต่อเน่ืองผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ เช่น Morning Talk สร้ำงวฒันธรรมในกำรปรับปรุงอย่ำง

ต่อเน่ือง ตำมหลกั PDCA ผ่ำนกิจกรรม Action Plan และ Kaizen Suggestion นอกจำกนั้น ยงัสร้ำงวฒันธรรมต่อตำ้นกำร

ทุจริต คอรัปชั่น ให้พนักงำนทุกระดบัร่วมท่องค ำปฏิญำณสม ่ำเสมอ รวมถึงติดป้ำยรณรงค์ มีกำรประชุมรำยงำนควำม

คืบหนำ้กิจกรรมทุกเดือน  

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 เพื่อให้กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนเกิดควำมเป็นธรรม  โปร่งใส ตรวจสอบได ้สะทอ้นถึงประสิทธิภำพในกำร

ท ำงำนของพนักงำน และเพื่อให้ผลกำรประเมินผลสนับสนุนต่อเป้ำหมำยองค์กร จึงไดน้ ำ KPI มำใชใ้นกำรประเมินผล

พนกังำนตำม Balance Scorecard  ผลกำรประเมินท่ีไดน้ั้น จะน ำไปใชใ้นกำรพิจำรณำปรับค่ำจำ้ง และจ่ำยผลตอบแทนตำม

ผลกำรท ำงำน 

การประเมินความพงึพอใจ 

 บริษัทฯ ได้มีนโยบำยให้มีกำรส ำรวจควำมคิดเห็นจำกพนักงำนถึงประธำนบริษัท ปีละ 2 คร้ัง เพ่ือสรุป

ขอ้เสนอแนะต่ำงๆ และน ำไปวำงแผนกำรปรับปรุงต่อไป ซ่ึงในปี 2558 จำกผลส ำรวจพบวำ่ระดบัควำมพึงพอใจอยูร่ะดบั

ปำนกลำงถึงดี 

ตดิบอร์ดประชาสัมพนัธ์ผลส ารวจความพงึพอใจให้พนักงานทราบ 
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การดูแลสุขภาวะและความปลอดภัย 

 สถิตกิารเกดิอุบัตเิหตุจากการท างานปี 2558 

 

 

 

 

o จดัท ำนโยบำยและแผนงำน ดำ้นกำรบริหำรจดักำรควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำร
ท ำงำนตลอดจนกำรออกแบบเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ระเบียบปฏิบติัตลอดจนคู่มือควำมปลอดภยั โดยมีกำรจดั
ฝึกอบรมพนกังำนใหมี้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจและไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรในเร่ืองควำมปลอดภยัท่ีเพียงพอ และ
ก ำหนดใหเ้ร่ืองควำมปลอดภยั ใหอ้ยูใ่นหลกัสูตรกำรฝึกอบรมพนกังำนใหม่ 

o จดังำนสปัดำห์ควำมปลอดภยั (Safety Week) เพ่ือส่งเสริมใหพ้นกังำนและผูเ้ก่ียวขอ้งตระหนกัถึงควำมส ำคญัใน
เร่ือง ควำมปลอดภยัของสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน และไดรั้บควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัเร่ืองอำชีวอนำมยั   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o กำรตรวจสุขภำพประจ ำปีตำมควำมเส่ียงของพนกังำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่หยุด

งำน

หยุดงำน

ไม่เกนิ 3 วัน

หยุดงำน

เกนิ 3 วัน

สูญเสีย

อวัยวะ/

ทุพพลภำพ

เสียชีวิต ทรัพย์สิน

เสียหำย

สมุทรปรำกำร 7 9 13 0 0 0 29

ชลบุรี 16 5 1 1 0 2 0

ระยอง 25 9 4 2 0 0 40

Total 48 23 18 3 0 2 69

  หน่วยงำน

จ ำนวนคร้ังทีเ่กดิอุบัติเหตุจำกกำรท ำงำนและระดับควำมรุนแรง ประจ ำปี 2558

รวม
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o กำรอบรมดบัเพลิงและอพยพหนีไฟ 

 

 

 

 

การมีส่วนร่วมกบัชุมชนเพ่ือให้ชุมชนสามารถพึง่ตนเองได้อย่างยัง่ยืน 

โครงกำรควำมร่วมมือพฒันำควำมรู้และทกัษะนกัศึกษำอำชีวศึกษำเพ่ือผลิตช่ำงอุตสำหกรรม 

 ท ำควำมร่วมมือพฒันำควำมรู้และทกัษะนักศึกษำอำชีวศึกษำในโครงกำร “โรงเรียนในโรงงำน”  ตั้งแต่ปี 2553 

จนถึงปัจจุบนัเพื่อใหนึ้กศึกษำไดมี้โอกำสเขำ้เรียนรู้กระบวนกำรและเทคโนโลยีกำรผลิตจำกของจริง และเม่ือศึกษำจบแลว้ 

มีโอกำสไดรั้บคดัเลือกในกำรให้ศึกษำต่อในระดับปริญญำตรีกบัมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้ธนบุรี ดำ้นช่ำง

อุตสำหกรรมพร้อมโอกำสในกำรท ำงำน หำกจบแลว้ไม่จ ำเป็นตอ้งท ำงำนกบับริษทั และไม่มีขอ้ผกูมดัแต่อยำ่งใด 
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จำกกำรเก็บขอ้มูล บริษทัไดใ้หก้ำรสนบัสนุนโครงกำรอยำ่งต่อเน่ืองจนปัจจุบนั มีนกัศึกษำเขำ้ร่วมโครงกำร

มำกกวำ่ 6,000 คนและมีกำรพิจำรณำคดัเลือกกลบัมำท ำงำนแลว้ประมำณ 130 คน 

 

 

 

 

 

 

 

การให้ความรู้ในการประกอบธุรกจิอย่างยัง่ยืน  ดร.สมชยั  ไทยสงวนวรกลุ บรรยำยใหค้วำมรู้และถ่ำยทอดประสบกำรณ์ใน

กำรด ำเนินธุรกิจ โดยมีหน่วยงำนภำครัฐ และภำคเอกชน รวมถึงส่ือมวลชลต่ำงๆ มำขอเชิญใหไ้ปบรรยำย 

 

 

 

 

 

 

โครงการอบรมครู  การผลติเคร่ืองปรับอากาศ   บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนงำนวชิำกำรใหก้บัสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ดว้ยกำร

ฝึกอบรมกระบวนกำรผลิตเคร่ืองปรับอำกำศ เพื่อใหค้รูน ำควำมรู้จำกประสบกำรณ์จริงจำกวทิยำกรไปใชใ้นกำรสอน

นกัศึกษำได ้

 

 

 

 

โครงการ SNC พระจอมเกล้าธนบุรี   ผูบ้ริหำรร่วมแสดง

ควำมยนิดีกบัพนกังำนนกัศึกษำทุน โครงกำร SNC-พระ

จอมเกลำ้ธนบุรี เน่ืองในโอกำสส ำเร็จกำรศึกษำ เป็นรุ่นท่ี 

2 ปีกำรศึกษำ 2558 จ ำนวนทั้งส้ิน 27  คน  

ปัจจุบัน มีพนักงำนและนักศึกษำท่ีคัดเลือกเข้ำร่วม

โครงกำร ส ำเร็จกำรศึกษำแลว้ 54 คน (รวมรุ่นท่ี 1- 2 )

จำกจ ำนวนนกัศึกษำในโครงกำรจ ำนวน 4 รุ่น 90 คน 
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โครงการพฒันาอาชีพ คืนคนดสู่ีสังคม บริษัทฯได้ด ำเนินกำรมำแล้ว 2 ปี ในกำรร่วมมือกบักรมรำชทณัฑ์ พฒันำอำชีพให้

ผู้ ต้องขงัเพื่อให้เขำเหลำ่นัน้รู้วำ่ไมไ่ด้โดดเดี่ยว ยงัมคีนคอยช่วยเหลอือยู ่และอยำกให้ทกุคนมีรำยได้และมีงำนท ำหลงัพ้น

โทษ พึง่พำตนเองได้ 

 

 

 

 

กจิกรรมวนัเดก็แห่งชาต ิ ตวัแทนพนกังำนในกลุ่มบริษทั SNC GROUP เขำ้ร่วมจดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชำติ ณ ศูนยม์ำยอง 

OTOP ระยองโดยน ำกิจกรรมกำรประกวดวำดภำพระบำยสี และกิจกรรมเกมส์เพ่ือเสริมสร้ำงทกัษะ กำรเรียนรู้ใหแ้ก่

เยำวชนในพ้ืนท่ี 

 

 

 

 

 

 

มอบทุนการศึกษาแด่บุตรพนักงานประจ าปี 2558  ตวัแทนผูบ้ริหำรบริษทัในเครือ SNC GROUP  Rayong ร่วมมอบ

ทุนกำรศึกษำแก่บุตรพนกังำนจ ำนวน 113 ทุนท่ีเรียนอยูใ่นพ้ืนท่ี และต่ำงจงัหวดั 
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เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าศึกษากระบวนการผลติ  ตวัแทนผูบ้ริหำร และเจำ้หนำ้ท่ีตอ้นรับคณะเยีย่มชมจำกวทิยำลยัเทคนิค

ปักธงชยั ซ่ึงมีคณะอำจำรย ์และนกัเรียนจ ำนวน 120 คน 

 

 

 

 

 

นวตักรรมเพ่ือส่ิงแวดล้อม 

 เพ่ือสนองต่อนโยบำยรัฐบำลในกำรน ำภำคอุตสำหกรรม กำรลดใชส้ำรท ำควำมเยน็ R22 ตำมสนธิสญัญำมอนทรี

ออล (Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer) ทีม R&D จึงไดท้ ำกำรพฒันำผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีเป็น

มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพ่ือเป็นทำงเลือกใหก้บัลูกคำ้ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจำกนโยบำยดงักล่ำว 

เคร่ืองปรับอากาศทีใ่ช้สารท าความเยน็ชนิด R32 ซ่ึงไม่ก่อให้เกดิสภาวะเรือนกระจก 
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คอยล์ร้อนแบบอลูมเิยยีม ประสิทธิภาพสูงขึน้ ใช้สารท าความเยน็ลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษทัตระหนกัถึงหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม  จึงไดย้ดึหลกัปฏิบติัดงัน้ี 

• รับผิดชอบและยึดมัน่ในกำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีทอ้งถ่ินท่ีองคก์ร
ตั้งอยู่ 

• ด ำเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้ำงสรรคส์งัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือใหชุ้มชนท่ีบริษทั
ตั้งอยูมี่คุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน ทั้งท่ีด ำเนินกำรเองและร่วมมือกบัรัฐ และชุมชน 

• ป้องกนัอุบติัเหตุ และควบคุมกำรปล่อยของเสียใหอ้ยูใ่นระดบัต ่ำกวำ่มำตรฐำนท่ียอมรับได ้

• ตอบสนองอยำ่งรวดเร็วและอย่ำงประสิทธิภำพต่อเหตุกำรณ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน อนั
เน่ือง มำจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทั โดยใหค้วำมร่วมมืออย่ำงเตม็ท่ีกบัเจำ้หนำ้ท่ีภำครัฐ และหน่วยงำนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

• ส่งเสริมใหพ้นกังำนของบริษทัมีจิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มภำยในระบบกำร
จดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001)   

 

การใช้ทรัพยากร 

กำรด ำเนินกำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำย  และระบบกำร
จดักำรด้ำนส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001) ท่ีไดรั้บกำรรับรองอย่ำงต่อเน่ือง  บริษทัฯ ส่งเสริมให้พนักงำนของบริษทัมี
จิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และส่งเสริมให้มีกำรใชท้รัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ตลอดจนมีมำตรกำรควบคุม บ ำบดั และตรวจวดัคุณภำพส่ิงแวดลอ้มภำยในโรงงำน  
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แนวทำงปฏิบติั 
1. พฒันำและแสวงหำควำมรู้เพ่ือจดักำรและป้องกนัมลภำวะท่ีเกิดข้ึนอยำ่งครบถว้น 
2. ตระหนกัถึงกำรใชท้รัพยำกรอยำ่งย ัง่ยนื 
3. ส่งเสริมกำรท ำงำนในกิจกำร เพ่ือลดและปรับปรุงภำวะโลกร้อนใหก้บัส่ิงแวดลอ้ม 
4. ส่งเสริมให้มีกำรให้ควำมรู้เร่ืองส่ิงแวดล้อมกับพนักงำน เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจ และได้ปลูกฝังให้เป็น

วฒันธรรมองคก์ร  
 

โครงการประหยดัพลงังาน 

บริษทัฯ ไดมี้กำรด ำเนินกำรดำ้นกำรประหยดัพลงังำนไฟฟ้ำ และน ้ ำ เพ่ือลดค่ำใชจ่้ำยและเป็นกำรสร้ำงจิตส ำนึก

ใหพ้นกังำนร่วมกนัอนุรักษพ์ลงังำน ตำมภำพโครงกำรดำ้นล่ำง เป็นตวัอยำ่งโครงกำรท่ีมีกำรน ำมำใชใ้นหลำยๆโรงงำน  

 

 

 

 

 

 



1 ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
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การจัดการมลพษิและของเสียจากอุตสาหกรรม 

 บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรตำมกฎหมำย โดยวำ่จำ้งผูด้  ำเนินกำรท่ีไดรั้บใบอนุญำตมำจดัเก็บและไปก ำจดัอยำ่งถูกตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ 

กจิกรรมพฒันาแนวปะการัง  พนกังำนในกลุ่มบริษทั SNC GROUP ร่วมอนุรักษแ์นวปะกำรังโดยร่วมปลูกปะกำรัง

จ ำนวน 8 แปลงซ่ึงมีกำรติดตำมผลกำรเจริญเติบโตเพ่ือเสริมสร้ำงระบบนิเวศทำงทะเลฝ่ังตะวนัออกใหก้ลบัมำสมบูรณ์มำก

ข้ึน 

 

 

รำยกำร วิธีก ำจดั ผู้ขนส่ง/ก ำจดั

กากตะกอนจากระบบบ าบดัน ้าเสีย ฝังกลบอย่างปลอดภยั เม่ือท าการปรับ บริษทั เบตเตอร์ เวิลด ์กรีน จ ากดั

เสถียรหรือท าให้เป็นกอ้นแข็งแลว้

กากสี ท าเช้ือเพลิงผสม บริษทั เบตเตอร์ เวิลด ์กรีน จ ากดั

ตะกอนน ้าเสียจากระบบบ าบดั บ าบดัน ้าเสียดว้ยวิธีทางเคมีกายภาพ บริษทั เบตเตอร์ เวิลด ์กรีน จ ากดั

ภาชนะปนเป้ือนสารเคมี(ถงัโลหะ น ากลบัมาใชป้ระโยชน์อีกดว้ยวิธีอ่ืนๆ บริษทั วิน โพรเสส จ ากดั

200 ลิตร)

ผงฝุ่ นสี น ากลบัมาใชป้ระโยชน์อีกดว้ยวิธีอ่ืนๆ บริษทั ซี.อี.โอ.อินเตอร์เนชัน่เนล เวสต ์จ  ากดั

เศษผา้ปนเป้ือนน ามนั ท าเช้ือเพลิงผสม บริษทั เบตเตอร์ เวิลด ์กรีน จ ากดั

น ้าปนเป้ือนน ้ามนั ท าเช้ือเพลิงผสม บริษทั เบตเตอร์ เวิลด ์กรีน จ ากดั

ฝังกลบอย่างปลอดภยั เม่ือท าการปรับ

เสถียรหรือท าให้เป็นกอ้นแข็งแลว้

น ้ามนัไฮโดรลิกใชแ้ลว้ น ากลบัมาใชป้ระโยชน์อีกดว้ยวิธีอ่ืนๆ บริษทั แซนดซ์อร์ จ  ากดั

เศษเหลก็ คดัแยกประเภทเพ่ือจ าหน่ายต่อ บริษทั บริลเลียนท ์เมททอล กรุ๊ป จ ากดั

เศษทองแดง คดัแยกประเภทเพ่ือจ าหน่ายต่อ บริษทั บริลเลียนท ์เมททอล กรุ๊ป จ ากดั

คอยล์ คดัแยกประเภทเพ่ือจ าหน่ายต่อ บริษทั บริลเลียนท ์เมททอล กรุ๊ป จ ากดั

เศษอลูมีเนียม คดัแยกประเภทเพ่ือจ าหน่ายต่อ บริษทั บริลเลียนท ์เมททอล กรุ๊ป จ ากดั

หลอดไฟ บริษทั เบตเตอร์ เวิลด ์กรีน จ ากดั
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
 

11.1   ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเกีย่วกบัระบบควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษทั
เพ่ือให้มีความมัน่ใจวา่ รายงานทางการเงินของบริษทัฯ รวมทั้งขอ้มูลท่ีใชใ้นการตดัสินใจมีความถูกตอ้ง ครบถว้น 
และน่าเช่ือถือ โดยบริษทัฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน เพ่ือดูแลและก ากบัระบบควบคุมภายในของ
บริษทั ใหป้ฏิบติัตามนโยบายและขอ้พึงปฏิบติัท่ีไดรั้บมอบหมาย และใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั และสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ละคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์

ในปี 2558คณะกรรมการไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยการซักถามขอ้มูลจากฝ่าย
บริหาร ประกอบการตรวจสอบเอกสารท่ีฝ่ายบริหารจดัท า และการตอบแบบประเมินระบบควบคุมภายในของ
บริษทัฯ ดว้ยตนเอง ซ่ึงสรุปผลการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษทัดา้นต่างๆ 5 ส่วน คือ การควบคุมภายใน
องค์กร  การประเมินความเส่ียงการควบคุมการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการ
ติดตาม คณะกรรมการมีความเห็นวา่บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในสภาพปัจจุบนั
รวมทั้งมีการควบคุมภายในในหัวขอ้อ่ืนของระบบการควบคุมภายในอยา่งเพียงพอและเหมาะสมในสภาพปัจจุบนั
บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในโดยเฉพาะในเร่ืองการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอเหมาะสมและสามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัอนัเกิดจากการท่ี
ผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือไม่มีอ านาจเพียงพอ 

ในส่วนของการควบคุมภายในของบริษทัยอ่ยนั้น บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้บริษทัยอ่ยด าเนินการจดัให้มีระบบ
การควบคุมภายในท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการควบคุมภายในของบริษทัฯโดยบริษทัฯ มีการเขา้ไปตรวจสอบการ
ด าเนินงานของบริษทัยอ่ยเป็นประจ า ซ่ึงท่ีผา่นมาพบวา่ บริษทัยอ่ยไดจ้ดัใหมี้การควบคุมภายในดา้นต่างๆทั้ง 5 ส่วน 
ท่ีเพียงพอเช่นเดียวกบับริษทัฯ 

สรุปผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ มีดงัน้ี 

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

บริษทัมีการก าหนดเป้าหมายชดัเจนและวดัผลไดโ้ดยมีการพิจารณาถึงสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนและความเป็นไป
ไดข้องเป้าหมาย เพ่ือใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด มีการก าหนดค่าตอบแทนใหพ้นกังานตามผลการ
ปฏิบติังานของพนกังานในแต่ละปีอยา่งสมเหตุสมผลโดยไม่มีการจูงใจหรือใหผ้ลประโยชนต์อบแทนท่ีเกินสมควร
แก่พนกังานในลกัษณะท่ีอาจน าไปสู่การกระท าทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัโครงสร้างองคก์ร โดยมีการแบ่งแยกอ านาจหนา้ท่ีกนัอยา่งชดัเจน พร้อมทั้งได้
จดัท าจรรยาบรรณธุรกิจ ครอบคลุมหลกัการด าเนินธุรกิจ และการปฏิบติังานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และในการ
ก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบติังานต่าง ๆ บริษทัฯ ไดค้  านึงถึงความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ตามหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 



ที ่1 ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
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การประเมนิความเส่ียง  (Risk  Assessment) 

บริษทัมีการประเมินความเส่ียง ทั้งปัจจยัความเส่ียงท่ีมาจากภายนอกและภายในบริษทัและมีการวเิคราะห์
เหตุการณ์ท่ีจะท าใหปั้จจยัท่ีเป็นความเส่ียงนั้นเกิดข้ึนผา่นการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประจ าเดือน
และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส นอกจากน้ี บริษทัมีการก าหนดใหมี้มาตรการในการติดตามเหตุการณ์
ท่ีเป็นสาเหตขุองปัจจยัความเส่ียง และมาตรการในการลดความเส่ียงเหล่านั้น โดยบริษทัไดแ้จง้ใหพ้นกังานทุกคนท่ี
เก่ียวขอ้งรับทราบและปฏิบติัตามมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ี บริษทัมีการติดตามแต่ละหน่วยงาน 
ถึงการปฏิบติัตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไว ้ผา่นการประชุมระดบัผูบ้ริหารและระดบัคณะกรรมการ
อยา่งสม ่าเสมอ 

การควบคุมการปฏิบัต ิ(Control Activities) 

บริษทัมีการก าหนดขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี และวงเงินอนุมติัของผูบ้ริหารในแต่ระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน ก าหนด
นโยบายการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวโดยจดัให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการ ก าหนดใหฝ่้าย
กฎหมายของบริษทัท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบและใหค้ าแนะน าใหก้ารด าเนินงานของบริษทัเป็นไปตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง นโยบายการควบคุมภายใน และระเบียบหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย ์

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information and Communication) 

ในการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทั บริษทัมีการจดัส่งขอ้มูลประกอบการพิจารณาและหนงัสือเชิญ
ประชุมโดยแสดงรายละเอียดของเร่ืองท่ีจะน าเสนอทุกคร้ังเพ่ือใหค้ณะกรรมการมีขอ้มูลท่ีเพียงพอในการตดัสินใจ 
โดยคณะกรรมการจะไดรั้บหนงัสือเชิญประชุมก่อนการประชุมโดยเฉล่ีย 7 วนั และมีการจดัท ารายงานการประชุม
โดยระบุความเห็นและมติของท่ีประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถสอบทานความเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการภายหลงัได ้

ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

บริษทัก าหนดใหมี้ฝ่ายตรวจสอบภายใน เพ่ือท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุม
ภายในของพนกังานในแต่ละส่วนงานโดยมีการก าหนดใหผู้ต้รวจสอบภายในตอ้งรายงานผลการตรวจสอบโดยตรง
ต่อคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเฉพาะในกรณีท่ีตรวจพบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั
จะตอ้งรายงานเพ่ือพิจารณาสัง่การแกไ้ขภายในระยะเวลาอนัสมควร 

 
11.2   ความเห็นของกรรมการตรวจสอบต่อการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ โดยในปี 2558 ไดมี้การจดัประชุมทั้ งส้ิน  4  คร้ัง เป็นการร่วมประชุมกบัผูบ้ริหาร ผูส้อบ
บญัชี และผูต้รวจสอบภายในตามความเหมาะสม  ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1. สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินส าหรับปี 2558 ร่วมกบัผูบ้ริหารและ
ผูส้อบบญัชี เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายงานทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนอยา่งถูกตอ้งตามท่ีควรใน
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สาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ครบถว้น และเช่ือถือได ้พร้อม
ทั้งใหข้อ้สงัเกตและรับทราบแนวทางแกไ้ขปัญหาใหเ้กิดประโยชน์แก่บริษทัฯ 

2. สอบทานให้บริษทัฯ มีการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 
audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจวา่ รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษทัฯ 

6. สอบทานแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชัน่ ของโครงการแนวร่วมปฏิบติั
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ( Thailand ’s Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption Committee : CAC )  โดยบริษัท ฯ ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชัน่แลว้ เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2558 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ไดติ้ดตามการด าเนินงานในปี 2558ตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบ ท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินอย่างถูกต้องในสาระส าคัญตาม
หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลรายการระหวา่งกนัหรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อยา่งเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจ มีการ
ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 

 

11.3   หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  และหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท 

1.   นายพรชัย  ศิริกิจพาณิชย์กูลต าแหน่งผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) 
เป็นผูด้  ารงต าแหน่งหัวหนา้งานตรวจสอบภายใน ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่นายพรชยั  ศิริกิจพาณิชยก์ลู  มี
คุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์โดยตรงในงานตรวจสอบภายในสามารถส่ือสารท าความเขา้ใจและให้ค  าแนะน าหน่วยงานต่างๆ เพ่ือ
สนบัสนุนใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดีทั้งน้ีกรณีท่ีมีการแต่งตั้ง  ถอดถอน  และโยกยา้ยผูด้  ารง
ต าแหน่งหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน  ตอ้งไดรั้บการเห็นชอบจากคณะกรรมการการตรวจสอบ 

2.  นางสาวรัตนาภรณ์  ลีนะวัต  ต าแหน่ง เลขานุการบริษทัและเป็นผูด้  ารงต าแหน่งหัวหน้างานก ากบัดูแล
การปฏิบติังานของบริษทั 

 



1 ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
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12.   รายการระหว่างกนั 

12.1   ลกัษณะรายการระหว่างกนั  

ในระหวา่งปี 2558  บริษทัมีรายการกบับริษทัยอ่ย โดยเป็นรายการซ้ือขายสินคา้และวตัถุดิบระหวา่งกนัตาม
สายการผลิตของแต่ละบริษทั ซ่ึงรายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑท่ี์ตกลงกนัตามปกติ
ธุรกิจ และมีรายการระหวา่งบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนไดแ้ก่ การกูย้มืระยะสั้นและระยะยาวระหวา่งกลุ่มบริษทั  

รายการระหวา่งกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยไวค้รบถว้นแลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 หวัขอ้ 4 

12.2    มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตัริายการระหว่างกนั  

บริษทัไดมี้การก าหนดมาตรการและขั้นตอนการท ารายการระหวา่งกนั โดยให้มีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
กฎระเบียบของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  หากมี
รายการระหว่างกนัของบริษทัหรือบริษทัย่อยเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีอาจมีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพ้ิจารณาความสมเหตุสมผลของการเขา้ท ารายการ และ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ในกรณีท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัไดใ้ห้ผูเ้ช่ียวชาญ
อิสระ หรือผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าว เพ่ือน าไปใชป้ระกอบการ
ตดัสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถื้อหุ้นตามแต่กรณี ทั้ งน้ี การก าหนดราคาและเง่ือนไขการท ารายการ จะตอ้ง
เป็นไปตามลกัษณะธุรกิจปกติ เป็นไปตามราคายติุธรรม หรือมีการเปรียบเทียบกบัราคาตลาด นอกจากน้ี ผูมี้ส่วนได้
เสีย อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในรายการระหวา่งกนันั้น ๆ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมติั
รายการระหวา่งกนันั้น ๆ ได ้ 

ทั้งน้ี บริษทัจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชีของบริษทั  

12.3    นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

หากบริษทัมีการเขา้ท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต บริษทัจะปฏิบติัตามมาตรการการอนุมติัรายการระหวา่ง
กนัตามขอ้ 12.2 โดยการเขา้ท ารายการระหวา่งกนัของบริษทัในอนาคตนั้น จะเป็นรายการตามปกติธุรกิจท่ีมีเง่ือนไข
ทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัตามปกติธุรกิจ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษทักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
และผูถื้อหุน้ ส่วนนโยบายการก าหนดราคาระหวา่งบริษทักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนันั้น จะก าหนดจากราคาตามปกติ
ของธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีก าหนดใหก้บับุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ส าหรับราคาสินคา้ท่ีซ้ือจากบริษทัยอ่ย
จะเป็นไปตามราคาขายของบริษทัยอ่ยท่ีก าหนดจากราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมโดยเทียบเคียงไดก้บัราคาตลาด 

การเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนั จะเป็นไปตามระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบับุคคลหรือ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี 
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคญั 

 
ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย   
   

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 

  ล้านบาท   %   ล้านบาท   %   ล้านบาท   % 

สินทรัพย์             
สินทรัพย์หมุนเวยีน             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 378.19 9.14% 348.95 8.38% 372.48 9.75% 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,016.53 24.56% 1,170.13 28.09% 959.62 25.11% 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 92.63 2.24% 86.00 2.06% 64.00 1.67% 
สินคา้คงเหลือ 281.33 6.80% 280.81 6.74% 247.29 6.47% 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 65.33 1.58% 46.23 1.11% 45.94 1.20% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย - - - - 8.17 0.21% 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,834.01 44.31% 1,932.12 46.38% 1,697.50 44.43% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน             

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 79.10 1.91% 75.53 1.81% 56.55 1.48% 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 210.97 5.10% 134.80 3.24% 115.43 3.02% 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  1,918.57 46.36% 1,921.37 46.12% 1,846.38 48.32% 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 51.19 1.24% 55.09 1.32% 44.78 1.17% 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 8.81 0.21% 8.20 0.20% 17.29 0.45% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 35.96 0.87% 38.56 0.93% 43.07 1.13% 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,304.60 55.69% 2,233.55 53.62% 2,123.50 55.57% 

รวมสินทรัพย์ 4,138.61 100.00% 4,165.67 100.00% 3,821.00 100.00% 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น             
หนีสิ้นหมุนเวยีน             
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 20.00 0.48% 70.00 1.68% 273.00 7.14% 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,229.26 29.70% 1,381.79 33.17% 1,152.41 30.16% 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยท่ีก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 81.39 1.97% 35.76 0.86% 187.73 4.91% 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 56.03 1.35% 35.61 0.85% 7.20 0.19% 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 

- - 3.03 0.07% 6.48 0.17% 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4.88 0.12% 2.79 0.07% 9.06 0.24% 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 19.06 0.46% 15.34 0.37% 12.15 0.32% 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,410.62 34.08% 1,544.32 37.07% 1,648.03 43.13% 

 
 
 
 



ที ่1 ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 

  ล้านบาท   %   ล้านบาท   %   ล้านบาท   % 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน             

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ 9.75 0.24% 9.86 0.24% 10.76 0.28% 

เงินกูย้มืระยะยาว 183.83 4.44% 242.25 5.82% 7.55 0.20% 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 0.00 0.00% 0.00 0.00% 3.08 0.08% 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 65.33 1.58% 49.51 1.19% 39.35 1.03% 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8.98 0.22% 8.76 0.21% 6.14 0.16% 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 267.89 6.47% 310.38 7.45% 66.88 1.75% 

รวมหนีสิ้น 1,678.51 40.56% 1,854.70 44.52% 1,714.91 44.88% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น             

ทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้ 287.78 6.95% 287.78 6.91% 287.78 7.53% 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,213.60 29.32% 1,213.60 29.13% 1,213.60 31.76% 

ก าไรสะสม             

   จดัสรรแลว้             

        ส ารองตามกฎหมาย 71.27 1.72% 67.79 1.63% 66.52 1.74% 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 806.15 19.48% 647.28 15.54% 472.63 12.37% 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น -6.02 -0.15% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

รวมส่วนของบริษทั 2,372.78 57.33% 2,216.45 53.21% 2,040.53 53.40% 

รวมส่วนของบริษทั-สุทธิ 2,372.78 57.33% 2,216.45 53.21% 2,040.53 53.40% 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 87.32 2.11% 94.52 2.27% 65.56 1.72% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,460.10 59.44% 2,310.97 55.48% 2,106.09 55.12% 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,138.61 100.00% 4,165.67 100.00% 3,821.00 100.00% 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 8,140.25 100.00% 7,404.79 100.00% 7,154.78 100.00% 

ตน้ทุนขายและบริการ -7,274.58 -89.37% -6,583.18 -88.90% -6,305.95 -88.14% 

ก าไรขั้นต้น 865.67 10.63% 821.61 11.10% 848.83 11.86% 

รายไดด้อกเบ้ียรับ 6.07 0.07% 4.30 0.06% 3.72 0.05% 

รายไดอ่ื้น 36.92 0.45% 34.12 0.46% 42.27 0.59% 

ค่าใชจ่้ายในการขาย -77.95 -0.96% -71.27 -0.96% -83.40 -1.17% 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -288.16 -3.54% -274.49 -3.71% -237.91 -3.33% 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร -91.06 -1.12% -82.25 -1.11% -94.99 -1.33% 

ตน้ทุนทางการเงิน -17.40 -0.21% -16.63 -0.22% -6.01 -0.08% 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนจากบริษทัร่วมและกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนั 

3.56 0.04% -11.01 -0.15% -20.00 -0.28% 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 437.65 5.38% 404.38 5.46% 452.51 6.32% 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ -26.92 -0.33% -27.76 -0.37% -22.36 -0.31% 

ก าไรส าหรับปี 410.73 5.05% 376.62 5.09% 430.15 6.01% 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน             
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้             

   ในก าไรหรือขาดทุน             

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์             

   ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน -7.58 -0.09% - - - - 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุน             

   เบด็เสร็จอ่ืน 1.52 0.02% - - - - 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี    - สุทธิจาก
ภาษเีงนิได้ -6.06 -0.07% - - - - 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 404.67 4.97% - - - - 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)             

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 409.86 5.03% 377.36 5.10% 423.21 5.92% 

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 0.87 0.01% -0.74 -0.01% 6.94 0.10% 

ก าไรส าหรับปี 410.73 5.05% 376.62 5.09% 430.15 6.01% 

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม             

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 403.84 4.96% 377.36 5.10% 423.21 5.92% 

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 0.83 0.01% -0.74 -0.01% 6.94 0.10% 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 404.67 4.97% 376.62 5.09% 430.15 6.01% 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 1.42   1.31   1.47   
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งบกระแสเงนิสด ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน       

ก าไรส าหรับปี 410.73 376.62 430.15 

รายการปรับปรุง       

   ค่าเส่ือมราคา 272.13 257.08 226.31 

   ค่าเส่ือมราคาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 2.69 1.96 1.60 

   ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9.00 7.44 7.93 

  ขาดทุนการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ    (กลบัรายการ) -2.32 -0.16 1.12 

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(กลบัรายการ) 0.17 -0.21 0.54 

   ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 1.50 -3.91 -0.34 

   รายไดด้อกเบ้ียรับ -6.07 -4.30 -3.71 

   ผลประโยชน์พนกังาน 11.53 10.75 10.35 

   ตน้ทุนทางการเงิน 17.40 16.63 6.01 

   หน้ีสงสยัจะสูญ 0.04 2.00 0.63 

   ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 0.00 -5.22 - 

   (ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 0.41 0.74 -0.44 

   ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 0.00 -0.02 - 

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั-สุทธิจากภาษีเงินได ้ -3.57 11.02 20.00 

ภาษีเงินได ้ 26.92 27.76 22.36 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน       

สินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 740.56 698.18 722.51 

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 154.17 -215.58 273.79 

   สินคา้คงเหลือ 1.80 -33.36 -19.29 

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -19.10 -0.29 -4.00 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2.60 4.51 -4.39 

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  -154.63 233.37 -357.18 

   จ่ายผลประโยชน์พนกังาน -3.30 -0.60 -0.54 

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3.72 3.18 -10.51 

   เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 725.82 689.41 600.39 

   จ่ายภาษีเงินได ้ -23.76 -22.31 -24.97 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 702.06 667.10 575.42 
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งบกระแสเงนิสด ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน       

รับดอกเบ้ีย 6.07 4.30 3.83 

ขายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 0.00 13.40 0.00 

ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -66.79 -11.38 -60.15 

ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -237.09 -509.76 -500.91 

 ขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 0.62 7.17 4.19 

 ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -5.10 -8.52 -33.77 
ขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน                     -    0.19                     -    
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30.00 30.00 5.00 

 เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -36.62 -49.00 -64.00 

ซ้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้ 0.00 -30.00 - 

ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม 0.00 0.00 -42.05 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน -308.91 -553.60 -687.86 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ       

จ่ายดอกเบ้ีย -17.40 -16.63 -5.88 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 1,745.00 2,036.30 273.00 

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน -1,832.99 -1,976.20 -11.01 

จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน -3.03 -8.76 -3.31 

จ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นบริษทั -247.46 -201.44 -345.33 

การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -8.03 29.70 0.00 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ -363.91 -137.03 -92.53 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 29.24 -23.53 -204.97 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 348.95 372.48 577.45 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 378.19 348.95 372.48 
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อตัราส่วนทางการเงนิ ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

อตัราส่วนแสดงสภาพคล่อง       

   อตัราส่วนสภาพคล่อง (คร้ัง) 1.30 1.25 1.03 

   อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (คร้ัง) 1.10 1.07 0.88 

อตัราส่วนแสดงการด าเนินงาน       

   อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (คร้ัง) 7.47 6.98 6.60 

   ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 48.87 52.31 55.32 

   อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (คร้ัง) 25.88 24.93 26.47 

   ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 14.10 14.64 13.79 

   อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (คร้ัง) 5.61 5.23 4.76 

   ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั)  65.03 69.79 76.76 

   Cash Cycle (วนั) -2.06 -2.84 -7.65 

อตัราส่วนการช าระหนี ้       

   อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.68 0.80 0.81 

   อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.11 0.15 0.14 

   อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 26.15 25.31 76.32 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร       

   อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 10.63 11.10 11.86 

   อตัราก าไรสุทธิ (%) 5.04 5.10 5.92 

   ก าไรต่อหุน้ (บาท) 1.42 1.31 1.47 

   อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 10.96 10.54 11.88 

   อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 17.86 17.73 21.19 

   อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) 63.38 50.33 68.00 
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14.  การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 

14.1 การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 
  

รายได้จากการขาย จ ำนวน 8,140 ลำ้นบำท (2557: 7,405 ลำ้นบำท) เพ่ิมข้ึน 735 ลำ้นบำท คิดเป็น 10% มำจำก 

1. รำยไดจ้ำกกลุ่ม OEM/ODM จ ำนวน 4,047 ลำ้นบำท (2557: 3,152 ลำ้นบำท) เพ่ิมข้ึน 895 ลำ้นบำท คิดเป็น 28% 
เน่ืองจำก  

1.1 เคร่ืองปรับอำกำศแบบ Window type และ Split type เพ่ิมข้ึน 

1.2 งำนฮีตปัมพส์ ำหรับเคร่ืองท ำน ้ ำร้อน(SAHP)ไดรั้บค ำสัง่ซ้ือเพ่ิมมำกข้ึน  

2. รำยไดจ้ำกกลุ่มช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ จ ำนวน 3,034 ลำ้นบำท (2557: 3,194 ลำ้นบำท) ลดลง 160 ลำ้นบำท คิด
เป็น 5% เน่ืองจำกควำมตอ้งกำรช้ินส่วนของลูกคำ้ผูผ้ลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำลดลง 

3. รำยไดจ้ำกกลุ่มช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใชส้ ำหรับยำนพำหนะ จ ำนวน 907 ลำ้นบำท (2557: 931 ลำ้นบำท) ลดลง 24 
ลำ้นบำท คิดเป็น 3% ตำมสภำวะเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมยำนยนตใ์นประเทศ  

4. รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ มีจ ำนวน 152 ลำ้นบำท (2557: 128 ลำ้นบำท) เพ่ิมข้ึน 24 ลำ้นบำท คิดเป็น 19% 
เน่ืองจำกไดรั้บค ำสัง่ซ้ืองำนอลูมิเนียมคอนเดนเซอร์เพ่ิมข้ึน 

 ต้นทุนขาย จ ำนวน 7,275 ลำ้นบำท คิดเป็น 89% ของรำยไดจ้ำกกำรขำย (2557: 6,583 ลำ้นบำท คิดเป็น 89%) อตัรำ
ตน้ทุนขำยมีสดัส่วนไม่เปล่ียนแปลงไปจำกงวดเดียวกนัของปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายในการขาย จ ำนวน 78 ลำ้นบำท คิดเป็น 0.96% ของรำยไดจ้ำกกำรขำย (2557: 71 ลำ้นบำท คิดเป็น 0.96%)  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จ ำนวน 288 ลำ้นบำท (2557: 274 ลำ้นบำท) ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรเพ่ิมข้ึน 14 ลำ้นบำท จำก
บริษทัท่ีเกิดข้ึนใหม่ในปี 2558 เช่น SFHI, MSPC 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร จ ำนวน 91 ลำ้นบำท คิดเป็น 1.12% ของรำยไดจ้ำกกำรขำย (2557: 82 ลำ้นบำท  
คิดเป็น 1.11%) ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรเพ่ิมข้ึน  9  ลำ้นบำท จำกกำรส ำรองโบนสัเพ่ิมข้ึน 

ก าไรสุทธิ จ ำนวน 410 ลำ้นบำท คิดเป็น 5.04% ของรำยไดจ้ำกกำรขำย (2557: 377 ลำ้นบำท คิดเป็น 5.09%) ก ำไร
สุทธิ เพ่ิมข้ึน 33 ลำ้นบำท คิดเป็น 9% โดยคิดเป็นก ำไรต่อหุน้ เท่ำกบั 1.42 บำทต่อหุน้ (2557: 1.31 บำทต่อหุน้) 

 

14.2 ฐานะการเงนิของบริษัท 
สินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 มีสินทรัพยร์วมจ ำนวน 4,138 ลำ้นบำท (ปี 2557: 4,166 ลำ้นบำท) ลดลง 28 ลำ้นบำท  คิด
เป็น 0.7%   โดยสินทรัพยห์มุนเวียนเพ่ิมข้ึน  98 ลำ้นบำท  คิดเป็น 5%  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนลดลง 71 ลำ้นบำท คิด
เป็น 3%  รำยกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ลดลงจำกปีก่อน 154 ลำ้นบำท เน่ืองจำกรำยไดใ้นไตรมำส 4/58 นอ้ยกวำ่ ไตร
มำส 4/57 ระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ียปี 2558 เท่ำกบั 49 วนั (ปี 2557: 52 วนั)  



ที ่1 ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
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 อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  เพ่ิมข้ึนจำกปีก่อนจ ำนวน 76 ลำ้นบำท  จำกบริษทัยอ่ยซ้ือท่ีดินเพ่ือรองรับ
กำรขยำยธุรกิจในอนำคต 

 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน   เพ่ิมข้ึนจำกปีก่อนจ ำนวน 19 ลำ้นบำท  รำยกำรหลกัๆ มำจำกภำษีมูลค่ำเพ่ิมอยู่
ระหวำ่งกำรตรวจคืนภำษีโดยกรมสรรพำกร 

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน   เพ่ิมข้ึนจำกปีก่อนจ ำนวน 6 ล้ำนบำท  จำกกำรให้บริษัท 
SSMA กูย้มื  76 ลำ้นบำท บริษทั SAWHA กูย้มื 12.5 ลำ้นบำท 

หนีสิ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 มีหน้ีสินรวมจ ำนวน 1,679 ลำ้นบำท (ปี 2557: 1,855 ลำ้นบำท) ลดลง จ ำนวน 176 ลำ้น
บำท คิดเป็น 9% ประกอบดว้ย  

 กำรลดลงของเจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืนจ ำนวน 153 ลำ้นบำท  ซ่ึงผนัแปรตำมยอดซ้ือวตัถุดิบและ
ยอดขำยในช่วงปลำยปี 2558 

 กำรลดลงของเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 50 ลำ้นบำท และ กำรลดลงของเงินกูย้ืมระยะยำวจำก
สถำบนักำรเงิน 58 ลำ้นบำท จำกกำรผอ่นช ำระตำมก ำหนดเวลำ 

 กำรเพ่ิมข้ึนของเจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพย ์46 ลำ้นบำท  
 อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (D/E) เท่ำกบั 0.68 เท่ำ ( ปี 2557 : 0.80 เท่ำ) หน้ีสินส่วนใหญ่เป็น

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 
 อตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ( D(int) /E) เท่ำกบั 0.11 เท่ำ (ปี 2557 : 0.15 เท่ำ) 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ส่วนของผูถื้อหุน้จ ำนวน 2,460 ลำ้นบำท (ปี 2557 จ ำนวน 2,311 ลำ้นบำท) เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 
149 ลำ้นบำท จำกกำรท่ีบริษทัมีก ำไรสุทธิส ำหรับปี 2558 จ ำนวน 410 ลำ้นบำท บริษทัไดจ้ดัสรรเงินปันผลระหวำ่ง
กำลส ำหรับปี 2558 ในอตัรำหุน้ละ 0.50 บำทต่อหุน้ ส ำหรับหุน้สำมญัจ ำนวน 287,777,339 หุน้ คิดเป็นจ ำนวนเงิน 
143.89 ลำ้นบำท และในงวดส้ินปีอนัเป็นงวดสุดทำ้ยในอตัรำหุน้ละ 0.40 บำท ส ำหรับหุน้สำมญัจ ำนวน 
287,777,339 หุน้ คิดเป็นจ ำนวนเงิน 115.11 ลำ้นบำทโดยก ำหนดจ่ำยเงินปันผลงวดสุดทำ้ยในวนัท่ี 29 เมษำยน 2559 
บริษทัจดัสรรเงินปันผลรวมเป็นอตัรำหุน้ละ 0.90 บำท หรือคิดเป็นอตัรำร้อยละ 63 ของก ำไรสุทธิ (นโยบำย: 
จ่ำยเงินปันผลไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิ) โดยมีอตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) ร้อยละ 17.86  (ปี 2557: 
ร้อยละ 17.73) 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ตามท่ีบริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย นายสุ
ชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ นางชนิสา ชุติภทัร์ และ นายชยัศกัด์ิ องัค์สุวรรณ เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ โดยในปี 2558ไดมี้การจดัประชุมทั้งส้ิน  4   คร้ัง เป็นการร่วมประชุมกบัผูบ้ริหาร ผูส้อบ
บญัชี และผูต้รวจสอบภายในตามความเหมาะสม  ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
1. สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินส าหรับปี 2558 ร่วมกบัผูบ้ริหารและผูส้อบ

บญัชี เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายงานทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนอยา่งถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ครบถว้น และเช่ือถือได ้
พร้อมทั้งใหข้อ้สงัเกตและรับทราบแนวทางแกไ้ขปัญหาใหเ้กิดประโยชน์แก่บริษทัฯ 

2. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) 
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้ งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่า รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทัฯ 

6. สอบทานแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชัน่ ของโครงการแนวร่วมปฏิบติั
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ( Thailand ’s  Private Sector Collective Action  
Coalition Against Corruption Committee : CAC )  โดยบริษัท ฯ ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชัน่แลว้เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2558 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ไดติ้ดตามการด าเนินงานในปี 2558 ตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบ ท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินอย่างถูกต้องในสาระส าคัญตาม
หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลรายการระหวา่งกนัหรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อยา่งเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจ มีการ
ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 

 
        

(นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 



ที ่1  
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

 

 คณะกรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบตอ่งบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทัยอ่ย  และสารสนเทศทางการเงินท่ี
ปรากฎในรายงานประจ าปี  งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย  โดยเลือกใช้
นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ  และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการ
จดัท า  รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสและเป็น
ประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทัว่ไป 

 

 คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้และด ารงรักษาไวซ่ึ้งระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  เพ่ือใหม้ัน่ใจไดอ้ยา่งมีเหตผุลวา่ขอ้มูลทางการบญัชีมีความถูกตอ้ง  ครบถว้นและเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไว้
ซ่ึงทรัพยสิ์น  ตลอดจนเพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผดิปกติอยา่งมีสาระส าคญั 

  

ทั้งน้ีคณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ  ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพ
ของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองน้ีปรากฏใน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจ าปีน้ีแลว้ 
 

 คณะกรรมการมีความเห็นวา่  ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ  และบริษทัยอ่ย  โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีน่า
พอใจและสามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตผุลต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทั ฯ  และ
บริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 

 

 

 

 

 

นายสาธิต  ชาญเชาวน์กลุ   ดร.สมชยั  ไทยสงวนวรกลุ 

ประธานกรรมการบริษทั   ประธานกรรมการบริหาร 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกัด (มหำชน) ได้จัดตั้ งคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ซ่ึง

ประกอบดว้ย กรรมกำรอิสระทั้งหมดจ ำนวน 3 ท่ำน ไดแ้ก่ 

1) นำยชยัศกัด์ิ  องัคสุ์วรรณ    ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ และก ำหนดค่ำตอบแทน 

2) นำยวศิำล  วฒิุศกัด์ิศิลป์  กรรมกำรสรรหำ และก ำหนดค่ำตอบแทน 

3) พล.ต.ต นพ. นพศกัด์ิ ภูวฒันเศรษฐ กรรมกำรสรรหำ และก ำหนดค่ำตอบแทน 

 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนไดป้ฏิบติัหน้ำท่ีตำมขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ โดยระหวำ่งปี 2558  คณะกรรมกำรสรรหำ และก ำหนดค่ำตอบแทนไดมี้กำรประชุม

รวมทั้งส้ิน 2 คร้ัง โดยกรรมกำรทุกท่ำนไดเ้ขำ้ร่วมประชุมครบทุกคร้ัง สรุปสำระส ำคญัไดด้งัน้ี 

1) พิจำรณำหลกัเกณฑใ์นกำรสรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสม เพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั รวมทั้ง

คดัเลือกบุคคลท่ีมีควำมเหมำะสม และเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำร  น ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นผู ้

แต่งตั้งกรรมกำร 

2) พิจำรณำแนวทำงก ำหนดค่ำตอบแทน และรูปแบบของค่ำตอบแทน  ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของ 

คณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำร เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำอนุมติั 

3) พิจำรณำหลกัเกณฑใ์นกำรสรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมเพ่ือด ำรงต ำแหน่งผูบ้ริหำรระดบัสูง รวมทั้ง

คดัเลือกบุคคลท่ีมีควำมเหมำะสม และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำอนุมติั 

4) พิจำรณำแนวทำงก ำหนดค่ำตอบแทน และรูปแบบของค่ำตอบแทน  ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของ

ผูบ้ริหำรระดบัสูง และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำอนุมติั 

5) ส่งเสริม สนบัสนุน และเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นรำยยอ่ยเสนอวำระและเสนอช่ือบุคคลเขำ้เป็นกรรมกำร แทน

กรรมกำรท่ีครบวำระเป็นกำรล่วงหนำ้ ตั้งแต่วนัท่ี 15 กนัยำยน 2558 จนถึงวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2558 

 

 

 

 

(นำยชยัศกัด์ิ  องัคสุ์วรรณ) 

ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมกำร 

2 ท่ำน คือ นำยสมบุญเกิดหลิน ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และนำยสำมิตต ์ผลิตกรรม กรรมกำรบริหำรควำม

เส่ียง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีตำมขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมำยจำก

คณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยระหว่ำงปี 2558  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงได้มีกำรประชุมรวมทั้ งส้ิน 2 คร้ัง โดย

กรรมกำรทุกท่ำนไดเ้ขำ้ร่วมประชุมครบทุกคร้ัง สรุปสำระส ำคญัไดด้งัน้ี 

 

1. ก ำหนดนโยบำยและกรอบกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงทุกประเภทของบริษทั  
2. จดัวำงรูปแบบโครงสร้ำงของกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทั  ก ำหนดกลยุทธ์ท่ีใชใ้นกำรบริหำรควำมเส่ียง 

และจดัท ำระบบเตือนภยัของควำมเส่ียงทุกประเภทเพ่ือจดักำรควำมเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสำมำรถยอมรับได ้ให้
สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทั  

3. ก ำกบั ดูแล ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน เพื่อทบทวนและพฒันำระบบควำมเส่ียงให้มีประสิทธิภำพ 
รวมทั้งให้มีกำรจดัท ำวิเครำะห์ประเมินปัจจยัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึน และจะมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของ
บริษทั ทั้งควำมเส่ียงท่ีมำจำกภำยนอกและท่ีจะเกิดข้ึนภำยในบริษทั 

4. จดัใหมี้กำรส่ือสำร และท ำควำมเขำ้ใจกบัคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  
5. ประเมินสถำนกำรณ์เป็นระยะ เพ่ือให้มัน่ใจวำ่ กำรจดักำรควำมเส่ียงมีควำมเพียงพอ และเหมำะสม ไดถู้กน ำไป

ปฎิบติัอยำ่งต่อเน่ือง และเป้ำหมำยท่ีก ำหนด รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย
อ่ืนๆอยำ่งเหมำะสม 

 

 

 

(นำยสมบุญ เกิดหลิน) 

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสียง 
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รายงานคณะกรรมการ CG และ CSR 
 

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมกำร CG และ CSR ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมกำร 2 

ท่ำน คือ นำยสำมิตต ์ผลิตกรรม ประธำนคณะกรรมกำร CG และ CSR และนำยสมบุญเกิดหลิน กรรมกำร CG และ CSR 

คณะกรรมกำร CG และ CSR ได้ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมำยจำก

คณะกรรมกำรบริษทัฯ โดยระหวำ่งปี 2558  คณะกรรมกำร CG และ CSR  ไดมี้กำรประชุมรวมทั้งส้ิน 8 คร้ัง โดยกรรมกำร

ทุกท่ำนไดเ้ขำ้ร่วมประชุมครบทุกคร้ัง สรุปสำระส ำคญัไดด้งัน้ี 

1. พิจำรณำทบทวนนโยบำยเก่ียวกบัหลกับรรษทัภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทั
อยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวทำงปฏิบติัของสำกล และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.  ก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนของบริษทัให้เป็นไปตำมหลกับรรษทัภิบำลของสถำบนัก ำกบั เช่น ตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์เป็นตน้ ดว้ยควำมรับผิดชอบ
ต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

3. น ำแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแล

กิจกำรของ OECD (OECD Principles of Corporate Governance) มำใชเ้ป็นหลกัในกำรด ำเนินงำน ไดแ้ก่ สิทธิ

ของผูถื้อหุ้น กำรปฏิบัติ ต่อผูถื้อหุ้นอยำงเท่ำเทียมกัน สิทธิของผูมี้ส่วนได้เสีย กำรเปิดเผยข้อมูลและควำม

โปร่งใส และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

4. เสนอแนะขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั และขอ้พึงปฏิบติัของผูบ้ริหำรb 
5. ส่งเสริมกำรเผยแพร่วฒันธรรมในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม

และส่ิงแวดลอ้มเพ่ือกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนืใหเ้ป็นท่ีเขำ้ใจทัว่ทุกระดบั และมีผลในทำงปฏิบติั 
 

 

 
(นำยสำมิตต ์ผลิตกรรม) 

ประธำนคณะกรรมกำร CG และ CSR 
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 21/2558 

วนัท่ี 27 มีนำคม พ.ศ. 2558  
ณ หอ้งประชุมส ำนกังำนใหญ่ บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

เร่ิมประชุมเวลำ 15.00 น. 
 คุณสำธิต ชำญเชำวน์กลุ ประธำนกรรมกำรบริษทั ท ำหนำ้ท่ีเป็นประธำนท่ีประชุม 

คุณอนะรัช ชยัธนะภิญโญ เลขำนุกำรท่ีประชุม ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทรำบจ ำนวนหุน้ทั้งหมดและหุน้ท่ีมีสิทธิออก
เสียงของบริษทัดงัน้ี 

หุน้จดทะเบียนและมีสิทธิออกเสียง  จ ำนวน  287,777,339 หุน้ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง   จ ำนวน             3,770 รำย 
  
 
 
 
 
 
 
จ ำนวนหุ้นท่ีลงทะเบียนเกินกวำ่ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีอยูท่ั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตำมมำตรำ 103 แห่ง
พระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ แลว้  
 

คุณสำธิต ชำญเชำวน์กลุ ประธำนกรรมกำรบริษทั กล่ำวเปิดประชุม  
เลขำนุกำรท่ีประชุมไดแ้นะน ำคณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และผูส้อบบญัชีดงัน้ี 
 

1. คุณสำธิต ชำญเชำวน์กลุ  ประธำนกรรมกำรบริษทั และกรรมกำรอิสระ 
2. ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกลุ ประธำนกรรมกำรบริหำร ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำม 
   เส่ียง ประธำนคณะกรรมกำร CG& CSR และกรรมกำร 
3. คุณชยัศกัด์ิ องัคสุ์วรรณ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
   กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ 
4. คุณสุชำติ บุญบรรเจิดศรี ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ 
5. คุณวศิำล วฒิุศกัด์ิศิลป์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และกรรมกำรอิสระ 
6. คุณชนิสำ ชุติภทัร์ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ 
7. พล.ต.ต.นพ.นพศกัด์ิ  ภูวฒันเศรษฐ กรรมกำรอิสระ 
8. คุณสุระศกัด์ิ เคำรพธรรม กรรมกำร 
9. คุณสมบุญ เกิดหลิน กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง กรรมกำร CG & CSR และกรรมกำร 
10. คุณสำมิตต ์ ผลิตกรรม กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง กรรมกำร CG & CSR และกรรมกำร 

 คุณรัฐภูมิ นนัทปถว ี กรรมกำรผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชีกำรเงิน 
  คุณวภิำวรรณ ปัทวนัวเิวก ผูส้อบบญัชี 

 เร่ิมประชุม ปิดประชุม 
ผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมทั้งหมดจ ำนวน 118  รำย 126  รำย 
มำดว้ยตนเอง   86  รำย   93  รำย 
รับมอบฉนัทะ   32  รำย   33  รำย 
จ ำนวนหุน้ทั้งหมด 186,085,613 หุน้ 186,588,613 หุน้ 
คิดเป็นร้อยละของหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด 64.66 64.84 
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  คุณอนะรัช ชยัธนะภิญโญ เลขำนุกำรท่ีประชุม 
เลขำนุกำรท่ีประชุมไดแ้จ้งให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ บริษทัฯ ได้เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวำระกำรประชุม ส่ง

ค ำถำมล่วงหน้ำ และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร นับตั้งแต่วนัท่ี 15 กันยำยน 2557 ถึงวนัท่ี 15 
ธนัวำคม 2557 ปรำกฏว่ำไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดเสนอวำระกำรประชุม ส่งค ำถำมล่วงหน้ำและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รับกำร
เลือกตั้งเป็นกรรมกำรมำแต่อยำ่งใด  

ในกำรประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี มติของท่ีประชุมให้ถือตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ “ขอ้ 34” โดยมติของท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ใหถื้อคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหน้บัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง 
ถำ้มีคะแนนเสียงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด  และในกำรลงคะแนน
ของวำระกำรประชุมทุกวำระ ขอให้ท่ำนผูถื้อหุ้นโปรดกำเคร่ืองหมำย  ลงในช่อง         วำ่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด
ออกเสียง ลงในบตัรลงคะแนนท่ีไดม้อบให้ล่วงหนำ้ไวก่้อนแลว้ โดยในกำรลงคะแนนในบตัรน้ีจะใชเ้วลำประมำณ 1 นำที 
เม่ือครบเวลำ จะมีเจำ้หนำ้ท่ีเป็นผูจ้ดัเก็บและท ำกำรรวบรวมคะแนน กำรนบัคะแนน จะนบัเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย นบัเสียงท่ีงด
ออกเสียง และท่ีเหลือ คือเสียงท่ีเห็นดว้ยเพื่อประกำศใหท่ี้ประชุมทรำบ โดยในกำรตรวจนบัคะแนนเสียงในคร้ังน้ี มีผูต้รวจ
สอบนบัคะแนนเสียงคือ นำยสนัทดั กองทพัธรรม จำกส ำนกังำนกฎหมำยกองทพัธรรม 
 

วำระท่ี 1 รับทรำบรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 20/2557 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหผู้ถื้อหุ้นรับทรำบรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 20/2557 ซ่ึงประชุมเม่ือ
วนัท่ี 3 เมษำยน 2557 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เพื่อรับทรำบรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำว  
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทรำบรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 20/2557 
 

วำระท่ี 2 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2557 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2557 ของบริษทัฯ   
คุณสำมิตต ์ ผลิตกรรม รองประธำนกรรมกำรบริหำรเป็นผูร้ำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  ดงัน้ี ในรอบปี 2557 ท่ีผำ่น

มำบริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำย 7,405 ลำ้นบำท รำยไดอ่ื้นและดอกเบ้ียรับรวม 38 ลำ้นบำท ตน้ทุนขำยและบริกำร 6,583 
ลำ้นบำท ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 346 ลำ้นบำท ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 82 ลำ้นบำท ตน้ทุนทำงกำรเงิน 
17 ลำ้นบำท ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 28 ลำ้นบำท ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัท่ีควบคุมร่วมกนั  11  ลำ้นบำท  ส่วน
ของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 1 ลำ้นบำท ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีก ำไรสุทธิ 377 ลำ้นบำท   

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือรับทรำบผลกำรด ำเนินงำน 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทรำบผลกำรด ำเนินงำน 
 

วำระท่ี 3 พิจำรณำอนุมติังบกำรเงินประจ ำปี 2557 
 

 คุณรัฐภูมิ นนัทปถว ีกรรมกำรผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน เป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุม 

วตัถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตำม พรบ.บริษทัมหำชน ซ่ึงก ำหนดให้บริษทัตอ้งจดังบกำรเงิน ณ วนั
ส้ินสุดของรอบปีบญัชีท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีรับอนุญำตแลว้ ให้ผูถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมติังบกำรเงินประจ ำปี 
2557 ซ่ึง แสดงอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี ท่ีส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ล่วงหนำ้แลว้ 
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 ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนุมติังบกำรเงินประจ ำปี 2557 ซ่ึง
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบและรับรองเรียบร้อยแลว้  
 

 คุณสถำพร  ผงันิรันดร์   สอบถำมเร่ืองวตัถุดิบคงเหลือ บริษทัมี stock loss หรือไม่  
คุณสำมิตต ์ ผลิตกรรม อธิบำยวำ่ วตัถุดิบคงเหลือ จ ำนวน 280 ลำ้นบำท ยอดขำย 7,405 ลำ้นบำท สดัส่วนวตัถุดิบ

กบัยอดขำยถือวำ่ไม่เยอะ และในส่วนของรำคำซ้ือวตัถุดิบ จะเป็นรำคำเดียวกนักบัท่ีบริษทัเสนอขำยให้ลูกคำ้ จึงไม่มีปัญหำ
เร่ืองรำคำวตัถุดิบข้ึนลง และไม่มีปัญหำเร่ือง stock loss 

คุณจุรีรัตน์  ช่ืนสุวรรณ สอบถำม ปี 2557 ก ำไรสุทธิจ ำนวน 377 ลำ้นบำท คิดเป็น 5.1%  และปี 2556 ก ำไรสุทธิ
จ ำนวน 423 ลำ้นบำท คิดเป็น 5.9%  ก ำไรสุทธิ ลดลง 46 ลำ้นบำท คิดเป็น 10.9%  จำกท่ีบริษทัลงทุนในกิจกำรใหม่ ซ่ึง
รำยไดย้งัไม่กลบัเขำ้มำใช่หรือไม่ รวมถึงมีค่ำใชใ้นกำรบริหำร รบกวนฝ่ำยบริหำรช่วยอธิบำย 

ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล ช้ีแจงว่ำ อุตสำหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย มีระบบ  supply chain ท่ีกวำ้งและเขม้
แเขง็ ลูกคำ้ยำ้ยฐำนกำรผลิตไดย้ำก บริษทัจึงตั้งใจเพ่ิมสดัส่วนรำยไดช้ิ้นส่วนยำนยนต ์จำกสดัส่วน 7% เป็น 21% ของรำยได้
รวม ซ่ึง กำรท่ีบริษทัจะไดo้rderจำกธุรกิจช้ินส่วนยำนยนตน้ี์ บริษทัตอ้งมีกำรวิจยัและพฒันำ ถำ้ไม่มีศูนยว์จิยัพฒันำ บริษทั
จะไม่สำมำรถรับประกันสินคำ้ให้กับลูกคำ้ได้  จึงมีวิธีกำร คือ 1) ไปร่วมทุนกับต่ำงชำติเพ่ือให้ได้ order มำ 2) คดัสรร
บุคลำกรท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ซ่ึงลูกคำ้คุยแลว้เช่ือใจและมัน่ใจท่ีจะให้ order  จึงท ำให้บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยในส่วนน้ี และ
ในช่วงแรกของกำรลงทุน ก็จะมีค่ำเส่ือมรำคำอำคำรและเคร่ืองจกัร จึงมีผลท ำให้ก ำไรสุทธิลดลง ทั้งน้ีในปี 2557 ผูบ้ริหำร
ไดแ้สดงควำมรับผิดชอบดว้ยกำรไม่รับโบนสั ประธำนกรรมกำรบริหำรไม่รับเงินเดือน ส่วนในปี 2558 บริษทัมีมำตรกำร
ในกำรควบคุมค่ำใชจ่้ำย ก ำไรสุทธิจึงน่ำจะดีกวำ่ปีน้ี 

คุณอนุ  วอ่งสำรกิจ สอบถำม เร่ืองงบกระแสเงินสด 1) เงินสดรับ-จ่ำย เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน เหตุใด
จึงเพ่ิมข้ึนเป็นหลกัพนัลำ้น 2) ลูกหน้ีเจำ้หน้ีกำรคำ้จำกบวกเป็นลบและจำกลบเป็นบวกเพรำะอะไร 

คุณรัฐภูมิ  นนัทปถว ีอธิบำยวำ่ 
1. ในช่วง 2-3 ปี บริษทัมีกำรลงทุนเฉล่ีย 500 ลำ้นบำทต่อปี ผลก ำไรยงัไม่กลบัคืนมำในทนัที กระแสเงินสดจึง

ลดลง บริษทัจึงมีกำรกูย้ืมเงินจำกธนำคำร ทั้งแบบระยะสั้นและระยะยำว โดยเงินกูย้ืมระยะสั้น ประมำณ 200 ลำ้น จะใช้
หมุนเวียนทุกๆคร่ึงเดือน ในงบกระแสเงินสดจะแสดงกระแสเงินเขำ้ออกแบบสะสมตลอดทั้งปี จึงเห็นตวัเลขเป็นหลกั
พนัลำ้น 

2. ลูกหน้ี เจำ้หน้ีท่ีอยู่ในงบกระแสเงินสด หำกดูแยกบรรทดัจะดูยำก แนะน ำให้ดูท่ีบรรทดัรวม เงินสดสุทธิท่ี
ไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนซ่ึงเป็นบวกทั้งสองปี 

คุณสถำพร  ผงันิรันดร์   สอบถำม อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (RoE) ปี 2555 = 25.36% ปี 2556 = 
21.19% และปี 2557 = 17.73% ส ำหรับปี 2558 จะเป็นอยำ่งไร 

คุณสำมิตต์  ผลิตกรรม ก ำไรสุทธิส ำหรับปี 2558  น่ำจะดีข้ึน อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (RoE) ก็จะ
เพ่ิมข้ึน  

 
ผูถื้อหุน้ไม่มีขอ้ซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม เลขำนุกำรท่ีประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำลงคะแนน

โดยท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
เห็นดว้ยจ ำนวน 186,580,213 เสียง 
ไม่เห็นดว้ยจ ำนวน  - เสียง 
งดออกเสียงจ ำนวน 5,200 เสียง 



SNC 
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มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้มีมติดว้ยเสียงขำ้งมำกอนุมติังบกำรเงินประจ ำปี 2557 
วำระท่ี 4 พิจำรณำอนุมติัจดัสรรเงินปันผลส ำหรับปี 2557 

คุณสำมิตต ์ผลิตกรรม รองประธำนกรรมกำรบริหำร เป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุม 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล ตำมผลประกอบกำรของบริษทัท่ีมีก ำไร บริษทัฯ จึงเห็นสมควรจดัสรรเงินปันผล และ
เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดัซ่ึงก ำหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติักำรจดัสรรก ำไรดงักล่ำว 
โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบกำรจ่ำยเงินปันผลท่ีผำ่นมำดงัน้ี 
 

รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผล ปี 2557 ปี 2556 
ก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงิน (บำท) 377,363,470 423,207,460 
จ ำนวนหุน้ 287,777,339 287,777,339 
เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้:   
- เงินปันผลระหวำ่งกำล (บำท/หุน้) 0.30 0.60 
- เงินปันผลงวดส้ินปี (บำท/หุน้) 0.36 0.40 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยทั้งส้ิน (บำท) 189,933,044 287,777,339 
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล ร้อยละ  50.33 ร้อยละ 67.99 

 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนุมติัจดัสรรเงินปันผลจำกผลกำร

ด ำเนินงำนประจ ำปี 2557 ในงวดส้ินปีอนัเป็นงวดสุดทำ้ยในอตัรำหุ้นละ 0.36 บำท โดยก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 24 
เมษำยน 2558 ซ่ึงเม่ือรวมกบัเงินปันผลระหวำ่งกำลหุ้นละ 0.30 บำท รวมเป็นเงินปันผลอตัรำหุ้นละ 0.66 บำท ทั้งน้ีบริษทั
จดัสรรส ำรองตำมกฎหมำย ไวค้รบถว้นแลว้ 10% ของทุนจดทะเบียน 

วำ่ท่ีร้อยตรี พิสิฐ สุธีลกัษณำพร สอบถำม ขอทรำบเหตุผลในกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2557 ท่ีลดลง 
ดร.สมชยั  ไทยสงวนวรกุล ช้ีแจงวำ่ บริษทัมีกำรลงทุนจ ำนวนมำก และ บริษทัตอ้งกำรควบคุมวงเงินกูย้ืมจำก

ธนำคำร เพ่ือลดภำระดอกเบ้ียจ่ำย อยำ่งไรก็ดี กำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2557 ก็ยงัคงเป็นไปตำมนโยบำยของบริษทัฯ คือ 
ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิ ซ่ึงหำกผลประกอบกำรส ำหรับปี 2558 น้ี ดีข้ึน บริษทัก็จะกลบัมำจดัสรรเงินปันผลให้
เหมือนเดิม 

คุณอนุ  วอ่งสำรกิจ สอบถำม ดงัน้ี 
1. บตัรส่งเสริม BOI ของบริษทั ไดรั้บกำรส่งเสริมเป็นระยะเวลำก่ีปี 
2. เงินปันผลท่ีจ่ำยงวดส้ินปีไดรั้บเครดิตภำษีหรือไม่ 
3. ส่วนเกินมูลค่ำหุน้ท่ีอยูใ่นงบกำรเงินมีโครงกำรอยำ่งไร 
ดร.สมชยั  ไทยสงวนวรกุล ช้ีแจงวำ่ ท่ีผ่ำนมำ บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยข้ึนมำหลำยบริษทั เพื่อใชสิ้ทธิประโยชน์

ภำษี BOI SME ซ่ึงท่ำนประธำนสำธิตไดใ้ห้ค  ำแนะน ำเร่ือง BOI  เป็นอยำ่งดี บริษทัใชสิ้ทธิประโยชน์ทำงภำษีไดถู้กตอ้ง
ตำมท่ีรัฐบำลให้กำรสนบัสนุน ปัจจุบนัโครงกำรท่ีออกมำใหม่จะตอ้งมีนวตักรรม ซ่ึงกำรลงทุนท่ีระยองมีนวตักรรม เรำจึง
ไดรั้บสิทธิในส่วนน้ี  

คุณรัฐภูมิ  นนัทปถว ีอธิบำยดงัน้ี 
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1. รำยละเอียดของบตัรส่งเสริมกำรลงทุน แสดงไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 27 ในรำยงำนประจ ำปี 
กล่ำวโดยสรุปคือ บริษทัไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนซ่ึงไดรั้บสิทธิยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นเวลำ 8 ปี เป็นส่วนใหญ่ 

2. เงินปันผลงวดส้ินปีน้ี 0.36 บำท มำจำก เงินปันผลจำกบริษทัลูกท่ีจ่ำยให้กบับริษทัแม่ โดยบริษทัแม่ถือเป็น
รำยไดท่ี้ไดรั้บกำรยกเวน้ไม่ตอ้งน ำมำรวมค ำนวณภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล เงินปันผลส่วนน้ีจึงไม่ไดรั้บเครดิตภำษี  

3. ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นเกิดข้ึนช่วงท่ีบริษทัเพ่ิมทุนเม่ือหลำยปีก่อน ตำมกฎหมำยบริษทัไม่สำมำรถน ำมำจ่ำยเงินปัน
ผลได ้จึงไม่มีโครงกำรใดๆ 

ผูถื้อหุน้ท่ำนหน่ึง สอบถำม เงินปันผลท่ีจ่ำย แบ่งเป็นส่วนของ BOI และ Non BOI เท่ำไร 
คุณรัฐภูมิ  นนัทปถว ีอธิบำยวำ่ เงินปันผลท่ีจ่ำยทั้งหมด จ่ำยจำกก ำไรจำกบริษทัลูก ในส่วนท่ีเป็น BOI ทั้งหมด  

 

ผูถื้อหุน้ไม่มีขอ้ซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม   เลขำนุกำรท่ีประชุมจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำลงคะแนน
โดยท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ยจ ำนวน 185,833,777 เสียง 
ไม่เห็นดว้ยจ ำนวน  645,636 เสียง 
งดออกเสียงจ ำนวน 109,200 เสียง 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้มีมติดว้ยเสียงขำ้งมำกอนุมติัใหจ้ดัสรรเงินปันผลประจ ำปี 2557 ไดต้ำมท่ีเสนอมำ 
 

วำระท่ี 5 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนผูท่ี้ออก 
 

 คุณชยัศกัด์ิ  องัคสุ์วรรณ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุม 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  เพ่ือให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งกรรมกำรบริษทัฯ ทดแทนกรรมกำรท่ีตอ้งออกจำก
ต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวนหน่ึงในสำม (1/3)  ของจ ำนวนกรรมกำรท่ีมีอยูท่ั้งหมด  
 

ตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 16 ไดก้ ำหนดวำ่ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีทุกคร้ังใหก้รรมกำรตอ้ง
ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระเป็นจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯ มีกรรมกำรรวมทั้งหมด 10 
ท่ำน ดงันั้นท่ีครบวำระตอ้งออก 1 ใน 3 ก็คือจ ำนวน 4 ท่ำน  ซ่ึงรำยนำมกรรมกำรทั้งหมด 4 ท่ำน ท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่ง
ตำมวำระในปี 2558 น้ี คือ 

   1. นำยสำธิต  ชำญเชำวน์กลุ 
   2. นำยสุระศกัด์ิ   เคำรพธรรม 
   3. นำยสมบุญ    เกิดหลิน 
   4. นำยสำมิตต ์  ผลิตกรรม  

 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรไดพิ้จำรณำถึงคุณสมบติั ประสบกำรณ์ ควำมเหมำะสมกบักำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั อีกทั้งจำกกำรตรวจสอบผลงำน ควำมเป็นอิสระ และควำม เช่ียวชำญของกรรมกำรท่ีครบก ำหนดวำระตอ้ง
ออกทั้ง 4 ท่ำน แลว้เห็นวำ่กรรมกำรทั้ง 4 ท่ำน น้ีสำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีในฐำนะกรรมกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรทั้งใน
ปัจจุบนัและในอนำคตของบริษทั และคณะกรรมกำรไดเ้ป็นอยำ่งดี จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรท่ีครบ
วำระตอ้งออกทั้ง 4 ท่ำน ดงักล่ำวกลบัเขำ้เป็นกรรมกำรของบริษทัฯต่อไปอีกวำระหน่ึง  

 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเชิญกรรมกำรทั้ง 4 ท่ำนออกจำกหอ้งประชุมชัว่ครำว 
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 ผูถื้อหุน้ไม่มีขอ้ซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น   เลขำนุกำรท่ีประชุมจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำลงคะแนนโดย 
ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ เพ่ือกลบัเขำ้มำเป็นกรรมกำรของ
บริษทัฯ ต่ออีกวำระหน่ึง  ดงัน้ี 

 (1) นำยสำธิต ชำญเชำวน์กลุ 
เห็นดว้ยจ ำนวน 186,499,413 เสียง  
ไม่เห็นดว้ยจ ำนวน  - เสียง 
งดออกเสียงจ ำนวน 89,200 เสียง 

 (2) นำยสุระศกัด์ิ  เคำรพธรรม 
เห็นดว้ยจ ำนวน 186,497,413 เสียง 
ไม่เห็นดว้ยจ ำนวน  - เสียง 
งดออกเสียงจ ำนวน 91,200 เสียง 

 

(3) นำยสมบุญ  เกิดหลิน 
เห็นดว้ยจ ำนวน 186,497,413 เสียง 
ไม่เห็นดว้ยจ ำนวน - เสียง 
งดออกเสียงจ ำนวน 91,200 เสียง  

 

(4) นำยสำมิตต ์ ผลิตกรรม 
เห็นดว้ยจ ำนวน 177,709,313 เสียง   
ไม่เห็นดว้ยจ ำนวน  8,788,100 เสียง  
งดออกเสียงจ ำนวน 5,200 เสียง 

  

มติท่ีประชุม          ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้มีมติดว้ยเสียงขำ้งมำกเลือกตั้งกรรมกำรทั้ง 4 ท่ำนเป็นกรรมกำรบริษทัฯ  
 

วำระท่ี 6 พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
  

 คุณชยัศกัด์ิ  องัคสุ์วรรณ  ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุม 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั ซ่ึงก ำหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
อนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นประจ ำทุกปี 

โดยมีรำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2558 ดงัน้ี  
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หมำยเหตุ  
1. ค่ำตอบแทนรำยเดือน กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรจะไม่ไดรั้บค่ำตอบแทน 

2. ผลตอบแทนประเภทอ่ืนๆ ไม่มี-   เช่น โบนสั บ ำเหน็จ หุน้บริษทั warrant ค่ำน ้ ำมนัเดินทำง ประกนัอุบติัเหตุ 
ประกนัชีวติ ประกนัสุขภำพ ค่ำรักษำพยำบำลตนเอง ครอบครัว บตัรเครดิต สมำชิกสโมสร 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมกำรบริษทัไดพิ้จำรณำควำมเห็นของคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนแลว้ 
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นพิจำรณำ อนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรับปี 2558 จ ำนวน 4,620,000 บำท ซ่ึง
เป็นค่ำตอบแทนท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกบับริษทัจดทะเบียนอ่ืนในหมวดอุตสำหกรรมเดียวกนั 

 

 คุณสถำพร  ผงันิรันดร์  รบกวน บริษทัช่วยใหค้  ำช้ีแจงเพ่ิมเติมในส่วนของค่ำตอบแทนประจ ำท่ีเพ่ิมข้ึน 
 คุณชยัศกัด์ิ  องัคสุ์วรรณ  ช้ีแจงวำ่ จำกท่ีตลำดหลกัทรัพยส์ ำรวจค่ำตอบแทนกรรมกำรท่ีบริษทัอ่ืนจ่ำยให้กรรมกำร
นั้น มีทั้ ง ค่ำตอบแทนประจ ำ โบนัส บ ำเหน็จ หุ้น Warrant ค่ำน ้ ำมนั ค่ำรถประจ ำต ำแหน่ง บริษทัจึงพิจำรณำทบทวน
ค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษทั จำกเดิมท่ีมีเพียงค่ำเบ้ียประชุมซ่ึงประชุมปีละ 6 คร้ังๆ ละ 10,000 บำท ทั้งปีก็เป็นเพียง 
60,000 บำทเท่ำนั้น ดงันั้นเพ่ือเป็นกำรจูงใจใหก้รรมกำรทุ่มเทใหก้บับริษทั คณะกรรมกำรจึงพิจำรณำจ่ำยค่ำตอบแทนประจ ำ
ใหแ้ก่กรรมกำร และในส่วนของรถประจ ำต ำแหน่งจะมีเฉพำะประธำนกรรมกำรบริษทัเท่ำนั้น 
 ดร.สมชยั  ไทยสงวนวรกลุ บริษทัพิจำรณำจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ ของกรรมกำร โดย
เปรียบเทียบกบัรำคำตลำด ซ่ึงถือวำ่บริษทัใหน้อ้ย เพรำะประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกกรรมกำรแต่ละท่ำนมำกมำย ทุกท่ำนมีประวติั
ท่ีดี เป็นบุคลำกรท่ีมีควำมรู้  
 วำ่ท่ีร้อยตรี พิสิฐ สุธีลกัษณำพร สอบถำม ปี 2557 ค่ำตอบแทนอ่ืน ๆ จ ำนวน 390,000 บำทคืออะไร 

คุณรัฐภูมิ  นนัทปถว ีอธิบำย วำ่ เป็นกำรส ำรองค่ำเบ้ียประชุมคณะกรรมกำร ส ำหรับวำระพิเศษในระหวำ่งปี (ถำ้
มี) และส ำรองค่ำเบ้ียประชุมประจ ำเดือนส ำหรับประธำนบริษทั (ถำ้มี) 

คุณกอ้ยทิพย ์ศรีวรีะวำนิชกลุ ขอค ำอธิบำยอีกคร้ัง เร่ืองค่ำตอบแทนกรรมกำรท่ีสูงข้ึน 

รายละเอยีด

ประธานกรรมการ กรรมการ  รวมทั้งปี

1.คา่ตอบแทนประจ า 100,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/คน/เดือน        3,360,000

2.คา่เบ้ียประชุม 20,000 บาท/คน /คร้ัง 10,000 บาท/คน/คร้ัง           660,000

3.คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คน /คร้ัง 10,000 บาท/คน/คร้ัง           160,000

4.คา่ตอบแทนกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน
20,000 บาท/คน /คร้ัง 10,000 บาท/คน/คร้ัง             80,000

ไม่มี ไม่มี                   -   

ไม่มี ไม่มี                   -   

7.รถประจ าต  าแหน่ง 30,000 บาท/เดือน ไม่มี           360,000

8. อ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี                   -   

4,620,000       

5. คา่เบ้ียประชุมคณะกรรมการ CG & CSR

6. คา่เบ้ียประชุมคณะกรรมการ Risk 

Management

ปี 2558
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ดร.สมชยั  ไทยสงวนวรกลุ บริษทัไดป้รับโครงสร้ำงคณะกรรมกำรเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัของ CG ท่ีตอ้ง
มีกรรมกำรอิสระเกิน 60% บริษทัจึงไปเรียนเชิญกรรมกำรท่ำนใหม่มำแทน โดยบริษทัไดเ้ปรียบเทียบค่ำตอบแทนกรรมกำร
กบับริษทัจดทะเบียนอ่ืนดว้ย 

คุณชำญชยั ทองเจริญ ขอแสดงควำมคิดเห็น วำ่ จ ำนวนเงินค่ำตอบแทนกรรมกำรน้ีถือวำ่ไม่สูง เม่ือเทียบกบับริษทั
จดทะเบียนอ่ืนๆ ซ่ึงมีจ ำนวนเงินสูงกวำ่น้ีมำก ทั้งน้ีก็เพื่อท่ีกรรมกำรจะไดดู้แลบริษทัไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี 
 คุณชวลิต ประวีณวรกุล สอบถำมว่ำ เหตุใดจ ำนวนเงินค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรสรรหำและคณะกรรมกำร
ก ำหนดค่ำตอบแทน จึงลดลงจำกปีก่อน 

คุณรัฐภูมิ  นนัทปถวี อธิบำยวำ่ ในปี 2557 บริษทัจดัคณะกรรมกำรแยกเป็น 2 คณะ คือ 1) คณะกรรมกำรสรรหำ 
2) คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน แต่ส ำหรับปี 2558 คณะกรรมกำรมีมติให้ 2 คณะน้ีรวมกนัและประชุมไปพร้อมกนั 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรในส่วนน้ีจึงลดลง 

คุณสุชำติ บุญบรรเจิดศรี ในฐำนะท่ีเป็นกรรมกำรอิสระและในนำมคณะกรรมกำรทุกท่ำน ขอช้ีแจงท่ำนผูถื้อหุน้ท่ี
ไดมี้กำรซกัถำมเร่ืองค่ำตอบแทนกรรมกำร วำ่ ถึงแมจ้ะมีกำรประชุม เพียง 6 คร้ังต่อปี ใชเ้วลำไม่ก่ีชัว่โมง แต่ส่ิงท่ีอยำกให้ผู ้
ถือหุ้นตระหนกัถึงในเบ้ืองหลงัของกำรประชุมของคณะกรรมกำรคือ ควำมรับผิดชอบท่ีมำกพอสมควร ตำมหนำ้ท่ีท่ี ตลท.
กลต. หรือทำงภำครัฐได้ก ำหนดหน้ำท่ีของกรรมกำรไว ้โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประธำนและกรรมกำรอิสระ จะตอ้งท ำหนำ้ท่ี
ส ำคญัเป็นหูเป็นตำให้กบัท่ำนผูถื้อหุ้น โดยเฉพำะผูถื้อหุ้นรำยยอ่ยท่ีเรำจะตอ้งมำปกป้อง คือ มำคำนอ ำนำจกบัผูถื้อหุ้นรำย
ใหญ่ ผูบ้ริหำร ให้เป็นไปดว้ยควำมโปร่งใส รวมถึงงบกำรเงินตอ้งถูกตอ้ง ทนัเวลำ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งรำยกำรระหวำ่งกนั 
conflict of interest  จึงขอใหท่้ำนผูถื้อหุน้ช่วยพิจำรณำในฐำนะท่ีเป็นผูอ้นุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำร 
 

ผูถื้อหุ้นไม่มีขอ้ซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม  เลขำนุกำรท่ีประชุมจึงเสนอขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ
ลงคะแนนโดยท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ยจ ำนวน 183,312,493 เสียง  
ไม่เห็นดว้ยจ ำนวน 3,022,420 เสียง 
งดออกเสียงจ ำนวน 253,700 เสียง 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้มีมติดว้ยเสียงขำ้งมำกอนุมติัมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรของบริษทัฯ เป็นผูมี้
อ  ำนำจพิจำรณำจ่ำยค่ำตอบแทนใหแ้ก่กรรมกำรของบริษทัฯ ไดต้ำมท่ีเสนอมำ 
 

วำระท่ี 7 พิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชี 
  

คุณสุชำติ บุญบรรเจิดศรี ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุม 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั ซ่ึงก ำหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
สำมญัประจ ำปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี 

 

คณะกรรมกำรบริษทัไดพิ้จำรณำแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งนำงสำววิภำวรรณ 
ปัทวนัวเิวก  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4795 และ/หรือ นำยวรีะชยั รัตนจรัสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 
4323 และ/หรือ นำงสำวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 3757 และ/หรือ นำงสำววรรณำพร จงพีร
เดชำนนท์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4098 จำกบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ส ำหรับปี 2558 โดยผูส้อบบญัชีมีควำมเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนไดส่้วนเสียใดๆ กบั



ที ่1  

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหาชน 159 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ย และ บริษทัร่วม โดยก ำหนดค่ำสอบบญัชีส ำหรับปี 2558 ภำยในวงเงินไม่เกิน 3,570,000 บำท (ค่ำสอบ
บญัชีปี 2557:3,410,000 บำท) โดยมีรำยละเอียดค่ำสอบบญัชีดงัน้ี  

    หน่วย  : บำท 
   ปี 2558  
  ประจ ำปี ไตรมำส รวมทั้งส้ิน 
1 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ  ำกดั (มหำชน) 500,000 300,000 800,000 
2 บริษทั อิมมอทลั พำร์ท จ ำกดั 300,000 150,000 450,000 
3 บริษทั เอส เอน็ ซี คูลล่ิง ซพัพลำย จ ำกดั 250,000 150,000 400,000 
4 บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซำน อีโวลูชัน่ จ  ำกดั 250,000 90,000 340,000 
5 บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ จ  ำกดั  200,000 60,000 260,000 
6 บริษทั ทอ็ปเทค ไดมอนด ์ทูลส์ จ  ำกดั 160,000 60,000 220,000 
7 บริษทั อลัทิเมท พำร์ท จ ำกดั 160,000 60,000 220,000 
8 บริษทั อินฟินิต้ี พำร์ท จ ำกดั 160,000 60,000 220,000 
9 บริษทั พำรำไดซ์ พลำสติก จ ำกดั 150,000 30,000 180,000 

10 บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จ  ำกดั 100,000 30,000 130,000 
11 บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ ์จ  ำกดั 70,000 30,000 100,000 
12 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟกููอิ โฮลี อินซูเลชัน่ จ  ำกดั 70,000 30,000 100,000 
13 บริษทั เมอิโซะ เอส เอน็ ซี พริซิชัน่ จ  ำกดั 70,000 30,000 100,000 
14 บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เทคโน ไพพ ์จ ำกดั 50,000 - 50,000 
  2,490,000 1,080,000 3,570,000 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจำก บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบญัชี  จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม โดยก ำหนดค่ำสอบบญัชีภำยในวงเงิน 3,570,000 
บำท ส ำหรับปี 2558 ตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ 

 

คุณสถำพร  ผงันิรันดร์ ค่ำสอบบญัชีมีเหตุและผลมำจำกจ ำนวนชัว่โมงกำรท ำงำนของส ำนกังำนสอบบญัชี กิจกำร
ท่ีมีควำมซบัซ้อนและมีธุรกรรมท่ีตอ้งใชเ้วลำมำกจะมีค่ำสอบบญัชีสูงข้ึนตำมไปดว้ย แต่บริษทัท่ีมีกรรมกำรตรวจสอบท่ี
เขม้แขง็ และระบบควบคุมภำยในท่ีดี สำมำรถลดจ ำนวนชัว่โมงกำรท ำงำนของผูส้อบบญัชีลงได ้

ดร.สมชัย  ไทยสงวนวรกุล เห็นด้วยกับหลกักำร และช้ีแจงเพ่ิมเติมว่ำ บริษทัก ำหนดเวลำในกำรสอบทำนงบ
กำรเงิน 1 สปัดำห์ งบส้ินปี 1 เดือน ตอ้งใชช้ัว่โมงกำรท ำงำนนอ้ยท่ีสุด  

 

ไม่ผูถื้อหุ้นอ่ืนใดมีขอ้ซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม เลขำนุกำรท่ีประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมจึงขอให้ท่ี
ประชุมพิจำรณำลงคะแนน โดยท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ออกลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ยจ ำนวน 186,557,309 เสียง 
ไม่เห็นดว้ยจ ำนวน  104 เสียง 
งดออกเสียงจ ำนวน 31,200 เสียง 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้มีมติดว้ยเสียงขำ้งมำก อนุมติัให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจำกบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บญัชี  จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2558 โดยก ำหนดค่ำสอบบญัชีภำยในวงเงินไม่เกิน 3,570,000 บำท  
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วำระท่ี 8 เร่ืองอ่ืน ๆ 
 คุณสถำพร ผงันิรันดร์ โครงสร้ำงของ SNC จะเป็น Holding หรือไม่ และบริษทัลูกมีโอกำสเขำ้ตลำดหลกัทรัพย์
หรือตลำดรองหรือไม่  
 ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล SNC จะเป็น Holding compamy โดยบริษทัแม่ตอ้งสร้ำงบริษทัลูกให้เล้ียงตวัเองได ้
บริษทัลูกท่ีจะเขำ้ตลำดฯ จะตอ้งท ำธุรกิจท่ีไม่เก่ียวเน่ืองกบับริษทัแม่ เพรำะฉะนั้น ถำ้บริษทัลูกสำมำรถไปร่วมทุนและท ำ
ธุรกิจใหม่ได ้มีอนำคตวำ่ 5 ปีจะเป็นอยำ่งไร เรำก็จะน ำเขำ้ตลำดหลกัทรัพย ์ 
 คุณจุรีรัตน์ ช่ืนสุวรรณ ขอแสดงควำมช่ืนชมต่อบริษัทท่ีได้แสดงเจตนำรมณ์เข้ำร่วมโครงกำรต่อต้ำนกำร
คอร์รัปชัน่ และอยำกทรำบวำ่ บริษทัวำงแผนท่ีจะไดรั้บกำรรับรองโครงกำรน้ีเม่ือใด 
 ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล   บริษทัไดแ้สดงเจตนำรมณ์แลว้ โดยในปีน้ีบริษทัก ำลงัด ำเนินกำรขอใบรับรองโครว
กำรน้ี  อีกโครงกำรหน่ึงคือโครงกำรต่อตำ้นยำเสพติด บริษทัไดน้ ำนำยทหำรยศพนัโทมำเขำ้มำตรวจตรำและปฏิบติังำน
ร่วมกบัต ำรวจในพ้ืนท่ี วำ่บริษทัน้ีตอ้งไม่มียำเสพติด โดยมีกำรสุ่มตรวจสำรเสพติดจำกพนกังำนเป็นประจ ำ 
 คุณวฒิุชยั พีรพฒันภูมิ  เมือ Opp day รอบท่ีแลว้ ทีมบริหำรมัน่ใจวำ่ปีน้ียอดขำยและก ำไรจะโตกวำ่ปีก่อน 10% แต่
สถำนกำรณ์ปัจจุบนัตวัเลขส่งออกลดลง ยอดส่งออกรถยนต์ลดลง จึงขอสอบถำม Opp day ครำวท่ีแลว้ กบัวนัน้ีจะมีกำร
เปล่ียนแปลงอยำ่งไรบำ้ง 
 ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล  ตวัเลขของรัฐบำล  รวมทั้งค่ำเงิน และตลำดหุ้นเป็นตวัช้ีวดั วำ่ บริษทัตอ้งด ำเนินกำร
อยำ่งไร โดยบริษทัก็จะประชุมเสมอว่ำจะควบคุมค่ำใชจ่้ำยอย่ำงไร จะลดค่ำใชจ่้ำยบริหำรอย่ำงไร เพ่ือควบคุมให้ไดก้ ำไร
ตำมเป้ำหมำย 
 คุณวฒิุชยั พีรพฒันภูมิ  สอบถำมคุณสำมิตตเ์ก่ียวกบัผลประกอบกำรไตรมำสท่ี 2/58 
 คุณสำมิตต ์ผลิตกรรม ผลประกอบกำรไตรมำสท่ี 2/58 น่ำจะดีกวำ่ปีท่ีแลว้ 
 คุณวฒิุชยั พีรพฒันภูมิ  สอบถำม 
 1.  มีควำมกงัวลกำรยำ้ยฐำนกำรผลิตธุรกิจเคร่ืองปรับอำกำศของลูกคำ้ 
 2. สถำนกำรณ์ของ SSMA ท่ีไม่ถึงจุดคุม้ทุน 
 3. สถำนกำรณ์ของ SCAN 
 4. สถำนกำรณ์ของ Toptech ท่ีตกลงเร่ือยๆ  
 5. ในปี 2558 เงินกูร้ะยะยำวจะเป็นอยำ่งไร 
 ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกลุ   

1.  ธุรกิจเคร่ืองปรับอำกำศ : คอมเพรสเซอร์ซ่ึงเป็นหวัใจส ำคญั ยงัผลิตในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ กำรยำ้ยฐำน
ตอ้งคิดเร่ืองค่ำใชจ่้ำยในกำรขนส่งท่ีจะเอำ spare part ไปประกอบในต่ำงประเทศ เพรำะฉะนั้นธุรกิจเคร่ืองปรับอำกำศจึงยงั
ไม่ยำ้ยฐำนกำรผลิต 

2. ลูกคำ้รำยใหญ่ของ SSMA เคยประสบปัญหำน ้ ำท่วม จึงยำ้ยฐำนกำรผลิตไปอีกจงัหวดัหน่ึง ก ำลงักำรผลิตมี
เหลือพอ ลูกคำ้จึงน ำงำนกลบัไปผลิตเอง ท ำให ้SSMA ไม่ break event point แตส่ ำหรับปีน้ีน่ำจะดีข้ึน 

3.  SCAN : ผลกำรทดสอบคุณภำพสินคำ้ ผำ่นหมด อยูร่ะหวำ่งรอค ำสัง่ซ้ือจำกลูกคำ้ 
4. ส่ิงท่ีลงทุนใน Toptech คือ เคร่ืองจกัร ซ่ึง Order  toolingไม่มำ มีกำรลดรำคำสู้เพื่อรักษำตลำดไว ้จึงตอ้งรอดู

ไตรมำส 2/58 วำ่จะเป็นอยำ่งไร  
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 คุณรัฐภูมิ นันทปถวี  กระแสเงินสดท่ีไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนอยูใ่นระดบั 600 ลำ้นบำทข้ึนไป ตำมแผนกำรลงทุน
ส ำหรับปี 2558 วงเงินลงทุนอยูร่ะหวำ่ง 300-400 จะเป็นกำรลงทุนเพื่อทดแทนส่วนท่ีหมดอำยกุำรใชง้ำน เงินส่วนท่ีเหลือ
เพ่ือส ำหรับพิจำรณำจ่ำยเงินปันผล เงินกูย้มืจำกธนำคำรจะอยูใ่นระดบั 400-450 ลำ้นบำท 
 ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล   ดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยำวกบัเงินกูร้ะยะสั้นต่ำงกนั ในกรณีท่ีเป็นเงินกูร้ะยะสั้นหำกมี
วิกฤติ  bank จะตดัวงเงิน ดงันั้น ถำ้มีควำมเส่ียงตอ้งเปล่ียนเป็นกูร้ะยะยำว ภำระดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมข้ึนผูบ้ริหำรตอ้งรับผิดชอบ
ดว้ยกำรสร้ำงก ำไรให้ครอบคลุมดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงอำจจะลดวงเงินกูร้ะยะสั้น และไปเพ่ิมวงเงินกูร้ะยะยำวเพื่อควำม
ปลอดภยัของวงเงิน 
 คุณธงชยั พรหมลิขิตกลุ สอบถำมเร่ืองธุรกิจท่ออลูมิเนียม 
 ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล   บริษทัเคยมีแผนจะไปร่วมทุนกบับริษทัแห่งหน่ึงผูผ้ลิตท่ออลูมิเนียมท่ีใชก้ับแอร์
รถยนต ์ซ่ึงบริษทัดงักล่ำวมีแผนจะเขำ้ตลำดหลกัทรัพย ์บริษทัจึงไดเ้ขำ้ไปแนะน ำกำรวำงระบบกำรผลิตและระบบบญัชี 
 คุณอนุ วอ่งสำรกิจ สอบถำม  1) แผนกำรลงทุนและแผนกำรตลำดในปี 2558  2) จะมีกำรเยีย่มชมโรงงำนหรือไม่ 
 ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกลุ    

1. ธุรกิจมี 2 กลุ่ม คือ 1) ธุรกิจเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำท่ีใชใ้นอำคำรมีงำนตน้น ้ ำครบ โดยบริษทัผลิตช้ินส่วน และรับจำ้ง
ประกอบ ในขณะเดียวกนัก็มีกำรพฒันำสินคำ้ไปขำยลูกคำ้ดว้ย  2) ธุรกิจรถยนต ์รอจงัหวะฟ้ืน หำกฟ้ืนก็จะดีข้ึน  

2. กำรเยีย่มชมโรงงำนช่วงสงกรำนต ์จะขอแจง้ผำ่นทำงเวบ็ไซต ์
 ผูถื้อหุน้ท่ำนหน่ึง จำกท่ีบริษทัมีเงินกูย้มืระยะยำว ซ่ึงขณะน้ีดอกเบ้ียถูก ก็อยำกเสนอออกเป็นหุน้กู ้
 ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล กำรออกหุ้นกูมี้ค่ำใชจ่้ำยสูง หำกออกจ ำนวนน้อยจะไม่คุม้กนั บริษทัจึงใชว้ิธีบริหำร
เงินในกลุ่มบริษทั เพ่ือลดภำระดอกเบ้ียใหม้ำกท่ีสุด 
 
 
 
 
 

ผูถื้อหุน้ไม่มีขอ้ซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม   
 

 ประธำนกรรมกำรบริษทักล่ำวปิดประชุม เวลำ 17.25 น. (2 ชัว่โมง 25 นำที) 
 

 
 
 
 






















































































































































































































