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รายงานความยั่งยืนประจําปี 256054

โดยในปี 2560 บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
อยู่ที่ 0.5 เท่า ซ่ึงลดลงต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมา และในส่วนของ
การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้น บริษัทได้มีการท�า
สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract) 
เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการน�าเข้าเครื่องจักรและ
อุปกรณ์จากต่างประเทศ และส�าหรับในส่วนของวัตถุดิบที่น�าเข้า
จากต่างประเทศน้ัน ด้วยส่วนใหญ่แล้วบริษัทฯ สามารถด�าเนิน
การปรับราคาสินค้า ตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบและ
อตัราแลกเปลีย่นได้ ซึง่จะเป็นไปตามกรอบระยะเวลาทีก่�าหนดไว้ 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
    (Compliance Risks)

บรษิทัฯ ได้ให้ความส�าคญัต่อการปฏบิตัติามกฎระเบยีบด้านธรุกจิ
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความเช่ือม่ันด้านคุณภาพของสินค้า
และบรหิารตลอดกระบวนการ จงึมกีารเฝ้าระวงัความเสีย่งส�าคญั
เช่น การร้องเรียนจากการส่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ
รวมถึงสินค้าช�ารุดเสียหายระหว่างการขนส่งไปยังลูกค้า ดังน้ัน
บรษิทัฯ ได้จดัให้มทีมีผูเ้ชีย่วชาญทางกฎหมาย เพือ่ศกึษาข้อจ�ากดั
ของกฎหมายต่างๆ  ประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณ์  มีการ
ติดตาม และวิเคราะห์ผลกระทบ รวมถึงอุปสรรคต่อการขยายตัว 
ขององค์กรทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  มกีารจดัท�าประกนัภยั 
ความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ (Product Liability Insurance) 
เป็นต้น

ส�าหรับประเด็นด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และส่ิง
แวดล้อม บรษิทัฯ ได้ให้ความส�าคญักบัการดแูลคณุภาพชวีติพนกังาน  
ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อ รวมถึงได้ปฏิบัติตามกฎหมายและ 
ข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้องกบัด้านผลกระทบต่ออาชอีนามยั ความปลอดภยั 
และสิง่แวดล้อม จงึได้ก�าหนดนโยบาย ตวัช้ีวดั แผนงานประจ�าปี 
และผูรั้บผดิชอบ กล่าวคอืในด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  
ผูบ้รหิารได้ประกาศนโยบาย “สถานประกอบกจิการต้นแบบดเีด่น 
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย” โดยมีเป้าหมายอุบัติเหตุ
เป็นศูนย์ มีการจัดท�ากลยุทธ์ลดและป้องกันอุบัติเหตุตาม
แนวทาง 3E ( Engineering, Education, Engineering)  
โดยได้ด�าเนินกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา อาทิ เช่น Near Miss  
Accident Report, View Point, กจิกรรมค้นหาและขจดัอนัตราย 
(Completely Check Completely Find out) , การส�ารวจความ
ปลอดภัยโดยฝ่ายบริหาร (Safety Shop Floor Management,  
กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture), 
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเครื่องจักร (Machine  

Safety), กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย (Safety Week), 
กิจกรรม 5S/ข้อเสนอแนะ/ไคเซน เป็นต้น ส�าหรับการดูแล 
ส่ิงแวดล้อม บริษัทฯ ได้ขอการรับรองมาตรฐานสากลตาม
เวอร์ชัน่ใหม่ (Upgrade) ของระบบการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อม
(ISO14001:2015) เรียบร้อยแล้วเมื่อปี 2560 โดยมีการฝึกอบรม 
ประเมนิความเสีย่ง/ลกัษณะปัญหาด้านสิง่แวดล้อมและวงจรชวีติ
ผลิตภัณฑ์ จัดท�าโครงการกิจกรรมต่างๆ (อาทิเช่น มีการตรวจวัด
คณุภาพสิง่แวดล้อม (อากาศ น�า้เสยี) ทัง้ภายในโรงงานและชมุชน 
มีโครงการลดการใช้พลังงานและของเสียต่างๆ มีการปรับปรุง 
หรอืน�าเทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมและประหยดัพลงังาน
เข้ามาติดตั้งในโรงงาน) การควบคุมการด�าเนินงาน (Operation 
Control) มีการตรวจติตตามภายในเป็นระยะ มีการทบทวนโดย
ฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

5.6 การปฏิบัติด้านแรงงาน
  และสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มุ่งม่ันที่จะส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดยเคารพ
กฎหมาย วฒันธรรม ประเพณ ีและค่านยิม ในการปฏบิตัต่ิอพนกังาน 
และผู้ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึง 
การหลกีเลีย่งการมส่ีวนเกีย่วข้องในการละเมดิสทิธมินษุยชน

• การปฏิบัติด้านแรงงาน
 บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล

อย่างเป็นระบบ ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และ 

ส่งเสรมิให้พนกังานทกุคนพฒันาความรูค้วามสามารถของตนเอง

ผ่านระบบพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน และมีระบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานสามารถ

สร้างคุณค่าให้กับตนเอง องค์กร และสังคมได้ นอกจากนี้  

แนวทางในการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร  

ยังมุ ่งเน้นการสื่อสารแบบสองทางเพื่อรับฟังและรวบรวม 

ความคิดเห็นของพนักงานมาใช้ในการปรับปรุงระบบงาน  

สภาพแวดล้อมในการท�างาน และสวัสดิการส�าหรับพนักงาน

อย่างต่อเนื่อง 

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่าง

เคร่งครัด และจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการซึ่งประกอบด้วย

ตัวแทนพนักงานจากฝ่ายหรือแผนกต่างๆ ของบริษัท เพื่อร่วม

หารือประเด็นด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ รวมทั้งสิทธิแรงงาน

อย่างสม�่าเสมอเป็นประจ�าทุกเดือน 
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• เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนา
 คุณภาพชีวิตการท�างาน
 บริษัทฯ ได้จัดช่องทางให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น โดย

ผ่านคณะกรรมการสวัสดิการ เพือ่รบัฟังและรวบรวมข้อเสนอแนะ  

เพื่อน�าเสนอไปยังผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าไป

ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิต ท้ังในประเด็นด้านแรงงาน และ

ด้านสทิธมินษุยน โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กจิกรรมจบัเข่าคยุ  

การส�ารวจความคิดเห็นและความต้องการของพนักงานผ่าน

แบบสอบถามแบบสอบถาม We care เว็บไซต์ และอีเมล 

คณะกรรมการบริษัท เป็นต้น

 ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมกับ 

หน่วยงานราชการในการให้ข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

ไม่พบข้อร้องเรียนหรอืข้อบกพร่องในด้านการปฏบิตัต่ิอแรงงาน

และด้านสิทธิมนุษยชนในกระบวนการด�าเนินงานของบริษัทฯ

• ส่งเสริมให้พนักงานแสดงขีดความสามารถ
 และพัฒนาทักษะตามความถนัด
 บริษทัฯ ได้สนบัสนนุกจิกรรมของพนกังานทีเ่ป็นโครงการต่อเนือ่ง 

ท่ีสามารถส่งเสริมความสามารถหรือความถนัดที่หลากหลาย 

ให้พนกังานเข้ามามส่ีวนร่วมในการแบ่งปันและแลกเปลีย่นความรู้

เกีย่วกบัการท�างาน หรอืนอกการท�างาน เพือ่น�าไปใช้เป็นประโยชน์ 

ในชีวิตการท�างาน หรือชีวิตประจ�าวันได้มีคุณภาพมากขึ้น  

โดยบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมชมรมตามความ

สนใจของพนกังาน ซ่ึงเป็นอกีแนวทางในการส่งเสรมิการเรยีนรู้

ตลอดชวีติ ท่ีบรษิทัสนบัสนนุให้พนกังานทีส่นใจในเรือ่งเดยีวกนั  

ได้รวมกลุม่เรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะผ่านกจิกรรมในรูปแบบชมรม 

เช่น ชมรมฟตุบอล ชมรมดนตร ีชมรมถ่ายภาพ ชมรมประกอบ

อาหาร เป็นต้น
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• สานสัมพันธ์เพื่อลูกรัก
 เป็นกิจกรรมพาบุตรหลานของพนักงานในกลุ่มสมบูรณ์ ไปเปิด 

โลกทศัน์แห่งการเรยีนรู ้ ในช่วงปิดภาคเรยีนของทกุปี ในปี 2560 

ได้พาน้องๆ จ�านวน 41 คน ไปพพิธิภณัฑ์เฉลมิพระเกยีรตเิเละ

มลูนิธบ้ิานเด็กอ่อนรังสติ ทัง้น้ีเพือ่เป็นการปลกูฝังและสร้างความ

ตระหนัก ในเรือ่งการมคีวามเมตตากรณุา และความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ 

ให้กบัเดก็ๆ อกีด้วย

• ทุนการศึกษาเพื่อลูกพ่อ
 ในปี 2560 บรษิทัส่งเสรมิทนุสนบัสนนุเพือ่การศกึษาให้กบัพนักงาน 

และบตุรพนกังาน จ�านวน 141 ทนุ มลูค่ากว่า 900,000 บาท 

ทัง้นี ้ นบัเป็นปีท่ี 20 ทีบ่รษิทัฯ ได้ด�าเนนิโครงการทนุการศกึษา 

เพือ่ลกูพ่อ มาอย่างต่อเนือ่ง

• โครงการมุ่งสู่สิ่งที่ดีกว่า
 บรษิทัฯ ได้ให้ความส�าคัญกบัการสร้างและพฒันา

วฒันธรรมองค์กร เนือ่งจากเป็นปัจจัยพืน้ฐานทีจ่ะ

ขบัเคลือ่นองค์กรให้บรรลวุสิยัทศัน์ และเตบิโตได้

อย่างยัง่ยนื โดยน�ามาใช้เป็นเครือ่งมอืในการบรหิาร

และพฒันาบคุลากรให้เป็นทัง้คนเก่งและคนดี

 ในปี 2560 บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการสื่อสารเรื่อง

วัฒนธรรมองค์กร ผ่านช่องทางการสื่อสารที่ 

หลากหลายครอบคลมุทกุกลุม่เป้าหมายในบรษัิท เพือ่

ให้เกดิความเข้าใจถงึความส�าคัญในการปรบัเปลีย่น

พฤตกิรรมของพนกังานให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

ทัว่ทัง้องค์กร และกจิกรรมทีโ่ดดเด่นและสามารถ

สือ่สารได้อย่างมปีระสทิธผิล คอื โครงการ “มุ่งสู ่

สิง่ทีด่กีว่า” โดยมุง่เน้นการท�าความเข้าใจนยิามของ

วฒันธรรมองค์กรทัง้ 6 พฤตกิรรม โดยสอดแทรกผ่าน

กจิกรรมต่างๆ ด้วยการใช้ภาษาและสญัลกัษณ์ทีง่่าย 

ต่อการเข้าใจ โครงการ “ร่วมคดิ ร่วมสร้าง ฅนสมบูรณ์” 
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• สวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความสุข 
 ในการท�างาน
 บรษิทัฯ มคีวามเชือ่ว่า “ความส�าเรจ็ขององค์กร เร่ิมต้นทีค่วามสขุ 

ของพนกังาน” บรษิทัฯ จงึมุง่เน้นการพฒันาและปรบัปรงุสถานที ่

ท�างานให้เป็นพื้นท่ีแห่งความสุข เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง

ของพนักงาน ในปี 2560 บริษัทได้ด�าเนินโครงการตามแนวทาง 

• การสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร
 บริษทัจดัให้มกีารประเมนิความพึงพอใจ และทศันคตขิองพนกังาน

ภายใต้โครงการ “We care” ซึ่งเป็นการประเมินความพึงพอใจ

ต่อสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของพนักงานในองค์กร ซ่ึงมี 

ผลต่อความผกูพนัและการเรยีนรูข้องพนกังาน โดยประกอบไปด้วย

ความมัน่คงของการท�างาน ผลตอบแทนและสวสัดกิาร การสนบัสนนุ

และส่งเสริมความความก้าวหน้าในสายอาชีพ สภาพแวดล้อม

และบรรยากาศในการท�างาน และการสื่อสารหน่วยงานภาย 

ในองค์กร ส่งผลให้อัตราการลาออกของพนักงานในปี 2560

(ร้อยละ 10.60) ลดลงจากปี 2559 (ร้อยละ 14.00) ตามล�าดับ

Quality of Work Life (QWL) และกจิกรรมในการดแูลพนกังาน

ด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริม

บรรยากาศการท�างานและจดัสิง่อ�านวยความสะดวกต่อพนกังาน

ในด้านต่างๆ มีการปรับปรุงโรงอาหาร การปรับปรุงไฟฟ้าและ

แสงสว่าง ซุ้มพักผ่อน ลานกีฬากิจกรรมกีฬาสีประจ�าปี เป็นต้น 

โดยใช้งบลงทุนกว่า 19 ล้านบาท

ด้านการเงินและสิ่งอ�านวย
ความสะดวก

การออมทรัพย์ ด้านสุขภาพ การดูแลครอบครัวพนักงาน

- เครือ่งแบบพนกังาน
- รถรบั-ส่ง
- เงนิช่วยเหลอืค่าอาหารกลางวนั
- ค่าทีพ่กั ค่าโทรศพัท์มอืถอื
- ค่าเดนิทาง
- ทนุการศกึษาพนกังาน และ
  บตุรพนกังาน (โครงการทนุ 
  การศกึษาเพือ่ลกูพ่อ)

- ประกนัสงัคม
- กองทนุเงนิสะสมส�ารอง
  เลีย้งชีพ
- สหกรณ์ออมทรัพย์และ
  เงินปันผล

- ตรวจสุขภาพประจ�าปี
- ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติ
- ชมรมส่งเสริมความถนัดของ
  พนักงาน
- กีฬาสีประจ�าปี (Sport Day)

- ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
  บดิา มารดา ของพนกังาน
- พาบุตรพนักงานทัศนศึกษา
  นอกสถานที่ ภายใต้โครงการ
  “สานสัมพันธ์ เพื่อลูกรัก”

ด้านจิตใจ ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีในเทศกาลส�าคัญ กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์

- กิจกรรมวันเกิดพนักงาน

  ทุกไตรมาส

- ของขวัญวันแรงงาน

- เยี่ยมบ้านพนักงาน

- พาพนักงานและครอบครัว

  พนักงานเดินทางไปเคารพ

  พระบรมศพในหลวง

  รชักาลที ่9

- จดักจิกรรมอปุสมบทให้

  พนกังาน

- แจกอั่งเปาให้พนักงานเนื่องในวันตรุษจีน

- รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

- ทอดกฐิน ถวายเทียนพรรษา

- ประเพณีรับบัว ประเพณีไหว้ศาลพ่อหลวง

- ท�าบุญตักบาตรและเลี้ยงพระ

- ชมรมสมบูรณ์กรุ๊ปอาสาฯ

- ชมรมต�ารวจโรงงาน

- โครงการพัฒนาชุมชนและ

  สังคมด้านต่างๆ

- ตรวจระบบไฟฟ้าให้ชุมชน

- สอนชุมชนประดิษฐ์

  ดอกดารารัตน์

- ชมรมเดคูพาจได้สอนชุมชน

  ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์



GRI-G4 Index : G4-LA10

รายงานความยั่งยืนประจําปี 256058

• การรักษาบุคลากรและความก้าวหน้าตามสายอาชีพ
 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการดูแลและรักษาและพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ให้สอดคล้องกับแนวทางการเติบโตขององค์กร ดังนี้

• รางวลัสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดกิาร ประจ�าปี 2560

การสรรหาบุคลากร
Recruitment

การดูแลและรักษาบุคลากร Retention การเกษียณอายุ
Retirement

• บรษิทัฯ มนีโยบายการสรรหาบคุลากร
ภายในเพื่อทดแทนต�าแหน่งในระดับ
หวัหน้างาน (Foreman) และหวัหน้าส่วน 
(Chief)

• จัดท�าแผนการพัฒนาตามสายอาชีพ 
(Career Path Development Plan) 
และแผนการพฒันาศักยภาพส่วนบคุคล 
(Individual Development Plan)  
ทีส่อดคล้องตามสายอาชพี

• มีการหมุนเวียนต�าแหน่งงานและ 
มอบหมายงานทีท้่าทายเพือ่เพิม่ทกัษะ
ความรู ้และประสบการณ์ให้พร้อม
ส�าหรบัการเตบิโตในสายอาชพี

• ยกระดบัความสามารถพนกังานในกลุม่  
Key Man ให้พร้อมเติบโตไปเป็น 
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางในระดบัหวัหน้างาน 
(Foreman) และหวัหน้าส่วน (Chief)

• มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ทีช่ดัเจน ถกูต้อง เป็นธรรม และเป็นไป
ในทศิทางเดยีวกนัทัง้องค์กร

• จดัสวสัดกิารให้เหมาะสมในแต่ละระดบั 
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท�างาน และ 
อยูคู่ก่บัองค์กร

• ในต�าแหน่งทีส่�าคญั มแีผนเตรยีมความ
พร้อมส�าหรับการสืบทอดต�าแหน่ง 
(Succession Plan) เพื่อให้การ 
ด�าเนนิงานเป็นไปได้อย่างต่อเนือ่ง

• พนกังานอาย ุ50 ปีขึน้ไป จดัท�าแผนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู ้สู ่บุคลากรใน 
สายงาน

• จัดท�าโครงการสายใยฅนสมบูรณ ์
หลังเกษยีณ

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ที่ได้รับรางวัล จ�านวนปี

บรษิทั สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ�ากดั (มหาชน) สาขาสมทุรปราการ 12 ปีต่อเนื่อง

บรษิทั บางกอกสปรงิอนิดสัเตรยีล จ�ากดั สาขาสมทุรปราการ 12 ปีต่อเนื่อง

บรษิทั สมบรูณ์หล่อเหลก็เหนยีวอตุสาหกรรม จ�ากดั สาขาสมทุรปราการ 12 ปีต่อเนื่อง

บรษิทั สมบรูณ์หล่อเหลก็เหนยีวอตุสาหกรรม จ�ากดั สาขาระยอง 7 ปีต่อเนื่อง

บรษิทั อนิเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ�ากดั สาขาระยอง 2 ปีต่อเนื่อง
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