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  ในปีที่ผ่านมา ด้วยภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตวั  
และความท้าทายในการด าเนินธุรกิจที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงการบริหารต้นทนุในสภาวะที่มีการแข่งขนัสงู ตลอดจนการ
ยกระดบัความสามารถของคู่ค้าให้ยึดมัน่ในหลกัธรรมาภิบาลใน
การด าเนินธุรกิจ และสามารถเติบโตไปพร้อมกับบริษัทในกลุ่ม
สมบรูณ์ได้อยา่งยัง่ยืน 
 
  จากความท้าทายดงักลา่ว บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักบั
การบริหารความเสี่ยง และไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพการด าเนินงาน การผลติ และพฒันาบคุลากรเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว พร้อมกับการยกระดับ 
คู่ค้าให้มีประสิทธิภาพและมีศกัยภาพที่สามารถแข่งขนัได้ในการ
เข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) บนพืน้ฐานของจริยธรรม 
คณุธรรม ความซื่อสตัย์สจุริต และความโปร่งใส 

  
 แนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของบริษัทในกลุ่ม
สมบรูณ์ ได้ก าหนดเป็นปรัชญาการด าเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์ สร้ำง
สมดุล” ประกอบด้วย ฅนสมบูรณ์  สร้างคณุค่าต่อตนเอง องค์กร 
และสงัคม  ธุรกิจสมบูรณ์ สร้างมลูค่า ตอบสนองผู้มีสว่นได้สว่น
เสีย  และชุมชนสมบูรณ์ สร้างโอกาสเพื่อสงัคมที่เข้มแข็ง โดยมี
แผนแม่บทการพฒันาที่ยัง่ยืน (SD Roadmap) ระยะ 5 ปี (2556- 
2560) เป็นกรอบในการขบัเคลื่อนธุรกิจสูค่วามยัง่ยืนตลอดสายโซ่
อปุทาน 

 
 ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ด าเนินงานตามแผนพฒันาองค์กร
สูค่วามยัง่ยืนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสง่เสริมผู้บริหารและพนกังาน
ทกุระดบัให้มีสว่นร่วมในการพฒันา ขบัเคลื่อน และติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างใกล้ชิด เพื่อ
สร้างความมัน่คงให้กบักิจการและยัง่ยืนในระยะยาว  
 
 ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ  ขอขอบคุณ พนักงาน 
ผู้บริหาร ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  และ
ขอให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะยึดมัน่ในการก ากับดูแล
กิจการ พฒันาธุรกิจ สร้างมลูค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย และ
ร่วมขบัเคลื่อนเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต และสร้างสงัคม
แหง่การเกือ้กลู อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุและยัง่ยืน 

สำรจำกคณะกรรมกำร 

ยงเกียรติ์ กิตะพำณิชย์ 
กรรมกำรผู้อ ำนวยกำร 

สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม 
ประธำนกรรมกำร 
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GRI-G4 Index : G4-1 



1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท • SAT เร่ิมก่อตัง้ เม่ือ ปี 2538 
• จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2548   

• ทนุจดทะเบียน 426,711,809 บาท 
ทนุช าระแล้ว 425,193,894 บาท 

• ณ สิน้ปี 2557 มีพนกังานจ านวน 2,913 คน 

 บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลย ีจ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ยเรียกรวมกนัวา่ บริษัทในกลุม่สมบรูณ์ (Somboon Group 
: SBG) ประกอบธุรกิจผลติชิน้สว่นส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์เป็นหลกั เช่น รถยนต์นัง่ รถกระบะ รถบรรทกุ และอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล
เพื่อการเกษตร โดยกลุม่ลกูค้าหลกั ได้แก่ ผู้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer : OEM) ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
ซึง่มีพนัธสญัญาซือ้ขายระยะยาว และผู้ ค้าชิน้สว่นอะไหล ่(Replacement Equipment Manufacturer : REM) 
   
 ในการด าเนินงานนัน้ แต่ละบริษัทจะมีการด าเนินงานเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจ (Business Unit : BU) ขององค์กร โดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายรวม เพื่อให้บริษัทในกลุม่สมบรูณ์น าไปปฏิบตัิ ซึ่งผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานจะต้องรายงานผลการ
ด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท  

1. บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) : SAT 
    เป็นบริษัทแมใ่นกลุม่สมบรูณ์ ผลิตเพลาข้าง (Rear Axle Shaft) ให้แก่ผู้ผลิตยานยนต์ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ   
     ส านกังานใหญ่ และโรงงาน ตัง้อยูเ่ลขท่ี 129 ถ. บางนา-ตราด กม.15  ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ (SAT1) 
     โรงงานระยอง ตัง้อยูเ่ลขท่ี 300/100 นิคมอตุสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง (SAT2) 
2. บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จ ำกัด : SFT 
    ประกอบธุรกิจผลิตชิน้สว่นยานยนต์ ด้วยกระบวนการทบุขึน้รูป (ร้อน/เย็น) 
     ส านกังานและโรงงาน ตัง้อยูเ่ลขท่ี 7/250 นิคมอตุสาหกรรม อมตะซิตี ้จ.ระยอง  

3. บริษัท บำงกอกสปริงอนิดัสเตรียล จ ำกัด : BSK 
   ประกอบธุรกิจผลิตชิน้สว่นยานยนต์ โ ดยมีผลิตภณัฑ์หลกั ได้แก่ แหนบแผ่น (Leaf Spring) เหล็กกนัโครง   
    (Stabilizer Bar) และสปริงขด (Coil Spring) 
 ส านกังานและโรงงาน ตัง้อยูเ่ลขท่ี 112 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ (BSK1 และ BSK2) 
   โรงงานระยอง ตัง้อยูเ่ลขท่ี 7/260 หมูท่ี่ 6 นิคมอตุสาหกรรม อมตะซิตี ้จ.ระยอง (BSK3) 

4. บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสำหกรรม จ ำกัด : SBM 
    ประกอบธุรกิจผลิตชิน้สว่นยานยนต์ ด้านงานหลอ่และขึน้รูปในสว่นของ Chassis Part และ Engine Part  
     โดยมีผลิตภณัฑ์หลกั ได้แก่ จานเบรก (Disc Brake) เบรกดมุ (Drum Brake) และชิน้สว่นเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 
  ส านกังานและโรงงาน ตัง้อยูเ่ลขท่ี 112 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ (SBM1 และ SBM2) 
  โรงงานระยอง ตัง้อยูเ่ลขท่ี 7/229 หมูท่ี่ 6 นิคมอตุสาหกรรม อมตะซิตี ้จ.ระยอง (SBM3) 
5. บริษัท อนิเตอร์เนช่ันแนล แคสติง้ โปรดักส์ จ ำกัด : ICP 
    ประกอบธุรกิจผลิตชิน้สว่นงานหลอ่ (Casting Products) ส าหรับรถยนต์ ได้แก่ จานเบรก (Disc Brake)  
     เบรกดมุ (Drum Brake) แท่นยดึ (Bracket) และชิน้สว่นเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 
     ส านกังานและโรงงานท่ี 1 ตัง้อยูเ่ลขท่ี 7/137 นิคมอตุสาหกรรม อมตะซิตี ้จ.ระยอง  (ICP1) 
     โรงงานท่ี 2  ตัง้อยูเ่ลขท่ี 7/299 นิคมอตุสาหกรรม อมตะซิตี ้จ.ระยอง (ICP2) 

6. บริษัท เอสบีจี อนิเตอร์เนช่ันแนล (เจแปน) จ ำกัด : SIJ 
    ประกอบธุรกิจด้านข้อมลูการตลาดให้กบับริษัทในกลุม่สมบรูณ์    
     ตัง้อยูเ่ลขท่ี 4-23-9 Meieki, Nakasmura-ku, Nagoya, Japan 

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ หน่วยธุรกิจ : SAT&SFT 

หน่วยธุรกิจ : BSK 

หน่วยธุรกิจ : SBM&ICP 

GRI-G4 Index : G4-3, G4-4, G4-5, G4-6, G4-9, G4-13 
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อะไหล่ทดแทน (REM (2)) 

 
 

ในประเทศและต่ำงประเทศ  
(Domestic and Export) 

โรงงำนประกอบ (OEM (1)) 
 
 
 

ในประเทศและต่ำงประเทศ 
(Domestic and Export) 

1.1 สำยโซ่มูลค่ำของธุรกจิ      

  บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ด าเนินธุรกิจผลิตชิน้สว่นยานยนต์และชิน้ส่วนเคร่ืองจกัรกลการเกษตร ที่มีความเช่ียวชาญในการออกแบบและ
ผลติ ด้วยความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีและสงัคม โดยมุง่เน้นการสร้างมลูคา่เพิ่มและความยัง่ยนืในสายโซม่ลูคา่ของธรุกิจ สง่ผลให้บริษัท
ในกลุม่สมบรูณ์ มีรายได้จากการขายสงูถึง 8,084  ล้านบาท ในปี 2557 

โรงงำนประกอบรถยนต์ 
ผู้ผลิตรถยนต์ 

(OEM  Automotive) 

โรงงำนประกอบ 
เคร่ืองจักรกลกำรเกษตร 

(OEM Agricultural Machine) 
 

ชิน้ส่วนยำนยนต์ 
(REM  Automotive Parts) 

หมำยเหตุ :    
(1) OEM = Original Equipment Manufacturer,   
(2) REM = Replacement Equipment Manufacturer  

ชิน้ส่วนเคร่ืองจักรกลกำรเกษตร 
(REM Agricultural Machine Parts) 

ผู้บริโภคและสังคม 
 
 
 

ในประเทศและต่ำงประเทศ 
 (Domestic and Export) 

ผู้ใช้รถยนต์ - ภำคขนส่ง 
(Transportation Sector) 

เกษตรกร - ภำคเกษตรกรรม 
(Agriculture Sector) 

คู่ค้ำและผู้จัดหำวัตถุดิบ (Raw Material Supplier) 

สัญลักษณ์ 

          ธุรกิจของบริษัทในกลุ่มสมบรูณ์  
          ธุรกิจนอกกลุ่มบริษัทฯ 

ผลิตชิน้ส่วนยำนยนต์ 
 

      ผลิตชิน้ส่วนเคร่ืองจักรกลกำรเกษตร 
 

 โรงงานทบุขึน้รูปและตกแตง่  
(Hot Forging & Machining) : by SAT & SFT 

 โรงงานสปริง (Hot Coiling & Cold Coiling),  
กนัโคลง, แหนบ (Hot Bending) : by BSK 

 โรงหลอ่เหล็กเหนียว ตกแตง่และประกอบ  
(Iron Casting & Machining) : by SBM & ICP 

GRI-G4 Index : G4-8, G4-12  

 โรงหลอ่เหล็กเหนียว ตกแตง่และประกอบ  
(Iron Casting & Machining) : by SBM & ICP 

   ผู้ผลิตชิน้ส่วน 
ยำนยนต์ 

 ล ำดับที่ 1 (1st Tier) 

ล ำดับที่ 2 (2nd Tier) 

ผู้ผลิตชิน้ส่วน 
เคร่ืองจักรกลกำรเกษตร 

ล ำดับที่ 1 (1st Tier) 

ล ำดับที่ 2 (2nd Tier) 

05 
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1.2 โครงสร้ำงกำรถอืหุ้น 

บจ. สมบูรณ์ โฮลดิง้ ผู้ถือหุ้นรำยย่อย 

บจ. ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ (1) บจ. ยำมำดะ สมบูรณ์ (1) 

 
บจ. นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ (1) 

 
บจ. สมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอร่ิง (1) 

ตระกูลกิตะพำณิชย์  

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทสมบูรณ์ แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน)  ณ  วันท่ี 25 สิงหำคม 2557 

บจ. บำงกอกสปริง 
อินดัสเตรียล (BSK) 

บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลยี  
(SAT) 

20.0% 

2.90% 

1.80% 

21.25% 

บจ. สมบูรณ์ ฟอร์จจิง้ 
เทคโนโลยี (SFT) 

บจ. เอสบีจี อินเตอร์ 
เนช่ันแนลเจแปน (SIJ) 

บจ. อินเตอร์เนช่ันแนล  
แคสติง้ โปรดักส์ (ICP) 

บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว 
อุตสำหกรรม (SBM) 

99.99% 99.99% 

99.99% 99.99% 

99.99% 

20.08% 26.18% 53.74% 

100% 

GRI-G4 Index : G4-3, G4-6, G4-7, G4-34 

หมำยเหตุ :    
(1) ไมม่ีบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งถือหุ้นในบริษัทท่ีเก่ียวข้องนีเ้กินร้อยละ 10 
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1.3 ผลติภณัฑ์หลักและสัดส่วนรำยได้ 

เพลำข้ำงรถกระบะและรถบรรทุก  
Rear Axel Shaft for Pick Up and Truck 

by SAT 

ชิน้ส่วนเคร่ืองจักรกลกำรเกษตร 
Agricultural Machine Parts 

by SBM & ICP 

จำนเบรกและดุมเบรก 
Disc Brake & Drum Brake for Passenger Car, Pick Up and Truck 

by SBM & ICP 

30% 

15% 

แหนบรถกระบะและรถบรรทุก 
Leaf Spring for Pick Up and Truck 

by BSK 

12% 

9% 

8% 

7% 

สปริงขด   
Coil Spring for Passenger Car and Pick Up  

by BSK 

อื่นๆ (Other) 
Engine Parts, Valve, Push Rod, Rotary Blade and etc. 

เหล็กกันโคลง  
Stabilizer Bar for Passenger Car, Pick Up and Truck 

by BSK 

19% 
หมำยเหตุ : สดัสว่นรายได้ ตามงบการเงินปี 2557 

GRI-G4 Index : G4-3, G4-4, G4-6, G4-8, G4-12, G4-EC1  
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1.4 ส่วนแบ่งทำงกำรตลำดของผลติภัณฑ์หลัก 

SAT  
80% 

Other  
20% 

SBM 
29% 

Other  
71% 

BSK 
38% 

Other  
62% 

เพลำข้ำงรถกระบะและรถบรรทุก  
Rear Axel Shaft : Pick Up and Truck 

สปริงขด   
Coil Spring : Passenger Car and Pick Up 

BSK 
36% 

Other  
64% 

เหล็กกันโคลง  
Stabilizer Bar : Passenger Car, Pick Up and Truck 

 

ดุมเบรก 
Drum Brake : Passenger Car, Pick Up and Truck 

 

SBM 
26% 

Other  
74% 

จำนเบรก 
Disc Brake : Passenger Car, Pick Up and Truck 

 

GRI-G4 Index : G4-4, G4-8 
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1.5 โครงสร้ำงองค์กร 

Nomination and Compensation 
Committee 

คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน 

Audit & Corporate Governance 
Committee 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

Internal Audit 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

Risk Management Policy Committee 
คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง 

บมจ.สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี (SAT) 
บจ.สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี (SFT) 
 
บจ.บางกอกสปริงอินดสัเตรียล (BSK) 
 
บจ.สมบรูณ์ หลอ่เหล็กเหนียวอตุสาหกรรม (SBM) 
บจ.อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ (ICP) 
 
  

Human Resources Management and 
Administration 
สายทรัพยากรบคุคลและธุรการ 
 
Research & Development  
สายวิจยัและพฒันา 
 
Sales & Marketing 
สายการขาย และการตลาด 
 
Corporate Strategy & Business Development  
สายกลยทุธ์และพฒันาธุรกิจองค์กร 

Finance & Accounting /  
Information Technology 
สายการเงิน บญัชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Board of Director 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ 

Executive Board 
คณะกรรมการบริหาร 

President 
กรรมการผู้อ านวยการ 

President Office 
• Company Secretary and Legal & Compliance 
• Somboon Learning Academy (SLA) 
• Safety Committee 

Executive Vice President Operation   
รองกรรมการผู้อ านวยการบริหาร 

สายปฏิบตักิาร 

Executive Vice President Corporate Office   
รองกรรมการผู้อ านวยการบริหาร 

สายส านกังานกลาง 

GRI-G4 Index : G4-34, G4-LA12 
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1.6 วสิัยทศัน์ พนัธกจิ วัฒนธรรม และค่ำนิยม 

 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เร่ิมตัง้แต่ช่วงก่อตัง้จนถึง
ปัจจบุนั บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
และบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ยงัคงมุ่งมัน่ที่จะเติบโตอย่างมัน่คง 
มุง่สูค่วามเป็นผู้น าในการผลติชิน้สว่นยานยนต์อยา่งมีวิสยัทศัน์ 
โดยมุ่งเน้นการเติบโตผ่านหุ้ นส่วนกลยุทธ์ทางธุรกิจ สร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศ สร้างผลก าไรภายใต้การตอบสนองความ
คาดหวงัของลกูค้า และมีความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 
ซึ่งทัง้หมดนีเ้กิดจากปัจจัยส าคญัในการขับเคลื่อนให้เกิดคุณ
ค่าที่ยัง่ยืนต่อธุรกิจ นัน่ก็คือ พนกังานที่มีความดีและความเก่ง
ของสมบูรณ์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญในการปฏิบัติต่อ
พนกังานอย่างเป็นธรรม ทัง้ในเร่ืองการให้โอกาส ผลตอบแทน 
การแต่งตัง้ โยกย้าย สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับ
การพัฒนาคุณธรรม การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและ
จัดระบบการท างานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต 
ทรัพย์สนิ มีสขุอนามยัที่ดี และมีความสขุกบัการท างาน 

วสิยัทศัน์ 
เป็นบรษิทัทีเ่ตบิโตของอตุสาหกรรมยานยนต ์

ในเอเชีย ทีม่คีวามเชีย่วชาญในการออกแบบและผลติ  

ดว้ยความรบัผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและสงัคม 

 

พนัธกจิ 
 

1. เพิม่ศกัยภาพการจดัการภายในองคก์ร เพือ่สรา้งการยอมรบั และสรา้งมูลคา่เพิม่ใหก้บัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสีย  
 

2. ตอบสนองความคาดหวงัของลูกคา้ดว้ยผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีม่คีณุภาพสูง  
 

3. เป็นหุน้สว่นกบัลูกคา้ เพือ่การออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์  
 

4. เพิม่ศกัยภาพกระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มอยา่งตอ่เน่ืองและเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุนการผลติ  

ดว้ยเทคโนโลยีทีม่ปีระสทิธภิาพ  
 

5. เสรมิสรา้งความสามารถ  ความสอดคลอ้งของหลากหลายวฒันธรรม และคุณภาพชีวติของบคุลากร  
 

6. รกัษาและยกระดบัธรรมาภบิาล การบรหิารความเสีย่ง มีความรบัผดิชอบตอ่ผูม้ีสว่น 

    ไดส้ว่นเสียและ สงัคม บนพ้ืนฐานของการมคีวามรูคู้ค่ณุธรรม 
 

 

สรา้งสรรค์สิง่ใหม ่   ใสใ่จลูกคา้    มีวนิยัถว้นหน้า    พฒันาทีม    ท างานรบัผดิชอบ    รอบคอบเรือ่งคณุภาพ 
 

คา่นิยมองค์กร 

พฒันาอยา่งตอ่เน่ือง สรา้งนวตักรรม กล้าเปลีย่นแปลง เน้นคณุภาพ 

รบัผดิชอบฉบัไว ท างานดว้ยขอ้เทจ็จรงิ เรียนรูอ้ยา่งสรา้งสรรค ์ สือ่สารและท างานเป็นทมี 

GRI-G4 Index : G4-14 

วฒันธรรมองคก์ร 
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GRI-G4 Index : G4-1, G4-2, G4-13, G4-14, G4-15, G4-16 

ปี พ.ศ. พัฒนำกำรที่ส ำคัญ (Company Milestone) 

2505  
 

• ก่อตัง้ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั โรงงานแหนบสมบรูณ์สปริง (SBS)   
• ก่อตัง้ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั โรงงานสมบรูณ์เพลาและเกียร์ (SBA)  
• ก่อตัง้ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั โรงงานสมบรูณ์ผ้าเบรคและผ้าคลชัรถยนต์และมอเตอร์ไซค์  

2518  • ก่อตัง้ บริษัทสมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม จ ากดั (SBM)  

2520 • ก่อตัง้ บริษัท บางกอกสปริง อินดสัเตรียล จ ากดั (BSK)  

2530  • ย้ายฐานการผลติงานหลอ่ของ บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม จ ากดั (SBM) มาท่ีถนนบางนา-ตราด  กม.15  

2538  • ก่อตัง้ บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (SAT)  

2541  • ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจดัการด้านคณุภาพ ISO 9002 / QS 9000 

2543 • ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจดัการด้านสิง่แวดล้อม ISO 14001 

2547 • ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจดัการด้านคณุภาพ  ISO/TS 16949 
• ขยายก าลงัการผลติ SAT และ SBM ไปท่ีนิคมอตุสาหกรรมอีสเทร์ินซีบอร์ด จ.ระยอง (SAT2 และ SBM3) 

2548  • บริษัทในกลุม่สมบรูณ์ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ภายใต้ช่ือ บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (SAT) 

2550  • เข้าซือ้กิจการของ บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้โปรดกัส์ จ ากดั (ICP1) ท่ีนิคมอตุสาหกรรมอมตะซตีิ ้จ.ระยอง เพ่ือขยายก าลงัการผลติงานหลอ่ 

2551  • ขยายก าลงัการผลติ BSK ไปท่ีนิคมอตุสาหกรรมอมตะซตีิ ้จ.ระยอง (BSK3) 

2553  • ขยายก าลงัการผลติ บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้โปรดกัส์ จ ากดั สาขาท่ี 2  (ICP2) ท่ีนิคมอตุสาหกรรมอมตะซตีิ ้จ.ระยอง  
      เพ่ือรองรับลกูค้าหลกัในกลุม่ชิน้สว่นยานยนต์  และลกูค้าในกลุม่ชิน้สว่นเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 

2554  • จดทะเบียนจดัตัง้ บริษัท สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จ ากดั (SFT) เพ่ือขยายก าลงัการผลติงานทบุขึน้รูป 
• อนมุตัโิครงการจดัตัง้ศนูย์การเรียนรู้และพฒันาบคุลากรของบริษัทในกลุม่สมบรูณ์ (Somboon Learning  Academy : SLA) 

ท่ีนิคมอตุสาหกรรมอมตะซตีิ ้จ.ระยอง  

2555  • จดัตัง้ส านกังานท่ีเมืองนาโกย่า ภายใต้ช่ือ บริษัทเอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล เจแปน จ ากดั (SIJ) 

2556 • อนมุตัใิห้ SFT เพิ่มทนุจดทะเบียน 150 ล้านบาท จากเดมิ 100 ล้านบาท และให้ SAT ซือ้หุ้นเพิ่มทนุของ SFT จ านวน 1.5 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท 
• อนมุตักิารแก้ไขเพิ่มเตมิวตัถปุระสงค์ของบริษัท เพ่ือรองรับโครงการจดัตัง้ “ศนูย์การเรียนรู้” (SLA) 
• จดัท าแผนแม่บทด้านความยัง่ยืนภายใต้ปรัชญาในการด าเนินธรุกิจ 3 สมบรูณ์ สร้างสมดลุ 
• จดัท ารายงานความยัง่ยืน ฉบบัท่ี 1 ตามแนวทางการรายงาน GRI version 4.0 

2557 • นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมและการพฒันาท่ียัง่ยืน 
• ขยายแนวร่วมการตอ่ด้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ไปยงัคูค้่าและมอบหนงัสือรับรอง Recognition of Anti-Corruption Practice ให้แก่คูค้่า 
• จดัท ารายงานความยัง่ยืน ฉบบัท่ี 2 ตามแนวทางการรายงาน GRI version 4.0 

1.7 พฒันำกำรที่ส ำคัญ 
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 ปี 2555 

• ได้รับรางวลั SET Awards 2012 จาก ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ร่วมกบัวารสารการเงินธนาคาร ดงันี ้
       - รางวลัเกียรตยิศแหง่ความส าเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเลศิ ตอ่เน่ือง 4 ปีซ้อน (2552-2555) 
       - รางวลัเกียรตยิศแหง่ความส าเร็จ (SET Award of Honor) ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมดีเลิศ ตอ่เน่ือง 2 ปีซ้อน (2554-2555) 

 - รางวลัด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ยอดเย่ียม 
• ได้รับรางวลัประกาศเกียรตคิณุคณะกรรมการแหง่ปีดีเดน่ ประจ าปี 2553/54 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์ 

แหง่ประเทศไทย ตอ่เน่ืองเป็นครัง้ที่ 2 
• ได้รับรางวลัเกียรตยิศความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมตอ่สงัคมอย่างตอ่เน่ือง (CSR-DIW Continuous) จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
• ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเดน่ “ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดกิารแรงงาน” ตอ่เน่ือง 7 ปีซ้อน (2549-2555) จากกรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน  
• ได้รับรางวลัสหกิจศกึษาดีเดน่ระดบัชาต ิจากส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ 

 ปี 2556 

• ได้รับรางวลั SET Awards 2013 จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ร่วมกบัวารสารการเงินธนาคาร ดงันี ้
       - รางวลัเกียรตยิศแหง่ความส าเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเลศิ ตอ่เน่ือง 5 ปีซ้อน (2552-2556) 
       - รางวลัเกียรตยิศแหง่ความส าเร็จ (SET Award of Honor) ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมดีเลิศ ตอ่เน่ือง 3 ปีซ้อน (2554-2556) 
• ผ่านการรับรองมาตรการป้องกนัการคอร์รัปชัน่ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต  

(Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC) 
• ได้รับรางวลัเกียรตยิศความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมตอ่สงัคมอย่างตอ่เน่ือง (CSR-DIW Continuous) จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
• ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเดน่ “ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดกิารแรงงาน” ตอ่เน่ือง 8 ปีซ้อน (2549-2556) และรางวลัสถานประกอบกิจการดีเดน่ “ด้านการสง่เสริมการ

พฒันาฝีมือแรงงาน” จากกรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน  
• ได้รับรางวลั  Award of The best of supplier's quality performance awards (Gold) 2013 จาก บจก.ฮีโน่มอเตอร์ (ประเทศไทย) 
• ได้รับรางวลั Award of Regional Contribution 2013 จาก บจก.โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) 
• ได้รับรางวลั Award of The Quality Excellence  จาก บจก. มิตซูบิชิมอเตอร์ (ประเทศไทย) 

 ปี 2557 

• ได้รับรางวลั SET Awards 2014 จาก ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ร่วมกบัวารสารการเงินธนาคาร ดงันี ้
       - รางวลัเกียรตยิศแหง่ความส าเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเลศิ ตอ่เน่ือง 6 ปีซ้อน (2552-2557) 
       - รางวลัเกียรตยิศแหง่ความส าเร็จ (SET Award of Honor) ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมดีเลิศ ตอ่เน่ือง 4 ปีซ้อน (2554-2557) 
       - รางวลั CSR Recognition 2557 ท่ีมีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
       - รางวลับริษัทจดทะเบียน ด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) 
• ได้รับรางวลัเกียรตยิศความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมตอ่สงัคมอย่างตอ่เน่ือง (CSR-DIW Continuous) จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
• ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเดน่ “ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดกิารแรงงาน” ตอ่เน่ือง 9 ปีซ้อน (2549-2557) และรางวลัสถานประกอบกิจการดีเดน่ “ด้านการสง่เสริมการ

พฒันาฝีมือแรงงาน” ตอ่เน่ือง 2 ปีซ้อน (2556-2557) จากกรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน  
• ได้รับรางวลัประกาศเกียรตคิณุผลงานด้านการพฒันาสงัคมเป็นเลศิ จากกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 
• ได้รับรางวลัประกาศเกียรตคิณุการจดัการศกึษาระบบทวิภาคี ตามโครงการ “การพฒันาช่างเทคนิค” จากส านกังานคณะกรรมการอาชีวศกึษา 
• ได้รับรางวลั  Award of Regional Contribution 2014 จาก โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอร์เรชัน่ (TMC) ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น 

GRI-G4 Index : G4-2, G4-13, G4-14, G4-15, G4-16 

1.8 รำงวัลและผลงำนที่ได้รับกำรยกย่อง 
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2.1 กลยุทธ์หลักในกำรขับเคลื่อนองค์กรสู่ควำมยั่งยนื 

1. กำรเตบิโตผ่ำนหุ้นส่วนกลยุทธ์ทำงธุรกิจ 
 บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายในการเติบโตผ่านหุ้นสว่นกลยทุธ์ทางธุรกิจ โดยการขยายตลาดของผลิตภณัฑ์หลกั และผลิตภณัฑ์ใหม่ใน
อตุสาหกรรมยานยนต์ รวมถึงการพฒันาตลาดและธุรกิจใหม่ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ส าหรับเป็นแหลง่รายได้และกระจายความเสี่ยง
จากธุรกิจหลกั พร้อมประเมินความพึงพอใจของลกูค้าบนมาตรฐาน QCD (Quality / Cost / Delivery) ในขณะเดียวกนั ได้มีการน ากิจกรรม 
Customer Relations Management มาใช้ในการยกระดบัและสานความสมัพนัธ์กบัลกูค้าอยา่งตอ่เนื่อง 

2. กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภณัฑ์ 
 พฒันาความสามารถในการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม ได้รับการยอมรับ ตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้า 
ด้วยความสามารถในด้านการออกแบบและเทคโนโลยีของตนเอง นอกจากนี ้เพื่อให้มีการตอบสนองต่อความต้องการในด้านการผลิตยาน
ยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้น าเทคโนโลยีที่ทนัสมยัมาใช้ในการผลิตสินค้าที่มีน า้หนกัลดลง แต่มีความแข็งแรงทนทานมากขึ น้ 
ลดต้นทนุการใช้พลงังานในอนาคต  

3. กำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ 
 เพิ่มความสามารถท าก าไร  ความได้เปรียบการแข่งขัน และการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าในผลิตภัณฑ์และบริการที่มี
คณุภาพ พร้อมปรับปรุงและพฒันาศกัยภาพการจดัการในองค์กร การพฒันากระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ควบคมุต้นทนุทางการเงิน 
ระยะเวลา การใช้ทรัพยากร พลงังานและการจดัการด้านสิง่แวดล้อม 

4. เป็นองค์กรประสำนพลังที่ยั่งยืน 
 การเติบโตอยา่งยัง่ยืน ด้วยพนกังานท่ีมีความสามารถและมีการจดัการที่สอดคล้องกนัทัว่ทัง้องค์กร และรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้สว่น
เสยี ด้วยวิธีการบริหารจดัการบคุคลากรและกระบวนการท างานให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และหลอ่หลอมให้
พนกังานเกิดพฤติกรรมเป็นไปตามเป้าหมายของการมีวฒันธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง สง่เสริมการมีทรัพยากรบคุคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็น
คนเก่งและคนดี 

GRI-G4 Index : G4-14 

2. กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
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GRI-G4 Index : G4-14 

ฅนสมบูรณ์ คือกำร สร้ำงคุณค่ำต่อตนเอง องค์กร และสังคม มุ่งสร้ำงพนักงำนให้เป็นคนเก่งและดี  
มีคุณสมบตัิตามที่องค์กรคาดหวงัและพฒันาศกัยภาพพนกังานสู่ความเป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ
ควบคูไ่ปกบัการเป็นพลเมืองดีของสงัคม ภายใต้แนวคิด สร้างคณุค่าต่อตนเอง องค์กร และสงัคม โดยเน้นการขยายผล
จากตวัพนกังานสู่สงัคมภายนอกและพนกังานเป็นศูนย์กลางในการพฒันา และท าให้เกิดวฒันธรรมในแบบสมบูรณ์ 
สามารถน าความเก่งไปสร้างประโยชน์ให้เกิดคณุคา่ตอ่ตนเอง ธุรกิจและสงัคมได้อยา่งยัง่ยืน 

ธุรกิจสมบูรณ์ สร้ำงมูลค่ำ ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้ำงมูลค่ำทำงธุรกิจบนพืน้ฐำนหลักธรรมภิบำล 
ปรัชญำแห่งเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มมูลค่ำทำงธุรกิจด้วยนวัตกรรม และสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้มีสว่นได้
สว่นเสยี อีกทัง้พฒันากระบวนการและผลติภณัฑ์ที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมและเป็นสว่นหนึ่งในการสร้างความปลอดภยั
แก่ผู้ ใช้ผลิตภณัฑ์ รวมทัง้สง่เสริมการจดัการห่วงโซ่ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ (Supply Chain Value) โดยยึดถือหลกั
ความพอเพียง เพื่อลดคา่ใช้จ่ายและผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดล้อม  

ชุมชนสมบูรณ์ สร้ำงโอกำสเพื่อสังคมที่ เข้มแข็ง ส่งเสริมกำรอยู่ ร่วมกับสังคมอย่ำงมีควำมสุข มุ่งเน้นที่กำร
สร้ำงโอกำสด้ำนกำรศึกษำและเป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมเศรษฐกิจชมุชน เพื่อยกระดบัคณุภาพชีวิตและ
ท าให้เกิดการพึง่พาตนเอง โดยให้ความส าคญัตอ่กระบวนการท างานร่วมกบัภาคการศึกษาและชุมชนเพื่อให้สอดคล้อง
กบัความต้องการและวิถีที่ยัง่ยืน ตลอดจนสง่เสริมกิจกรรมตา่งๆ ร่วมกบัเครือขา่ยและของหนว่ยงานตา่งๆ  รวมทัง้ชมุชน
ทัง้ใกล้และไกล เพื่อกระจายการพฒันาคณุภาพชีวิตและเศรษฐกิจสูช่มุชนและสงัคม 

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ เรามุ่งเน้นการสร้างคณุค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความ
รับผิดชอบต่อสงัคม ที่ตอบสนองในประเด็นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดลุ (Triple Bottom Line) น าไปสูป่รัชญาการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  “3 สมบูรณ์ 

สร้ำงสมดุล” (Somboon Triple Bottom Line) ประกอบด้วย ฅนสมบรูณ์ ธุรกิจ
สมบรูณ์ และชุมชนสมบูรณ์ ทัง้นี ้เพื่อให้บรรลตุามวิสยัทศัน์องค์กรปี 2560 และเป็น
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์โดยเน้นพนักงานเป็น
ศนูย์กลางในการพฒันา เพราะเช่ือวา่จดุเร่ิมต้นของสงัคมและธุรกิจที่ยัง่ยืนมาจากฅนส
มบรูณ์ที่มีความเก่งและเป็นคนดี 

2.2 ปรัชญำกำรด ำเนินธุรกจิ  “3 สมบูรณ์ สร้ำงสมดุล” 
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GRI-G4 Index : G4-14 

 ด้วยความมุ่งมัน่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะก ากบัดแูลกิจการด้วยหลกัธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ตามวิสยัทศัน์และพนัธกิจ สูก่ารเป็นบริษัทท่ีเติบโตของอตุสาหกรรมยานยนต์ในเอเชีย มีความเช่ียวชาญในการ
ออกแบบและผลิต ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสงัคม บริษัทฯ จึงมุ่งมัน่ที่จะพฒันาพนกังานให้เกิดการ
เติบโตทางธุรกิจควบคูไ่ปกบัการอยู่ร่วมกบัสงัคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน โดยค านึงถึงความต้องการของผู้มีสว่นได้สว่น
เสยีและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเป็นส าคญั ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมและการพฒันาที่ยัง่ยืนที่ระบวุา่ “บริษัทใน
กลุ่มสมบูรณ์เน้นกำรพัฒนำองค์กร โดยมี “คน” เป็นทรัพยำกรหลักในกำรขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงสมดุล และสำมำรถอยู่ ร่วมกับสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขและยั่ งยืน” โดยมีแนวปฏิบตัิ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
 

1) ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 
มุ่งสร้างพนักงานให้เป็นคนดีและเก่ง ด้วยการพัฒนาศกัยภาพพนักงานสู่ความเป็นมืออาชีพเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม 
ควบคูไ่ปกบัการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสงัคมส่วนบุคคล (Individual Social Responsibility: ISR) ภายใต้แนวคิด สร้างคณุค่าต่อ
ตนเอง องค์กร และสงัคม โดยเน้นการขยายผลจากตวัพนกังานสู่สงัคมภายนอก และสร้างวฒันธรรมท่ีเข้มแข็ง เพ่ือเพิ่มทกัษะในการ
บริหารจดัการให้เกิดคณุคา่ 
 
  

2) ด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจ 
สร้างมลูค่าทางธุรกิจบนพืน้ฐานหลกัธรรมาภิบาล และเพิ่มมลูค่าทางธุรกิจด้วยนวตักรรม เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสีย  โดยค านึงถึงคุณภาพ ความคุ้มค่า และผลกระทบจากกระบวนการธุรกิจ และส่งเสริมกระบวนการจดัการห่วงโซ่ธุรกิจ (Supply 
Chain Value) รวมไปถงึการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมและปลอดภยัแก่ผู้บริโภค อีกทัง้ส่งเสริมการจดัการธุรกิจโดยยึด
หลกัความพอเพียง  
 
  

3) ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชน และสังคมอย่างมีความสุข มุ่งเน้นการสร้างโอกาสด้านการศึกษาแก่กลุ่ม เยาวชน โดยเฉพาะในระดบั
อาชีวศกึษาให้มีความรู้และประสบการณ์ท่ีดี อีกทัง้สนบัสนนุให้เกิดอาชีพแก่ชุมชนเพ่ือให้พึ่งพาตนเองและมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ โดย
มุ่งเน้นกระบวนการท างานร่วมกนัแบบเครือข่ายและสอดคล้องกบัทศิทางการพฒันาของภาครัฐและวถีิชมุชน   
 
  
 ทัง้นี ้นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมและการพฒันาที่ยัง่ยืน  ได้รับการถ่ายทอดอย่างทัว่ถึงในแต่ละบริษัทในกลุม่
สมบรูณ์  โดยพนกังานทกุคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินงานตามที่ปรากฎในแผนแม่บทการพฒันาที่ยัง่ยืน 5 
ปี (2556-2560) ภายใต้ปรัชญาการด าเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์ สร้ำงสมดุล” โดยพนกังานของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ต้อง
ยดึถือน าไปปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัดและตอ่เนื่อง  ภายใต้การก ากบัดแูลของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ 

2.3 นโยบำยควำมรับผดิชอบต่อสังคมและกำรพฒันำที่ยั่งยนื 
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ระยะริเร่ิม 2556-2557 
เน้นการวางกรอบการด าเนินงาน ก าหนดเป้าหมาย และตวัชีว้ดัยทุธศาสตร์ 3 สมบรูณ์ สร้างสมดลุ ตลอดจนสือ่สารให้พนกังาน
เกิดความรู้ ความเข้าใจและสามารถน าไปปฏิบตัิให้เกิดผลการด าเนินงานท่ีตรงตามวตัถปุระสงค์การพฒันาที่ยัง่ยืน 
 
 

ระยะต่อเน่ือง 2558-2560 
ด าเนินโครงการตามกรอบยทุธศาสตร์อยา่งตอ่เนื่อง มีการติดตามและประเมินผล เพื่อปรับปรุงและพฒันาให้เกิดนวตักรรมใหม่
เพื่อลดผลกระทบและสร้างคณุคา่แก่ธุรกิจและผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

ฅนสมบูรณ์ 
 

ก ำหนดเป้ำหมำย พัฒนำทีม สร้ำงนวัตกรรม 

- ทบทวนวัฒนธรรมองค์กรและ

ก ำหนดตัวชีวั้ด และส่ือสำรให้เกิด

ควำมเข้ำใจและน ำไปปฏิบัต ิ

- จัดท ำหลักสูตรท่ีครอบคลุมกำร
พัฒนำ 3 สมบูรณ์ สร้ำงสมดุล 

- เกิดพนักงำนต้นแบบสู่กำร

พัฒนำตำมกรอบวัฒนธรรม
องค์กร  
- ริเร่ิมโครงกำรแบบ Project 
Based and Cross Function  

ส่งเสริมกำรแบ่งปันองค์กร

ควำมรู้ข้ำมสำยงำน 

(Knowledge Sharing Cross 
Function)  

- สร้ำงวัฒนธรรมแห่งกำร
เรียนรู้เชิงนวัตกรรม 

กำรด ำเนินงำนฅนสมบูรณ์ 
ปี 2557 ดูท่ีหน้ำ 22-29 

ธุรกิจสมบูรณ์ 

พัฒนำกระบวนกำร พัฒนำผลิตภัณฑ์ สร้ำงเครือข่ำย 

- จัดท ำและเปิดเผยข้อมูลรำยงำน
ควำมย่ังยืนตำมกรอบ GRI  
- ขยำยผลโครงกำร TPS ไปสู่คู่ค้ำ 

- ปรับปรุงโครงกำร QCC 

ภำยใต้ปรัชญำฯ 3 สมบูรณ์ 
สร้ำงสมดุล   

- พัฒนำผลิตภัณฑ์สีเขียว 
- สร้ำงวัฒนธรรมสีเขียวใน
องค์กร 

- สร้ำงเครือข่ำยทำงธุรกิจเพื่อ

เพิ่มมูลค่ำและสร้ำงควำม

เช่ือม่ันจำกกระบวนกำร Create 
Share Value   

กำรด ำเนินงำนธุรกิจสมบูรณ์ 
ปี 2557 ดูท่ีหน้ำ 30-53 

ชุมชนสมบูรณ์ 

ร่วมพัฒนำ สร้ำงเครือข่ำย สร้ำงมูลค่ำ 

- ริเร่ิมโครงกำรทวภิำคีเพื่อ
พัฒนำช่ำงเทคนิค  
- ริเร่ิมโครงกำรชุมชนดีมีอำชีพ 

ร่วมกับชุมชนและองค์กรส่วน
ปกครองท้องถิ่น 

- ริเร่ิมโครงกำร Community 
Survey : สมบูรณ์พบชุมชน 
- ริเร่ิมโครงกำรพัฒนำคู่ค้ำ
ท้องถิ่น 

- สร้ำงเครือข่ำยแบบเป็น

ทำงกำรร่วมกับหน่วยงำน

ภำครัฐ เอกชน สถำบันกำร 
ศึกษำและองค์กรอสิระ  

- ร่วมมือกับเครือข่ำยพัฒนำ
ธุรกิจชุมชน  

กำรด ำเนินงำนชุมชนสมบูรณ์ 
ปี 2557 ดูท่ีหน้ำ 54-59 

2560 2559 2558 2556-57 ปี 
แผน 

GRI-G4 Index : G4-14 

2.4 แผนแม่บทกำรพฒันำที่ยั่งยืน 
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ปัจจยัความส าเสร็จที่ส าคญัของการพฒันาที่ยัง่ยืน คือ การสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีเข้มแข็ง โดยการสะท้อนถึงพฤติกรรมที่จะ
ขบัเคลื่อนให้ธุรกิจด าเนินไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลเุป้าหมายร่วมกันทั่วทัง้องค์กร  บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ได้ก าหนด
แนวทางพฒันาวฒันธรรมองค์กรจากคา่นิยมหรือ DNA 8 ประการท่ีจะเป็นพืน้ฐานของการสร้างพฤติกรรม 6 ด้าน และน าไปสู่
ผลสมัฤทธ์ิท่ีคาดหวงั 3 ประการ  ได้แก่   การหลอ่หลอมกนัเป็นหนึง่เดียวของคนในองค์กร  ความเป็นเลิศด้านคณุภาพ   และ
ล า้หน้าด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมยั ดงัแผนภาพตอ่ไปนี ้

GRI-G4 Index : G4-14 

การพฒันาวฒันธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง เปรียบได้กบัการปลกูต้นไม้ โดยมีรากเป็นแก่นของการพฒันา เติบโตสู่ล าต้นและออก
ดอกผลได้อยา่งยัง่ยืน  ดงันัน้แนวทางที่จะน าไปสูผ่ลจะต้องค านงึถึง “พฤติกรรม” ที่จะสะท้อนออกไปเป็นผลลพัธ์เป็นหลกั 
  
ดังนัน้ในช่วงเร่ิมต้นของแผนแม่บทด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาวัฒนธรรม องค์กรทัง้ 6 ด้านนี ้  
แก่พนกังานทัว่ทัง้องค์กร  ตามปรัชญาการด าเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์ สร้ำงสมดุล” ที่มุง่สร้าง “พนักงำน” ให้เป็นหวัใจส าคญั
ของการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนัน้ “ฅนสมบูรณ์” จะต้องถูกบ่มเพาะให้เป็นคนที่ “หล่อ เลิศ ล ำ้” ดังต้นไม้วัฒนธรรม
สมบรูณ์ (SBG Culture Tree) ที่เข้มแข็งและยัง่ยืน 

ค่ำนิยมองค์กร  
(DNA) 

1. รับผิดชอบ ฉบัไว  
2. สือ่สารท างานเป็นทีม 
3. เรียนรู้อยา่งสร้างสรรค์  
4. ท างานด้วยข้อเท็จจริง 
5. พฒันาอยา่งตอ่เนื่อง 
6. เน้นคณุภาพ 
7. สร้างนวตักรรม 
8. กล้าเปลีย่นแปลง 

ควำมคำดหวัง 
(ผลสัมฤทธ์ิ) 

หล่อ : หล่อหลอมเป็นหน่ึงเดยีว 

เลิศ : เป็นเลิศด้ำนคุณภำพ 

ล ำ้ : ล ำ้หน้ำเทคโนโลย ี

2.5 กำรพฒันำวัฒนธรรมองค์กรสู่ควำมยั่งยนื 

วัฒนธรรมองค์กร 
(พฤตกิรรม) 

1. สร้างสรรค์สิง่ใหม ่
2. ใสใ่จลกูค้า 
3. มีวินยัถ้วนหน้า 
4. พฒันาทีม 
5. ท างานรับผิดชอบ 
6. รอบคอบเร่ืองคณุภาพ 
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GRI-G4 Index : G4-12, G4-24, G4-25, G4-26, G4-27 

ผู้มีส่วนได้เสีย ควำมคำดหวัง กำรมีส่วนร่วมและวิธีกำรส่ือสำร 

1.ผู้ถือหุ้น   
เจ้ำหนี ้

  สถำบนักำรเงนิ 

• ผลตอบแทน จากผลการด าเนินงานที่ดีและยัง่ยืน 
• การก ากบัดแูลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง 
• การปฏิบตัิตามเง่ือนไขและข้อตกลงตามสญัญา 
• การได้รับการปฏิบตัิที่เท่าเทียมและเป็นธรรม 
• ข้อมลูที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทนัต่อการตดัสินใจ และโปร่งใส 

กำรรำยงำน : รายงานประจ าปี  รายงานความยัง่ยืน  คู่มือจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ  
กำรประชุม : การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  Opportunity day  Analyst meeting  
กิจกรรม :  Company visit  Roadshow 
ช่องทำงส่ือสำร : เว็บไซต์  IR Press Release 

2.  พนักงำน • ผลตอบแทนและสวสัดิการ 
• ความมัน่คงในหน้าที่การงาน 
• การปฏิบตัิตามเง่ือนไขและข้อตกลงตามสญัญาจ้าง 
• การพฒันาศกัยภาพ และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
• การจงูใจผ่านผลตอบแทนและ/หรือการได้รับการยอมรับ 
จากผลส าเร็จของงาน 

• สภาพแวดล้อมที่ดี และความปลอดภยัในที่ท างาน 
• การได้รับการปฏิบตัิที่เท่าเทียมและเป็นธรรม 

กำรรำยงำน : รายงานประจ าปี  รายงานความยัง่ยืน คู่มือจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ  
กำรประชุม : การประชมุคณะกรรมการสวสัดิการ  กิจกรรมจบัเข่าคยุกนั 
กำรฝึกอบรม : หลกัสตูรฝึกอบรมตามสายอาชีพ   
กิจกรรม : กิจกรรมมุ่งสู่สิ่งที่ดีกว่า  กิจกรรมกีฬา  Fit for Fun Sport Day  ชมรมกีฬา  กิจกรรมวนัเกิด 
พนกังาน  ชมรมสมบรูณ์กรุ๊ปอาสา  ชมรมต ารวจโรงงาน  
ช่องทำงส่ือสำร : ประกาศ  อีเมล์  อินทราเน็ต SBG Portal Web ประชมุหน้าแถวเสียงตามสาย บอร์ด 
ประชาสมัพนัธ์  SBG Weekly News  We Care การส ารวจความพึงพอใจและทศันคติของพนกังานที่มีต่อองค์กร 

3. ลูกค้ำ • คณุภาพตามมาตรฐาน 
• ต้นทนุที่ตอบสนอง 
• การส่งมอบที่ตรงเวลา 
• ความสามารถเชิงวิศวกรรม 
• ระบบการบริหารจดัการ 
• การปฏิบตัิตามเง่ือนไขและข้อตกลงตามสญัญา 

กำรรำยงำน : รายงานประจ าปี  คู่มือจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ  
กำรประชุม : การประชมุรับทราบนโยบายลกูค้าประจ าปี  การประชมุประจ าเดือน  
กำรฝึกอบรม : หลกัสตูรการพฒันาระบบคณุภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภยั 
กิจกรรม :  ชมรม  ฝึกอบรม และสมันาร่วมกบัลกูค้า    
ช่องทำงกำรสื่อสำร : การพบปะลกูค้าประจ าเดือน  ประชมุชมรม  เว็บไซต์ การส ารวจความพึงพอใจประจ าปี 

4. คู่ ค้ำ • การจดัซือ้จดัจ้างที่เป็นธรรมและโปร่งใส 
• การปฏิบตัิตามเง่ือนไขและข้อตกลงตามสญัญา 
• การช าระเงินที่ครบถ้วนและตรงเวลา 
•  ความสมัพนัธ์เชิงธุรกิจในระยะยาว 

กำรรำยงำน : รายงานสรุปผลการประเมินคู่ค้าประจ าปี คู่มือจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ  
กำรประชุม : ประชมุนโยบายคู่ค้าประจ าปี 
กำรฝึกอบรม : หลกัสตูรจริยธรรมธุรกิจในการด าเนินธุรกิจ  และการต่อต้านการธุจริต 
กิจกรรม :  ขยายเครือข่ายต่อต้านการทจุริต และถ่ายทอดความรู้ระบบ TPS 
ช่องทำงส่ือสำร : ประกาศ  อีเมล์  เว็บไซต์  เจ้าหน้าที่จดัซือ้ 
 

5. ชุมชนและสังคม • กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ 
• การได้รับการช่วยเหลือ สนบัสนนุ และส่งเสริมด้านต่างๆ 
• การมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาชมุชนและสงัคม 
• การปฏิบตัิตามเง่ือนไขและข้อตกลงที่เก่ียวช้อง 
 

กำรรำยงำน : รายงานสรุปผลการประชมุตามวาระ 
กำรประชุม : สานเสวนารับรู้ความต้องการชมุชน  เพ่ือจดัท าแผนงานชมุชน 
กำรฝึกอบรม : หลกัสตูรอบรมอาชีพเสริม 
กิจกรรม : กิจกรรมสืบสานประเพณี วฒันธรรม และศาสนาในท้องถ่ิน  การตรวจวดัคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
ในพืน้ที่ชมุชนรอบโรงงาน 
ช่องทำงส่ือสำร : เย่ียมชมุชนตามเทศกาล เว็บไซต์  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรม 
 
 
 
 

6. หน่วยงำนรำชกำร
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

• การช าระภาษีและค่าธรรมเนียมครบถ้วนตามก าหนด 
• การปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และข้อตกลงที่เก่ียวช้อง 
• การให้ความร่วมมือและให้การสนบัสนนุด้านต่างๆ 

กำรรำยงำน : รายงานตามกฎหมายและเง่ือนไขในใบอนญุาต 
กำรประชุม : ประชมุรับทราบกฎระเบียบต่างๆ 
กำรฝึกอบรม : หลกัสตูรฝึกอบรมความรู้ตามสายอาชีพ  
กิจกรรม : ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายโครงการต่างๆ  เข้าร่วมอบรม และสมัมนา 
ช่องทำงสื่อสำร : เว็บไซต์  เจ้าหน้าที่รัฐกิจสมัพนัธ์  เจ้าหน้าที่ BOI 
 
 
 

7. สื่อมวลชน • การเข้าถึงข้อมลูที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้ 
• การมีส่วนร่วมในการเปิดเผยข้อมลูทางธุรกิจ 

 

กำรประชุม : Opportunity day 
ช่องทำงสื่อสำร : เว็บไซต์  Roadshow การให้สมัภาษณ์  เจ้าหน้าที่นกัลงทนุสมัพนัธ์ 
 
 

8. คู่แข่ง • การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม 
• การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

 

กำรรำยงำน : คู่มือจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ  
ช่องทำงสื่อสำร : เว็บไซต์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 
 
 

2.6 กำรด ำเนินงำนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
การด าเนินงานด้านความยัง่ยืนของบริษัทในกลุม่สมบรูณ์ มีสว่นเก่ียวข้องและเช่ือมโยงกบัผู้มีสว่นได้สว่นเสียที่มีบทบาทส าคญัต่อการขบัเคลื่อน
ธุรกิจของบริษัทให้เติบโตตามวิสยัทศัน์และพนัธกิจ ซึ่งบริษัทได้จ าแนกกลุม่ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย  ก าหนดวิธีการมีสว่นร่วม และการด าเนินงานที่
ส าคญัเพื่อสร้างความสมดลุที่ครอบคลมุด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ดงัตารางตอ่ไปนี ้
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กลยุทธ์กำรบริหำร หมวดกำรรำยงำนควำมยั่งยืน 

 • การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ 
• ยึดหลกัธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจในการบริหาร 
• การบริหารสภาพคล่อง และบริหารจดัการความเสี่ยงด้านการเงิน 
• การยกระดบัระบบฐานข้อมลู และการรายงานผล 

 

บทที่ 5 ธุรกิจสมบรูณ์ 
5.1 การก ากบัดแูลกิจการ  
5.2 การต่อต้านการทจุริต  
5.3 การด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม  
5.4 การบริหารความเสี่ยง 

 • การเทียบเคียงผลตอบแทนและสวสัดิการกบับริษัทชัน้น า 
• มุ่งเน้นการสรรหาบคุลากรจากภายในเป็นหลกั 
• พฒันาศกัยภาพบคุลากร ด้วยศนูย์การเรียนรู้ของบริษัทในกลุ่มสมบรูณ์  
• พฒันาหลกัสตูรที่หลากหลายและครอบคลมุความต้องการในแต่ละสายอาชีพ 
• การรับฟังความคิดเห็นผ่านตวัแทนคณะกรรมการสวสัดิการ 
• โครงการพฒันาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานตามหลกั QWL  
• ช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านการทจุริต คอรัปชัน่ และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

บทที่ 4 ฅนสมบรูณ์ 
4.1 การพฒันาศกัยภาพบคุลากร  
4.2 การสร้างวฒันธรรมองค์กร ด้วยกิจกรรม  
“ร่วมคิดร่วมสร้าง ฅนสมบรูณ์” 

บทที่ 5 ธุรกิจสมบรูณ์ 
5.3 การด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
5.8 การปฏิบตัิด้านแรงงานและสิทธิมนษุยชน 
5.9 ความปลอดภยัและการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉกุเฉิน 

 • การยกระดบัความสามารถด้านการออกแบบ และพฒันาผลิตภณัฑ์ 
• การมีส่วนร่วมในการพฒันาผลิตภณัฑ์กบัลกูค้า 
• การพฒันาเทคโนโลยีเป็นของตวัเอง 
• การปฏิบตัิตามนโยบายลกูค้าครอบคลมุด้านคณุภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภยั 
 
 

บทที่ 5 ธุรกิจสมบรูณ์ 
5.5 การสร้างความผกูพนัและการพฒันาร่วมกบัลกูค้า  
5.6 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
5.9 ความปลอดภยัและการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉกุเฉิน 
5.10 นวตักรรมและการสร้างคณุค่าร่วมอยา่งยัง่ยืน  
5.11 การจดัการด้านสิ่งแวดล้อมและการอนรัุกษ์พลงังาน 

• การยกระดบัศกัยภาพการบริหารจดัการตลอดสายโซ่อปุทาน 
• สร้างและขยายเครือข่ายต่อต้านการทจุริต 
• ส่งเสริมให้คู่ค้ามีส่วนร่วมในการพฒันาชมุชนและสงัคม 

 
 
 

บทที่ 5 ธุรกิจสมบรูณ์ 
5.2 การต่อต้านการทจุริต  
5.7 การบริหารจดัการสายโซ่อปุทาน 

บทที่ 6 ชมุชนสมบรูณ์ 
6.2 การมีส่วนร่วมในการพฒันาชมุชนและสงัคม 
6.3 การเพ่ิมมลูค่าให้ชมุชนเพ่ือให้เป็นเครือข่ายในห่วงโซ่ธุรกิจ 

• มุ่งสู่วฒันธรรมองค์กรสีเขียว ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอนรัุกษ์พลงังาน 
• การส่งเสริมให้พนกังานเป็นคนดี และสร้างคณุค่าแก่สงัคม 
• สร้างโอกาสทางการศกึษาและการสร้างอาชีพ ให้ชมุชนสามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว  
• มุ่งเน้นการพฒันาที่สอดคล้องกบัวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

 

บทที่ 4 ฅนสมบรูณ์ 
4.3  การส่งเสริมให้พนกังานเป็นคนดี และสร้างคณุค่าแก่สงัคม 

บทที่ 5 ธุรกิจสมบรูณ์ 
5.9 การจดัการด้านสิ่งแวดล้อมและการอนรัุกษ์พลงังาน 

บทที่ 6 ชมุชนสมบรูณ์ 
6.1 การสร้างโอกาสทางการศกึษาแก่เยาวชน  
6.2 การมีส่วนร่วมในการพฒันาชมุชนและสงัคม 
6.3 การเพ่ิมมลูค่าให้ชมุชนเพ่ือให้เป็นเครือข่ายในห่วงโซ่ธุรกิจ 
6.4 ร่วมเป็นเครือข่ายกบัหน่วยงานภาครัฐ 
6.5 ร่วมสืบสานประเพณีและวฒันธรรมท้องถ่ิน 

• การด าเนินธุรกิจด้วยหลกัธรรมาภิบาล  
• การร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย ของภาครัฐและองค์กรที่เก่ียวข้อง 
• การพฒันาบนพืน้ฐานความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดล้อม และชมุชน 

 

บทที่ 5 ธุรกิจสมบรูณ์ 
5.1 การก ากบัดแูลกิจการ   5.2 การต่อต้านการทจุริต 
5.9 ความปลอดภยัและการพร้อมรับสถานการณ์ฉกุเฉิน 
5.11 การจดัการด้านสิ่งแวดล้อมและการอนรัุกษ์พลงังาน 

บทที่ 6 ชมุชนสมบรูณ์ 
6.1 การสร้างโอกาสทางการศกึษาแก่เยาวชน  
6.2 การมีส่วนร่วมในการพฒันาชมุชนและสงัคม 
6.4 ร่วมเป็นเครือข่ายกบัหน่วยงานภาครัฐ 

 
 
 
 

• การเข้าถึงข้อมลูที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้ 
• การมีส่วนร่วมในการเปิดเผยข้อมลูทางธุรกิจ 

บทที่ 5 ธุรกิจสมบรูณ์ 
5.1 การก ากบัดแูลกิจการ    
5.2 การต่อต้านการทจุริต 

 
 
 
 

•  การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม 
• การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

บทที่ 5 ธุรกิจสมบรูณ์ 
5.1 การก ากบัดแูลกิจการ    
5.2 การต่อต้านการทจุริต 

GRI-G4 Index : G4-12, G4-24, G4-25, G4-26, G4-27 
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3. เก่ียวกับรำยงำน 
3.1 ขอบเขตกำรรำยงำน 

บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ได้เร่ิมจดัท ารายงานความยัง่ยืนในปี 2556 เป็นปีแรก ซึง่มีขอบเขตการรายงาน
ผลการด าเนินงานจากบริษัทฯ ตา่งๆ ในพืน้ท่ีปฏิบตัิงานจงัหวดัสมทุรปราการ โดยเป็นการสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมตามแผน
แมบ่ทการพฒันาที่ยัง่ยืน (SD Roadmap) ภายใต้ปรัชญาการด าเนินธุรกิจ  “3 สมบรูณ์ สร้างสมดลุ” ที่สอดคล้องกบัหลกัการพฒันา 
ที่ยัง่ยืน โดยอ้างอิงแนวทางการรายงานสากล Global Reporting Initiatives Guideline (GRI) Version 4.0 
 
  รายงานความยัง่ยืน ประจ าปี 2557 เป็นการรายงานผลการด าเนินงานตอ่เนื่องเป็นปีที่ 2 ครอบคลมุการพฒันาด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม และสิ่งแวดล้อม ของบริษัทในกลุมสมบูรณ์  ตามแผนแม่บทการพัฒนาที่ยัง่ยืน  5 ปี (2556-2560)  ภำยใต้ปรัชญำกำร
ด ำเนินธุรกิจ 3 สมบูรณ์ สร้ำงสมดุล ได้แก่ ฅนสมบูรณ์  ธุรกิจสมบูรณ์  และชุมชนสมบูรณ์   ในรอบปี ระหว่างวนัที่ 1 
มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 2557 

 
  เนือ้หาและสาระส าคัญของการรายงานในปี 2557 มุ่งเน้นการด าเนินงานตามกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และ 
พนัธกิจขององค์กร  ด้วยการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี การบริหารความเสีย่ง และการน าปรัชญาการด าเนินธุรกิจ ไปสูก่ารปฏิบตัิอยา่งเป็น
รูปธรรม ทัง้ในด้านการดแูลพนกังาน การสร้างพนกังานให้เป็นคนเก่งและคนดี การสร้างมลูค่าเพิ่มให้กบัธุรกิจ และการสร้างโอกาส
ให้กบัสงัคมและชมุชนอยา่งยัง่ยืน 

 
    ขอบเขตกำรรำยงำน   ครอบคลมุกิจกรรมของทุกสายงานของ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
รวมถึงพืน้ที่ปฏิบตัิงานในจังหวดัสมุทรปราการ จ านวน  5  โรงงาน  และจงัหวดัระยอง จ านวน 6 โรงงาน  รวมทัง้สิน้ 11 โรงงาน  
จ าแนกเป็น 3 หนว่ยธุรกิจ หลกัดงันี ้

หน่วยธุรกิจ จังหวัดสมุทรปรำกำร จังหวัดระยอง 

1. SAT & SFT  บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (SAT 1) บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (SAT 2) 
บริษัท สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จ ากดั (SFT) 

2. BSK  
 

บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั (BSK 1) 
บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั  (BSK 2) 

บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั (BSK 3) 

3. SBM & ICP  บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียว จ ากดั  (SBM 1) 
บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียว จ ากดั  (SBM 2) 

บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียว จ ากดั   (SBM 3) 
บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ ากดั (ICP 1) 
บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ ากดั (ICP 2) 

หำกมข้ีอสงสัยหรือข้อแนะน ำสำมำรถส่งมำได้ที่ แผนกพัฒนำที่ยั่งยืน ฝ่ำยกลยุทธ์องค์กร 
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน)  

เลขที่ 129 หมู ่2 ถ.บางนา-ตราด (กม.15) ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540  
โทรศพัท์ (+66) 2728-8579  โทรสาร (+66) 2728-8517   

E-mail : supalerk.k@somboon.co.th,  thepyuda.s@somboon.co.th  

หมำยเหตุ : บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล (เจแปน) จ ากดั (SIJ) มิได้รวมอยูใ่นขอบขา่ยการเปิดเผยข้อมลูในรายงานความยัง่ยืน ประจ าปี 2557  
                   และข้อมลูท่ีมีการเปิดเผยด้านอ่ืนๆ สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ใน รายงานประจ าปี 2557 ท่ีเว็บไซต์บริษัทฯ  www.satpcl.co.th หมวดนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

GRI-G4 Index : G4-14, G4-17, G4-18, G4-20, G4-21, G4-22, G4-23, G4-28, G4-29, G4-30, G4-31, G4-32 
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3.2 ประเดน็สำระส ำคัญในรำยงำน 

GRI-G4 Index : G4-2, G4-18, G4-19,G4-20, G4-21, G4-24, G4-25, G4-26, G4-27 

  บริษัทฯ ได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีสว่นได้สว่นเสยี ทัง้ในกลุม่พนกังานภายในองค์กร ผู้สนบัสนนุการด าเนินธุรกิจ ลกูค้า คูค้่า 
สถาบนัการศกึษา และชมุชนในพืน้ท่ีโดยรอบกิจการ ผา่นกิจกรรมตา่งๆ ที่บริษัทฯ ได้จดัขึน้  ผนวกกบัประเด็นท่ีมีความส าคญัตอ่ความส าเร็จ
ขององค์กร   และน ามาวิเคราะห์  จดัล าดบัความส าคญั และคดัเลอืกเนือ้หาข้อมลูที่อยูใ่นความคาดหวงัและความสนใจของผู้มสีว่นได้สว่น
เสยีในรูปแบบแมทริกซ์ (Materiality Matrix) ซึง่ครอบคลมุผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ที่เป็นสาระส าคญัใน
รายงานฉบบันี ้ ดงัตารางและภาพแสดง ตอ่ไปนี ้

1. ด้ำนเศรษฐกิจ 2. ด้ำนสังคม 3. ด้ำนสิ่งแวดล้อม 

1.1 การก ากบัดแูลกิจการ  
1.2 การต่อต้านการทจุริต 
1.3 การด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
1.4 การบริหารความเสี่ยง  
1.5 การสร้างความผกูพนัและการพฒันาร่วมกบัลกูค้า  
1.6 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
1.7 การบริหารจดัการสายโซอ่ปุทาน  
1.8 นวตักรรมและการสร้างคณุค่าร่วมอยา่งยัง่ยืน  
1.9 แผนรองรับสถานการณ์ฉกุเฉิน 

2.1 การพฒันาศกัยภาพบคุลากร   
2.2 การสร้างวฒันธรรมองค์กร  
2.3 การปฏิบติัด้านแรงงานและสิทธิมนษุยชน 
2.4 ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในการท างาน 
2.5 การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน  
2.6 การมีสว่นร่วมในการพฒันาชมุชนและสงัคม 
2.7 การเพ่ิมมลูค่าให้ชมุชนเพื่อให้เป็นเครือขา่ยในห่วงโซธุ่รกิจ 
2.8 ร่วมเป็นเครือขา่ยกบัหน่วยงานภาครัฐ 
2.9 ร่วมสืบสานประเพณีและวฒันธรรมท้องถ่ิน 

3.1 การด าเนินงานตามกฎหมายด้านสิง่แวดล้อม  
3.2 การบริหารจดัการน า้ 
3.3 การอนรัุกษ์พลงังานและลดภาวะโลกร้อน 

1.2 

1.1 

1.4 

1.5 
1.7 

1.9 
2.1 

2.2 

2.3 
2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

3.1 
3.2 

3.3 

ส ำคัญ ส ำคัญมำก 

ระดับผลกระทบต่อองค์กร ในด้ำนสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม 
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4. ฅนสมบูรณ์ “สร้างคุณค่าต่อตนเอง องค์กร และสังคม” 

PEOPLE 
and an  engaging CULTURE 
SMART  

“กลุ่มสมบูรณ์ มุง่หวงัท่ีจะสร้างพนกังานให้เป็นคนเก่งและดี มีคณุสมบตั ิ
ตามท่ีองค์กรคาดหวงัคือการพฒันาศกัยภาพพนกังานสูค่วามเป็นพลเมืองดี
ของสงัคม ภายใต้แนวคดิ ส่งเสริมคนดีเพื่อองค์กรและสังคม เพ่ือสง่เสริม
และพฒันาทรัพยากรบคุคลแบบ Inside Out  เน้นให้พนกังานเป็นศนูย์กลาง

พฒันา เพ่ือสง่เสริม “คนเก่งและคนดี” ให้สามารถขยายผลไปสูส่งัคม  
โดยเช่ือมโยงพฤตกิรรมของพนกังานกบัค่ำนิยม (SBG’s DNA) และ

วฒันธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการเพิ่มทกัษะในการบริหารจดัการและใช้ศกัยภาพ” 

Our approach  

9 
30  หลกัสตูร 

ฝึกอบรมบคุลากรตามสายอาชพีตลอดปี 

 ช ัว่โมง 
ฝึกอบรมเฉลีย่ ตอ่คนตอ่ปี 

3.3  ช ัว่โมง  
ท าความดเีพือ่สงัคมสว่นบคุคล ตอ่คนตอ่ปี  

6.6  ลา้นบาท 
งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพบคุลากร  



   4.1 กำรพฒันำศักยภำพบุคลำกร 

  บริษัทฯ ได้สง่เสริมให้พนกังานเป็นคนเก่ง ด้วยการพฒันาความรู้ 
และทกัษะในการท างาน เพื่อสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ น ามาใช้ในการ
ท างานได้อย่างมืออาชีพ และน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ และ
ด ารงชีวิตได้อยา่งมีความสขุ มีการเปิดโอกาสให้เรียนรู้และพฒันาในสาย
งานอื่น ๆ มีการสนบัสนนุสง่เสริมการรับรู้ความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
ตนเองผา่นโปรแกรมการฝึกอบรมที่หลากหลาย  รวมถึงมีการฝึกอบรมใน
เร่ืองการก ากบัดแูลองค์กร และการพฒันาที่ยัง่ยืนอีกด้วย นอกจากนี ้ยงั
สนบัสนนุพนกังานเข้าฝึกอบรมกบัสถาบนัภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยน และ
น าความรู้มาสร้างคณุคา่ให้กบัองค์กรตอ่ไป 
 
 
 ในปี 2557 บริษัทฯ มุง่เน้นการอบรมด้านวฒันธรรมองค์กรให้แก่
พนกังานทกุระดบั เพื่อวางรากฐานและเช่ือมโยงไปสูก่ารพฒันา 
ทีย่ัง่ยืนของบริษัทฯ  นอกจากนีย้งัให้ความส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพ
ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาตา่งประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการขยายธุรกิจไปยงัตา่งประเทศ
มากขึน้   รวมมลูคา่การลงทนุด้านการพฒันาศกัยภาพบคุลากรกวา่  6.6 
ล้านบาท   พนกังานแตล่ะคนได้รับการฝึกอบรมโดยเฉลีย่ 8.95 ชัว่โมงตอ่
คนตอ่ปี  จดัหลกัสตูรอบรมและเรียนรู้ภายในบริษัทกวา่ 30 หลกัสตูร  
แบง่ออกเป็น 7 ด้าน ดงันี ้ 

GRI-G4 Index : G4-LA10 

ประเภทหลักสูตร ร้อยละจ ำนวนช่ัวโมงที่อบรม 

1. ด้านวฒันธรรมองค์กร 67.17 

2. ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาตา่งประเทศ 11.18 

3. ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั 7.55 

4. ด้านระบบคณุภาพ 6.26 

5. ด้านพฒันาทกัษะการท างาน 4.49 

6. ด้านความสามารถทางการแข่งขนั 2.59 

7. ด้านธรรมาภิบาลและความยัง่ยืน 0.16 
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• โครงกำรที่ส ำคัญเพื่อพฒันำพนักงำนให้เป็นคนเก่ง 

 Action Learning Project เป็นหลกัสตูรที่พฒันา
ผู้บริหารที่เป็นคนเก่งและถูกคัดเลือกให้เป็นผู้ สืบ
ทอดต าแหน่งที่ส าคญั (Talent & Successor) โดย
มีวัตถุประสงค์ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่าน
กระบวนการกลุ่มย่อย และการศึกษาโดยจ าลอง
เหตุการณ์ข้อมูล น าไปวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา 
โดยน าศกัยภาพและประสบการณ์จริงของผู้บริหาร
มาใช้ เพื่อให้ได้มาซึ่งการวิเคราะห์และการแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ สุดท้ายจะน าไปสู่การ
ปฏิบัติงานจริงท่ีสัมฤทธ์ิผล และบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร โครงการดังกล่าวมีผู้ บริหารเข้าร่วม
ทัง้สิน้ 32 ท่าน และใช้ระยะเวลาในการอบรม
จ านวน 96 ชัว่โมง 
 

โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อเพิ่มทักษะ 
กำรปฏิบัติงำน (Pre - Operation) เป็นการ
ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะทางการผลิตของ
พนักงาน ในการปฏิบัติงานให้มีทักษะและ
ความช านาญ ก่อนที่จะเร่ิมปฏิบตัิงานจริง โดย
มีการควบคุมดูแลการปฏิบตัิงาน และประเมิน
ความรู้โดยวิธีการติดตามผลการปฏิบตัิงานของ
พนกังานจากผู้บงัคบับญัชาหรือพี่เลีย้งโดยฝ่าย
ฝึกอบรม ซึ่งในปี 2557 เป็นปีแรกที่ได้จัดท า
โครงสร้างหลกัสตูรนีข้ึน้ พร้อมผลิตคู่มือส าหรับ
ผู้สอนและผู้ เรียน เพื่อใช้อยา่งเป็นทางการใน ปี 
2558 ตอ่ไป  

GRI-G4 Index : G4-LA10 
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ห ลั ก สู ต ร จ ริ ย ธ ร ร ม กั บ ค ว ำ ม ยั่ ง ยื น ข อ ง อ ง ค์ ก ร 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงาน ได้ตระหนักถึงการ
ท างานอยา่งรับผิดชอบตอ่หน้าที่ของตนเอง มีความรู้ ความเข้าใจ 
และสามารถปฏิบตัิตามแนวทางเบือ้งต้นที่ได้ก าหนดไว้ในคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบตัิในการท างานของบริษัทฯ เพื่อ
น าไปสู่การเป็นองค์กรโปร่งใส โดยได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ เช่ียวชาญด้านบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นวิทยากรในการอบรม ใช้
ระยะเวลาในการอบรม 3 ชัว่โมง มีผู้ เข้าร่วมอบรมทัง้สิน้ 600คน 
(6 รุ่น) นอกจากนัน้ ยงัจดัให้มีการทดสอบความรู้หลงัการอบรม  
มีพนกังานที่ผ่านการท าแบบทดสอบร้อยละ 99.33 ของจ านวน
ผู้ เข้าร่วมอบรม  ส าหรับผู้ที่ไม่ผ่านการท าแบบทดสอบในครัง้แรก
จะไ ด้ รับการอบรม เพื่ อท าความเ ข้า ใจ เพิ่ ม เติม  และท า
แบบทดสอบอีกครัง้ ซึ่งทกุคนสามารถผ่านการทดสอบได้ทัง้หมด
จะต้องเข้าร่วมอบรมในครัง้ตอ่ไป 

หลักสูตรกำรจัดท ำรำยงำนกำรพัฒนำที่ยั่ งยืน  
บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับการเขียนรายงาน 
การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 
หลักสูตรนีจ้ึงเน้นเร่ืองการเรียนรู้ และสร้างความ
เข้าใจเก่ียวกบัแนวคิดและความส าคญัของการจดัท า
รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ พร้อมทัง้ 
ฝึกปฏิบัติในการคัดเลือกข้อมูลของแต่ละฝ่ายที่จะ
รายงานอีกด้วย โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบัน
ไทยพฒัน์ ซึง่มีความเช่ียวชาญด้านการเขียนรายงาน
การพัฒนาที่ยัง่ยืน มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม
โดยพนกังานท่ีเข้าร่วมอบรมนัน้จะครอบคลมุฝ่ายงาน
ตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ ใช้ระยะเวลาใน
การอบรม 3 ชัว่โมง จดัอบรม 3 รุ่น มีผู้ เข้าร่วมอบรม
ทัง้สิน้  111 คน 

GRI-G4 Index : G4-LA9, G4-LA10, G4-HR2, G4-SO4 

ตำรำงแสดงจ ำนวนพนักงำนและจ ำนวนชั่วโมงกำรอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี ตำมเพศและระดับพนักงำน 

ระดับพนักงำน 

ชำย หญิง รวม 

จ ำนวน 
(คน) 

ช่ัวโมงกำรอบรม 
เฉล่ียต่อคนต่อปี 

จ ำนวน 
(คน) 

ช่ัวโมงกำรอบรม 
เฉล่ียต่อคนต่อปี 

จ ำนวน 
(คน) 

ช่ัวโมงกำรอบรม 
เฉล่ียต่อคนต่อปี 

ผู้บริหารระดบัสงู 7 12.75 1 1.82 8 14.57 

ผู้ชว่ยผู้จดัการขึน้ไป 34 39.17 1 1.15 35 40.32 

ผู้จดัการแผนก 66 16.78 14 3.56 80 20.34 

หวัหน้างานและระดบัปฏบิตัิการ 2,454 7.11 437 1.14 2,891  8.25 

   รวมพนักงำนทุกระดับ 2,561  7.6 453  1.35 3,014  8.95 
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บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักบัการสร้างและพฒันาวฒันธรรมองค์กร  เนื่องจากเป็นปัจจยัพืน้ฐานที่จะขบัเคลื่อนองค์กรให้บรรลุ
วิสยัทศัน์  และเติบโตได้อยา่งยัง่ยืน  โดยน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารและพฒันาบคุลากรให้เป็นทัง้คนเก่ง และคนดี  
 
ในปี 2557 บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการสื่อสารเร่ืองวัฒนธรรมองค์กร ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย  ครอบคลุม 
ทกุกลุม่เป้าหมายในบริษัท เช่น อีเมล์ SBG Weekly News บอร์ดประชาสมัพนัธ์ เสยีงตามสาย เป็นต้น   เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ถึงความส าคญัในการปรับเปลีย่นพฤติกรรมของพนกังานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทัว่ทัง้องค์กร  และกิจกรรมที่โดดเด่นและ
สามารถสือ่สารได้อยา่งมีประสทิธิผล คือ  โครงการ “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ฅนสมบรูณ์”   โดยมุ่งเน้นการท าความเข้าใจนิยามของ
วฒันธรรมองค์กรทัง้ 6 พฤติกรรม  โดยสอดแทรกผา่นกิจกรรมตา่งๆ ด้วยการใช้ภาษาและสญัลกัษณ์ที่ง่ายตอ่การเข้าใจ 
 
โครงการ “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ฅนสมบรูณ์” มีพนกังานเข้าร่วมทัง้สิน้ 3,014 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของพนกังานทัง้หมด แบง่เป็น 
3 ระดบั ได้แก่  1. ระดบัผู้ช่วยผู้จดัการทัว่ไปจนถึงกรรมการผู้อ านวยการ   2. ระดบัผู้จดัการ  3. ระดบัพนกังานถึงหวัหน้าสว่น 

หลังจำกที่ได้มีกำรสื่อสำรวัฒนธรรมองค์กรทั่วทัง้องค์กร  บริษัทฯ ได้จัดท ำ “สมุดพำสปอร์ตวัฒนธรรมองค์กร” 
ส่วนบุคคลส ำหรับพนักงำนทุกคน เพื่อเป็นเคร่ืองมือในกำรติดตำมและวัดผลจำกกำรเรียนรู้ เกิดควำมเข้ำใจ
และน ำไปปฏิบัติอย่ำงถูกต้อง โดยมีผู้บังคับบัญชำเป็นผู้ประเมิน และน ำส่งแผนกพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  
เพื่อน ำไปสรุปผลและจัดท ำแผนพัฒนำพนักงำนต่อไป  

ใ น ปี  2 5 5 7  มี ก ำ ร ส่ื อ ส ำ ร เ ร่ื อ ง วั ฒนธ ร รมอ ง ค์ ก ร 
ผ่ำนช่องทำงกำรส่ือทำงเดียว จ ำนวน 45 ครั้ง เช่น อีเมล์ 
ประกำศ เสียงตำมสำย เป็นต้น  และกำรส่ือสองทำง จ ำนวน 
120 ครัง้ เช่น กำรอบรม กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เป็นต้น 

GRI-G4 Index : G4-HR2 

45 ครัง้ 

120 ครัง้ 

ส่ือสำรสองทำง ส่ือสำรทำงเดียว 

   4.2 กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรสู่ควำมยั่งยนื     
        ด้วยกิจกรรม “ร่วมคิดร่วมสร้ำง ฅนสมบูรณ์” 
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• กำรใช้ขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรในกำรพฒันำชุมชน  
โครงกำรควำมรับผิดชอบของผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมต่อสังคม ประจ ำปี 2557 
(CSR-DIW Awards 2014) ของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

บริษัทมีนโยบายสง่เสริมให้พนกังานท าความดี โดยเปิดโอกาสให้พนกังานน าศกัยภาพ  และทกัษะจากการท างาน  ไปขยายผล
ให้กับเพื่อนพนกังาน ครอบครัว ชุมชนและสงัคม และนอกจากนีย้ังได้ส่งเสริมการท ากิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสงัคม และ
สิง่แวดล้อม อนัเป็นการแสดงออกถึงพลงัแหง่ความดี มีจิตส านกึตามรอยเทา้พ่อแห่งแผ่นดิน  

GRI-G4 Index : G4-15  

โรงงำน โครงกำร คนเก่ง คนดี ผลลัพธ์ 

1.  SAT1 และ 
BSK1,2 
(บำงนำ กม.15) 

• ชมุชนดีมีอาชีพ ตอนสอนท าเดคพูาจ 
ขัน้พืน้ฐาน แก่กลุม่แม่บ้าน อบต.บางโฉลง 

• ชมุชนดีมีอาชีพ ตอนสอนการประกอบอาหาร 

• สมาชิกชมรมเดคพูาจ 
 

• กลุม่แม่ครัวของบริษัทฯ 

• เป็นวิทยากรและผู้ ฝึกสอน 
 
• เป็นวิทยากรและผู้ ฝึกสอน 

• ชมุชนมีความรู้น าไปประกอบ
อาชีพเสริม สามารถสร้าง 
รายได้เพิ่มขึน้ 

2. SAT2 
(ระยอง) 

• พฒันาช่างเทคนิค  
(MOU วิทยาลยัเทคนิคมาบตาพดุ)  

• วิศวะกรและหวัหน้างาน 
ของบริษัทฯ 

• เป็นพ่ีเลีย้งฝึกปฏิบตังิาน 
ให้นกัศกึษาในวนัและเวลาท าการ 

• นกัศกึษาได้บรรจเุป็นพนกังาน
ของบริษัทฯ 

3.  BSK3 
(ระยอง) 

• สิง่แวดล้อมสดใส เพียงใสใ่จแยกขยะ 
    แก่ครูและนกัเรียน โรงเรียนบ้านภไูทร 

• พนกังานบริษัทฯ • เป็นวิทยากรในการอบรมและ 
ให้ความรู้เร่ืองการคดัแยกขยะ 

• สภาพแวดล้อม 
ในโรงเรียนดีขึน้ 

4.  SBM3  
(ระยอง) 

• สวนสมบรูณ์สมนุไพร แก่ครูและนกัเรียน 
โรงเรียนบ้านภไูทร 

• พนกังานบริษัทฯ • ใช้ทกัษะด้านช่างของพนกังาน 
ในการเดนิระบบน า้ประปา  

• เตรียมพืน้ท่ี ท าแปลง และปลกู 
พืชสมนุไพร 

• ครูและนกัเรียนมีความรู้ 
เร่ืองการปลกูพืชสมนุไพร 

   4.3 กำรส่งเสริมให้พนักงำนเป็นคนดี และสร้ำงคุณค่ำแก่สังคม 

จำกผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมให้พนักงำนท ำควำมดี  โดยผ่ำนกิจกรรมและโครงกำรต่ำง ๆ ข้ำงต้น ท ำให้มีกำร
สะสมชั่วโมงกำรท ำควำมดีตลอดปี 2557 ทัง้สิน้จ ำนวน 10,009 ชั่วโมง และมีพนักงำนเข้ำร่วมกำรท ำควำมดีคิดเป็นร้อยละ 
42 ของจ ำนวนพนักงำนทัง้หมด 
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GRI-G4 Index : G4-15, G4-EC7 

•  ชมรมสมบูรณ์กรุ๊ปอำสำ ท ำควำมดีเพื่อสังคม  

บริษัทฯ ส่งเส ริมกำรปลูกฝัง ศีลธรรมอันดี ให้กับ
พนักงำนอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อเป็นกำรขัดเกลำจิตใจ และ
ปฏิบัติตนอยู่ในหลักธรรมค ำสอนของพระพุทธศำสนำ  
โดยจัดให้มีพิธีท ำบุญตักบำตรในโอกำสส ำคัญต่ำงๆ 
เช่น วันขึน้ปีใหม่ วันครบรอบกำรก่อตัง้บริษัทฯ เป็นต้น 

ชมรมสมบูรณ์กรุ๊ปอำสำ เกิดจากการรวมตวัของพนกังานท่ีมีจิตอาสา เพื่อด าเนิน
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ  ได้ด าเนินงานมาอยา่งตอ่เนื่องเป็นปีที่ 14 
ปัจจบุนั มีพนกังานเข้าร่วมเป็นสมาชิกจ านวน 140 คน   ในปี 2557 ได้ด าเนินกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ จ านวน 4 กิจกรรม ดงันี ้
 
1. โครงการปรับปรุงล ารางสาธารณะ เพื่อก าจดัวชัพืชขวางคลองและล ารางสาธารณะ   
    มีพนกังานเข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน 27 คน   
    คิดเป็นชัว่โมงท าความดีเพื่อสงัคม  จ านวน  135 ชัว่โมง 
 
2. จดักิจกรรมหารายได้ เพื่อน าไปด าเนินกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เช่น ขายเสือ้การ 
    กศุลเพื่อจดักิจกรรมโบว์ลิง่การกศุล เป็นต้น 
 
3. กิจกรรมคา่ยอาสาฯ  3 วนั 2 คืน ประจ าปี ภายใต้โครงการรักบ้านเกิด ณ โรงเรียน   
   สมานมิตรมงคล จ.สระบรีุ    โดยด าเนินการปรับปรุงปรับปรุงอาคารเรียน  โต๊ะเรียน 
   เคร่ืองเลน่และสนามเด็กเลน่   เคร่ืองกรองน า้  และตู้น า้ดื่ม  และมอบอปุกรณ์การ 
   เรียน ให้แก่นกัเรียน     
   มีพนกังานและเครือขา่ยคูค้่า เข้าร่วม จ านวน 90 คน  
   คิดเป็นชัว่โมงท าความดีเพื่อสงัคม  จ านวน 2,430 ชัว่โมง 
 
4. โครงการซอ่มแซมที่อยูอ่าศยัให้กบัผู้ยากไร้ โดยร่วมกบั อบต.บางโฉลง  เพื่อพฒันา 
    คณุภาพชีวิตให้แก่ ผู้สงูอาย ุผู้พิการ และผู้ ด้อยโอกาส ให้มีความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ 
    มีพนกังานเข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน  21 คน    
    คิดเป็นชัว่โมงท าความดีเพื่อสงัคม  จ านวน 1,512 ชัว่โมง 
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•  ชมรมต ำรวจโรงงำน เพื่อเป็นโรงงำนสีขำว 

• กำรประชำสัมพันธ์โครงกำรท ำควำมดีเพื่อสังคมอย่ำงต่อเน่ือง 

บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์
โครงกำรท ำควำมดี เพื่ อสังคม และถือเ ป็นปัจจัย
ควำมส ำเร็จที่ส ำคัญในกำรส่งเสริมให้พนักงำนเกิดควำม
รับรู้ และน ำขีดควำมสำมำรถที่ มีอยู่ ในตัวเองของ
พนักงำนทุกคน มำสร้ำงให้เกิดคุณค่ำแก่สังคมและ
ชุมชน อันเป็นพลังแห่งกำรสร้ำงสรรค์ควำมดีของ 
ฅนสมบูรณ์ที่ไม่มีที่สิน้สุด  

ปี 2557 มีกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรท ำควำมดี 
เพื่อสังคมผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรทำงเดยีว จ ำนวน  
48 ครัง้และกำรสื่อสำรสองทำง จ ำนวน 19 ครัง้ 

GRI-G4 Index : G4-15  

บริษัทในกลุม่สมบรูณ์ เป็นหนึ่งในสมาคมของชมรมต ารวจโรงงาน  ที่โรงงานในจงัหวดัสมทุรปราการร่วมกนัจัดตัง้ขึน้ เมื่อปี 
พ.ศ.2550 โดยได้รับการสนบัสนนุจาก พล.ตร.ดร.สวุิระ ทรงเมตตา มีวตัถปุระสงค์ เพื่อให้พนกังานในระดบัหวัหน้างาน ของแต่
ละโรงงาน มีหน้าที่ดูแลทุกข์สขุของคนในองค์กร  ภายใต้หลกัการของโรงงานสีขาว คือโรงงานมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความ
ปลอดภยั ปลอดอาชญากรรม และยาเสพติด  ซึ่งได้ขยายผลไปยงัทุกโรงงาน ในปัจจุบนับริษัทฯ มีสมาชิกของชมรมต ารวจ
โรงงานจ านวนทัง้สิน้ 68 คน ซึง่มีเป้าหมายและหน้าที่หลกั ดงันี ้
 

• ดแูลความสงบเรียบร้อย และป้องปราม ไมใ่ห้มีอาชญากรรม ยาเสพติด และสิง่ผิดกฎหมายภายในบริเวณโรงงาน  
• ดแูลงานการจราจร ในชัว่โมงเร่งดว่น ทัง้ภายในบริเวณโรงงาน และถนนด้านหน้าบริษัทฯ 
• ร่วมปฏิบตัิงานด้านชมุชนสมัพนัธ์ และกิจกรรมตา่ง ๆ ของบริษัทฯ  ร่วมกบัชมรมสมบรูณ์กรุ๊ปอาสา 
• สนบัสนนุและร่วมกิจกรรมการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจในโครงการตา่ง ๆ  
• เข้าร่วมกิจกรรม และอ านวยความสะดวกด้านการจราจรให้กบัลกูค้า ชมุชน และสงัคม เมื่อมีกิจกรรมหรือวาระตา่ง ๆ 
 

ผลจากการปฏิบัติงานของชมรมต ารวจโรงงาน ท าให้องค์กรมีความมั่นคง เข้มแข็ง และมีมาตรฐานในการด าเนินธุรกิจ
เนื่องจากโรงงานมีบคุคลากรสีขาว กระบวนการผลิตสีขาว และผลิตภณัฑ์สีขาว สามารถส่งต่อการเป็นโรงงานสีขาวไปสูผู่้มี
สว่นได้สว่นเสยีได้อยา่งสมบรูณ์  

กำรสื่อทำงเดียว กำรสื่อสองทำง 
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5. ธุรกจิสมบูรณ์ “สร้างมูลค่า ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” 

กลุ่มสมบูรณ์  มุง่เน้นการสร้างมลูคา่ทางธุรกิจบนพืน้ฐานหลกัธรรมภิบาล 
ปรัชญาแหง่เศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มมลูคา่ทางธุรกิจด้วยนวตักรรมและ
สร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย อีกทัง้พฒันากระบวนการและ
ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมและเป็นสว่นหนึง่ในการสร้างความ
ปลอดภยัแก่ผู้ใช้ผลิตภณัฑ์ บริษัทสง่เสริมการจดัการหว่งโซธุ่รกิจอยา่งมี

ประสิทธิภาพ (Supply Chain Value) และยดึถือหลกัความพอเพียง 
เพ่ือลดคา่ใช้จา่ยและผลกระทบทางสงัคมและสิ่งแวดล้อม” 

Our approach  

and 
Share 

TRUST  BUSINESS 
VALUE to STAKEHOLDERS 

are crucial of our future 

80 

24 
345 

 ระดับความพงึพอใจ 
ของลกูคา้โดยรวม 

 ลา้นบาท มลูคา่การลงทนุในการพัฒนา 

คณุภาพชวีติการท างาน (Quality of Work Life) 16 
 บรษิทัคูค่า้ ผา่นการอบรม 

หลักสตูรตอ่ตา้นการทจุรติคอรัปชัน่กบับรษัิทฯ 

 ตนั คารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่   
ทีล่ดไดจ้ากโครงการอนุรักษ์พลงังาน 

% 



5.1 กำรก ำกับดแูลกจิกำร  

บริษัทฯ ได้ก าหนด นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance Policy)  
ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบตัิที่ดีของทัง้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังาน  ในการด าเนินงานและพฒันาองค์กรให้เติบโตอยา่งยัง่ยืน พร้อมทัง้ยกระดบั
การก ากับดแูลกิจการไปสู่แนวปฏิบตัิอนัเป็นเลิศ และสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล  
โดยมีหลกัการส าคญั  5  หมวด ดงันี ้
 
 

หมวดที่  1  สิทธิของผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนในการดูแล
กิจการและให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินกิจการมากขึน้  เช่น เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมลว่งหน้า    เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง
เลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  เป็นต้น 
 

หมวดที่  2 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน  ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่/รายยอ่ย  โดยเฉพาะนกัลงทนุสถาบนั หรือผู้ ถือหุ้นต่างชาติ   เช่น เปิดโอกาสให้
ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการเป็นการลว่งหน้า เป็นต้น  
 

หมวดที่ 3 กำรค ำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย   เพื่อให้องค์กรมีความยัง่ยืน
มากขึน้คณะกรรมการ จึงก าหนดนโยบายการพฒันาที่ยัง่ยืน   และการใช้ทรัพยากร
อยา่งคุ้มคา่ 

• นโยบำยกำรก ำกับดูแลกจิกำร  

คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ บนพืน้ฐานความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดย
ครอบคลมุความต้องการของกลุม่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุด้าน และสอดคล้อง
กบัวิถีแห่งการสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะ
น าไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน จนได้รับรางวัลเกียรติยศด้าน
บรรษัทภิบาลยอดเยี่ยม (SET Award of Honor : The Best of Good 
Governance Company) ตอ่เนื่อง 6 ปีซ้อน ตัง้แต ่ปี 2552-2557 

GRI-G4 Index : G4-16, G4-56, G4-HR3 

หมวดที่ 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส   บริษัทฯ ให้ความส าคญัในเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และ
โปร่งใส ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่ก าหนด  
 

หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร   คณะกรรมการให้ความส าคญักบันโยบายการมีสว่นร่วมของฝ่ายบริหารในการ
ก าหนดยทุธศาสตร์องค์กร    การตรวจสอบและดแูลให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งโปร่งใส  และก าหนดให้มีหน่วยงาน Compliance 
Unit  เพื่อท าหน้าที่ก ากบัการปฏิบตัิงาน เป็นต้น 

ในปี 2557  บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิที่ดีของหลกัการก ากบัดแูลกิจการ ครบทกุข้อ  เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์  
ASEAN CG Scorecard    และจดัให้มีการทดสอบความรู้ด้านการก ากบัดแูลกิจการ ส าหรับผู้บริหารระดบัสงู จ านวน 52 
คน  เพื่อมั่นใจได้ว่าผู้บริหาร มีความเข้าใจ และสามารถน าแนวปฏิบัติ ไปสู่การบริหารจัดการองค์กร ได้อย่าง แท้จริง 
สามารถดาวน์โหลด นโยบายการก ากบัดแูลกิจการได้ที่ www.satpcl.co.th/Sustain/CG.php 

31 
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GRI-G4 Index : G4-16, G4-34, G4-56 

• โครงสร้ำงกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

คณะกรรมการบริษัทฯ  มอบหมายให้  “คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ
บาล”  มีหน้าที่ทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการ   จริยธรรมธุรกิจ และ
ติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ เป็นประจ าอยา่งน้อยปีละ 
1 ครัง้    โดยได้พิจารณาแตง่ตัง้คณะท างานธรรมาภิบาล  ซึง่มีเลขานกุารบริษัท
ฯ เป็นประธานคณะท างาน  เพื่อท าหน้าที่สนบัสนุนการก ากับดูแลกิจการให้
เป็นไปตามแนวปฏิบตัิที่ดีของนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ     

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้คณะ ซึง่ 1 ใน  3  เป็นผู้มี
ความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงิน  โดยมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี 
รายชื่อและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถดเูพ่ิมเติมได้ที่รายงานประจ าปี 2557 | www.satpcl.co.th 

ในปี 2557  บริษัทฯ ยังคงร่วมกับตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยจดัการอบรมหลกัสตูร จริยธรรมกบั
ความยั่งยืนขององค์กรแก่พนักงานทุกระดับอย่าง
ตอ่เนื่อง  โดยมุ่งเน้นความตระหนกัในเร่ืองจิตส านึก
คุณภาพ และการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น มี
พนกังานเข้าร่วมทัง้สิน้ จ านวน 600 คน 

Nomination and Compensation 
Committee 

คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน 

Audit & Corporate Governance 
Committee 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

Internal Audit 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

Risk Management Policy Committee 
คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง 

Board of Director 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ 

Executive Board 
คณะกรรมการบริหาร 

President 
กรรมการผู้อ านวยการ 
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บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีคู่มือ “จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct)” เป็นลายลกัษณ์อกัษร อนัเป็นข้อพึงปฏิบตัิของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ในการด าเนินงานบนพืน้ฐานแหง่ธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้
สว่นเสยีทัง้ภายในและภายนอกองค์กร   ตลอดจนก าหนดให้มีการทบทวนและติดตามผลการปฏิบตัิงานตามคูม่ือจริยธรรมทาง
ธุรกิจอยา่งตอ่เนื่องภายใต้การก ากบัดแูล และของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  
 
 

GRI-G4 Index : G4-14, G4-16, G4-56, G4-SO4, G4-SO7 

5.3 กำรด ำเนินธุรกจิด้วยควำมเป็นธรรม 

บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ใน
การตอ่ต้านทจุริต เมื่อวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2556  
 
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เดินหน้าขยายเครือข่ายต่อต้าน
การทจุริตคอรัปชัน่กบัคูค้่าอยา่งต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ยุทธศาสตร์การยกระดับพันธมิตรคู่ค้า 3 ปี (2558-
2560) เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึน้ในห่วงโซ่ธุรกิจ 
บริษัทฯ จัดอบรมให้ความรู้ทัง้หลกัสตูรส าหรับเจ้าของ
ธุรกิจและหลกัสตูรส าหรับผู้ปฏิบตัิการ  มีคู่ค้าสนใจเข้า
ร่วม 24 บริษัท  ในจ านวนนีม้ี 11 บริษัท ได้ประกาศ
เจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทจุริตคอรัปชัน่กบับริษัทใน
กลุม่สมบรูณ์  
 
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้จดัพิธีมอบหนงัสือรับรองเข้าเป็น
แนวร่วมมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ของกลุ่ม
ของ SBG (Integrity Business Partnership of SBG) 
ให้แก่คู่ค้าจ านวน 9 บริษัท ซึ่งผ่านการประเมินตนเอง 
71 ข้อ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย   หรือ CAC   เมื่อวนัที่  18 
ธนัวาคม 2557  

หลกัสตูรส าหรับเจ้าของกิจการ 

หลกัสตูรส าหรับผู้ปฏบิตัิการ 

พิธีมอบประกาศนียบตัรแกคู่ค้่าจ านวน 9 บริษัท ที่ผ่านการประเมินตนเอง  

บริษัทในกลุม่สมบรูณ์ได้ก าหนดยทุธศาสตร์การตอ่ต้านการทจุริตคอรัปชัน่ 3 ปี 2558-2560   มีเป้าหมายยกระดบัคู่ค้า จ านวน 
136 บริษัท ที่มีมลูคา่ซือ้ขายตัง้แต ่100 ล้านบาทขึน้ไป เข้าร่วมโครงการประกาศแนวร่วมตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ของ SBG  
จากจ านวนคูค้่าทัง้หมด 2,828 บริษัท  

5.2 กำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
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GRI-G4 Index : G4-EC2, G4-EN27, G4-SO7 

ในปี 2557 เป็นปีที่ท้าทายส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ และธุรกิจชิน้สว่นรถยนต์ซึ่งมีการแข่งขนัที่รุนแรง ทัง้ในด้านต้นทุน 
ความสามารถในการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ ประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และคา่เงินบาท ปัจจยัเหลา่นีส้ง่ผล
ต่อความเช่ือมั่นของทัง้ผู้ บริโภค และลูกค้าผู้ ประกอบรถยนต์ในการตัดสินใจลงทุนอย่างมาก  บริษัทฯ ได้ใช้ เคร่ืองมือ 
การบริหารด้านตา่งๆ เพื่อบริหารจดัการความเสีย่งระยะสัน้  ระยะกลางและระยะยาว  รวมทัง้พฒันาโครงสร้างบริหารจดัการ
ความเสี่ยง คลอบคลุมตัง้แต่ระดบันโยบาย ระดบัจัดการ และระดบัปฏิบัติการในแต่ละสายงาน  และการติดตามผลการ
ด าเนินงานอยา่งตอ่เนื่อง  บริษัทฯ จึงสามารถด าเนินงานตามแผนงานบริหารความเสีย่งได้ครบถ้วน ดงันี ้ 

1. ควำมเส่ียงด้ำนเศรษฐกิจ (Economic Risk) 
 
     1.1 กลยุทธ์กำรบริหำรธุรกิจ  
จากการที่ ยอดขายรถยนต์ ปี 2557  ในประเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  บริษัทฯ ได้มุ่งหาช่องทางในการขยายตลาดและ
การผลติไปยงัต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในภมูิภาคเอเชีย เพื่อชดเชยกบัผลกระทบที่อาจเกิดขึน้     โดยมุ่งเน้นการหา
พนัธมิตรทางกลยทุธ์ (Strategic partners) ที่เข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพในการท าตลาดใหม่ ลดภาระความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต  และได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ และความเช่ียวชาญอย่างต่อเนื่อง  
ผ่านศนูย์การเรียนรู้ “Somboon Learning Academy : SLA” และพฒันาระบบการจดัการด้านต่างๆ  ให้พร้อมรับการ
ขยายตวัสูต่ลาดใหม ่เพื่อมัน่ใจวา่การด าเนินงานจะบรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย 
 
 1.2 ด้ำนกำรเงนิ 
   บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัในการบริหารสภาพคลอ่งทางการเงิน โดยได้ด าเนินธุรกิจภายใต้นโยบายทางการเงินอย่าง
ระมดัระวงั ทัง้ในสว่นอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ และการบริหารควบคมุความผนัผวนจากอตัราแลกเปลีย่น   บริษัทฯ ได้มีการท า
สญัญาซือ้ขายอตัราแลกเปลีย่นลว่งหน้า (Forward Contract) เพื่อบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึน้จากการน าเข้าเคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์จากตา่งประเทศ  นอกจากนี ้บริษัทฯ สามารถด าเนินการขอปรับราคาสินค้าตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวตัถดุิบ
และอตัราแลกเปลีย่นตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ซึง่ท าให้ลดผลกระทบที่เกิดจากการน าเข้าวตัถดุิบโดยสว่นใหญ่ 
 
 1.3 คุณภำพผลิตภณัฑ์ 
   บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัต่อการสร้างความเช่ือมั่นด้านคุณภาพตลอดกระบวนการ  ตามมาตรฐานระบบคุณภาพ 
ISO/TS 16949 จนสง่มอบผลติภณัฑ์ถึงลกูค้า มีการก าหนดเป้าหมายงานเสียที่แลกเปลี่ยนต้องเป็นศนูย์ (Zero Claims) ซึ่ง
เป็นกลยุทธ์ระดับสายงานที่พนักงานทุกคนต้องมีความรับผิดชอบและมีจิตส านึกด้านคุณภาพ รวมทัง้มีกระบวนการ
ตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอกอยา่งสม ่าเสมอ    
 
 1.4 กำรพัฒนำเทคโนโลย ี  
  บริษัทฯ ได้ก าหนดกลยทุธ์ในการวิจยัและพฒันากระบวนการและผลติภณัฑ์ที่สอดคล้องกบัแนวโน้มของเทคโนโลยีที่ต้อง
ผลิตภณัฑ์ที่มีน า้หนกัเบาส าหรับรถยนต์ประหยดัพลงั  เช่น กันโคลงชนิดกลวง (hollow stabilizer bar) และพัฒนา
กระบวนการผลิตที่อนรัุกษ์พลงังาน และลดภาวะโลกร้อน เช่น  กระบวนการม้วนสปริงด้วยระบบเย็น  (cold coil spring ) 
เป็นต้น  พร้อมกนันีไ้ด้มีการวางกลยทุธ์ด้านการขายในการสร้างความเช่ือมัน่ให้ลกูค้าเปลี่ยนมาใช้ผลิตภณัฑ์ใหม่นีท้ดแทน
ผลติภณัฑ์เดิมส าหรับรถยนต์รุ่นใหมใ่นอนาคต    

• กำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเส่ียง 

5.4 กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
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2. ควำมเส่ียงด้ำนสังคม (Social Risk) 
 
     2.1 กำรคุ้มครองผู้บริโภค  
 บริษัทฯ ได้ท าข้อตกลงกบัลกูค้าผู้ประกอบรถยนต์ เพื่อก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบที่ชดัเจน รวมถึงจดัท าประกนัภยั
ส าหรับผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบเอง และผลิตภณัฑ์ที่มีความเก่ียวข้องกบัระบบความปลอดภยัในรถยนต์ (Safety 
parts)  ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (Product Liability Law) อีกทางหนึง่ด้วย  ทัง้นีเ้พื่อจ ากดัขอบเขตของความเสียหายที่
อาจเกิดขึน้ หากมีกรณีการฟ้องร้องที่ต้องรับผิดชอบในความเสยีหายเกิดขึน้กบัผู้บริโภค 
 
  2.2 ควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมัยของพนักงำน  
 บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายและจดักิจกรรมสง่เสริม เพื่อป้องกนัความเสีย่งทางด้านความปลอดภยัทัง้ในงานและนอกงาน  
อยา่งตอ่เนื่อง อาทิเช่น การจดัอบรมหลกัสตูรด้านความปลอดภยั กิจกรรมการประเมินความเสีย่ง การค้นหาจุดเสี่ยงและขจดั
อนัตรายก่อนการเร่ิมงาน  (Completely Check Completely Find out : CCCF) กิจกรรมสร้างวฒันธรรมองค์กรด้าน 
ความปลอดภยั (Safety Culture) กิจกรรมสร้างเครือข่ายด้านความปลอดภยั (Safety Network)  กิจกรรมหยัง่รู้อนัตราย 
(KYT) และกิจกรรมกลา่วค าปฏิญญาณตน (Safety Declaration)  รวมทัง้การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะ
ฉุกเฉินต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ครอบคลมุการปฏิบตัิงานในช่วงกลางวนัและช่วง
กลางคืน เป็นต้น  ตลอดจนการจดักิจกรรมการสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยันอกงาน เช่น การรณรงค์
สวมหมวกนิรภยั ไม่ขบัรถย้อนศร ส าหรับพนกังานที่ขบัขี่จกัรยานยต์  และรณรงค์คาดเข็มขดันิรภยั และไม่โทรศพัท์ขณะขบั
ส าหรับผู้ขบัรถยนต์ เป็นต้น   ซึง่ผลลพัธ์ของการด าเนินโครงการตา่งๆ ท าให้อบุตัิเหตมุีแนวโน้มลดลง   
 
 2.3 กำรมีส่วนร่วมพัฒนำชุมชน 
 บริษัทฯ ได้จดัให้มีกิจกรรมเยี่ยมชุมชนทกุ 3 เดือน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและเน้นย า้ความห่วงใย ใส่ใจชุมชนด้านต่างๆ 
บนวิถีการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างเกือ้กูล  และพร้อมที่จะน าข้อเสนอแนะกลบัมาพิจารณาเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
รวมทัง้มีแผนงานพฒันาชมุชน  ด้านการศกึษา เช่น มอบทนุการศกึษา โครงการทวิภาคี โครงการพฒันาช่างเทคนิคกบัสถาบนั
อาชีวศกึษา  ด้านการสร้างรายได้และสง่เสริมอาชีพ เช่น โครงการชมุชนดีมีอาชีพ สอนการท าอาหาร สอนท าตระกร้าเดคพูาจ   
ด้านการพฒันาคณุภาพชีวิต  เช่น  โครงการซ่อมบ้านให้ผู้ ด้อยโอกาส  โครงการรักบ้านเกิด ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร และ
มอบอปุกรณ์การเรียน แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในจงัหวดับ้านเกิดของพนกังาน เป็นต้น  
 
 
 3. ควำมเส่ียงด้ำนสิ่งแวดล้อม (Environmental Risk) 
 
   บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดูแลและเอาใจใส่ด้านสิ่งแวดล้อม ตามระบบมาตรฐานจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  ISO14001    
มีการก าหนดนโยบายและแผนงานโครงการด้านสิง่แวดล้อม ตัง้แตก่ารลดผลกระทบที่แหลง่ก าเนิด ระหวา่งกระบวนการ  และ
การก าจดัของเสยี  ตามหลกั 3R ได้แก่  ลดการใช้ทรัพยากร (Reduce)  ใช้ซ า้อยา่งคุ้มคา่ (Reuse)  และน ากลบัมาใช้ใหมด้่วย
กระบวนการท่ีได้มาตรฐาน (Recycle)    ตลอดจนมีแผนรองรับและฟืน้ฟใูนสถานการณ์ฉกุเฉิน    
   มาตรการเฝ้าระวงัด้านสิ่งแวดล้อม เช่น  การตรวจวดัและติดตามคุณภาพอากาศ น า้เสียภายในบริษัทฯ และเฝ้าระวงั
คณุภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทัว่ไปในพืน้ท่ีชมุชนรอบโรงงาน เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง     มาตรการเชิงรุก เช่น โครงการ
อนุรักษ์พลงังาน  เพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ทางอ้อม  โดยการปรับปรุงระบบอดัอากาศไม่ให้เกิดการสญูเสีย
ระหวา่งทาง  การใช้แก๊สธรรมชาติทดแทนน า้มนัเชือ้เพลิง   การปรับปรุงคณุภาพน า้หลงับ าบดั เพื่อน ากลบัมาใช้ใหม่ในบาง
ขัน้ตอนของกระบวนการผลติ  ซึง่ด าเนินการมาอยา่งตอ่เนื่อง เป็นต้น 
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ผู้บริหารทกุระดบัของกลุม่สมบรูณ์ มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลการบริหารงานความเสี่ยง เพื่อให้มัน่ใจว่าระบบการบริหารความ
เสีย่งยงัคงมีประสทิธิผล และมีความสามารถในการบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ โดยมีแผนกบริหารความเสี่ยง 
(Risk Manager) เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน และติดตามให้มีการด าเนินงานตามระบบที่วางไว้ ทัง้นี ้โครงสร้างการ
ด าเนินงานดงักลา่ว จะมีการทบทวนหรือปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กร 
เพื่อให้การด าเนินงานตามระบบบริหารความเสีย่งกลุม่บริษัท เป็นไปอยา่งมีประสทิธิผล 
 
ในปี 2557 บริษัทฯ ยงัคงมุ่งมัน่พฒันาระบบการบริหารความเสี่ยงในองค์กร (Enterprise Risk Management) อย่างต่อเนื่อง  
โดยในปี 2557 ได้จดัตัง้คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสีย่ง (Risk Management Policy Committee) เพื่อก ากบัดแูลและ
เสนอแนะแนวทางจัดการความเสี่ยงในเชิงป้องกัน แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (Enterprise Risk 
Management Committee)  และเพื่อให้เกิดประสทิธิผลยิ่งขึน้ ในการน านโยบายความเสี่ยงไปสูก่ารปฏิบตัิทัว่ทัง้องค์กร  จึงได้
แตง่ตัง้คณะท างานบริหารความเสีย่งระดบัสายงานในแตล่ะสายงาน (Functional Risk Management Working Team) เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าสามารถป้องกันและลดผลกระทบของความเสี่ยงในสถานการณ์ต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  โดยยังคง
ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามกลยุทธ์ที่บริษัทฯ ก าหนดไว้  และสร้างความมั่นใจและความ 
พงึพอใจแก่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีของบริษัทฯ ได้อยา่งตอ่เนื่อง  

Board of Director 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ 

กจิกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง กจิกรรมกำรตรวจสอบ กจิกรรมทำงธุรกจิ 

MD 

SAT SFT BSK SBM ICP 

*FRM-ICP 

*FRM-SBM 

*FRM-BSK 

*FRM-SAT&SFT 

Risk Management Policy Committee 
คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง 

Enterprise Risk Management Committee 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัจดัการ  

Risk Management Section 
แผนกบริหารความเสี่ยง 

Audit & Corporate Governance Committee 
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

Internal Audit 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

Executive Board 
คณะกรรมกำรบริหำร 

President 
กรรมกำรผู้อ ำนวยกำร 

MD VP/ MD 

*FRM : Functional Risk Management Working Team 
            คณะท างานบริหารความเสี่ยงระดบัสายงาน 

• โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเส่ียง 
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GRI-G4 Index : G4-PR5 

5.5 กำรสร้ำงควำมผูกพนัและกำรพฒันำร่วมกับลูกค้ำ  

บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ความส าคญัในการเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของลกูค้า ซึ่งถือเป็นหวัใจส าคญัของการพฒันา
ธุรกิจ  โดยการแลกเปลีย่นสื่อสาร มีส่วนร่วมกบักิจกรรมต่างๆ ของลกูค้าอย่างสม ่าเสมอ  ตัง้แต่การรับทราบนโยบายของลกูค้า
ด้านตา่งๆ รวมถึงการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ร่วมกบัลกูค้าเพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภาพ  เพิ่มประสิทธิภาพ สมรรถนะ 
และความปลอดภยั  ค านึงถึงการใช้วตัถดุิบและกระบวนการที่ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  ด้วยต้นทนุที่แข่งขนัได้ เพื่อสร้าง
สร้างความพงึพอใจของลกูค้าสงูสดุ 

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ร่วมเข้ากิจกรรมและร่วมพฒันาในด้านตา่งๆ กบัลกูค้า ดงันี ้ 
 
1. กิจกรรมกบัชมรมความร่วมมือคู่ค้าของ บริษัท โตโยต้าฯ (Toyota Co-operation 
Club  : TCC) ซึ่งมีกลุ่มย่อยด้านต่างๆ  เช่น TCC-HRD เป็นชมรมที่มุ่งพฒันา
ศกัยภาพหวัหน้างานในกระบวนการผลิตและขยายผลอย่างต่อเนื่อง  TCC-Risk 
เป็นชมรมที่มุ่งพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ เป็นต้น  และที่
ส าคญัคือ การน าะบบบริหารการผลิตแบบโตโยต้า  (Toyota Production System : 
TPS) มาใช้พัฒนากระบวนการผลิตของบริษัทฯ  และขยายผลไปสู่คู่ค้าอย่าง
ตอ่เนื่อง  ซึง่ถือเป็นปัจจยัส าคญัที่สง่ผลให้บริษัทฯ  มีผลการด าเนินงานที่ยอดเยี่ยม  
จนได้รับรางวลั  Award of Regional Contribution 2014 จาก โตโยต้า มอเตอร์ 
คอร์ปอร์เรชัน่ (TMC) ที่ประเทศญ่ีปุ่ น 

 
2. กิจกรรม QCD Improvement ในกลุ่มคู่ค้าของ บริษัท ฮอนด้า (ประเทศไทย) 
จ ากัด   บริษัทฯ ได้รับรางวลั  QCD Award ในการประชุม All Honda Thai 
Suppliers Conference 2014 
 
3. กิจกรรม QCC  กบัชมรมผู้ผลติชิน้สว่นของมิตซูบิชิฯ  ซึ่งทางชมรมได้จดัให้มีการ
แข่งขนัโครงการปรับปรุงพฒันาด้านคุณภาพในกระบวนการผลิต  ซึ่งบริษัทฯ ได้
น าเสนอโครงการลดของเสียจากปัญหาการเจาะเยือ้งศูนย์ฯ และได้รับรางวลัรอง
ชนะเลิศอนัดบั 1 ของกลุม่  MCC-QCC Final Presentation Convention 2014 
จากบริษัท มิตซูบิชิมอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
4. กิจกรรม QA Improvement 2014 ของชมรมความร่วมมือไทยฮีโน ่ บริษัทฯ ได้รับ
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 ประเภท Group Volunteer  

 
5. กิจกรรมสานสมัพนัธ์และกิจกรรมเพื่อสงัคมร่วมกบัลกูค้า เช่น กอล์ฟการกุศล  
แรลลีก่ารกศุล แบดมินตนักระชบัมิตร เป็นต้น 
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ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ ปี 2556 ปี 2557  

1. คณุภาพ (Quality) 82% 83% 

2. การสง่มอบ (Delivery) 85% 87% 

3. การจดัการ (Management) 83% 75% 

4. นวตักรรม (Innovation) 84% 81% 

5. ราคา (Cost) 74% 73% 

 ควำมพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม 82% 80% 

• ผลส ำรวจควำมพงึพอใจของลูกค้ำ  
 

บริษัทฯ จะมีการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจ าทุกปี เพื่อ
ประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ใน 5 หวัข้อหลกั ได้แก่ คุณภาพ 
การส่งมอบ การจดัการ นวตักรรมและราคา  โดยผลการส ารวจจะน ามา
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการต่างๆ ให้ตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้าอยา่งมีประสทิธิภาพสงูที่สดุ  

ผลการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า ประจ าปี 2557 พบว่าลูกค้ามี
ความพงึพอใจในด้านคณุภาพและการสง่มอบ เพิ่มขึน้จากปี 2556  ร้อย
ละ 1 และร้อยละ 2 ตามล าดบั  ในขณะที่ในด้านการจดัการ  นวตักรรม 
และราคา ลูกค้ามีความพึงพอใจลดลง ส่งผลให้ความพึงพอใจเฉลี่ย
โดยรวมของปี 2557 ลดลงอยู่ที่ร้อยละ 80 จากปี 2556 ที่มีระดบัความ
พงึพอใจร้อยละ 82  
 
ทัง้นีใ้นปีถดัไป จึงเป็นความท้าทายและเป็นแรงผลกัดนัให้บริษัทฯ มุ่งมัน่
พฒันาและยกระดบัการตอบสนองความต้องการของลกูค้าในด้านต่างๆ 
อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อสร้างความพงึพอใจของลกูค้าให้ดียิ่งขึน้ตอ่ไป 

บริษัทฯ มีช่องทางให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียน ใน
ประเด็นข้อมลูการรักษาความลบัของลกูค้า โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ 
อี เ ม ล  ห รื อ แบบส า ร ว จ  ใ น ปี  2 5 5 7  ไ ม่ มี ก ร ณี ร้ อ ง เ รี ยน  
ในประเด็นข้อมลูของลกูค้าร่ัวไหล   
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5.6 ควำมรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

GRI-G4 Index : G4-EN33, G4-PR1, G4-PR3 

ด้วยจิตส านกึคณุภาพในทกุกระบวนการ บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัอย่างยิ่ง
กับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในเชิงป้องกัน โดยมุ่งเน้นกิจกรรม  
Do Right First และระบบป้องกันความผิดพลาด (POKA-YOKE) ใน
กระบวนการที่เป็นจุดส าคญั (Critical Process) เพื่อมุ่งสูค่วามเป็นเลิศด้าน
คณุภาพ  
  
อย่างไรก็ตาม ด้วยความห่วงใยและใสใ่จต่อลกูค้า  ผู้บริโภคในสงัคม  และ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการกระท าท่ีอาจเป็นการละเมิดหรือท าให้เสียสิทธ์ิของ
ผู้บริโภค  

บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวปฏิบตัิด้านความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค ดงันี ้
1. เคารพในสทิธิการได้รับการตอบสนองความต้องการพืน้ฐานของผู้บริโภค 
2. คุ้มครองสทิธิด้านความปลอดภยัของผู้บริโภค 
3. ไมจ่ ากดัสทิธิด้านข้อมลูขา่วสารของผู้บริโภค 
4. เคารพสทิธิในการเลอืกของผู้บริโภค 
5. เคารพสทิธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค 
6. คุ้มครองสทิธิที่จะได้รับการชดเชยของผู้บริโภค 
7. คุ้มครองสทิธิการศกึษาข้อมลูของผู้บริโภค 
8. ให้สทิธิในการอยูภ่ายใต้สภาพแวดล้อมที่สง่เสริมสขุภาพ 

ทัง้นีเ้พื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และด าเนินการตาม พรบ.ความรับผิดต่อ
ความเสียหายที่เกิดขึน้จากสินค้า   ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดท าหลกัเกณฑ์
การประเมินผลติภณัฑ์ที่มีนยัส าคญัด้านความปลอดภยั  (Safety Parts) และ
จดัล าดบัความส าคญั พิจารณาการท าประกนั  Products Liability Law : PL 
law ส าหรับผลติภณัฑ์ที่จดัเป็น High Level Safety Parts  โดยแยกตามกลุม่
ผลติภณัฑ์และลกูค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  รวมทัง้ได้จดัท าขัน้ตอน
การปฏิบตัิ (Work Instruction) เพื่อรองรับกรณีที่เกิดการเคลมและเรียกร้อง
คา่เสยีหายทัง้จากลกูค้าและผู้ใช้งานผลติภณัฑ์    
 
จากการสรุปผลการประเมินผลิตภัณฑ์ที่มีนัยส าคัญด้านความปลอดภัย  
ในปี 2557  บริษัทฯ ได้พิจารณาท าประกัน Products Liability จ านวน  
6 รายการ ได้แก่ 1. Rear Axle Shaft 2. Hub (SFT)  3. Coil Spring    
4. Caliper   5. Disc Brake  6. Drum Brake ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มี
การส ารวจและทบทวน รายการผลิตภณัฑ์ที่จ าเป็นต้องท าประกนั Products 
Liability เป็นประจ าทกุปี 
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GRI-G4 Index : G4-EN32, G4-EN33, G4-LA14, G4-LA15, G4-HR1, G4-HR3,  
G4-HR4, G4-HR5, G4-HR6, G4-HR10, G4-HR11, G4-SO9, G4-SO10 

• นโยบำยกำรปฏบัิตต่ิอคู่ค้ำ  
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบตัิตอ่คูค้่า รวมถึงเจ้าหนี ้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนที่
เป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย หลกีเลีย่งสถานการณ์ที่ท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏิบตัิตามพนัธสญัญา ให้ข้อมลูที่เป็น
จริง รายงานท่ีถกูต้อง โดยมีแนวปฏิบตัิ 5 ประการ ดงัตอ่ไปนี ้

1. มีควำมเป็นธรรม 
และเท่ำเทียม 

2. ไม่ละเมิด 
ทรัพย์สินทำงปัญญำ 

3. ต่อต้ำนกำร 
ทุจริตคอรัปชั่น 

4. สอดคล้อง 
กับกฎหมำย  

5. ส่งเสริมควำม
รับผิดชอบต่อสังคม 

เปิดโอกาสในการท าธุรกิจ
ใ ห้ กั บ ทุ ก คู่ ค้ า แ ล ะก า ร
พิ จ า รณาคัด เ ลื อ กคู่ ค้ า 
ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานควาเสมอ 
ภาคและเป็นธรรม 
 

ใ ช้สิ น ค้ าและบ ริการที่ มี
ลิ ข สิ ท ธ์ิ  สิ ท ธิบั ต ร  แล ะ
เคร่ืองหมายการค้าถูกต้อง 
และไม่สนับสนนุสินค้าหรือ
การกระท าที่เป็นการละเมิด
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

ก า ร รั บ สิ่ ง ข อ ง  ห รื อ 
ประโยชน์อ่ืนใด ต้องปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดปฏิบัติใน
คู่ มือจ ริยธรรมทางธุร กิจ
อยา่งเคร่งครัด 
 

ให้โอกาสคูค้่าที่ด าเนินธุรกิจ
ถกูต้องตากฎหมาย ปฏิบัติ
ตามระบมาตรฐาน 
คุณภ าพ   สิ่ ง แ ว ด ล้ อม 
ความปลอดภยั และอาชีว 
อ น า มั ย  แ ล ะ มี ค ว า ม
รับผิดชอบตอ่สงัคม 

สง่เสริมการด าเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของคู่ค้า และเปิดโอกาสให้
คูค้่าเข้ามามีสว่น 
ร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม
ของบริษัทฯ 

• นโยบำยกำรจัดซือ้จัดจ้ำงสีเขียว 
บริษัทฯ มีนโยบายการจดัซือ้จดัจ้างที่สอดคล้องกบันโยบายของลกูค้าของบริษัท และกฎหมายภายในประเทศ รวมทัง้กฎระเบียบและ
ข้อก าหนดในระดบัสากล   โดยได้สื่อสารให้คู่ค้ารับทราบในการประชุมคู่ค้าเป็นประจ าทกุปี  (Annual Supplier Meeting) รวมถึง
มาตรการตรวจสอบตามระบบควบคมุมาตรฐานในระหวา่งการด าเนินงาน  ซึง่ครอบคลมุด้านตา่งๆ ดงันี  ้

1. นโยบำยคู่ค้ำ ด้ำนสิทธิมนุษยชน 

  1.1 Conflict  Minerals  Policy 
  บริษัทฯ มีนโยบายจัดซือ้วัตถุดิบที่มีคุณภาพจากแหล่งที่น่าเ ช่ือถือ  มีการส ารวจคู่ค้า และผลักดันนโยบาย ด้าน 
สิทธิมนษุยชนให้กบัคู่ค้าที่เก่ียวข้อง และประกาศเป็นนโยบายที่ชดัเจนต่อสาธารณะ  โดยไม่ยอมรับวตัถดุิบจากแหลง่ผลิตที่มาจาก
ประเทศที่มีการละเมิดสทิธิมนษุยชนหรือมีคว ่าบาตรทางการค้าจากนานาชาติ  โดยเฉพาะแร่ธาต ุ4 ชนิด ได้แก่  ดีบกุ (Sn)  แทนทาลมั 
(Ta)  ทงัสเตน (W)  และ ทองค า (Au) ที่มาจากเหมืองแร่ในประเทศที่มีการละเมิดสทิธิมนษุยชนในทวีปแอฟริกา   

2. นโยบำยคู่ค้ำ ด้ำนสิ่งแวดล้อม อำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัย 

  2.1 สำรต้องห้ำมในวัตถุดบิ (Substance of Concerns (SOCs) Policy) 
  บริษัทฯ มีการควบคุมคุณภาพวตัถุดิบจากคู่ค้า โดยการขอใบรับรองผลิตภณัฑ์จากคู่ค้า รวมทัง้สุ่มตรวจวดัปริมาณสาร
ต้องห้าม (Substance of Concerns : SOCs) 11 ชนิด ที่จดัเป็นสารอนัตรายตอ่สขุภาพและสง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต
ในระบบนิเวศน์  ตามข้อก าหนดของลูกค้า  เช่น ตะกั่ว (Pb)  แคดเมี่ยม (Cd) ปรอท (Hg) โครเมี่ยม (Cr6+)   
แร่ใยหิน (Asbestos) เป็นต้น 

5.7 กำรบริหำรจดักำรสำยโซ่อุปทำน 
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GRI-G4 Index : G4-EN32, G4-EN33, G4-LA15, G4-HR11, G4-SO9, G4-SO10  

  2.3 กำรป้องกันและลดภำวะโลกร้อน 
  บริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมให้คูค้่า ด าเนินกิจกรรมลดภาวะโลกร้อน เช่น โครงการโรงงานปลอดโฟม ลด ละ เลิก ใช้โฟม
เป็นบรรจภุณัฑ์  รวมถึงสง่เสริมให้มีโครงการอนรัุกษ์พลงังานในโรงงานของคูค้่า  เพื่อช่วยลด CO2 ทางอ้อม เป็นต้น 

  2.2 วัตถุดบิปรำศจำกกำรปนเป้ือนสำรกัมมันตรังส ี  
 บริษัทฯ มีนโยบายการคดัเลือก จัดซือ้และจัดหาวตัถุดิบจากผู้ผลิตและผู้ จัดจ าหน่ายเหล็กที่ไม่มีการปนเปื้อนสาร
กมัมนัตรังส ีเพื่อให้มัน่ใจวา่ตลอดกระบวนการและผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ มีความปลอดภยัจากสารกมัมนัตรังสอียา่งแท้จริง 

• กำรพฒันำคู่ค้ำ 

  การพฒันาคูค้่าในปี 2557  มีการด าเนินงานท่ีส าคญั ดงันี ้

 1. ขยำยแนวร่วมต่อต้ำนกำรทจุริตคอรัปช่ัน  
  บริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้ทัง้หลกัสตูรส าหรับเจ้าของธุรกิจ และหลกัสตูรส าหรับผู้ปฏิบตัิการ  มีคู่ค้าสนใจเข้าร่วม  
24 บริษัท  ในจ านวนนีม้ี 11 บริษัท ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทจุริตคอรัปชัน่กบับริษัทในกลุม่สมบรูณ์ และมีคู่ค้า
จ านวน 9 บริษัท ที่ผา่นเกณฑ์การประเมินตนเอง 71 ข้อ ตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย   
หรือ CAC  ซึ่งบริษัทฯ ได้จดัพิธีมอบหนงัสือรับรองการเข้าเป็นแนวร่วมมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทในกลุม่
สมบรูณ์ (Integrity Business Partnership of SBG)  เมื่อวนัท่ี  18 ธนัวาคม 2557 

  3. ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR in Supply Chain) 
 บริษัทฯ ได้เชิญชวนให้คูค้่าได้มีสว่นร่วมในการท ากิจกรรมเพื่อสงัคม ซึง่ในปีนีไ้ด้จดักิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อระดมทนุ
ท ากิจกรรมเพื่อสงัคมที่ โรงเรียนสมานมิตรมงคล อ.วิหารแดง จ.สระบุรี โดยมีพนกังานและคู่ค้าเข้าร่วมทัง้สิน้ 90 คน จ านวน
ชัว่โมงท าความดีเพื่อสงัคม 1,890 ชัว่โมง 

  4. ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรยกระดับพันธมิตรคู่ค้ำ 2558-2560    
  ปี 2557  บริษัทฯ ได้มีการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมภายใต้ยทุธศาสตร์การยกระดบัพนัธมิตรคู่ค้า 2558-2560 
เพื่อสร้างความยัง่ยืนให้เกิดขึน้ในหว่งโซธุ่รกิจ โดยมีเป้าหมายหลกั 3 ประการ ได้แก่  
 

  1) มุ่งเน้นการพัฒนาคู่ค้า ในด้านการเพิ่มผลผลิตด้วยการถ่ายทอดความรู้ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota 
Production System : TPS )  ควบคู่ไปกบัการสร้างจิตส านึกคณุภาพ บนพืน้ฐานการบริหารจดัการด้วยหลกัธรรมาภิบาล  
ตอ่ต้านการทจุริตคอรัปชัน่ และความโปร่งใส  
 

 2 ) ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการวางแผนสบืทอดธุรกิจส าหรับคู่ค้าที่เป็นธุรกิจครอบครัว เพื่อสร้างความ
แข็งแกร่งและความตอ่เนื่องในการด าเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืน 

 

 3) สง่เสริมให้คูค้่ามีความรู้เร่ืองการบริหารสภาพคลอ่งในภาวะวิกฤติ เพื่อพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและลดความเสี่ยง
ในการด าเนินธุรกิจ อนัจะสง่ผลดีตอ่หว่งโซธุ่รกิจให้มีความมัน่คงและเติบโตไปพร้อมกนั 

  2. ถ่ำยทอดควำมรู้ระบบกำรผลิตแบบโตโยต้ำ (Toyota Production System : TPS)   
       บริษัทฯ ได้ถ่ายทอดความรู้ระบบการผลติแบบโตโยต้า ให้กบัคู่ค้า จ านวน 3 บริษัท  ท าให้คู่ค้าสามารถเพิ่มผลผลิตและ
ลดของเสียได้เป็นจ านวนมาก และได้น าประสบการณ์จากคู่ค้ามาถ่ายทอดและเชิญชวนคู่ค้ารายอื่นๆ ให้เข้าร่วมโครงการในปี
ถดัไป 
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GRI-G4 Index : G4-LA10, G4-LA16, G4-HR2, G4-HR9, G4-HR12 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัและเคารพในหลกัสทิธิมนษุยชน  มีการปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรม ยดึมัน่ในกฎหมายและหลกั
จริยธรรมฯ ที่ดี   โดยปราศจากการเลือกปฏิบตัิต่อการจ้างงาน  ซึ่งได้ก าหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ (code of 
conduct)  โดยมีนโยบายว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบตัิและความเสมอภาคทางโอกาส  ไม่จ ากดัเชือ้ชาติ สีผิว อาย ุเพศ ศาสนา 
สญัชาติ ภมูิหลงัของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความทพุพลภาพ มาเป็นปัจจยัในการพิจารณาและตดัสินการจ้าง
งาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก และไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล  มีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนกังาน โดยถือเป็น
ความลบั  รวมถึงการจดัสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความปลอดภยั  

บคุลากร คือหวัใจส าคญัของบริษัทฯ ที่จะขบัเคลือ่นให้องค์กรเติบโตได้อยา่งยัง่ยืน  จากวิสยัทศัน์ของบริษัทฯ ที่จะเป็นบริษัทฯ 
ที่เติบโตของอตุสาหกรรมยานยนต์ในเอเชียฯ  บริษัทฯ จึงมุน่เน้นการสร้างขีดความสามารถของพนกังาน ไปพร้อมกบัการสร้าง
ความสขุในการท างาน  โดยค านึงถึงสิทธิมนษุยชน พร้อมทัง้จดัสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภยัทัง้สขุภาพกายและใจ  
ผา่นสวสัดิการตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ที่เสริมสร้างให้พนกังานมีความผกูพนัและมีความภาคภมูิใจตอ่องค์กร  และเป็นก าลงัส าคญั
ในการขบัเคลือ่นองค์กรให้พร้อมรับการเติบโตของธุรกิจที่จะเกิดขึน้ในอนาคต 

• เคำรพหลักสิทธิมนุษยชนในกำรจ้ำงงำน 

• เสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเหน็และกำรพฒันำตนเอง 

บริษัทฯ  ได้จดัให้มีช่องทางที่พนกังานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขปรับปรุงด้านต่างๆ  หรือร้องเรียน ในกรณีที่ได้รับความไม่เป็น
ธรรม หรือแจ้งเบาะแสในประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยน หรือการกระท าที่ผิด
กฎหมาย โดยผ่านช่องทาง กิจกรรมจับเข่าคุย  การส ารวจความคิดเห็นและความ
ต้องการของพนกังานผ่านแบบสอบถาม We care  เว็บไซต์ และอีเมล  เป็นต้น 
รวมถึงมีมาตรการคุ้มครองพนกังานผู้ ร้องเรียนที่เป็นระบบและให้ความยตุิธรรมกบั
ทกุฝ่าย ในปี 2557 ไมม่ีการร้องเรียนในเร่ืองสิทธิมนษุยชน   นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้
เปิดโอกาสและส่งเสริมให้พนกังานได้แสดงขีดความสามารถหรือพฒันาทกัษะใน
ด้านที่ตนเองถนัด โดยตัง้เป็นชมรมต่างๆ เช่น ชมรมสมบูรณ์กรุ๊ปอาสาฯ ชมรม
ต ารวจโรงงาน ชมรมกอล์ฟ ชมรมแบดมินตนั  ชมรมฟุตบอล  ชมรมเดคพูาจ ชมรม
ดนตรี เป็นต้น 

5.8 กำรปฏบิัตด้ิำนแรงงำนและสทิธิมนุษยชน 
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GRI-G4 Index : G4-EC3, G4-EC5, G4-LA2, G4-LA10, G4-LA16 

• สวัสดกิำรเพื่อคุณภำพชีวติและควำมสุขในกำรท ำงำน 

บริษัทฯ มีความเช่ือวา่ “ควำมส ำเร็จขององค์กรเร่ิมต้นที่ควำมสุขของพนักงำน”  บริษัทฯ จึงมุง่เน้นการพฒันาและปรับปรุง
สถานท่ีท างานให้เป็นพืน้ท่ีแหง่ความสขุ เปรียบเสมือนบ้านหลงัที่สองของพนกังาน   ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ด าเนินโครงการ ตาม
แนวทาง Quality of Work Life (QWL) และกิจกรรมในการดแูลพนกังานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อพฒันาสภาพแวดล้อมที่
สง่เสริมบรรยากาศการท างาน และจดัสิง่อ านวยความสะดวกต่อพนกังานในด้านต่างๆ  มีการปรับปรุงโรงอาหาร  การปรับปรุง
ไฟฟ้าแสงสวา่ง ซุ้มพกัผอ่น ลานกีฬา และกิจกรรมกีฬาสปีระจ าปี เป็นต้น  โดยใช้งบลงทนุกวา่ 16 ล้านบาท  

หมำยเหตุ : (1) เป็นไปตามเง่ือนไขระเบียบสวสัดิการพนกังาน 

• ควำมก้ำวหน้ำตำมสำยอำชีพ 

บริษัทฯ มีการจดัท าแผนกำรพัฒนำตำมสำยอำชีพ (Career Path Development Plan) และแผนกำรพัฒนำศักยภำพส่วน
บุคคล (Individual Development Plan) ที่สอดคล้องตามสายอาชีพ มีการหมนุเวียนต าแหน่งงานเพื่อเพิ่มทกัษะความรู้ และ
มอบหมายงานท่ีท้าทาย เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบตัิงานในต าแหน่งปัจจุบนัหรือตามความก้าวหน้าในสายอาชีพของแต่
ละสายงาน พร้อมทัง้มีระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานที่ชดัเจน ถกูต้อง เป็นธรรม สร้างแรงจูงใจในการท างาน  และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันทัง้องค์กร    ตลอดจนมีแผนเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรสืบทอดต ำแหน่งและกำรเกษียณอำยุ 
(Succession Plan) เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปได้อยา่งตอ่เนื่อง 

สวัสดิกำรและกิจกรรมสร้ำงควำมผูกพัน 

ด้ำนกำรเงินและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก (1) กำรออมทรัพย์ ด้ำนสุขภำพ กำรดูแลครอบครัวพนักงำน 

- เคร่ืองแบบพนกังาน 
-  รถรับ-สง่ 
- เงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวนั  ค่าท่ีพกั ค่า
โทรศพัท์มือถือ  ค่าเดินทาง 

- ทนุการศึกษาพนกังาน  และบตุรพนกังาน 
(โครงการทนุการศึกษาเพ่ือลกูพอ่) 

- ประกนัสงัคม 
- กองทนุเงินสะสมส ารองเลีย้งชีพ 
- สหกรณ์ออมทรัพย์และเงินปันผล 

 

- ตรวจสขุภาพประจ าปี  
- ประกนัสขุภาพ, ประกนัอบุติัเหต ุ
-  ชมรมกีฬา  FIT for Fun   
-  กีฬาสีประจ าปี (Sport Day)  

 

- ทนุการศึกษาบตุรพนกังาน 
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา มารดา ของ
พนกังาน 

- พาบตุรพนกังานทศันศึกษานอกสถานท่ี 
ภายใต้โครงการ “สานสมัพนัธ์ เพื่อลกูรัก” 

ด้ำนจิตใจ ด้ำนศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณีในเทศกำลส ำคัญ กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ 

- กิจกรรมวนัเกิดพนกังาน 
- ของขวญัวนัแรงงาน 
- เยี่ยมบ้านพนกังาน 

- รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา            - ท าบญุตกับาตรและเลีย้งพระ 
- ทอดกฐิน  ถวายเทียนพรรษา  
- ประเพณีรับบวั ประเพณีไหว้ศาลพอ่หลวง  

- ชมรมสมบรูณ์กรุ๊ปอาสาฯ 
- ชมรมต ารวจโรงงาน 
- โครงการพฒันาชมุชนและสงัคมด้านต่างๆ  

ด้วยพืน้ฐำนกำรเป็นธุรกิจครอบครัวและวัฒนธรรมกำรบริหำรงำนแบบพี่กับน้อง ที่มีความห่วงใยและใส่ใจใน
คุณภาพชีวิตของพนกังานทุกระดบัตัง้แต่วนัแรกที่เข้ามาท างานจนกระทัง่เกษียณอายุ  จึงเป็นสิ่งเกือ้หนุนให้ เกิดควำม
ผูกพันต่อองค์กรที่แข็งแกร่ง อยูเ่คียงคูแ่ละเติบโตไปพร้อมกบับริษัทฯ ได้อยา่งมัน่คงและยัง่ยืน 

โครงกำรทุนกำรศึกษำเพื่อลูกพ่อ เป็นโครงการท่ีสง่เสริมทนุสนบัสนนุเพื่อการศกึษาให้กบัพนกังาน และบตุรพนกังาน 
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มอบทนุการศกึษาจ านวน 98 ทนุ มลูคา่กวา่ 563,000 บาท ทัง้นี ้นบัเป็นปีที่ 15  ที่ บริษัทฯ ได้ด าเนิน
โครงการทนุการศกึษาเพื่อลกูพอ่ มาอยา่งตอ่เนื่อง 
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GRI-G4 Index : G4-LA5, G4-LA7, G4-LA8 

บริษัทในกลุม่สมบรูณ์ มุ่งมัน่ในการท างานอย่างปลอดภยัด้วยการออกแบบกระบวนการผลิตให้ปลอดภยั การตรวจสอบพืน้ที่
และเคร่ืองจกัรก่อนเร่ิมงาน  มีการอบรมให้ความรู้ และรณรงค์วฒันธรรมความปลอดภยั  เพื่อสร้างความตระหนกัและจิตส านึก
ด้านความปลอดภยัแก่พนกังานทกุระดบั  โดยมุง่เน้นตอบสนองความพึงพอใจต่อลกูค้าในนโยบายด้านความปลอดภยั พร้อม
ทัง้น านโยบายไปสูก่ารปฏิบตัิอยา่งทัว่ทัง้องค์กรและพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง 

• โครงสร้ำงคณะกรรมกำรควำมปลอดภยั 

โดยมีวตัถปุระสงค์ในการด าเนินงาน ดงันี ้
1. พฒันาบคุลากรให้มีความรู้ และทกัษะด้านความปลอดภยั โดยมุง่เน้นการมีสว่นร่วมในการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั  
2. พฒันากระบวนการผลติให้เป็นเลศิด้านความปลอดภยั มุง่เน้นความปลอดภยัเชิงรุกเพื่อลดจดุเสีย่งการเกิดอบุตัิเหต ุ
3. ตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภยัของลกูค้าและภาครัฐในการปฏิบตัิตามกฏหมาย และข้อก าหนด 

เลขำนุกำร 

ประธำนคณะกรรมกำรควำมปลอดภยับริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ 
(Chairman of Somboon Group Safety Committee) 

5.9 ควำมปลอดภยัและกำรเตรียมพร้อมรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 

คณะกรรมกำรก ำกับดูแล 
(Safety Steering Committee) 

คณะกรรมกำร 
ควำมปลอดภัย 

(Safety Working Committee) 

ผู้น ำควำมปลอดภัย 
ประจ ำโรงงำน  
(Safety Leader) 

ทมีงำนควำมปลอดภัย 
ประจ ำโรงงำน 

(Safety Representative) 

ประธำน :  
กรรมการผู้อ านวยการ (President) 
 

คณะกรรมกำร :  
รองกรรมการผู้อ านวยการ (EVP) 
และกรรมการผู้จดัการ (Managing 
Director)ของแต่ละบริษัท 
 

เลขำนุกำร : 
ผู้จดัการความปลอดภยัส านกังานกลาง 
(Corporate Safety Manager) 

แต่ละโรงงานประกอบด้วย 
ผู้จดัการโรงงาน (Plant Manager) 
 
เลขำนุกำร : 
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัระดบั
วิชาชีพ (Safety Officer 
Professional level) 

ประกอบด้วย 
ผู้จดัการแผนกผลติของแตล่ะโรงงาน 
(Production Manager) 

แต่ละโรงงานประกอบด้วย 
• หวัหน้าหน่วยงานความปลอดภยั 

(Chief of Safety Section) 
• เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัระดบับริหาร 

(Safety Officer Management level) 
• เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัระดบัวิชาชีพ 

(Safety Officer Professional level) 
• เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัระดบัหวัหน้างาน 

(Safety Officer Supervisory level) 

บทบำทหน้ำที่ :  
• ก าหนดนโยบาย  ตวัชีว้ดั และ
เป้าหมาย รวมถึงกฎระเบยีบด้านความ
ปลอดภยั 

• สนบัสนนุทรัพยากร 
• ก ากบัดแูล และติดตามผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายฯ 

บทบำทหน้ำที่ :  
• จดัท าแผนงานตามโยบายด้าน
ความปลอดภยัและด าเนินงาน
ตามแผน 

• รายงานผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการก ากบัดแูล 

• สนบัสนนุทรัพยากร 
• ก ากบัดแูล 

บทบำทหน้ำที่ :  
• เป็นผู้น าหรือแบบอยา่งท่ีดีในด้าน
ความปลอดภยัให้แก่พนกังาน 

• ตรวจสอบ แก้ไข และรายงานความ
ปลอดภยัในพืน้ท่ีท างาน  

• สนบัสนนุแผนการด าเนินงานและ
นโยบายด้านความปลอดภยั 

บทบำทหน้ำที่ :  
• ด าเนินงานตามแผนและนโยบายด้านความ
ปลอดภยัไปสู่ระดบัพนกังาน 

• ประเมนิความเส่ียง เสนอแนะแนวทางแก้ไข 
สอบสวนและรายงานอบุตัเิหตภุายในพืน้ท่ี
ท างาน และจดัให้มีการซ้อมแผนอพยพ และ
แผนผจญอคัคีภยั 

• จดัท าคู่มอืและมาตรฐานด้านความ
ปลอดภยั 

• ให้ความรู้และสง่เสริมจติส านกัด้านความ
ปลอดภยั 
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GRI-G4 Index : G4-LA7  

• โครงกำรด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยัในปี 2557 

• แนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภยั 

เพื่อให้บริษัทในกลุม่สมบรูณ์เป็นสถานประกอบการท่ีมีความปลอดภยั บริษัทฯ จึงได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานด้านความ
ปลอดภยั ส าหรับผู้บริหาร  พนกังาน  ตลอดจนผู้ รับเหมา เพื่อน าไปปฏิบตัิทัว่ทัง้องค์กร  ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดงันี ้

1. Safety Leadership  
Role Model 

2. Safety Awareness 
Team Building 

3. Good Safety System 4. Safety Network  
Share Best Practice 

Top Management มีความ
มุ่งมั่นในการต้นแบบผู้ น าความ
ปลอดภัยที่ดีและสนับสนุนการ
ป รั บ ป รุ ง แ ล ะพัฒน า ค ว า ม
ปลอดภยัอยา่งตอ่เน่ือง 
 

Building Team ให้มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการ
บริหาร และปฏิบัติบนพืน้ฐาน
จิตส านึกด้านความปลอดภยั 

Good System มีการประยกุต์น า
ระบบบริหารจดัการอาชีวอนามยั
แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
(OHSAS18001) และของลูกค้า
มาด าเนินการและจดัท าเป็นคู่มือ
ของ SBG และน าไปปฏิบตัิอย่าง
มีประสิทธิผล 

Networking  การสร้างเครือข่าย
ความปลอดภัยทัง้ภายในกลุ่ม
บริษัทและนอกกลุ่ม SBG เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ 
และเสนอความคิดสร้างสรรค์ที่ดี
เยี่ยม 

Safety Network เป็นการสร้างเครือข่ายด้านความปลอดภัย
ระหว่างโรงงาน ภายในกลุ่มสมบูรณ์  มีการเรียนรู้กระบวนการ
ผลติของโรงงานตา่งๆ  พร้อมทัง้แลกเปลีย่น Best Practice ในการ
บริหารจัดการงานด้านความปลอดภัย  ระหว่าง ประธาน
คณะกรรมการความปลอดภยัของแต่ละโรงงาน  เพื่อสามารถ
หมุนเวียนงานระหว่างกันแบบข้ามโรงงานได้ในอนาคต รวมทัง้
สามารถช่วยเหลือข้ามโรงงานได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน   โดย
หมุนเวียนเยี่ยมเยียนระหว่างโรงงาน เดือนละ 1 ครัง้  ผลการ
ด าเนินโครงการ Safety Network ในปี 2557 ผู้ เข้ารว่มมีความพึง
พอใจมากกวา่ร้อยละ 90 

Safety Declaration เป็นค าปฏิญาณตนของผู้บริหารและพนักงานที่จะคิดและจะปฏิบัติด้วยการมีจิตส านึกความปลอดภัย
ตลอดเวลาการท างาน  โดยผู้กลา่วจะต้องกระท าตนให้เป็นแบบอยา่งให้เพื่อนร่วมงานรับทราบ การกลา่วสามารถท าได้ทกุที่ เช่น การ
พดูหน้าแถว การพดูก่อนเร่ิมการประชมุ เป็นต้น  ตวัอยา่งเช่น “To be leader and role model on safety workplace : ข้ำพเจ้ำจะ
เป็นผู้น ำและเป็นแบบอย่ำงที่ดีด้ำนควำมปลอดภยัในสถำนที่ท ำงำน” 
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GRI-G4 Index : G4-LA6, G4-LA7 

• กำรเตรียมพร้อมรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 

• สรุปผลกำรด ำเนินงำนด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 

ตัวชีว้ัดด้ำนควำมปลอดภยั เป้ำหมำย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

1. อบุตัิเหตรุุนแรงถึงขัน้หยดุงานลดลงเป็น (ราย) 0 8 6 7 

2. อบุตัิเหตไุมห่ยดุงานลดลงเหลอื (ราย) ลดลง 50% 84 42 15 
3. โครงการป้องกนัอบุตัิเหตผุา่น CCCF (1) ส าเร็จตามแผนงาน 100% 100% 100% 100% 
4. โครงการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั > 90% - - 50% (2) 

หมำยเหตุ :   (1) CCCF ย่อมาจาก Completely Check Completely Find out  คือ การค้นหาและขจดัจดุอนัตรายก่อนการเร่ิมปฏิบตังิาน 
                       (2)  ด าเนินการตอ่เน่ืองในปี 2558 ตามแผนการด าเนินงาน 

โครงกำรรณรงค์ควำมปลอดภยันอกเวลำงำน บริษัทฯ มีความห่วงใยในความ
ปลอดภัยของพนักงานในช่วงที่มีการเดินทางทัง้ในเวลางานและนอกเวลางาน  
รวมถึงการเน้นรณรงค์ในช่วงวนัหยดุเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์  บริษัทฯ ได้จัด
กิจกรรมการสร้างจิตส านกึด้านการขบัขี่ปลอดภยัและวินยัจราจร  เช่น การรณรงค์
สวมหมวกนิรภยั ไม่ขบัรถย้อนศร ส าหรับพนกังานที่ขบัขี่จกัรยานยต์  และรณรงค์
คาดเข็มขดันิรภยั และไมโ่ทรศพัท์ขณะขบัส าหรับผู้ขบัรถยนต์ เป็นต้น   ซึ่งผลลพัธ์
ของการด าเนินโครงการตา่งๆ ท าให้สถิติอบุตัิเหตใุนปี 2557 มีแนวโน้มลดลง  

นอกจากนี ้ในปี 2557 บริษัทฯ ยังมีการด าเนินงานตามแผนงานและ
เป้าหมายด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องทุกปี อาทิเช่น การจัดอบรม
หลกัสตูรด้านความปลอดภยั กิจกรรมการประเมินความเสีย่ง การค้นหาจุด
เสีย่งและขจดัอนัตรายก่อนการเร่ิมงาน  (Completely Check Completely 
Find out : CCCF) กิจกรรมสร้างวฒันธรรมองค์กรด้านความปลอดภยั
(Safety Culture) เป็นต้น 

บริษัทฯ ยงัมีการรวมทัง้การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉกุเฉินต่อเหตกุารณ์ต่าง ๆ เช่น การฝึกซ้อมดบัเพลิง และ
อพยพหนีไฟ ครอบคลมุการปฏิบตัิงานในช่วงกลางวนัและช่วงกลางคืน ตลอดจนการจดัท าและทบทวนแผนรองรับสถานการณ์
ฉกุเฉินด้านแรงงาน และอบุตัิภยัน า้ทว่มเป็นประจ าทกุปี  

จากการน านโยบายอาชิวอนามยัไปสูก่ารปฏิบตัิด้วยความร่วมมือของพนกังานทัว่ทัง้องค์กร ผา่นการขบัเคลือ่นของคณะกรรมการ
ความปลอดภยัในแตล่ะโรงงาน  สามารถสรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ส าคญัด้านความปลอดภยั ได้ดงันี ้
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5.10 นวัตกรรมและกำรสร้ำงคุณค่ำร่วมอย่ำงยั่งยืน 

GRI-G4 Index : G4-EC1, G4-EN27  

ศนูย์การวิจยัและพฒันา (Research and Development Center) ของบริษัท
ในกลุม่สมบรูณ์ มีความเช่ียวชาญในการออกแบบ ทดสอบ และพฒันาวตัถดุิบ
เพื่อสนับสนุนกระบวนการและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ มุ่งเน้นการสร้าง
คุณค่าผลิตภัณฑ์ด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ตลอดจนลด
ผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   ด้วยการน า
เทคโนโลยีขัน้สงูและระบบมาตรฐานต่างๆ มาจดัการในกระบวนการวิจยัและ
พฒันาอยา่งตอ่เนื่อง   

• ลดกำรสูญเสียด้วยโปรแกรมจ ำลองกระบวนกำรหล่อ (Casting Simulation)  

บริษัทฯ ได้น าโปรแกรม Casting Simulation 
มาใช้ในการจ าลองกระบวนการหลอ่ผลิตภณัฑ์ 
ใช้เวลาในการทดลองงานก่อนผลิตจริง (pre-
mass) ลดลงร้อยละ 75 หรือจาก 4 สัปดาห์ 
เหลือเพียง 1 สปัดาห์   สามารถควบคุมไม่ให้
เกิดการสูญเสียก่อนและระหว่างการผลิต โดย
จ านวนชิน้งานเสียลดลงร้อยละ 3   และได้ผล
ผลิตสทุธิ (% Yield) เพิ่มขึน้ร้อยละ 20  รวมทัง้
ลด ต้นทุนการใ ช้ วัตถุดิบและพลัง งานใน
กระบวนการผลิต เป็นการเพิ่มศกัยภาพให้กับ
ธุรกิจโดยค านงึถึงสิง่แวดล้อมเป็นส าคญั 

• โครงกำรปรับปรุงผลิตภณัฑ์งำนหล่อ เพื่อลดกำรสึกหรอของเม็ดมีดกลึง 

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทัง้ในด้านคุณภาพและ
ต้นทุนที่แข่งขันได้   โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้ มค่า 
บริษัทฯ ได้ปรับปรุงสูตรเคมีในผลิตภณัฑ์งานหล่อที่หลากหลาย
ตามมาตรฐานที่ลูกค้าก าหนด  พร้อมทัง้ควบคุมให้ผลิตภัณฑ์มี
คุณสมบัติลดการสึกหรอของเม็ดมีดกลึงในกระบวนการกลึง  
สามารถยืดอายุเม็ดมีดกลงึให้ใช้งานได้นานขึน้ 3 เท่า ท าให้ผลิต
ชิน้งานได้ต่อเนื่องยาวนานขึน้  ลดความถ่ีในการซ่อมบ ารุง
เคร่ืองจักร ลดต้นทุนวัสดุสิน้เปลือง  เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กบักระบวนการผลติ ที่ตอบโจทย์การพฒันาทัง้ในด้านเศรษฐกิจ
และการใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่ 
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ขยำยโอกำสทำงธุรกิจด้วยกลยุทธ์กำรพัฒนำที่ยั่งยนื 
บริษัทในกลุม่สมบรูณ์ ได้เห็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เก่ียวกบั
เคร่ืองจักรกลการเกษตร โดยได้เร่ิมศึกษาตัง้แต่ปี 2556   
โดยพบว่า พืชกลุ่มพลังงาน  ได้แก่ อ้อย ปาล์ม และมัน
ส าปะหลงั ซึ่งใช้ผลิตเป็นพลงังานทดแทน  มีศกัยภาพที่จะ
เติบโตในอนาคต ด้วยความต้องการของตลาด การสง่เสริม
ของภาครัฐ รวมทัง้ปัจจัยหนุนด้านวิกฤติราคาพลงังาน  อีก
ทัง้ยงัเป็นการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทฯ  จาก
เดิมที่มุ่งเน้นการเป็นผู้ ผลิตชิน้ส่วนในภาคอุตสาหกรรม
ประกอบรถยนต์ (Original Equipment manufacturer 
:OEM  Automotive )เป็นหลกั  ซึ่งในกลุม่รถยนต์มีสญัญาณ
การเติบโตที่ชะลอตวัลง  บริษัทฯ จึงได้ขยายโอกาสทางธุรกิจ
เพิ่มเติมในกลุ่มที่ไม่ใช่ชิน้ส่วนรถยนต์ (Non Automotive) 
เพิ่มขึน้  เพื่อให้บริษัทฯ ยงัคงเติบโตและบรรลตุามเป้าหมาย  
สามารถตอบสนองผู้มีสว่นได้สว่นเสียทุกกลุม่ได้อย่างมัน่คง
และยัง่ยืน 

• สร้ำงคุณค่ำร่วมกับลูกค้ำและสังคมด้วยเคร่ืองปลูกมันส ำปะหลัง 6 ขัน้ตอน  

ครบครันด้วย 6 ขัน้ตอน ในเคร่ืองเดียว 
1. ยกร่อง   2. ตีดิน    3.หยอดปุ๋ ย   4. ตดัทอ่นพนัธุ์   
5. ปักทอ่นพนัธุ์  6. ฉีดยาคมุวชัพืช 

ประหยดัคน ลดเวลำ เพิ่มผลผลิต 
1. ประหยดัเวลา ด้วย 6 ขัน้ตอน ในเคร่ืองเดียว 
2. ใช้คนน้อย ลดต้นทนุการจ้างแรงงาน 
ไมต้่องกงัวลกบัปัญหาขาดแคลนแรงงาน 
3. ปักตรง ตาไมแ่ตก เพิ่มอตัราการรอดของต้นมนั 

คุณค่ำร่วมกับลูกค้ำในกลุ่มเคร่ืองจักรกลกำรเกษตร 
การขยายธุร กิจของบริษัทฯ มาในกลุ่มเค ร่ืองจักรกล
การเกษตรเพิ่มขึน้ เพื่อต้องการส่งเสริมให้มีการใช้งานรถ
แทรกเตอร์ในภาคเกษตรกรรมได้หลากหลายยิ่งขึน้ และจะ
ช่วยท าให้ยอดขายรถแทรกเตอร์ของลกูค้าเพิ่มสงูขึน้ เป็นการ
สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างลกูค้ากับบริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิต
ชิน้ส่วนให้กับผู้ผลิตรถแทรกเตอร์รายใหญ่ในประเทศ  ทัง้นี ้
เคร่ืองปลกูมนัส าปะหลงัของบริษัทฯ  มีให้เลอืกหลายรุ่น ตาม
ก าลงัแรงม้าที่ใช้ร่วมกบัรถแทรกเตอร์ของลกูค้าได้เป็นอยา่งดี 

คุณค่ำร่วมกับเกษตรกรและสถำบันกำรศึกษำในท้องถิ่น 
บริษัทฯ ได้ร่วมพฒันาเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการผลิตเคร่ืองปลกูมนัส าปะหลงักับกลุ่มเกษตรกร และปราชญ์
ชาวบ้าน ซึง่ถือได้วา่เป็นหุ้นสว่นทางความคิด   จนกระทัง่เกิดเป็นผลติภณัฑ์ในเชิงพาณิชย์ในปลายปี 2557 ภายใต้หน่วยงาน ฝ่าย
เคร่ืองจกัรกลการเกษตร (Somboon  Agricultural  Machinery : SAM)  และบริษัทฯ  อยู่ระหว่างด าเนินการพฒันาต่อยอดร่วมกบั
กลุม่สถาบนัการศกึษาและกลุม่เกษตรกรในภมูิภาคตา่งๆ ของประเทศ  รวมทัง้อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อขยายผลไปยงัพืชพลงังาน
ชนิดอื่นๆ อีกด้วย  ทัง้นี ้มีจดุมุง่หมายให้เกิดการพฒันาเทคโนโลยีการเกษตร เชิงพาณิชย์  เกิดการสร้างาน และการกระจายรายได้
ภายในท้องถ่ิน  มีความภาคภูมิใจในถ่ินฐานบ้านเกิด  ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างเข้มแข็ง และก่อประโยชน์สุขแก่สงัคม
โดยรวม  และยงัคาดหวงัในการมีสว่นร่วมพลกิฟืน้ให้ประเทศไทยก้าวสูอ่ตุสาหกรรมการเกษตรยคุใหมไ่ด้อยา่งมัน่คงและยัง่ยืน 

GRI-G4 Index : G4-EC-8 
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GRI-G4 Index : G4-EN8, G4-EN10 

• กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์  มีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจ โดยสอดคล้องกบักฏหมาย  นโยบายของลกูค้า และข้อก าหนดต่างๆ 
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  พฒันากระบวนการผลิตเพื่อป้องกนัและลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม  จัดการของเสียอย่างเป็นระบบ  ส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน และการลดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสูบ่รรยากาศ  พร้อมทัง้สง่เสริมการพฒันาบคุลากรให้มีความรู้และความตระหนกัด้านสิง่แวดล้อมและการอนรัุกษ์พลงังาน 
ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคม   

  บริษัทฯ ให้ความส าคญักับการใช้น า้อย่างคุ้มค่า โดยน าน า้ที่ออกจากกระบวนการผลิตและส านกังานที่ผ่านการบ าบัด  
มาปรับปรุงคณุภาพ ก่อนน ากลบัมาใช้ใหมท่ี่กระบวนการผลติบางสว่นและท่ีหอหลอ่เย็น (Cooling Tower) 

 ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงประสทิธิภาพเคร่ืองจกัร จึงท าให้สดัสว่นการใช้น า้ Treated เพิ่มขึน้ร้อยละ 4 เป็น 
ร้อยละ 13  จากเดิมร้อยละ 9 ในปี 2556  ตามภาพด้านลา่ง  อยา่งไรก็ตาม ระบบบ าบดัน า้เสยีและระบบผลติน า้ Treat ยงัคงมี
ประสทิธิภาพและสามารถผลติน า้ได้เพียงพอตอ่ความต้องการใช้น า้ในอนาคต  

    1. กำรจัดกำรทรัพยำกรน ำ้ 

 บริษัทฯ  มีมาตรการคดัแยกวสัดไุมใ่ช้แล้วตามประเภทและจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ  ก่อนสง่ให้ผู้ รับก าจดัที่ได้รับอนญุาตจาก
กรมโรงงาน น าไปฝังกลบหรือบ าบดัตามวิธีที่กฎหมายก าหนด   ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ด าเนินโครงการรีไซเคิลของเสียจาก
กระบวนการหลอ่  โดยสง่ของเสยีกลบัไปรีไซเคิลท่ีบริษัทผู้ผลติแทนการสง่ก าจดั  

 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้สง่เสริมวิธีการก าจดัขยะด้วยการน ากลบัมาใช้ใหม่แทนวิธีการฝังกลบ   ซึ่งบ่อฝังกลบขยะถือเป็น
แหลง่ที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก  ดงันัน้จึงสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจก สาเหตขุองภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง   นอกจากนี ้
ยงัช่วยลดอตัราการขยายตวัของจ านวนหลมุฝังกลบขยะในประเทศ ซึ่งเป็นปัญหาส าคญัของชุมชนที่เสี่ยงต่อการปนเปือ้นของ
มลพิษลงสูแ่หลง่น า้ และมลภาวะทางอากาศกรณีที่เกิดไฟไหม้บอ่ขยะ ซึง่กระทบตอ่สขุภาพอนามยัและวิถีชีวิตของประชาชน 

    2. กำรจัดกำรวัสดุไม่ใช้แล้วและกำกอุตสำหกรรม 

5.11 กำรจดักำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรอนุรักษ์พลังงำน 
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GRI-G4 Index : G4-EN23 

จากการที่บริษัทฯ น าหลกั  3R (Reduce Reuse Recycle) มาประยุกต์ใช้และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ท าให้ในปี 2557  
มีปริมาณขยะอนัตรายลดลงเหลอืร้อยละ 52 จากเดิมร้อยละ 78  ในปี 2556  ดงัตารางด้านลา่ง 

ตำรำงแสดงปริมำณกำกอุตสำหกรรมและวิธีกำรก ำจัด 

กำรจัดกำรของเสีย 
2555 2556 2557 

ตัน % ตัน % ตัน % 

1. ปริมำณของเสียทัง้หมด 29,884 100 28,853 100 20,347 100 

2. ปริมำณของเสียไม่อันตรำยทัง้หมด ที่น ำไปก ำจัด 4,442 15 6,368 22 9,739 48 

• โดยการฝังกลบ (Landfills) 391 9 148 2 87 1 

• โดยการน ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม ่(Recycle) 3,333 75 5,723 90 8,276 85 

• โดยวิธีอ่ืนๆ 718 16 497 8 1,375 14 

3. ปริมำณของเสียอันตรำยทัง้หมด ที่น ำไปก ำจัด 25,442 85 22,485 78 10,608 52 

• โดยการฝังกลบ (Landfills) 5,543 22 480 2 304 3 

• โดยการน ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม ่(Recycle) 19,811 78 21,583 96 9,875 93 

• โดยวิธีอ่ืนๆ 88 0 422 2 429 4 

สัดส่วนของเสีย ขยะไม่อันตรำย ต่อ ขยะอันตรำย  

สัดส่วนวิธีการก าจัดขยะไม่อันตราย โดยการน ากลับมาใช้ใหม่ ต่อ การน าไปฝังกลบ 

สัดส่วนวิธีการก าจัดขยะอันตราย โดยการน ากลับมาใช้ใหม่ ต่อ การน าไปฝังกลบ 
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GRI-G4 Index : G4-EN21, G4-EN22, G4-SO11  

• กำรป้องกันมลภำวะและเฝ้ำระวังตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

    1. คุณภำพอำกำศ 

 บริษัทฯ มีการน าก๊าซธรรมชาติมาใช้ทดแทนน า้มนัเชือ้เพลงิในกระบวนการผลิตมากขึน้ เพื่อลดมลภาวะทางอากาศที่ส าคญั 
ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์  (SOx) เป็นต้น  ควบคูไ่ปกบัการผสมผสานการใช้น า้มนัคณุภาพสงูที่
มีก ามะถนัต ่าเพื่อลดปริมาณการปลอ่ยก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์สู่บรรยากาศ พร้อมทัง้ดกัจบัฝุ่ นละอองจากกระบวนการผลิตด้วย
ระบบถุงกรอง (Bag House Filter) ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนีย้งัมีมาตรการเฝ้าระวงัตรวจวดัคณุภาพสิ่งแวดล้อมทัง้ภายใน
โรงงานและในพืน้ท่ีชมุชน  ซึง่ผลการตรวจวดัผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายทกุสถานี  ดงัตารางสรุปผลการตรวจวดัคณุภาพ
สิง่แวดล้อมข้างต้น 

ด้วยความหว่งใยและใสใ่จในการป้องกนัและลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมทัง้ภายในโรงงานและตอ่ชุมชนโดยรอบโรงงาน บริษัทฯ 
จึงมุ่ง เ น้นในการตรวจตราพื น้ที่ภายในโรงงาน รวมถึงการเยี่ยมเยียนชุมชน และการตรวจพื น้ที่ ร่วมกับผู้ น าชุมชน  
ไตรมาสละ 1 ครัง้  เพื่อส ารวจความคิดเห็นและรับข้อเสนอแนะเพื่อน ากลบัมาปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่อง โดยในปี 2557 ไม่พบประเด็น
การร้องเรียนที่มีสาเหตจุากกิจกรรมของบริษัทฯ  
 

พร้อมกันนี ้บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการเฝ้าระวงัตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทัง้ภายในโรงงานและในพืน้ที่ชุมชน  ซึ่งผลการ
ตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดล้อมด้านตา่ง ๆ ผา่นเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดเป็นเป้าหมายที่ส าคญัในการ
ด าเนินงานทกุกิจกรรมให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  ดงัตารางสรุปผลการตรวจวดัคณุภาพ
สิง่แวดล้อม ดงันี ้

ตำรำงสรุปผลกำรตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อม  

ดัชนีคุณภำพสิ่งแวดล้อม หน่วย มำตรฐำน / เป้ำหมำย 2555 2556 2557 หมำยเหตุ 
1. คุณภำพอำกำศ 
1.1 คุณภำพอำกำศจำกปล่องระบำย ภำยในโรงงำน 
   ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide : CO) ppm < 690 12.92 12.50 0.47 ข้อมลูจาก SAT1 

    ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxide of Nitrogen : NOx) ppm < 200 54.27 31.26 6.96 
   ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide : SO2 ) ppm < 60 1.00 0.01 0.51 
   ฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulates : TSP) mg/Nm3 < 400 65.44 2.56 2.50 
1.2 คุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ ในพืน้ท่ีชุมชนรอบโรงงำน 
   ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide : CO) mg/Nm3 < 34.20 0.2000 0.4575 0.5650 ข้อมลูจากการตรวจวดัในพืน้ท่ี

ชมุชนโดยรอบกลุม่โรงงาน  
ใน จ.สมทุรปราการ 
 

   ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogendioxide : NO2 ) ppm < 0.17 0.0298 0.0279 0.0192 
   ก๊าซซ ลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide : SO2 ) mg/Nm3 < 0.30 0.0020 0.0020 0.0020 
   ฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulates : TSP) mg/Nm3 < 0.33 0.0765 0.1513 0.0885 

2. คุณภำพน ำ้ 
2.1 คุณภำพน ำ้ทิง้ท่ีผ่ำนกำรบ ำบัดก่อนปล่อยออก           
   pH ณ จดุปลอ่ย  - 5.5-9.0 7.39 7.19 7.27 ข้อมลูจากกลุม่โรงงานใน  

จ.สมทุรปราการ 
 
(1)  ไมพ่บข้อมลูเน่ืองจากอยู่ใน 
ช่วงปรับปรุงระบบงาน 

   คา่อณุหภมูิ ณ จดุปลอ่ย องศาเซลเซียส < 40 29.15 29.39 30.02 
   คา่ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD5) mg/l < 20 12.50 4.00 4.00 
   คา่ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD) mg/l < 120 - (1)  72.91 41.83 
   คา่น า้มนัและไขมนัจากน า้ท่ีผา่นการบ าบดั (Grease and Oil) mg/l < 5 2.77 2.08 2.00 
   คา่โลหะหนกั สงักะสี ในน า้ทิง้ (Zn) mg/l < 5 1.54 0.82 0.80 

3. ระดับเสียง 
3.1 ภำยในโรงงำน   
   ระดบัเสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง ในบริเวณการท างาน dB(A) < 90.0 88.4 89.5 86.6 ข้อมลูจาก SAT1 

    ระดบัเสียงสงูสดุ ในบริเวณการท างาน dB(A) < 140 105.3 116.5 110.0 
3.2 ในพืน้ท่ีชุมชนรอบโรงงำน           
   ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ในพืน้ท่ีชมุชนรอบโรงงาน dB(A) < 70 61.3 56.0 56.3 ข้อมลูจาก SAT1 

    ระดบัเสียงสงูสดุ ในพืน้ท่ีชมุชนรอบโรงงาน dB(A) < 115 96.7 79.2 86.8 

4. กำรร่ัวไหลของน ำ้มันและสำรเคมี ครัง้ - 0 0 0 ข้อมลูจากทกุโรงงาน 

5. ข้อร้องเรียนด้ำนส่ิงแวดล้อมจำกภำยนอก ครัง้ - 0 0 0 ข้อมลูจากทกุโรงงาน 
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GRI-G4 Index : G4-EN22 

    2. คุณภำพน ำ้ 

บริษัทฯ มีระบบการควบคุมคุณภาพน า้ที่ปล่อยออกจากกระบวนการผลิต ด้วยระบบบ าบดัแบบเร่งการตกตะกอนด้วยเคมี   
พร้อมทัง้ติดตามเฝ้าระวงัคณุภาพน า้ทิง้ ณ จดุเสีย่ง ในกระบวนการผลติเป็นประจ าทกุเดือน  และเฝ้าระวงัตรวจวดั ทกุ 6 เดือน 
ณ จดุปลอ่ยน า้ทิง้ออกนอกโรงงาน ซึ่งผลการตรวจวดัอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายก าหนด ดงัตารางสรุปผลการตรวจวดั
คณุภาพสิง่แวดล้อมข้างต้น 

    3. กำรตรวจวัดเสียง  

บริษัทฯ ด าเนินการตรวจวดัระดบัความดงัของเสียงในพืน้ที่ปฏิบตัิงานและในพืน้ที่ชุมชนเป็นประจ าทกุ 6 เดือน โดยมีระดบั
เสยีงเป็นไปตามที่กฏหมายก าหนดทกุบริเวณที่มีการตรวจวดั ดงัตารางสรุปผลการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดล้อมข้างต้น 

• กำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนส่ิงแวดล้อมทัง้ในและนอกองค์กร 

 1. หลกัสตูรระบบมาตรฐานจดัการด้านสิง่แวดล้อม ISO14001 : 2004 ส าหรับพนกังานใหม ่  

  2. หลกัสตูรบคุลากรด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ผู้จดัการสิ่งแวดล้อม  ผู้ควบคมุมลพิษด้านน า้ อากาศ กากอตุสาหกรรม   
             และผู้ปฏิบตัิงานด้านสิง่แวดล้อมด้านน า้ อากาศ และกากอตุสาหกรรม   

 3. หลกัสตูรการจดัท าและทบทวนแผนฉกุเฉินประจ าปี  

บริษัทฯ มีการสง่เสริมความรู้และความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พนกังาน เพื่อน าไปปฏิบตัิงานได้อย่างถกูต้อง สามารถ
ป้องกนัและลดผลกระทบในกระบวนการท างาน ด้วยการจดัอบรมทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ ดงันี  ้

นอกจากนี ้ในปี 2557 บริษัทฯ ยงัได้ถ่ายทอดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมไปเผยแพร่สู่ชุมชน  ผ่านแผนพฒันาชุมชน CSR-DIW 
2014   ภายใต้โครงการ สิ่งแวดล้อมสดใส เพียงใส่ใจแยกขยะ  ณ โรงเรียนบ้านภูไทร จ .ระยอง  โดยใช้ทกัษะด้านช่างของ
พนกังาน ในการท าซุ้มคดัแยกขยะ  และอบรมความรู้ด้านการคดัแยกขยะและการลดภาวะโลกร้อน ให้แก่คณุครูและนกัเรียน 
จ านวน110 คน  และให้ทดลองคดัแยกขยะด้วยตนเอง 
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GRI-G4 Index : G4-EN3, G4-EN4, G4-EN6, G4-EN7,  
G4-EN15, G4-EN17, G4-EN19, G4-EN20 

• กำรอนุรักษ์พลังงำนและลดภำวะโลกร้อนจำกก๊ำซเรือนกระจก 

โครงกำร 
ปริมำณ CO2  (เทียบเท่ำ)  
ที่ลดได้ (ตัน CO2 ต่อปี) 

หมำยเหตุ 

1. โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทติย์(Car Park Solar Cell) 14.63 โครงกำรต่อเน่ือง 
จำกปี 2556 -2557 

2. โครงกำรใช้แสงธรรมชำติทดแทนกำรใช้หลอดไฟฟ้ำ 57.29 

3. โครงกำรปรับลดและเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้ำเพื่อลดกำรใช้พลังงำน  22.14 

4. โครงกำรเปล่ียนพัดลมอุตสำหกรรม 6.53 

5. โครงกำรลด Cycle Time ในกระบวนกำร Forging ของกำรผลิต Axle Shaft  244.03 โครงกำรปี 2557 

รวม 344.62 

บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ในการด าเนินงานด้านอนรัุกษ์พลงังานและ
ลดภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง  โดยได้ริเร่ิม
โครงการปลอดโฟม ตัง้แต่ปี 2551 และปราศจากการใช้โฟม
ภายในโรงงาน 100%  ภายในปี 2553 และด าเนินการต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน และไม่มีการจัดซือ้สารกลุ่ม CFCs, HCFCs, 
Halons, และ Methyl Bromide ซึ่งเป็นสารท าลายโอโซน ซึ่ง
สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายของลกูค้าในการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการลดภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือน
กระจก ทัง้นี ้ในภาคอตุสาหกรรม CO2 จดัเป็นก๊าซเรือนกระจกที่
มีความส าคัญที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน  ซึ่งสามารถลด CO2 
ทางอ้อม ได้จากการด าเนินโครงการอนรัุกษ์พลงังาน 

 ในปี 2557 บริษัทฯ ยังคงด าเนินงานตามแผนโครงการ
อนุรักษ์พลังงานต่อเนื่องจาก ปี 2556  จากการได้เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในสถานประกอบการ
อตุสาหกรรมในภมูิภาค ด้วยมาตรฐาน ISO 14064-1 เพื่อมุ่งสู่
การเป็นอตุสาหกรรมคาร์บอนต ่า (Low Carbon Industry)  โดยมี
โครงการอนุรักษ์พลังงานระยะต่อเนื่องจ านวน   โครงการ  
สามารถลด CO2 ได้ 100.59 ตนั CO2  ต่อปี  และในปี 2557 มี
โครงการใหม่ จ านวน 1 โครงการ  สามารถลด CO2 ได้ 244.03 
ตนั CO2  ต่อปี  รวมทัง้ 5 โครงการ สามารถลด CO2 ได้ 344.62 
ตนั CO2 ตอ่ปี 
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6. ชุมชนสมบูรณ์ “สร้างโอกาสเพ่ือสังคมที่เข้มแขง็” 

“กลุ่มสมบูรณ์ สง่เสริมการอยูร่่วมกบัชมุชนและสงัคมอยา่งมีความสขุ 
มุง่เน้นท่ีการสร้างโอกาสด้านการศกึษาและอาชีพแก่กลุม่เยาวชนและผู้ ด้อยโอกาส 

โดยเฉพาะด้านอาชีวศกึษาให้มีความรู้ พึ่งพำตนเอง มีควำมเข้มแข็ง 
สำมำรถอยู่ได้ด้วยตนเอง อีกทัง้มุง่เน้นกระบวนการท างานร่วมกบัชมุชน 
และสง่เสริมกิจกรรมตา่งๆ ของชมุชนทัง้ใกล้และไกลตามนโยบายของบริษัท 

และสอดคล้องกบัทิศทางการพฒันาของภาครัฐ เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิต 
และเศรษฐกิจของชมุชนอยา่งยัง่ยืน” 

Our approach  

10,009 

1.4 
3.9  ลา้นบาท 

ในการสรา้งโอกาสทางการศกึษาแกเ่ยาวชน 

2 
 แสนมลิลลิติร  
ปรมิาณโลหติทีบ่รจิาคใหแ้กส่ภากาชาดไทย 

ช ัว่โมง  
ท าความดเีพือ่สงัคมทัง้องคก์ร 

 แสนบาท สนับสนุนผลติภณัฑช์มุชนทอ้งถิน่ 

จากโครงการพัฒนาชมุชนใหเ้ป็นคูค่า้ของบรษัิทฯ 

to 
Opportunity 

GROWTH SOCIETY 

TOGETHER happily and living 
Our giving 



6.1 กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำแก่เยำวชน 

ชุมชนสมบูรณ์ เป็นหนึ่งในปรัชญาที่ส าคญัของการด าเนินธุรกิจ  บริษัทฯ ตระหนกัดีว่า ชุมชนเปรียบเสมือนครอบครัว  การด าเนิน
ธุ ร กิ จ จึ ง ต้ อ ง เ ติ บ โ ต อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น ไ ป พ ร้ อ ม กั บ ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ ชุ ม ช น แ ล ะ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ข อ ง สั ง ค ม 
บริษัทฯ ได้ให้การสง่เสริมและสนบัสนนุการมีสว่นร่วมในโครงการและกิจกรรมเพื่อชมุชนและสงัคมเสมอมา โดยใช้ศกัยภาพและความรู้
ในด้านต่างๆ ของพนกังานน าไปถ่ายทอดและเผยแพร่ให้ชุมชน อีกทัง้ยงั ได้ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถ่ิน สถาบนัการศึกษา  ในการ
พัฒนาโครงการต่างๆ อีกด้วย นอกจากนัน้ เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึน้ในปี 2557 มีการด าเนินการ ดังนี ้
 

• กำรสร้ำงโอกำสแก่เยำวชน โดยมีส่วนร่วมกับหน่วยงำนท้องถิ่น และสถำบันกำรศึกษำ 
• กำรเพิ่มมูลค่ำให้ชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นเครือข่ำยในห่วงโซ่ธุรกิจ 
• กำรสร้ำงโอกำสให้พนักงำนได้ช่วยเหลือชุมชน 

จากนโยบายและวิสยัทัศน์ของบริษัทฯ ที่ต้องการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
ภายใต้แนวคิด “โรงเรียนในโรงงาน” โดยเปิดกว้างส าหรับการพฒันาบคุลากร
อย่างต่อเนื่อง ทัง้บุคลากรภายในบริษัทฯ รวมถึงเปิดโอกาสให้นักเรียน 
นกัศกึษา ซึง่เป็นบคุลากรภายนอก เข้ามาศกึษา เรียนรู้ประสบการณ์จริง  ด้วย
บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มี
คณุภาพสูส่งัคม  ในปี 2557  มีนกัศึกษาจาก  11 สถาบนั เข้ารับการฝึกงาน 
สหกิจศกึษา ดงันี ้

นอกจากนี ้ยงัมีโครงการสหกิจศึกษานานาชาติ  ซึ่งบริษัทได้ให้ความส าคญักับการพฒันาแรงงานในอนาคตที่จะรองรับกับการ
แข่งขนัใน  AEC โดยขยายความร่วมมือกบัวิทยาลยัที่มีสหกิจศึกษาของต่างประเทศ เช่น จากสิงคโปร์ รับไป 2 รุ่น จ านวน 4 คน   
ญ่ีปุ่ น 1 รุ่น จ านวน 1 คน   องักฤษ 1 รุ่น จ านวน  1 คน  และจากออสเตรเลีย จะมาศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  ทัง้นี ้ยงัได้
ประโยชน์การฝึกทกัษะภาษาให้กบับคุลากรของบริษัทฯ อีกด้วย  

1. ม.เทคโนโลยีสรุนารี   
2. ม.บรูพา    
3. ม.นเรศวร   
4. ม.ทกัษิณ    
5. ม.ราชมงคลขอนแก่น   
6. ม.ราชมงคลธญับรีุ  

7. ม.กรุงเทพ   
8. ม.ศรีปทมุ   
9. ม.วลยัลกัษณ์   
10. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
11. ม.เทคโนโลยีฯ พระนครเหนือ 

โครงกำรสหกิจศึกษำ เป็นโครงการความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ที่เน้นการเรียนรู้
โดยใช้ประสบการณ์จากการท างานจริงเป็นหลกั 
หรือ Work- based learning หรือโครงงานพิเศษ 
(Project) ที่ ใ ช้ คว าม รู้ ต รงห รือสัมพัน ธ์กับ
สาขาวิชาของนักศึกษา และเป็นประโยชน์กับ
องค์กรที่ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กับสถาบัน
นัน้ๆ เป็นผลให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ
ระหวา่งบริษัทฯ และมหาวิทยาลยัอย่างต่อเนื่อง 
ปัจจุบันได้ด าเนินโครงการตัง้แต่ปี 2544  รวม
ทัง้สิน้จ านวน 12  รุ่น 

GRI-G4 Index : G4-15, G4-SO1 

• กำรมีส่วนร่วมกับหน่วยงำนท้องถิ่นและสถำบันกำรศึกษำ 
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โครงกำรทวิภำคีภำคพิเศษ เป็นโครงการในพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภายใต้ความความร่วมมือระหว่าง 
ส านัก เลขา ธิการองคมนต รี  สภาอุตสาหกรรมฯ  และส านัก
คณะกรรมการอาชีวศกึษา เร่ิมในปี 2013 มีวตัถปุระสงค์เพื่อคืนคนดีสู่
สงัคม โดยการแก้ไขปัญหาสงัคมจากการใช้ความรุนแรงของนกัเรียนที่
มีปัญหาด้านความรุนแรงและสารเสพติด เข้ามาศึกษาเรียนรู้งานใน
บริษัทฯ  ในปี 2557 มีนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 
จ านวน 3 คน และจากเทคโนโลยีสมทุรปราการ จ านวน 3 คน ภายหลงั
จากผ่านโครงการ รวมทัง้สิน้ 6 คน ทัง้หมดได้ผ่านการประเมินจาก
วิทยาลยัพร้อมส าเร็จการศกึษาและน าวฒุิที่ได้ไปศกึษาในระดบัตอ่ไป   

และยงัมีโครงการอื่นที่เปิดโอกาสให้นกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัต่าง ๆ 
ได้มีโอกาสร่วมฝึกงานกับบริษัทฯ ได้แก่ โครงการทวิภาคีภาคปกติ   
โครงการพฒันาช่างเทคนิค  โครงการนกัศึกษาฝึกงานทัว่ไป รวมทัง้สิน้ 
154 คน 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัสนบัสนนุโอกาสทางการศกึษา โดยได้มอบทนุการศึกษาแก่เด็กนกัเรียนในชุมชนที่เป็นเด็กกตญัญ ูขาดแคลน 
ทนุทรัพย์ในการเรียนอีกจ านวน 38 ทนุ เป็นเงินทัง้สิน้กวา่ 169,000 บาท 

GRI-G4 Index : G4-15, G4-SO1 
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6.2 กำรมีส่วนร่วมของพนักงำนในกำรพฒันำชุมชนและสงัคม 

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ด าเนินงานท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมอยา่งตอ่เนื่อง ด้วยตระหนกัวา่เป็นหน้าที่ของบริษัทฯ ที่จะต้องพงึมีตอ่ชมุชน ซึง่เป็นผู้ที่มี
สว่นได้เสียที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ ในการด าเนินธุรกิจ โดยการให้การสนบัสนนุงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ าทกุปี และเพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกและการมีสว่นร่วมจากพนกังาน  บริษัทฯ ยงัสง่เสริมให้พนกังานได้มีโอกาสร่วมก าหนด
รูปแบบการท ากิจกรรม CSR เพื่อสร้างให้เกิดความรู้สกึในการเป็นเจ้าของโครงการ และร่วมผลกัดนัให้โครงการและกิจกรรมเพื่อสงัคมต่างๆ 
ประสบผลส าเร็จ   ด้วยการร่วมแรงร่วมใจจากพนกังานทกุระดบั ในปีที่ผา่นมา  มีโครงการท่ีส าคญัดงันี  ้

โครงกำรซ่อมแซมที่อยู่อำศัยให้กับประชำชน 
เป็นความร่วมมือระหวา่งบริษัทฯ กบัอบต.บางโฉลง โดยการปรับปรุงและซอ่มแซมบ้าน
ให้กบัผู้สงูอาย ุ ผู้พิการ ผู้ ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ เพื่อให้ผู้อยูอ่าศยัมีความปลอดภยั 
และความมัน่คง  โดยทางบริษัทฯ ได้สง่ตวัแทนพนกังานและสมาชิกชมรมสมบรูณ์กรุ๊ป
อาสาฯ เข้าร่วมด าเนินการ  โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้สนบัสนนุให้พนกังานเข้าร่วม
จ านวน 210 คน คิดเป็นจ านวนชัว่โมงท าความดีเพื่อสงัคม 1,680 ชัว่โมง  ซอ่มแซม
บ้านให้ชมุชน ทัง้สิน้ 7 หลงั  ดงันี ้
1. วนัท่ี 13 กนัยายน 2557 บ้านคณุจินตนา สายบวั : เปลีย่นผนงับ้าน 
2. วนัท่ี 17 ตลุาคม 2557 บ้านคณุสภุาพร เทศรุ่งเรือง : เปลีย่นผนงับ้าน 
3. วนัท่ี 17 ตลุาคม 2557 บ้านคณุบงัอร แซโ่หงว : เปลีย่นหลงัคาที่ร่ัว 
4. วนัท่ี 17 ตลุาคม 2557 บ้านคณุเจียม ทะสะโส : กัน้กนัสาดด้านข้างบ้าน 
5. วนัท่ี 17 ตลุาคม 2557 บ้านคณุนวลจนัทร์ ค าภู ่: ปพุืน้แผน่คอนกรีตส าเร็จในบ้าน 
6. วนัท่ี 21 ตลุาคม 2557 บ้านคณุประนอม วารุฌประภา : ซอ่มบนัไดและกัน้ผนงับ้าน 
7. วนัท่ี 31 ตลุาคม 2557 บ้านคณุอาทิตย์ ศรีเสนห์่ : ท าห้องน า้ใหม ่มงุหลงัคาห้องครัว 

โครงกำรรักบ้ำนเกิด 
มีวตัถปุระสงค์เพื่อสง่เสริมให้พนกังานมีส านกึรักบ้านเกิดด้วยการมีสว่นร่วมในการ
พฒันาถ่ินฐานของตนเอง โดยการเข้าไปซอ่มและสร้าง สิง่ที่ช ารุดหรือขาดแคลนให้
สมบูรณ์ยิ่งขึน้  นอกจากกิจกรรมซ่อมสร้างแล้ว ยังเน้นในเร่ืองการพัฒนาด้าน
สาธารณปูโภค  โดยมีกรอบแนวคิด  3 น า้ ได้แก่ 1. น า้ดื่มน า้ใช้ เพียงพอไม่ร่ัวไหล  
2. น า้แปรงฟันและล้างมือ 3. ห้องน า้ถกูสขุลกัษณะ  เพื่อเป็นการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตของชมุชนให้มีสขุภาวะที่ดี  
 
ในปี 2557 โรงเรียนที่ได้รับพิจารณา คือโรงเรียนสมานมิตรมงคล อ.วิหารแดง  
จ.สระบรีุ โดยมีพนกังานและคู่ค้าเข้าร่วมทัง้สิน้ 90 คน จ านวนชัว่โมงท าความดี
เพื่อสงัคม 1,890 ชัว่โมง ใช้งบประมาณในการพฒันาทัง้สิน้ 209,817 บาท 

GRI-G4 Index : G4-15, G4-EC7, G4-SO1 
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6.3 กำรเพิ่มมูลค่ำให้ชุมชนเพื่อให้เป็นเครือข่ำยในห่วงโซ่ธุรกจิ 

GRI-G4 Index : G4-15, G4-EC8, G4-EC9, G4-SO1 

• ส่งเสริมคนเก่ง ให้เป็นสู่คนดี สร้ำงคุณค่ำแก่ชุมชน  
บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาอาชีพชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
สง่เสริมให้พนกังานที่มีศกัยภาพ น าความรู้และทกัษะที่มีมาถ่ายทอดให้แก่ชุมชน  
เพื่อน าไปประกอบเป็นอาชีพเสริม  สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์     สร้าง
ภูมิคุ้ มกันต่อตนเองและสงัคม  อีกทัง้ยังสามารถขยายผลสู่เครือข่ายภาคสงัคม 
ภาคธุรกิจ และหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องมาเป็นส่วนหนึ่งในการพฒันาอย่าง
เหมาะสม  อนัเป็นกระบวนการสร้างความเข้มแข็งและความยัง่ยืนของชุมชนใน
ระยะยาว 
 
 
• เพิ่มมูลค่ำให้ผลิตภณัฑ์ท้องถิ่น 
บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ อบต. บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จดัหลกัสตูรส่ง
สร้างอาชีพให้กับชุมชน โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มสตรี แม่บ้านที่ไม่มี
รายได้  จึงได้จดัหลกัสตูรการอบรม กำรสอนเดคูพำจขัน้พืน้ฐำน ซึง่เป็นหลกัสตูร
ที่น าเอาศักยภาพของพนักงานที่ได้เรียนรู้จากชมรมเดคูพาจภายในบริษัทฯ มา
ถ่ายทอดให้แก่ชมุชน ทัง้นีช้มุชนบางโฉลงมีพืน้ฐานอาชีพในการสานตะกร้าอยู่แล้ว 
จึงเป็นการต่อยอด ให้กบัผลิตภณัฑ์ในท้องถ่ินที่มีอยู่ สร้างมลูค่าเพิ่มให้เกิดรายได้
และอาชีพเสริมให้กับกลุ่มสตรีในชุมชน มีผู้ เข้าร่วมอบรม จ านวน 35 คน และ
หลงัจากการอบรม ชุมชนได้น าความรู้ไปสร้างสรรผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย 
รวมทัง้ได้พฒันาต่อยอดจากงานสานเป็นงานไม้ โดยใช้ลวดลายบนกระดาษสร้าง
ความสวยงามให้กบัสิง่ของตา่งๆ เพื่อเพิ่มมลูคา่ในการจ าหนา่ยให้สงูขึน้  
 
 
• จำกเพื่อนบ้ำนสู่คู่ ค้ำท้องถิ่น 
บริษัทฯ มีการสนับสนุนให้ชุมชนเป็นคู่ค้าท้องถ่ิน   โดยบริษัทฯ เป็นผู้ จัดจ้างให้
ชุมชนท าตะกร้าเดคพูาจส าหรับใสข่องขวญัปีใหม่  ในปี 2557 บริษัทฯ ได้อดุหนุน
ตะกร้าเดคพูาจจากชมุชนบางโฉลง  ด้วยงบประมาณกวา่ 2 แสนบาท  
 
 
• รวมกลุ่มสร้ำงควำมเข้มแข็งและพัฒนำอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อควำมยั่งยนื 
บริษัทฯ ได้สนบัสนนุการจดัตัง้กลุม่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งยิ่งขึน้   โดย
เป็นที่ปรึกษาในการจดัตัง้กลุม่สง่เสริมอาชีพ  ให้ค าแนะน าในการหาช่องทางการจดั
จ าหน่าย  สอนการท าบญัชีรายรับรายจ่าย และสอนเดคูพาจเทคนิคอื่นๆ เพิ่มเติม 
เพื่อให้ผลติภณัฑ์มีความหลากหลายและน่าสนใจมากขึน้   นอกจากนี ้ผู้ที่ผ่านการ
อบรมจากบริษัทฯ ได้น าความรู้ที่ได้ไปไปต่อยอดและสอนสมาชิกคนอื่นได้ด้วย
ตนเอง ปัจจุบันกลุ่มชุมชนเดคูพาจ มีสมาชิกจ านวน 20 คน และได้รับการจด
ทะเบียนผู้ประกอบการ OTOP อย่างเป็นทางการ และยังสามารถสร้างรายได้ที่
เพิ่มขึน้ประมาณเดือนละ 8,000 บาท ตอ่คนตอ่เดือน 
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6.4 ร่วมเป็นเครือข่ำยกบัหน่วยงำนภำครัฐ 

• กรมโรงงำนอุตสำหกรรม บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ CSR-DIW Network ซึ่ง
มุ่งเน้นความร่วมมือ โดยใช้ศกัยภาพภายในองค์กรของผู้ประกอบการอตุสาหกรรม   ในการ
แลกเปลีย่นการเรียนรู้ และด าเนินกิจกรรมพฒันาชุมชน และมีความรับผิดชอบต่อสงัคมด้วย
กระบวนการท่ีมีมาตรฐานและพฒันาอย่างต่อเนื่อง   รวมทัง้สร้างความเข้มแข็งอนัจะน าไปสู่
การพฒันาอยา่งยัง่ยืนระหวา่งภาคอตุสาหกรรมและชมุชน  ในปี 2557 บริษัทในกลุม่สมบรูณ์
ได้รับรางวลัเกียรติยศความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมต่อสงัคม 2557 (CSR-
DIW 2014) จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม ดงันี ้

GRI-G4 Index : G4-15, G4-SO1 

บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีของคนในชุมชน 
หน่วยงานราชการสว่นท้องถ่ิน  เช่น  ประเพณีนมสัการ ศาลกรมหลวงคงแพชร 
ประเพณีรับบวั    นอกจากนัน้ยงัมีประเพณีสงกรานต์ ทอดกฐิน เป็นต้น ทัง้นีเ้พื่อ
เป็นการสบืสานประเพณีไทยให้คงไว้สบืตอ่ไป 

6.5 ร่วมสืบสำนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

• สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย เพื่อเป็นการแสวงหาโอกาสในการสร้างเครือขา่ยและแลกเปลีย่น เป็นท่ีพบปะพดูจาหารือ
ประเด็นและข้อห่วงใยในระดบัภมูิภาค รวมทัง้สนบัสนนุและเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การรับหลกัการปฏิบตัิด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมที่เป็นบรรทดัฐานสากล ตลอดจนการเป็น
แหลง่รวมข้อมลูที่เข้าถึงได้ง่ายแก่มวลสมาชิกและผู้ที่เก่ียวข้องในภมูิภาค  

• หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ บริษัทฯ ได้มีสว่นร่วมในการขบัเคลื่อน และพฒันาการศึกษาให้
เป็นไปตามนโยบายของประเทศ  เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสทางการศึกษา สามารถเข้าถึง
กระบวนการเรียนรู้และพฒันาตนเองได้อยา่งเทา่เทียม   บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการใน
หนว่ยงานด้านการศกึษาตา่ง ๆ ดงันี ้
1. คณะกรรมการสภาสถาบนัการอาชีวศกึษา ภาคกลาง เขต 3 
2. คณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัสมทุรปราการ เขต 2 
3. คณะกรรมการวิทยาลยัสารพดัช่างสมทุรปราการ 

รำงวัล CSR-DIW Continuous Awards 2014 

1. บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (SAT1) 
2. บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) สาขาระยอง (SAT2) 
3. บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั ส านกังานใหญ่ (BSK1,2) 

รำงวัล CSR-DIW Beginner Awards 2014 

1. บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั  สาขาระยอง (BSK 3) 
2. บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียว จ ากดั สาขาระยอง (SBM 3) 
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GRI-G4 Index : G4-LA9, G4-LA10 

7. สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
ฅนสมบรูณ์ 

1. กำรพัฒนำบุคลำกร 
 

• บริษัทฯ ได้สง่เสริมให้พนกังานเป็นคนเก่งและคนดี ด้วยการพฒันาศกัยภาพบคุลากรด้วยงบประมาณ 6.6 ล้านบาท  
 

• จดัหลกัสตูรการฝึกอบรมและเรียนรู้ภายในบริษัทกวา่ 30 หลกัสตูร   แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ 
 1. หลกัสตูรเพื่อพฒันาให้พนกังานเป็นคนเก่ง เช่น  โครงการ Action Learning Project โครงการ Pre-operation เป็นต้น  
 2. หลกัสตูรเพื่อพฒันาพนกังานให้เป็นคนดี เช่น หลกัสตูรจริยธรรมกบัความยัง่ยืนขององค์กร เป็นต้น  
 

• ในปี 2557 พนกังานทัง้บริษัทฯ มีจ านวนชัว่โมงการอบรมโดยเฉลีย่ 9  ชัว่โมง ตอ่คน ตอ่ปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

2. กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรสู่ควำมย่ังยืน 
 

• บริษัทฯ ได้จดักิจกรรม “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ฅนสมบรูณ์” เพื่อให้พนกังานเกิดความเข้าใจวฒันธรรมองค์กร อนัเป็นรากฐาน 
ส าคญัของการพฒันาที่ยัง่ยืน  และน าไปปรับใช้ให้เกิดพฤติกรรมในทิศทางเดียวกนัทัง้องค์กร มีพนกังานเข้าร่วม ร้อยละ 
100 ของพนกังานทัง้หมด   
 

• มีการสือ่สารวฒันธรรมองค์กรผา่นช่องทางการสือ่สารทางเดียว จ านวน 45 ครัง้ และผา่นช่องทางการสือ่สารสองทาง 
จ านวน 120 ครัง้  ผา่นกิจกรรมจบัเขา่คยุ การประชมุ  เป็นต้น   

 

3. กำรส่งเสริมให้พนักงำนเป็นคนดีและสร้ำงคุณค่ำแก่สังคม 
 

•  พนกังานเข้าร่วมด าเนินงานตามแผนงานพฒันาชมุชน ภายใต้โครงการ CSR-DIW  Awards 2014 ของกรมโรงงานฯ   
จ านวน  4 โครงการ และเข้าร่วมกิจกรรมท าความดีเพื่อสงัคม ของชมรมสมบรูณ์กรุ๊ปอาสาฯ จ านวน  4 กิจกรรม  
 

•  ในปี 2557 พนกังานทัง้บริษัทฯ มีจ านวนชัว่โมงท าความดีเพื่อสงัคมสว่นบคุคล (Individual Social Responsibility : ISR)
โดยเฉลีย่ 3.3 ชัว่โมง ตอ่คนตอ่ปี   

จ ำนวนพนักงำนและจ ำนวนชั่วโมงกำรอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี แยกตำมเพศและระดับพนักงำน 

ระดับพนักงำน 

ชำย หญิง รวม 

จ ำนวน 
(คน) 

ช่ัวโมงกำรอบรม 
เฉล่ียต่อคน 

จ ำนวน 
(คน) 

ช่ัวโมงกำรอบรม 
เฉล่ียต่อคน 

จ ำนวน 
(คน) 

ช่ัวโมงกำรอบรม 
เฉล่ียต่อคน 

ผู้บริหำรระดับสูง 7 12.75 1 1.82 8 14.57 

ผู้ ช่วยผู้จัดกำรขึน้ไป 34 39.17 1 1.15 35 40.32 

ผู้จัดกำรแผนก 66 16.78 14 3.56 80 20.34 

หวัหน้ำงำนและระดับปฏิบัติกำร 2,454 7.11 437 1.14  2,891  8.25 

   รวมพนักงำนทุกระดับ 2,561  7.6 453  1.35 3,014  8.95 
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สรุปผลกำรด ำเนินงำนธุรกิจสมบูรณ์ 

GRI-G4 Index : G4-EC1, G4-SO5 

ธุรกจิสมบรูณ์ 
ด้ำนเศรษฐกิจ 2555 2556 2557 

กำรสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ (งบกำรเงนิรวม ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม) 

ข้อมูลเก่ียวกับหุ้นสำมัญ 

ราคาพาร์ตอ่หุ้น (บาท)  1.00 1.00 1.00 

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท) (1)  9.76 11.47 12.27 

ก าไรตอ่หุ้น (บาท) (1)  1.89 2.27 1.53 

ผลกำรด ำเนินงำน (พันบำท) 

รายได้จากการขาย 9,409,555 8,973,395 8,083,985 

รายได้รวม 9,590,423 9,317,965 8,178,659 

ก าไรสทุธิ 803,530 966,099 649,835 

ข้อมูลเก่ียวกับงบดุล (พันบำท) 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 3,163,839 3,003,876 3,109,884 

สนิทรัพย์รวม 9,420,677 9,922,777 9,813,783 

หนีส้นิหมนุเวียน 2,550,914 2,192,336 2,185,409 

หนีส้นิรวม 5,271,594 5,050,067 4,596,307 

ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 339,923 424,946 425,194 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 4,149,083 4,872,709 5,217,477 

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ 

ผลตอบแทนตอ่สว่นผู้ ถือหุ้น (%) 21.01% 21.42% 12.88% 

ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) 27.25% 28.61% 23.79% 

ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 9.15% 9.99% 6.59% 

ก าไรขัน้ต้น (%) 15.77% 17.49% 17.53% 

อตัราสว่นสนิทรัพย์หมนุเวียนตอ่หนีส้ินหมุนเวียน (เทา่) 1.24 1.37 1.42 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งต่อหนีส้ิน (เทา่) 0.94 1.05 1.10 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.27 1.04 0.88 

จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ 

จ านวนข้อร้องเรียนจากการละเมิดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
ท่ีเข้าสูร่ะบบร้องเรียนของบริษัท (กรณี) 

1 1 2 

กรณีการละเมิดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจท่ีตรวจสอบแล้วเป็นความจริง (กรณี) 1 1 2 

หมำยเหตุ :    
(1) ในปี 2557 ใช้จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัจ านวน 425.155 ล้านหุ้น 
    ในปี 2556 ใช้จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัจ านวน 424.933 ล้านหุ้น 
    ในปี 2555 ใช้จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัจ านวน 424.912 ล้านหุ้น 
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GRI-G4 Index : G4-10, G4-LA1, G4-LA3, G4-LA5, G4-LA6 

หมำยเหตุ :    
(1) รวมพนกังานสญัญาจ้างและผู้ รับเหมา (sub contractor)  
(2) ไมร่วมพนกังานสญัญาจ้างและผู้ รับเหมา (sub contractor) 
(3)  ในปี 2555 ยงัไมมี่การเก็บข้อมลูในประเด็นนี ้
(4) CCCF ยอ่มาจาก Completely Check Completely Find out  คือ กิจกรรมการค้นหาและขจดัจดุอนัตรายในบริเวณพืน้ทีก่ารท างาน 
(5)  ด าเนินการตอ่เน่ืองในปี 2558 ตามแผนการด าเนินงาน 

ด้ำนทรัพยำกรบุคคล 2555 2556 2557 

จ ำนวนพนักงำนทัง้หมด (1) (คน) 3,220 3,176 3,014 

• ชาย 2,715 2,685 2,561 

• หญิง 505 491 453 

จ ำนวนพนักงำน แบ่งตำมสถำนท่ีท ำงำน (1) (คน) 

• สมทุรปราการ 1,601 1,431 1,250 

• ระยอง 1,619 1,745 1,764 

พนักงำนใหม่ทัง้หมด (2) (คน) 76 46 14 

พนักงำนท่ีลำออกจำกองค์กรทัง้หมด (1) (คน) 820 563 509 

• พนกังานท่ีลาออก มีอายนุ้อยกว่า 30 ปี 569 382 317 

• พนกังานท่ีลาออก มีอายตุัง้แต ่30 ปี ขึน้ไป 251 181 192 

• อตัราการลาออกจากองค์กร (% ของพนกังานทัง้หมด) 26.7% 17.5% 16.9% 

กำรลำคลอดบุตร (2) (คน) 

• พนกังานท่ีลาคลอดบตุร 31 35 28 

• พนกังานท่ีกลบัมาท างานหลงัจากคลอดบตุร 22 28 28 

• อตัราการกลบัมาท างานหลงัจากคลอดบตุร (%) 71% 80% 100% 

กำรดูแลพนักงำนและสวัสดกิำร 

งบประมาณโครงการพฒันาคณุภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life ) (ล้านบาท) -(3)  11 16 

ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร 

ดชันีความพงึพอใจของลกูค้าโดยรวม 80% 82% 80% 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสำยโซ่อุปทำน 

จ านวนคูค้่าท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้ระบบการผลติแบบโตโยต้า (TPS)  จากบริษัทฯ - - 3 

จ านวนคูค้่าท่ีผ่านหลกัสตูรอบรมตอ่ต้านการทจุริตคอรัปชัน่กบับริษัทฯ - - 24 

จ านวนคูค้่าท่ีประกาศแนวร่วมตอ่ต้านการทจุริตคอรัปชัน่กบับริษัทฯ - - 11 

จ านวนคูค้่าท่ีผ่านการประเมินตนเอง 71 ข้อ ตามหลกัเกณฑ์ 
ของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทย   

- - 9 

ด้ำนควำมปลอดภัย 

อบุติัเหตรุุนแรงถึงขัน้หยดุงานลดลงเป็น (ราย) 8 6 7 

อบุติัเหตไุมห่ยดุงานลดลงเหลือ (ราย) 84 42 15 

โครงการป้องกนัอบุติัเหตผุ่านกิจกรรม CCCF (4)  ส าเร็จตามแผนงาน (%) 100% 100% 100% 

โครงการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั ส าเร็จตามแผนงาน (%) - - 50% (5)  
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ด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรใช้ทรัพยำกร หน่วย มำตรฐำน 2555 2556 2557 หมำยเหตุ 

1.ปริมำณวัตถุดบิที่ใช้ในกำรผลิต 

วตัถดิุบหลกัทัง้หมด (เหลก็แผ่น, เหลก็เส้น เป็นต้น)  ตนั -     67,585.08      57,757.39      46,879.81  ข้อมลูจาก SAT1,2 
BSK1,2,3 และ SBM1,2 

วตัถดิุบหลกั ประเภท Recycle จากภายนอก  
(เช่น เหลก็อดัก้อนจากโรงประกอบรถยนต์ เป็นต้น)  

ตนั -      7,601.31       4,686.03       2,002.77  

% เทียบกบัวตัถดิุบหลกัทัง้หมด  - 11.25% 8.11% 4.27% 

วตัถดิุบหลกัประเภท Recycle ภายในกลุม่บริษัทฯ ตนั -     26,879.72      24,853.74      17,405.95  

% เทียบกบัวตัถดิุบหลกัทัง้หมด  - 39.77% 43.03% 37.13% 

วตัถดิุบประเภทสว่นผสมเคมีอื่นๆ โดยรวมทัง้หมด  ตนั -         607.93          695.70          524.75  

2. กำรบริโภคพลังงำนไฟฟ้ำและเชือ้เพลิง 

2.1 กำรใช้พลังงำนรวมทุกชนิด กิกะจลู - 874,139 851,969 745,929 ข้อมลูจากทกุโรงงาน 

2.2 พลังงำนรวมจำกกำรใช้เชือ้เพลิงทุกชนิด กิกะจลู - 271,913  259,120 237,404 

% เทียบกบัพลงังานรวมทกุชนิด - 31.11% 30.41% 31.83% 

      พลงังานจากน า้มนัเตาทกุชนิด กิกะจลู - 113,706          93,801          90,496  

      พลงังานจากแก๊ส LPG  กิกะจลู - 113,802          97,291          52,886  

      พลงังานจากก๊าซธรรมชาติ  กิกะจลู - 44,405          68,028          94,023  

2.3 พลังงำนไฟฟ้ำที่ซือ้เข้ำมำใช้  กิกะจลู -  602,133   592,755   508,430  

% เทียบกบัพลงังานรวมทกุชนิด - 68.88% 69.57% 68.16% 

2.4 พลังงำนไฟฟ้ำหมุนเวียนที่ผลิตใช้เอง กิกะจลู - 92.83 94.59 94.59 

% เทียบกบัพลงังานรวมทกุชนิด - 0.01% 0.01% 0.01% 

2.5 พลังงำนรวมที่ใช้ต่อหน่วยผลิตภณัฑ์  
 

กิกะจลู 
ต่อจ านวนชิน้ผลติภณัฑ์ (พนัชิน้)  

-         106.14          111.46          107.28  
ข้อมลูจาก SAT1,2  
และ SBM2,3  

กิกะจลู 
ต่อน า้หนกัผลติภณัฑ์ (ตนั) 

-           47.30            46.98            54.26  
ข้อมลูจาก BSK1,2,3 
SBM1 และ ICP1,2  

2.6 ปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่เกิดขึน้ทัง้หมด  ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า - 115,524         112,724          97,510  ข้อมลูจากทกุโรงงาน 

2.7 ปริมำณก๊ำซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภณัฑ์ 
 

ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
ต่อจ านวนชิน้ผลติภณัฑ์ (พนัชิน้)  

-           15.47            16.15            15.78  
ข้อมลูจาก SAT1,2  
และ SBM2,3  

ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
ต่อน า้หนกัผลติภณัฑ์ (ตนั) 

-            5.71             5.70             6.36  
 ข้อมลูจาก BSK1,2,3 
SBM1 และ ICP1,2  

3. กำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม 

3.2 ปริมำณของเสียไม่อันตรำยทัง้หมดที่น ำไปก ำจดั ตนั - 4,442.48  6,368.05  9,738.71  ข้อมลูจากทกุโรงงาน 
 

   โดยการฝังกลบ (Landfills) ตนั - 390.97  148.22  87.25  

   โดยการเผาท าลาย (Incineration) ตนั - 0.00  0.00  0.00  

   โดยการใช้ซ า้ (Reuse) ตนั - 0.00  0.00  0.00  

   โดยการน ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle) ตนั - 3,333.22  5,723.00  8,276.44  

   โดยน ากลบัมาคืน (Recovery) ตนั - 0.00  0.00  0.00  

   โดยวิธีอื่นๆ  ตนั - 718.29  496.83  1,375.02  

3.3 ปริมำณของเสียอันตรำยทัง้หมดที่น ำไปก ำจดั ตนั - 25,441.83  22,484.55  10,607.90  

   โดยการฝังกลบ (Landfills) ตนั - 5,542.69  479.70  304.44  

   โดยการเผาท าลาย (Incineration) ตนั - 0.00  19.73  0.00  

   โดยการใช้ซ า้ (Reuse)  ตนั - 3.89  0.65  0.00  

   โดยการน ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle) ตนั - 19,810.98  21,583.29  9,874.68  

   โดยน ากลบัมาคืน (Recovery) ตนั - 0.00  56.87  0.00  

   โดยวิธีอื่นๆ  ตนั - 84.27  344.31  428.78  

GRI-G4 Index : G4-EN1,G4-EN2, G4-EN3,G4-EN6, G4-EN15, G4-EN23 
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ด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรใช้ทรัพยำกร หน่วย มำตรฐำน 2555 2556 2557 หมำยเหตุ 

4. อำกำศ 

4.1 คุณภำพอำกำศจำกปล่องระบำย ภำยในโรงงำน 

   ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide : CO) ppm < 690 12.92 12.50 0.47 ข้อมลูจาก SAT1 
 

   ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxide of Nitrogen : NOx) ppm < 200 54.27 31.26 6.96 

   ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide : SO2 ) ppm < 60 1.00 0.01 0.51 

   ฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulates : TSP) mg/Nm3 < 400 65.44 2.56 2.50 

4.2 คุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ ในพืน้ที่ชุมชนรอบโรงงำน 

   ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide : CO) mg/Nm3 < 34.20 0.2000 0.4575 0.5650 ข้อมลูจากการตรวจวดัใน
พืน้ท่ีชมุชนโดยรอบกลุม่
โรงงาน ใน  
จ.สมทุรปราการ 
 

   ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogendioxide : NO2 ) ppm < 0.17 0.0298 0.0279 0.0192 

   ก๊าซซ ลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide : SO2 ) mg/Nm3 < 0.30 0.0020 0.0020 0.0020 

   ฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulates : TSP) mg/Nm3 < 0.33 0.0765 0.1513 0.0885 

5. น ำ้ 

5.1 ปริมำณน ำ้ที่ใช้ทัง้หมด ลบ.ม. - 263,009 308,186 310,751 ข้อมลูจาก SAT1,2, 
BSK1,2,3 และ SBM1,2 

   ปริมาณน า้ที่ใช้ในสว่นของการะบวนการผลติ (น า้ประปา) ลบ.ม. - 227,341 280,877 269,664 

% เทียบกบัปริมาณน า้ใช้ทัง้หมด - 86.44% 91.14% 86.78% 

   ปริมาณน า้ที่น ากลบัมาใช้ใหม่ (น า้จากระบบน า้ Treated) ลบ.ม. - 35,668 27,309 41,087 

% เทียบกบัปริมาณน า้ใช้ทัง้หมด - 13.56% 8.86% 13.22% 

5.2 ปริมำณน ำ้ทิง้ที่ผ่ำนกำรบ ำบัดก่อนปล่อยออกทัง้หมด  ลบ.ม. - 148,827 154,832 244,358 

5.3 คุณภำพน ำ้ทิง้ที่ผ่ำนกำรบ ำบัดก่อนปล่อยออก           

   pH ณ จดุปลอ่ย  - 5.5-9.0 7.39 7.19 7.27 ข้อมลูจากกลุม่โรงงานใน 
จ.สมทุรปราการ 
 
(1)  ไม่พบข้อมลูเน่ืองจาก
อยู่ในช่วงปรับปรุง
ระบบงาน 

   ค่าอณุหภมูิ ณ จดุปลอ่ย องศาเซลเซียส < 40 29.15 29.39 30.02 

   ค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD5) mg/l < 20 12.50 4.00 4.00 

   ค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD) mg/l < 120 - (1)  72.91 41.83 

   ค่าน า้มนัและไขมนัจากน า้ที่ผ่านการบ าบดั (Grease and Oil) mg/l < 5 2.77 2.08 2.00 

   ค่าโลหะหนกั สงักะส ีในน า้ทิง้ (Zn) mg/l < 5 1.54 0.82 0.80 

6. ระดับเสียง 

6.1 ภำยในโรงงำน   

   ระดบัเสยีงเฉลีย่ 8 ชัว่โมง ในบริเวณการท างาน dB(A) < 90.0 88.4 89.5 86.6 ข้อมลูจาก SAT1 
 

   ระดบัเสยีงสงูสดุ ในบริเวณการท างาน dB(A) < 140 105.3 116.5 110.0 

6.2 ในพืน้ที่ชุมชนรอบโรงงำน           

   ระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง ในพืน้ท่ีชมุชนรอบโรงงาน dB(A) < 70 61.3 56.0 56.3 ข้อมลูจาก SAT1 
 

   ระดบัเสยีงสงูสดุ ในพืน้ท่ีชมุชนรอบโรงงาน dB(A) < 115 96.7 79.2 86.8 

7. กำรร่ัวไหลของน ำ้มันและสำรเคมี  

   จ านวนครัง้การร่ัวไหลของน า้มนัและสารเคมี ครัง้ - 0 0 0 ข้อมลูจากทกุโรงงาน 

8. กำรด ำเนินงำนตำมกฏหมำยสิ่งแวดล้อม 

   ค่าปรับจากการด าเนินงานไม่สอดคล้องกบักฎหมายสิง่แวดล้อม บาท - 0 0 0 ข้อมลูจากกลุม่โรงงาน 
ใน จ.สมทุรปราการ    จ านวนครัง้ในการด าเนินงานไม่เป็นไปตามกฎหมายสิง่แวดล้อม ครัง้ - 0 0 0 

9. ข้อร้องเรียนด้ำนสิ่งแวดล้อมจำกภำยนอก 

   จ านวนครัง้ข้อร้องเรียนด้านสิง่แวดล้อมจากภายนอก ครัง้ - 0 0 0 ข้อมลูจากทกุโรงงาน 

GRI-G4 Index : G4-EN8,G4-EN10, G4-EN21, G4-EN22, G4-EN24, G4-EN29, G4-SO8 
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GRI-G4 Index : G4-15, G4-EC7, G4-EC8, G4-EC9, G4-SO1, G4-SO6  

ชุมชนสมบรูณ์ 

1. กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำแก่เยำวชน 
 

• บริษัทฯ ได้ด าเนินโครงการสร้างโอกาสทางการศกึษาแก่เยาวชน ด้วยงบประมาณ 3,991,763 บาท  
 

• โครงการความร่วมมือกบัสถาบนัทางการศกึษา จ านวน 5 โครงการ ได้แก่  
 1.โครงการสหกิจศกึษา 
 2. โครงการทวิภาคี ภาคปกติ  
 3. โครงการทวิภาคี ภาคพิเศษ  
 4. โครงการพฒันาช่างเทคนิค  
 5. โครงการนกัศกึษาฝึกงานทัว่ไป   
 

• มีนกัศกึษาจากสถาบนัตา่งๆ เข้ามาร่วมฝึกงานกบัทางบริษัทฯ   จ านวน 154 คน   
 

• มอบทนุการศกึษาให้แก่นกัเรียนในพืน้ท่ีชมุชน  จ านวน 38 ทนุ  รวมเป็นเงินทัง้สิน้  169,000 บาท 
 

2. โครงกำรกำรพัฒนำชุมชนและสังคมโดยกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน 
 

•  แผนงานพฒันาชมุชน ภายใต้โครงการ CSR-DIW  Awards 2014 ของกรมโรงงานฯ  จ านวน  4 โครงการ ได้แก่ 
 1. โครงการสิง่แวดล้อมสดใส เพียงใสใ่จแยกขยะ ณ โรงเรียนบ้านภไูทร จ. ระยอง  
 2. โครงการสวนสมบรูณ์สมนุไพร ณ โรงเรียนบ้านภไูทร จ. ระยอง 
 3. โครงการพฒันาช่างเทคนิค  โดยลงนามความร่วมมือกบั วิทยาลยัเทคนิคมาบตาพดุ จ.ระยอง 

 4. โครงการสอนท าตระกร้าเดคพูาจ  ให้กบักลุม่แมบ้่าน อบต.บางโฉลง จ.สมทุรปราการ   
 

•  กิจกรรมท าความดีเพื่อสงัคม ของชมรมสมบรูณ์กรุ๊ปอาสาฯ  จ านวน  4 กิจกรรม ได้แก่ 
 1. กิจกรรมปรับปรุงล ารางสาธารณะ ร่วมกบัอบต.บางโฉลง จ.สมทุรปราการ 
 2. โครงการซอ่มแซมที่อยูอ่าศยัให้กบัผู้ยากไร้ ร่วมกบัอบต.บางโฉลง จ.สมทุรปราการ 
 3. กิจกรรมหารายได้ เพื่อน าไปด าเนินกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  เช่น ขายเสือ้ และจดัโบว์ลิง่การกศุล 
 4. กิจกรรมคา่ยอาสาฯ 3 วนั 2 คืน ภายใต้โครงการรักบ้านเกิด ณ โรงเรียนสมานมิตรมงคล  จ. สระบรีุ   

 

•  พนกังานร่วมกนับริจาคโลหิต จ านวน 144,300 มิลลลิติร ให้กบัสภากาชาดไทย  
 

•  ในปี 2557 มีจ านวนชัว่โมงท าความดีเพื่อสงัคมของทัง้บริษัทฯ (Corporate Social Responsibility : CSR)  
 รวมทัง้สิน้ 10,009 ชัว่โมง 

 

3. กำรเพิ่มมูลค่ำให้ชุมชนเพื่อให้เป็นเครือข่ำยในห่วงโซ่ธุรกจิ 
 

•  บริษัทฯ ได้สนบัสนนุให้ชมุชนเป็นคูค้่าท้องถ่ิน  โดยจดัอบรมหลกัสตูรการสอนเดคพูาจให้แก่กลุม่แมบ้่าน อบต.บางโฉลง  
 เพื่อเพิ่มมลูคา่ให้กบัผลติภณัฑ์ในท้องถ่ิน 
 

•  เมื่อชมุชนมีความพร้อม  บริษัทฯ ได้จดัจ้างให้ชมุชนเป็นคูค้่าในการท าตะกร้าเดคพูาจส าหรับใสข่องขวญัปีใหม ่ 
 ด้วยงบประมาณกวา่ 2 แสนบาท  
 

•  บริษัทฯ เป็นท่ีปรึกษาให้ชมุชน ในการจดัตัง้กลุม่สง่เสริมอาชีพ ปัจจบุนัมีสมาชิกกลุม่ จ านวน 20 คน 
 

•  สนิค้าเดคพูาจของกลุม่สง่เสริมอาชีพท่ีบริษัทฯ สนบัสนนุ  ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ OTOP   
 ของ ต.บางโฉลง  อ.บางพล ี จ.สมทุรปราการ  อยา่งเป็นทางการ 
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G4 Indicator Descriptions Page 

General Standard Disclosures 

Strategy and Analysis 

G4-1 Provide a statement from the most senior decision-maker of the organization 03, 11 

G4-2 Provide a description of key impacts, risks, and opportunities 11, 12, 21 

Organizational Profile 

G4-3 Report the name of the organization 04, 06, 07 

G4-4 Report the primary brands, products, and services 04, 07, 08 

G4-5 Report the location of the organization’s headquarters 04 

G4-6 Report the number of countries where the organization operates 04, 06, 07 

G4-7 Report the nature of ownership and legal form 06 

G4-8 Report the markets served including geographic breakdown, sectors served, and types of customers and 
beneficiaries 

05, 07, 08 

G4-9 Report the scale of the organization 04 

G4-10 Report types of employees and their classification (such as gender, permanent employee, region, 
substantial portion and significant variations) 

62 

G4-11 The percentage of total employees covered by collective bargaining agreements Not Applicable 

G4-12 Describe the organization’s supply chain 05, 07, 18, 19 

G4-13 Report any significant changes during the reporting period regarding the organization’s size, structure, 
ownership, or its supply chain 

04, 11, 12 

G4-14 Report whether and how the precautionary approach or principle is addressed by the organization 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 20, 33, 36 

G4-15 List externally developed economic, environmental and social charters, principles, or other initiatives to 
which the organization subscribes or which it endorses 

11, 12, 27, 28, 29, 55, 56, 
57 ,58, 59, 64 

G4-16 List memberships of associations (such as industry associations) and national or international advocacy 
organizations in which the organization participates in as strategic member 

11, 12, 31, 32, 33 

Identified Material Aspects and Boundaries 

G4-17 Organizational consolidated financial statements or equivalent documents status 20 

G4-18 The process for defining the report content and the Aspect Boundaries, and how the organization has 
implemented the Reporting Principles for Defining Report Content 

20, 21 

G4-19 List all the material Aspects identified in the process for defining report content 21 

G4-20 For each material Aspect, report the Aspect Boundary within the organization 20, 21 

G4-21 For each material Aspect, report the Aspect Boundary outside the organization 20, 21 

G4-22 The effect and the reasons of any restatements of information provided in previous reports 20 

G4-23 Significant changes from previous reporting periods in the Scope and Aspect Boundaries 20 

Stakeholder Engagement 

G4-24 A list of stakeholder groups engaged by the organization 18, 19, 21 

G4-25 The basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage 18, 19, 21 

G4-26 The organizational approach to stakeholder engagement 18, 19, 21 

G4-27 The key topics and concerns raised through stakeholder engagement and how the organization has 
responded to those key topics and concerns 

18, 19, 21 

Report Profile 

G4-28 Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information provided 20 

G4-29 Date of most recent previous report (if any) 20 

G4-30 Reporting cycle (such as annual, biennial) 20 

G4-31 The contact point for questions regarding the report or its contents  20 

G4-32 The organizational performance “in accordance” with GRI content Index, or the reference to the External 
Assurance Report 

20 

GRI Content Index 8. ดัชนีชีว้ัดตำมกรอบแนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนควำมยั่งยืนระดับสำกล 
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G4-33 The organizational policy and current practice regarding external assurance for the report 

Governance 

G4-34 The governance structure of the organization, including committees of the highest 
governance body 

06, 09, 32 

Ethics and Integrity 

G4-56 The organizational values, principles, standards and norms of behavior such as codes of conduct and codes 
of ethics 

31, 32, 33 

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURE 

Category : Economic 

Economic Aspect : Economic Performance 

G4-DMA Disclosure on management approach for Economic Performance of Economic Aspect 31 

G4-EC1 Direct economic value generated and distributed 07, 47, 61 

G4-EC2 Financial implications and other risks and opportunities for the organizational activities due to climate 
change 

34, 35 

G4-EC3 Coverage of the organizational defined benefit plan obligations 43 

G4-EC4 Financial assistance received from government 

Economic Aspect : Market Presence 

G4-DMA Disclosure on management approach for Market Presence of Economic Aspect 08 

G4-EC5 Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage at 
significant locations of operation 

43 

G4-EC6 Proportion of senior management hired from the local community at significant locations of operation 

Economic Aspect : Indirect Economic Impact 

G4-DMA Disclosure on management approach for Indirect Economic Impact of Economic Aspect 28, 57, 58 

G4-EC7 Development and impact of infrastructure investments and services supported 28, 57, 64 

G4-EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts 48, 58, 64 

Economic Aspect : Procurement Practices 

G4-DMA Disclosure on management approach for Procurement Practices of Economic Aspect 58 

G4-EC9 Proportion of spending on local suppliers at significant locations of operation 58, 64 

Category : Environmental 

Environmental Aspect : Materials 

G4-DMA Disclosure on management approach for Materials of Environmental Aspect 

G4-EN1 Materials used by weight or volume 63 

G4-EN2 Percentage of materials used that are recycled input materials 63 

Environmental Aspect : Energy 

G4-DMA Disclosure on management approach for Energy of Environmental Aspect 53 

G4-EN3 Energy consumption within the organization 53, 63 

G4-EN4 Energy consumption outside of the organization 

G4-EN5 Energy intensity 

G4-EN6 Reduction of energy consumption 53, 63 

G4-EN7 Reduction in energy requirements of products and services 53 

Environmental Aspect : Water 

G4-DMA Disclosure on management approach for Water of Environmental Aspect 49, 52 

G4-EN8 Total water withdrawal by source 49, 64 

G4-EN9 Water sources significantly affected by withdrawal of water 

G4-EN10 Percentage and total volume of water recycled and reused 49, 64 
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Environmental Aspect : Emissions 

G4-DMA Disclosure on management approach for Emissions of Environmental Aspect 51 

G4-EN15 Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1) 53, 63 

G4-EN16 Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2) 

G4-EN17 Other indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 3) 53 

G4-EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity 

G4-EN19 Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions 53 

G4-EN20 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) 53 

G4-EN21 NOx, SOx, and other significant air emissions 51, 64 

Environmental Aspect : Effluents and Waste 

G4-DMA Disclosure on management approach for Effluents and Waste of Environmental Aspect 49, 50, 52 

G4-EN22 Total water discharge by quality and destination 51, 52, 64 

G4-EN23 Total weight of waste by type and disposal method 50, 63 

G4-EN24 Total number of volume of significant spills 63 

G4-EN25 Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed hazardous under the terms of the 
basel convention Annex I, II, III, and VIII, and percentage of transported waste shipped internationally 

G4-EN26 Identity, size, protected status, and biodiversity value of water bodies and related habitats significantly 
affected by the organizational discharges of water and run off 

Environmental Aspect : Products and Services 

G4-DMA Disclosure on management approach for Products and Services of Environmental Aspect 34, 35, 39, 41, 47 

G4-EN27 Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and services 34, 35, 47 

G4-EN28 Percentage of products sold and their packaging materials that are reclaimed by category 

Environmental Aspect : Compliance 

G4-DMA Disclosure on management approach for Compliance of Environmental Aspect 51 

G4-EN29 
Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for 
no-compliance with environmental laws and regulations 

64 

Environmental Aspect : Transport 

G4-DMA Disclosure on management approach for Transport of Environmental Aspect 

G4-EN30 
Significant environmental impacts of transporting products and other goods and materials for the 
organizational operations, and transporting members of the workforce 

Environmental Aspect : Overall 

G4-DMA Disclosure on management approach for Overall of Environmental Aspect 49 

G4-EN31 Total environmental protection expenditures and investments by type 

Environmental Aspect : Supplier Environment Assessment 

G4-DMA Disclosure on management approach for Supplier Environment Assessment of Environmental Aspect 40, 41 

G4-EN32 Percentage of new suppliers that were screened using environmental criteria 40, 41 

G4-EN33 Significant actual and potential negative environmental impacts in the supply chain and actions taken 35, 39, 40, 41 

Environmental Aspect : Environmental Grievance Mechanisms 

G4-DMA Disclosure on management approach for Environmental Grievance Mechanisms of Environmental Aspect 

G4-EN34 Number of grievances about environmental impacts filed, addressed, and resolved through formal 
grievance mechanisms 

Category : Social 

Sub-category : Labor Practices and Decent Work 

Labor Practices and Decent Work Aspect : Employment 

G4-DMA Disclosure on management approach for Employment of Labor Practices and Decent Work Aspect  42, 43 

G4-LA1 Total number and rates of new employee hires and employee turnover by age group, gender and region 62 

G4-LA2 Benefits provided to full - time employees that are not provided to temporary or part-time employees, by 
significant locations of operation 

43 
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G4-LA3 Return to work and retention rates after parental leave, by gender 62 

Labor Practices and Decent Work Aspect : Labor / Management Relations 

G4-DMA Disclosure on management approach for Labor / Management Relations of Labor Practices and Decent 
Work Aspect  

42, 43 

G4-LA4 Minimum notice periods regarding operational changes, including whether these are specified in collective 
agreements 

Labor Practices and Decent Work Aspect : Occupational Health and Safety 

G4-DMA Disclosure on management approach for Occupational Health and Safety of Labor Practices and Decent 
Work Aspect  

44 

G4-LA5 Percentage of total workforce represented in formal joint management-worker health and safety 
committees that help monitor and advise on occupational health and safety programs 

44, 62 

G4-LA6 Type of injury and rates of injury, occupational diseases rete, lost days and absenteeism and total number 
of work - related fatalities, by region and by gender 

46, 62 

G4-LA7 Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation 44, 45, 46 

G4-LA8 Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions 44 

Labor Practices and Decent Work Aspect : Training and Education 

G4-DMA Disclosure on management approach for Training and Education of Labor Practices and Decent Work Aspect  23, 24, 25, 26 

G4-LA9 Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category 25, 60 

G4-LA10 Programs for skills management and lifelong learning that support the continued employability of 
employees and assist them managing career endings 

23, 24, 25, 42, 43, 60 

G4-LA11 Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews, by gender and 
by employee category 

Labor Practices and Decent Work Aspect : Diversity and Equal Opportunity 

G4-DMA Disclosure on management approach for Diversity and Equal Opportunity of Labor Practices and Decent 
Work Aspect 

42 

G4-LA12 Composition of governance bodies and breakdown of employees per employee category according to 
gender, age group, minority group membership, and other indicators of diversity  

09 

Labor Practices and Decent Work Aspect  : Equal Remuneration for Woman and Men 

G4-DMA Disclosure on management approach for Equal Remuneration for Woman and Men of Labor Practices and 
Decent Work Aspect 

G4-LA13 Ratio of basic salary remuneration of women to men by employee category, by significant locations of 
operation 

Labor Practices and Decent Work Aspect  : Supplier Assessment for Labor Practices 

G4-DMA Disclosure on management approach for Supplier Assessment for Labor Practices Aspect 40, 41 

G4-LA14 Percentage of new suppliers that were screened using labor practices criteria 40 

G4-LA15 Significant actual and potential negative impacts for labor practices in the supply chain and actions taken 40, 41 

Labor Practices and Decent Work Aspect  : Labor Practices Grievance Mechanisms 

G4-DMA Disclosure on management approach for Labor Practices Grievance Mechanisms of Labor Practices and 
Decent Work Aspect 

42 

G4-LA16 Number of grievances about labor practices filed, addressed, and resolved through formal grievance 
mechanisms 

42, 43 

Category : Social 

Sub-category : Human Rights 

Human Rights Aspect : Investment 

G4-DMA Disclosure on management approach for Investment of Human Rights Aspect  43 

G4-HR1 Total number and percentage of significant investment agreements and contracts that include human rights 
clauses or that underwent human rights screening 

40 

G4-HR2 Total hours of employee training on human rights policies or procedures concerning aspects of human 
rights that are relevant to operations, including the percentage of employees trained 

25, 26, 42 

Human Rights Aspect : Non-discrimination 

G4-DMA Disclosure on management approach for Non-discrimination of Human Rights Aspect  

GRI-G4 Index : G4-32 



GRI Content Index 

71 

G4 Indicator Descriptions Page 

G4-HR3 Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken 31, 40 

Human Rights Aspect : Freedom of Association and Collective Bargaining 

G4-DMA Disclosure on management approach for Freedom of Association and Collective Bargaining of Human 
Rights Aspect  

40, 41 

G4-HR4 Operations and suppliers identified in which the right to exercise freedom of association and collective 
bargaining may be violated or at significant risk, and measures taken to support these rights 

40 

Human Rights Aspect : Child Labor 

G4-DMA Disclosure on management approach for Child Labor of Human Rights Aspect  40 

G4-HR5 Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of child labor, and measures 
taken to contribute to the effective abolition of child labor 

40 

Human Rights Aspect : Forced or Compulsory Labor 

G4-DMA Disclosure on management approach for Forced or Compulsory Labor of Human Rights Aspect  40, 41 

G4-HR6 Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of forced or compulsory labor, 
and measures to contribute to the elimination of all forms of forced or compulsory labor 

40 

Human Rights Aspect : Security Practices 

G4-DMA Disclosure on management approach for Security Practices of Human Rights Aspect  

G4-HR7 Percentage of security personnel trained in the organizational human rights policies or procedures that are 
relevant to operations 

Human Rights Aspect : Indigenous Rights 

G4-DMA Disclosure on management approach for Indigenous Rights of Human Rights Aspect  Not Applicable 

G4-HR8 Total number of incidents of violations involving rights of indigenous peoples and actions taken Not Applicable 

Human Rights Aspect : Assessment 

G4-DMA Disclosure on management approach for Assessment of Human Rights Aspect  42 

G4-HR9 Total number of percentage of operations that have been subject to human rights reviews or impact 
assessments 

42 

Human Rights Aspect : Supplier Human Rights Assessment 

G4-DMA Disclosure on management approach for Supplier Human Rights Assessment 
of Human Rights Aspect  

40, 41 

G4-HR10 Percentage of new suppliers that were screened using human rights criteria 40 

G4-HR11 Significant actual and potential negative human rights impacts in the supply chain and actions taken 40, 41 

Human Rights Aspect : Human Rights Grievance Mechanisms 

G4-DMA Disclosure on management approach for Human Rights Grievance Mechanisms 
of Human Rights Aspect  

42 

G4-HR12 Number of grievances about human rights impacts filed, addressed, and resolved through formal grievance 
mechanisms 

42 

Category : Social 

Sub-category : Society 

Society Aspect : Local Communities 

G4-DMA Disclosure on management approach for Local Communities of Society Aspect 35 

G4-SO1 Percentage of operations with implemented local community engagement, impact assessments, and 
development programs 

55, 56, 57, 58, 59, 64 

G4-SO2 Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities 35 

Society Aspect : Anti-corruption 

G4-DMA Disclosure on management approach for Anti-corruption of Society Aspect 33 

G4-SO3 Total number and percentage of operations assessed for risks related to corruption and the significant risks 
identified 

G4-SO4 Communication and training on anti-corruption policies and procedures 25, 33 

G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions taken 61 

Society Aspect : Public Policy 

G4-DMA Disclosure on management approach for Public Policy of Society Aspect 59 
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G4-SO6 Total value of political contributions by country and recipient/beneficiary 64 

Society Aspect : Anti-competitive Behavior 

G4-DMA Disclosure on management approach for Anti-competitive Behavior of Society Aspect 33, 34 

G4-SO7 Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices and their 
outcomes 

33, 34 

Society Aspect : Compliance 

G4-DMA Disclosure on management approach for Compliance of Society Aspect 49 

G4-SO8 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for non-compliance with 
laws and regulations 

64 

Society Aspect : Supplier Assessment for Impacts on Society 

G4-DMA Disclosure on management approach for Supplier Assessment for Impacts on Society of Society Aspect 40, 41 

G4-SO9 Percentage of new suppliers that were screened using criteria for impacts on society 40, 41 

G4-SO10 Significant actual and potential negative impacts on society in the supply chain and actions taken 40, 41 

Society Aspect : Grievance Mechanisms for Impacts on Society 

G4-DMA Disclosure on management approach for Grievance Mechanisms for Impacts on Society of Society Aspect  49 

G4-SO11 Number of grievances about impacts on society filed, addressed, and resolved through formal grievance 
mechanisms 

51 

Category : Social 

Sub-category : Product Responsibility 

Product Responsibility Aspect : Customer Health and Safety 

G4-DMA Disclosure on management approach for Customer Health and Safety 
of Product Responsibility Aspect  

39 

G4-PR1 Percentage of significant product and service categories for which health and safety impacts are assessed 
for improvement 

39 

G4-PR2 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning the health 
and safety impacts of products and services during their life cycle, by type of outcomes 

Product Responsibility Aspect : Product and Service Labeling 

G4-DMA Disclosure on management approach for Product and Service Labeling of Product Responsibility Aspect  37, 38, 39 

G4-PR3 Type of product and service information required by the organizational procedures for product and service 
information and labeling, and percentage of significant product and service categories subject to such 
information requirements 

39 

G4-PR4 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning product and 
services information and labeling, by type of outcomes 

G4-PR5 Results of surveys measuring customer satisfaction 37, 38 

Product Responsibility Aspect : Marketing Communications 

G4-DMA Disclosure on management approach for Marketing Communications of Product Responsibility Aspect  39 

G4-PR6 Sale of banned or disputed products 

G4-PR7 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning marketing 
communications, including advertising, promotion, and sponsorship, by type of outcomes 

Product Responsibility Aspect : Customer Privacy 

G4-DMA Disclosure on management approach for Customer Privacy of Product Responsibility Aspect  38 

G4-PR8 Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer privacy and losses of customer 
data 

38 

Product Responsibility Aspect : Compliance 

G4-DMA Disclosure on management approach for Compliance of Product Responsibility Aspect  35, 39 

G4-PR9 Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and regulations concerning the provision 
and use of products and services 
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5.  ควำมพึงพอใจต่อรำยงำนควำมยั่งยนื ประจ ำปี 2557 
• ความสมบรูณ์ของเนือ้หารายงาน                       มากที่สดุ   มาก             ปานกลาง              น้อย 
• ประเด็นส าคญัในการรายงาน                            มากที่สดุ   มาก             ปานกลาง              น้อย 
• เนือ้หา การล าดบัเร่ืองราว นา่สนใจ                    มากที่สดุ   มาก             ปานกลาง              น้อย 
• สือ่ความหมายที่เข้าใจงา่ย                               มากที่สดุ   มาก             ปานกลาง              น้อย 
• การออกแบบรูปเลม่                               มากที่สดุ   มาก             ปานกลาง              น้อย 
• ความพงึพอใจตอ่รายงานโดยรวม                      มากที่สดุ                มาก             ปานกลาง              น้อย 

แบบส ำรวจควำมคดิเหน็ของผู้อ่ำน 
1.  กรุณำกรอกข้อมูลพืน้ฐำนของท่ำน 
 เพศ              หญิง              ชาย                อำยุ            ต ่ากวา่ 30 ปี              30-45 ปี               มากกวา่ 45 ปี 

2.  ท่ำนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใด 
             พนกังาน......................   ลกูค้า .............     .......ผู้ ถือหุ้น / นกัลงทนุ.................   . สถาบนัการเงิน / เจ้าหนี ้
    คูค้่า                               ผู้ ร่วมลงทนุ                  นกัวิเคราะห์ / นกัวิชาการ            ข้าราชการ / หนว่ยงานภาครัฐ 
   ประชาชน / ชมุชนใกล้สถานประกอบการ            สือ่มวลชน                      อื่นๆ (โปรดระบ.ุ..........................) 

3.  ท่ำนได้รับหรือพบรำยงำนควำมยั่งยนืฉบับนี ้จำกช่องทำงใด 
             เว็บไซต์ของบริษัทฯ (SAT)         การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น                                 พนกังานบริษัทในกลุม่สมบรูณ์  
             เว็บไซต์อื่นๆ                                 งานสมัมนา / บรรยาย / นิทรรศการ                   อื่นๆ (โปรดระบ.ุ..........................) 

4.  วัตถุประสงค์ในกำรอ่ำนรำยงำนควำมยั่งยนืฉบับนี ้
             เพื่อหาข้อมลูประกอบการตดัสนิใจลงทนุ             เพื่อการวิจยั / การศกึษา             เพื่อรู้จกับริษัทในกลุม่สมบรูณ์           
             เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจดัเตรียมรายงานความยัง่ยืนในองค์กรของทา่น              อื่นๆ (โปรดระบ.ุ..........................) 

6.  ท่ำนสนใจเนือ้หำบทใด มำกที่สุด (กรุณำระบุเหตุผล) ........................................................................................... 

7.  ท่ำนสนใจเนือ้หำบทใด น้อยที่สุด (กรุณำระบุเหตุผล) ........................................................................................... 

8.  เมื่อท่ำนได้อ่ำนรำยงำนฉบับนี ้ท ำให้ท่ำนรับรู้ถงึควำมตัง้ใจจริงในกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยนืของบริษัท 
    ในกลุ่มสมบูรณ์ หรือไม่ อย่ำงไร ........................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................................... 

9.  ท่ำนคิดว่ำประเด็นที่มีควำมส ำคัญต่อควำมยั่งยนืของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ได้รับกำรระบุในรำยงำนครบถ้วน     
           ครบถ้วน                   ไมค่รบถ้วน  (กรุณาระบปุระเด็นที่ทา่นคิดวา่ควรเพิ่มเติมในรายงานความยัง่ยืน)        
      .................................................................................................................................................................................. 

10. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อกำรพัฒนำรำยงำนควำมยั่งยนืในปีถดัไป 
      .................................................................................................................................................................................. 
      .................................................................................................................................................................................. 

กรุณำกรอกแบบส ำรวจและส่งกลับมำยัง แผนกพัฒนำที่ยั่งยืน ฝ่ำยกลยุทธ์องค์กร  
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน)   
เลขที่ 129 หมู่ 2 ถ.บำงนำ-ตรำด (กม.15) ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540  
โทรสำร (+66) 2728-8517  e-mail : supalerk.k@somboon.co.th,  thepyuda.s@somboon.co.th  

ข้อมูลจำกแบบส ำรวจควำมคดิเหน็ของผู้อ่ำนท่ีมีต่อรำยงำนควำมย่ังยืนฉบับนี ้
จะน ำมำใช้ในกำรปรับปรุงกำรท ำงำนและพัฒนำกำรจัดท ำรำยงำนในอนำคต 
บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์  ขอขอบคุณส ำหรับควำมร่วมมือของท่ำนเป็นอย่ำงยิ่ง 








