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  ในภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว การแข่งขันทางธุรกิจและการ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีด้านยานยนต์ สร้างโจทย์ความท้าทายให้บริษัท 
สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ต้องเร่งพฒันาศกัยภาพ
และขยายโอกาสการเติบโต ควบคู่ไปกบักลยุทธ์หลกัด้านอ่ืนๆ เช่น การ
ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์  พร้อมรับการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยียานยนต์ ไฟฟ้าท่ี
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว บริษัทมีการวางแผนธุรกิจระยะยาวในการศกึษา
ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ รวมถึงการพฒันาวตัถุดิบใหม่ๆ ส าหรับชิน้ส่วนรถยนต์
ในอนาคต  พร้อมทัง้พัฒนาคู่ค้าในห่วงโซ่ธุรกิจ  ด้วยการเพิ่มผลผลิต
ด้วยระบบ TPS (Toyota Production System) และส่งเสริมให้คู่ค้า
ด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โดยเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์และ
ประเมินตนเองเพ่ือเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบตัิ Collective Action Coalition 
(CAC) เพ่ือการตอ่ต้านการทจุริตของภาคเอกชน 
 

   บริษัทตระหนักถึงความส าคญัด้านการบริหารความเส่ียง จึง
ขยายสายการผลิตเข้าสู่กลุ่มชิน้ส่วนเคร่ืองจักรกลการเกษตร ตัง้แต่ปี 
2554 และในปีท่ีผ่านมาได้พฒันา ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงทาง
การเกษตร ซึง่นอกจากจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กบัธุรกิจและกระจายความ
เ ส่ียงของแหล่งรายได้แล้ว ยังสามารถช่วยเหลือเ ร่ืองการ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตในภาคการเกษตรของประเทศอีกด้วย 
บริษัทตัง้เป้าหมายภายใน 3-5 ปี จะมียอดขายจากกลุ่มธุรกิจใหม่ เช่น  
ชดุอปุกรณ์ตอ่พ่วงทางการเกษตรในสดัส่วนท่ีเพิ่มขึน้ 

 
 

  ในปี 2558 บริษัทมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งท่ีได้รับรางวัล
ความยัง่ยืน (SET Sustainability Awards 2015) และรางวลัด้านบริษัท
จดทะเบียนท่ีมีรายช่ือหุ้นยัง่ยืน (Thailand Sustainability Investment 
:THSI) จากการมุ่งมั่นในการพัฒนาผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
สิ่ ง แ วด ล้ อ ม  แ ล ะ สั ง คมตาม แผนแม่ บ ทกา รพัฒนา ท่ี ยั่ ง ยื น  
(SD Roadmap) ระยะ 5 ปี (2013- 2017) ภายใต้ปรัชญาการด าเนิน
ธุรกิจ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” ท่ีมุ่ งสร้างบุคลากรให้เป็น  
“ฅนสมบูรณ์” เพ่ือขับเคล่ือนให้เกิด “ธุรกิจสมบูรณ์” และ “ชุมชน
สมบูรณ์” โดยมีหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นรากฐานน าไปสู่การปฏิบัติท่ียั่งยืนท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาท่ี
เข้มแข็งจากภายในและขยายผลสู่ภายนอกและไปยงัเครือข่ายต่างๆ ใน
หว่งโซธุ่รกิจ 

    

  ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ ถือหุ้น พนักงาน 
ผู้บริหาร ลกูค้า คูค้่า ตลอดจนผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุกลุ่มและขอให้มัน่ใจ
ว่าคณะกรรมการบริษัทยังคงยึดมั่นในการก ากับดูแลกิจการ พัฒนา
ธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหลักธรรมาภิบาล
และการพัฒนาท่ียั่งยืน ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญท่ีจะพลิกฟื้นสถานการณ์
ต่างๆ  และขยายผลสัมฤทธ์ิจากฅนสมบูรณ์ไปสู่การพัฒนาธุรกิจและ
ชุมชน เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเกือ้กูล อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและ
ยัง่ยืน 

สารจากคณะกรรมการ 

03 

GRI-G4 Index : G4-1 

“ Together We are Better” 

ยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ 
กรรมการผู้อ านวยการ 

สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม 
ประธานกรรมการ 



1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

 บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยเรียกรวมกันว่า  
บริษัทในกลุ่มสมบรูณ์ (Somboon Group : SBG) ประกอบธุรกิจผลิตชิน้ส่วนส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
เป็นหลกั เช่น รถยนต์นัง่ รถกระบะ รถบรรทกุ และอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลเพ่ือการเกษตร โดยกลุ่มลูกค้า
หลัก ได้แก่ ผู้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer : OEM) ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศซึ่งมีพันธสัญญาซือ้ขายระยะยาว และผู้ ค้าชิน้ส่วนอะไหล่ (Replacement Equipment 
Manufacturer : REM) 
   
 ในการด าเนินงานนัน้ แตล่ะบริษัทจะมีการด าเนินงานเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจ (Business Unit : BU) 
ขององค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายรวม เพ่ือให้บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์
น าไปปฏิบตัิ ซึง่ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานจะต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการบริษัท  

1. บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) : 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 ากัด : SFT 
    ประกอบธุรกิจผลิตชิน้สว่นยานยนต์ ด้วยกระบวนการทบุขึน้รูป (ร้อน/เย็น) 
     ส านกังานและโรงงาน ตัง้อยูเ่ลขท่ี 7/250 นิคมอตุสาหกรรม อมตะซิตี ้จ.ระยอง  

3. บริษัท บางกอกสปริงอนิดัสเตรียล จ ากัด : 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 สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ ากัด : 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 ากัด : 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 ากัด : SIJ 
    ประกอบธุรกิจด้านข้อมลูการตลาดให้กบับริษัทในกลุม่สมบรูณ์    
     ตัง้อยูเ่ลขท่ี 4-23-9 Meieki, Nakasmura-ku, Nagoya, Japan 

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ 

GRI-G4 Index : G4-3, G4-4, G4-5, G4-6, G4-9, G4-13 

04 รายงานความยั่งยนื ประจ าปี 2558 

• SAT เร่ิมก่อตัง้ เม่ือ ปี 2538 
 

• จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2548   
 

• ทุนจดทะเบียน 426,711,809 บาท 
ทุนช าระแล้ว 425,193,894 บาท 
 

• ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558  
มีพนักงานจ านวน 2,966 คน 

หน่วยธุรกิจ : SAT&SFT 

หน่วยธุรกิจ : BSK 

หน่วยธุรกิจ : SBM&ICP 

 เทคโนโลยีการผลติ : ทบุขึน้รูปเหลก็ กลงึ และประกอบ (Hot Forging & Machining) 

 เทคโนโลยีการผลติ  : ขดเหลก็ร้อนและเย็น  (Hot and Cold Coiling), ดดัและม้วนเหลก็ร้อน (Hot Bending)  

 เทคโนโลยีการผลติ : หลอ่เหลก็ กลงึ และประกอบ (Iron Casting & Machining)  



1.1 สายโซ่มูลค่าของธุรกจิ      

  บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ด าเนินธุรกิจผลิตชิน้ส่วนยานยนต์และชิน้ส่วนเคร่ืองจักรกลการเกษตร ท่ีมีความเช่ียวชาญในการออกแบบและผลิตด้วย
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั โดยมุ่งเน้นการสร้างมลูค่าเพิ่มและความยัง่ยืนในสายโซ่มลูค่าของธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและสงัคม ส่งผลให้
บริษัทในกลุ่มสมบรูณ์ มีรายได้จากการขายสงูถงึ 8,644  ล้านบาท ในปี 2558 

สัญลักษณ์ 
 
      ธุรกิจของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์  
    ธุรกิจนอกกลุ่มบริษัทฯ 

GRI-G4 Index : G4-8, G4-12, G4-EC1  

05 รายงานความยั่งยนื ประจ าปี 2558 

ผู้จัดหาวัตถุดบิ (Raw Material Supplier) 

ออกแบบและวจัิย 
โดยผู้เช่ียวชาญ 

เทคโนโลยีการผลิต 
ท่ีทันสมัย 

ทดสอบคุณภาพ 
และสมรรถนะ 

ด้านความปลอดภัย 

ได้การรับรอง 
มาตรฐานสากล 

ส่งมอบตรงเวลา 
(Just In Time) 

• ผู้ผลิตชิน้ส่วน ล าดับท่ี 1 (1st Tier)  
• ผู้ผลิตชิน้ส่วน ล าดับท่ี 2 (2nd Tier) 
• โรงงานประกอบ (OEM)(1) 

โรงงานประกอบ / ผู้ผลิต
รถยนต์ 

(OEM  Automotive) 

โรงงานประกอบ / ผู้ผลิต 
เคร่ืองจักรกลการเกษตร 

(OEM Agricultural Machine) 
 

• อะไหล่ทดแทน (REM)(2) 

คู่ ค้า 

ลูกค้า 

ผู้บริโภคและสังคม 

ศูนย์บริการ, ร้านอะไหล่, อู่ซ่อม 
รถยนต์ 

(Automotive Part After-Sale Service) 
 

ศูนย์บริการ, ร้านอะไหล่, อู่ซ่อม 
เคร่ืองจักรกลการเกษตร 

(Agricultural Machine After-Sale Service) 
 

เกษตรกร - ภาคเกษตรกรรม 
(Agriculture Sector) 

ผู้ใช้รถยนต์ - ภาคขนส่ง 
(Transportation Sector) 

หมายเหตุ :    
 

(1) OEM = Original Equipment Manufacturer  
(2) REM = Replacement Equipment Manufacturer  

บริษัทใน 
กลุ่มสมบูรณ์ 
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1.2 โครงสร้างการถอืหุ้น 

บจ. สมบูรณ์ โฮลดิง้ 
26.18% 

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
59.37% 

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

 
บจ. นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ (1) 

 
บจ. สมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอร่ิง (1) 

ตระกูลกิตะพาณิชย์  
14.45% 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทสมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)  ณ  วันท่ี 26 สิงหาคม 2558 

บจ. บางกอกสปริง 
อินดัสเตรียล (BSK) 

99.99% 

บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี  
(SAT) 

99.99% 

20.0% 

2.90% 

1.80% 

21.25% 

บจ. สมบูรณ์ ฟอร์จจิง้ 
เทคโนโลยี (SFT) 

99.99% 

บจ. เอสบีจี อินเตอร์ 
เนช่ันแนลเจแปน (SIJ) 

99.99% 

บจ. อินเตอร์เนช่ันแนล  
แคสติง้ โปรดักส์ (ICP) 

99.99% 

บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว 
อุตสาหกรรม (SBM) 

99.99% 

100% 

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

หมายเหตุ :    
(1) ไมม่ีบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งถือหุ้นในบริษัทท่ีเก่ียวข้องนีเ้กินร้อยละ 10 

รายงานความยั่งยนื ประจ าปี 2558 
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1.3 ผลติภณัฑ์หลักและสัดส่วนรายได้ 

เพลาข้างรถกระบะและรถบรรทุก  
Rear Axel Shaft for Pick Up and Truck 

by SAT 

ชิน้ส่วนเคร่ืองจักรกลการเกษตร 
Agricultural Machine Parts 

by SAT, BSK , SBM & ICP 

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

by SBM & ICP 

29% 

18% 

13% 

อื่นๆ (Other) 
Engine Parts, Manifold Exhaust, Valve, Rotary Blade and etc. 

21% 
หมายเหตุ : สดัสว่นรายได้ ตามงบการเงินปี 2558 

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

7% สปริงขด   
Coil Spring for Passenger Car and Pick Up  

by BSK 

แหนบรถกระบะและรถบรรทุก 
Leaf Spring for Pick Up and Truck 

by BSK 

6% 

6% เหล็กกันโคลง  
Stabilizer Bar for Passenger Car, Pick Up and Truck 

by BSK 

รายงานความยั่งยนื ประจ าปี 2558 

Automotive Parts Tractor Parts 

Combined Harvester Parts 
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1.4 ส่วนแบ่งทางการตลาดของผลติภัณฑ์หลัก 

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

รายงานความยั่งยนื ประจ าปี 2558 

สปริงขด  
(Coil Spring)   

for Passenger Car and Pick Up 

BSK 
29% 

SBM 
20% 

Other  
80% 

จานเบรกและดุมเบรก  
(Disc Brake & Drum Brake) 
for Passenger Car, Pick Up and Truck 

เพลาข้าง  
(Rear Axel Shaft) 
for Pick Up and Truck 

SAT 
81% 

Other  
19% 

Other  
71% 

เหล็กกันโคลง 
(Stabilizer Bar)  

for Passenger Car, Pick Up and Truck 

Other  
72% 

BSK 
28% 
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1.5 โครงสร้างองค์กร 

Nomination and Compensation 
Committee 

คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน 

Audit & Corporate Governance 
Committee 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

Internal Audit 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

Risk Management Policy Committee 
คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง 

บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ี(SAT) 
บจ.สมบูรณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลย ี(SFT) 

 
บจ.บางกอกสปริงอินดสัเตรียล (BSK) 

 
บจ.สมบูรณ์ หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม (SBM) 
บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติง้ โปรดกัส์ (ICP) 
 
  

Research & Development  
สายวิจยัและพฒันา 
 
Sales & Marketing 
สายการขาย และการตลาด 
 
Corporate Strategy & Business Development  
สายกลยทุธ์และพฒันาธุรกิจองค์กร 
 
Human Resources   
สายทรัพยากรบคุคล  

Finance & Accounting / Information Technology 
สายการเงิน บญัชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Board of Director 
คณะกรรมการบริษัทฯ 

Executive Board 
คณะกรรมการบริหาร 

President 
กรรมการผู้อ านวยการ 

Executive Vice President Operation   
รองกรรมการผู้อ านวยการบริหาร 

สายปฏิบตักิาร 

Executive Vice President Corporate Office   
รองกรรมการผู้อ านวยการบริหาร 

สายส านกังานกลาง 

GRI-G4 Index : G4-34, G4-LA12 

รายงานความยั่งยนื ประจ าปี 2558 

President Office  
ส านกักรรมการผู้อ านวยการ 

President  Assistant  
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ      

 
Company Secretary  

(Legal & Compliance) 
เลขานกุารบริษัท 

SBG International Japan Co., Ltd. (SIJ) 
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1.6 วสิัยทศัน์ พนัธกจิ วัฒนธรรม และค่านิยม 

 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เร่ิมตัง้แต่ช่วงก่อตัง้จนถึงปัจจุบนั บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัทในกลุม่สมบรูณ์ ยงัคงมุง่มัน่ท่ีจะเติบโตอยา่งมัน่คง มุง่สูค่วามเป็นผู้น าในการผลิตชิน้สว่นยานยนต์อย่างมีวิสยัทศัน์ 
โดยมุ่งเน้นการเติบโตผ่านหุ้ นส่วนกลยุทธ์ทางธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มจากการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากการ
ด าเนินงานท่ีเป็นเลศิ สร้างผลก าไรภายใต้การตอบสนองความคาดหวงัของลกูค้า และมีความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 
ซึง่ทัง้หมดนีเ้กิดจากปัจจยัส าคญัในการขบัเคลือ่นให้เกิดคณุคา่ที่ยัง่ยืนตอ่ธรุกิจ นัน่ก็คือ พนกังานท่ีมีความดีและความเก่งของ
สมบูรณ์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัในการปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม ทัง้ในเร่ืองการให้โอกาส ผลตอบแทน การ
แตง่ตัง้ โยกย้าย สนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพควบคู่กบัการพฒันาคณุธรรม การดแูลรักษาสภาพแวดล้อมและจดัระบบการ
ท างานให้พนกังานมีความปลอดภยัในชีวิต ทรัพย์สนิ มีสขุอนามยัที่ดี มีความสขุกบัการท างาน และยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง “พอประมาณ มีภมูิคุ้มกนั  และมีเหตผุล” 

วสิยัทศัน์ 
เป็นบรษิทัทีเ่ตบิโตของอตุสาหกรรมยานยนต ์

ในเอเชีย ทีม่คีวามเชีย่วชาญในการออกแบบและผลติ  

ดว้ยความรบัผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและสงัคม 

1. เพิม่ศกัยภาพการจดัการภายในองค์กร เพือ่สรา้งการยอมรบั และสรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัผู้มีสว่นได้สว่นเสยี  
 

2. ตอบสนองความคาดหวงัของลูกคา้ด้วยผลติภณัฑ์และบริการทีม่คีณุภาพสงู  
 

3. เป็นหุน้สว่นกบัลูกคา้ เพือ่การออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์  
 

4. เพิม่ศกัยภาพกระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เนื่องและเป็นผู้น าดา้นต้นทุนการผลติ 

ดว้ยเทคโนโลยีทีม่ปีระสทิธภิาพ  
 

5. เสรมิสรา้งความสามารถ  ความสอดคลอ้งของหลากหลายวฒันธรรม และคณุภาพชีวติของบคุลากร  
 

6. รกัษาและยกระดบัธรรมาภบิาล การบรหิารความเสีย่ง มคีวามรบัผดิชอบต่อผู้มีสว่น 

    ไดส้ว่นเสยีและ สงัคม บนพื้นฐานของการมคีวามรูคู้่คุณธรรม 

 

สรา้งสรรค์สิง่ใหม ่   ใสใ่จลูกคา้    มีวนิยัถว้นหน้า    พฒันาทีม    ท างานรบัผดิชอบ    รอบคอบเรือ่งคณุภาพ 
 

คา่นิยมองค์กร 

พฒันาอยา่งตอ่เน่ือง สรา้งนวตักรรม กล้าเปลีย่นแปลง เน้นคณุภาพ 

รบัผดิชอบฉบัไว ท างานดว้ยขอ้เทจ็จรงิ เรียนรูอ้ยา่งสรา้งสรรค์ สือ่สารและท างานเป็นทมี 

GRI-G4 Index : G4-14, G4-56 

วฒันธรรมองคก์ร 

รายงานความยั่งยนื ประจ าปี 2558 

หลักการทรงงาน และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 

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

ปี พ.ศ. พัฒนาการที่ส าคัญ (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 

2558 • ขยายแนวร่วมการตอ่ด้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ไปยงัคูค้่าและมอบหนงัสือรับรอง Recognition of Anti-Corruption Practice ให้แก่คูค้่าตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 2 
• จดัท ารายงานความยัง่ยืน ฉบบัท่ี 3 ตามแนวทางการรายงาน GRI version 4.0 
• ได้แสดงค ามัน่ในการสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกบัเดก็ ภายใต้หลกัการแหง่สทิธิเดก็และหลกัปฏิบตัทิางธุรกิจ 

1.7 พฒันาการที่ส าคัญ 

รายงานความยั่งยนื ประจ าปี 2558 
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  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) ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมดีเลศิ 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  
• รางวลัท่ีได้รับจากลกูค้า 
        - Gold Award for The Best of Supplier's Quality Performance 2013 จาก บจก. ฮีโน่มอเตอร์ (ประเทศไทย) (SAT) 
        - Award of Regional Contribution 2013 จาก บจก. โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) (BSK) 
        - Award of The Quality Excellence  จาก บจก. มิตซูบิชิมอเตอร์ (ประเทศไทย) (SAT) 

 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) ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมดีเลศิ 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  

“ด้านการสง่เสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน” ตอ่เน่ือง 2 ปีซ้อน (2556-2557) จากกรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน  
• ได้รับรางวลัประกาศเกียรตคิณุผลงานด้านการพฒันาสงัคมเป็นเลศิ จากกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 
• ได้รับรางวลัประกาศเกียรตคิณุการจดัการศกึษาระบบทวิภาคี ตามโครงการ “การพฒันาช่างเทคนิค” จากส านกังานคณะกรรมการอาชีวศกึษา 
• รางวลัท่ีได้รับจากลกูค้า 
        - Award of Regional Contribution 2014 จาก โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอร์เรชัน่ (TMC) ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น (BSK) 
        - Award of Quality 2014 “Excellence in Zero Defect” (SAT) 

 ปี 2558 

• ได้รับมอบ ESG 100 Certificate ซึง่ได้รับคดัเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ท่ีมีความโดดเดน่ในการด าเนินธุรกิจ ท่ีมีความรับผิดชอบด้านสิง่แวดล้อม 
สงัคม และธรรมาภิบาล จากสถาบนัไทยพฒัน์ 

• ได้รับรางวลั SET Awards 2015 จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ร่วมกบัวารสารการเงินธนาคาร ดงันี ้
        - รางวลับริษัทจดทะเบียนด้านความยัง่ยืนยอดเย่ียม (SET Sustainability  Awards 2015)  
        - รางวลับริษัทจดทะเบียน ด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ยอดเย่ียม (Best Investor Relations Awards) 
• ได้รับรางวลัเกียรตยิศสถานประกอบกิจการดีเดน่ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดกิารแรงงาน 10  ปีตดิตอ่กนั (2549 – 2558) จากกรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน 
• ได้รับรางวลัเกียรตยิศความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมตอ่สงัคมอย่างตอ่เน่ือง (CSR-DIW Continuous) 7 ปีตดิตอ่กนั  (2552 – 2558) จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
• ได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานประกอบการ จากส านกังานสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน 
• รางวลัท่ีได้รับจากลกูค้า 
        - Gold  Award for the Best Overall of Supplier’s Quality Performance (SAT) 
        - Bronze  Award for the Best of Supplier’s Quality Performance (SAT) 
        - The Winner TCC QA Improvement Activity 2015 (BSK)  
        - THCC-QA Improvement 2015 (SAT) 

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

1.8 รางวัลและผลงานที่ได้รับการยกย่อง 

รายงานความยั่งยนื ประจ าปี 2558 
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2. การพฒันาที่ยั่งยืน 

GRI-G4 Index : G4-14 

2.1 กลยุทธ์หลักในการขับเคล่ือนองค์กรสู่ความยั่งยนื 
1. การเตบิโตผ่านหุ้นส่วนกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
 บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายในการเติบโตผ่านหุ้ นส่วนกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยการขยายตลาดของผลิตภัณฑ์หลัก และผลิตภัณฑ์ใหม่ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึงการพฒันาตลาดและธุรกิจใหม่ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ส าหรับเป็นแหล่งรายได้และกระจายความเส่ียงจาก
ธุรกิจหลกั พร้อมประเมินความพงึพอใจของลกูค้าบนมาตรฐาน QCD (Quality / Cost / Delivery) ในขณะเดียวกนั ได้มีการน ากิจกรรม Customer 
Relations Management มาใช้ในการยกระดบัและสานความสมัพนัธ์กบัลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง 

2. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ 
 พัฒนาความสามารถในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพิ่ม ได้รับการยอมรับ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ด้วย
ความสามารถในด้านการออกแบบและเทคโนโลยีของตนเอง นอกจากนี ้เพ่ือให้มีการตอบสนองต่อความต้องการในด้านการผลิตยานยนต์ท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้น าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการผลิตสินค้าท่ีมีน า้หนักลดลง แต่มีความแข็งแรงทนทานมากขึน้ ลดต้นทุนการใ ช้
พลงังานในอนาคต  

3. การด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
 เพิ่มความสามารถท าก าไร  ความได้เปรียบการแข่งขนั และการตอบสนองความคาดหวงัของลูกค้าในผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีคณุภาพ พร้อม
ปรับปรุงและพัฒนาศกัยภาพการจัดการในองค์กร การพัฒนากระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ ควบคุมต้นทุนทางการเงิน ระยะเวลา การใช้
ทรัพยากร พลงังานและการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม 

4. เป็นองค์กรประสานพลังที่ยั่ งยืน 
     การเติบโตอย่างยัง่ยืน ด้วยพนกังานท่ีมีความสามารถและมีการจัดการท่ีสอดคล้องกันทัว่ทัง้องค์กร และรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้ วย
วิธีการบริหารจัดการบุคคลากรและกระบวนการท างานให้สอดคล้องกบัวิสัยทศัน์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และหล่อหลอมให้พนักงานเกิด
พฤตกิรรมเป็นไปตามเป้าหมายของการมีวฒันธรรมองค์กรท่ีเข้มแข็ง ส่งเสริมการมีทรัพยากรบคุคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นคนเก่งและคนดี 

รายงานความยั่งยนื ประจ าปี 2558 



 ด้วยความมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีจะก ากับดูแลกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ตามวสิยัทศัน์และพนัธกิจ สู่การเป็นบริษัทท่ีเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเอเชีย มีความเช่ียวชาญในการออกแบบ
และผลิต ด้วยความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและสงัคม บริษัทฯ จงึมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาพนกังานให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจควบคู่
ไปกบัการอยู่ร่วมกบัสงัคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน โดยค านึงถึงความต้องการของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเป็น
ส าคญั ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพฒันาท่ียั่งยืนท่ีระบุว่า “บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์เน้นการพัฒนาองค์กร 
โดยมี “คน” เป็นทรัพยากรหลักในการขับเคล่ือนเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล และ
สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขและย่ังยืน” โดยมีแนวปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้ 

2.2 นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคมและการพฒันาที่ยั่งยนื 

14 รายงานความยั่งยนื ประจ าปี 2558 

GRI-G4 Index : G4-14 

1. ด้านการพฒันาบุคลากร 
มุ่งสร้างพนกังานให้เป็นคนดีและเก่ง ด้วยการพฒันาศกัยภาพพนกังานสู่ความเป็น 
มืออาชีพเพ่ือรองรับการเตบิโตของอตุสาหกรรม ควบคูไ่ปกบัการส่งเสริมความ 
รับผิดชอบตอ่สงัคมส่วนบคุคล (Individual Social Responsibility: ISR) ภายใต้ 
แนวคดิ สร้างคณุคา่ตอ่ตนเอง องค์กร และสงัคม โดยเน้นการขยายผลจากตวั 
พนกังานสู่สงัคมภายนอก และสร้างวฒันธรรมที่เข้มแข็ง เพ่ือเพิ่มทกัษะในการ 
บริหารจดัการให้เกิดคณุคา่ 

2. ด้านการพฒันาธุรกิจ 
สร้างมูลค่าทางธุรกิจบนพืน้ฐานหลักธรรมาภิบาล และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจด้วย
นวัตกรรม เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยค านึงถึงคุณภาพ 
ความคุ้มคา่ และผลกระทบจากกระบวนการธุรกิจ และส่งเสริมกระบวนการจดัการ
ห่วงโซ่ธุรกิจ (Supply Chain Value) รวมไปถึงการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและปลอดภัยแก่ผู้บริโภค อีกทัง้ส่งเสริมการจัดการธุรกิจโดยยึดหลัก
ความพอเพียง  

3. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชน และสังคมอย่างมีความสุข มุ่งเน้นการสร้างโอกาส
ด้านการศึกษาแก่กลุ่มเยาวชน โดยเฉพาะในระดับอาชีวศึกษาให้มีความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีดี อีกทัง้สนับสนุนให้เกิดอาชีพแก่ชุมชนเพ่ือให้พึ่งพาตนเองและมี
ความเป็นอยู่ ท่ีดีขึน้ โดยมุ่งเน้นกระบวนการท างานร่วมกันแบบเครือข่ายและ
สอดคล้องกบัทศิทางการพฒันาของภาครัฐและวถีิชมุชน   

ทัง้นี ้ นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมและการพฒันาท่ียัง่ยืน  ได้รับการถ่ายทอดอย่างทัว่ถึงในแตล่ะบริษัทในกลุ่มสมบรูณ์  โดย
พนกังานทกุคนมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการด าเนินงานตามท่ีปรากฎในแผนแม่บทการพฒันาท่ียัง่ยืน 5 ปี (2556-2560) 
ภายใต้ปรัชญาการด าเนินธุรกิจ “3 สมบรูณ์ สร้างสมดลุ” โดยพนกังานของบริษัทในกลุ่มสมบรูณ์ต้องยดึถือน าไปปฏิบตัอิย่างเคร่งครัด
และตอ่เน่ือง  ภายใต้การก ากบัดแูลของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ 



2.3 แผนแม่บทการพฒันาที่ยั่งยืน 
บริษัทได้จดัท าแผนแม่บทการพฒันาท่ียัง่ยืน ระยะ 5 ปี (2556-2560)  โดยก าหนดเป้าหมาย และตวัชีว้ดัตามกรอบยทุธศาสตร์ 3 สมบรูณ์ สร้าง
สมดลุ  มีการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือปรับปรุงและพฒันาให้เกิดนวตักรรมใหม่ เพ่ือลดผลกระทบและสร้างคณุคา่
แก่ธุรกิจและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 

GRI-G4 Index : G4-14 

ฅนสมบูรณ์ 
                                                                                                                             

ก าหนดเป้าหมาย พัฒนาทีม สร้างนวัตกรรม 

• ทบทวนวัฒนธรรมองค์กรและ

ก าหนดตัวชีวั้ด และส่ือสารให้เกิด

ความเข้าใจและน าไปปฏิบัต ิ

• จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

ครอบคลุมทุกด้านตามปรัชญา  
3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล 

• การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

ตามกรอบวัฒนธรรมองค์กร 

• ริเร่ิมโครงการแบบ Project 

Based and Cross Function  
 

• ส่งเสริมการแบ่งปัน 

องค์ความรู้ข้ามสายงาน 

(Knowledge Sharing Cross 
Function)  

• สร้างวัฒนธรรมแห่ง 
การเรียนรู้เชิงนวัตกรรม 

รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2557 
หมวดฅนสมบูรณ์ (หน้า 26 และ 23) 

รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2558

หมวดฅนสมบูรณ์ (หน้า 24-25) 

ธุรกจิสมบูรณ์ 

พัฒนากระบวนการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างเครือข่าย 

• จัดท าและเปิดเผยข้อมูลรายงาน
ความย่ังยืนตามกรอบ GRI  

• ขยายผลโครงการ TPS ไปสู่คู่ค้า 

• ปรับปรุงโครงการ QCC ภายใต้
ปรัชญาฯ 3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล   

• พัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียว 
• สร้างวัฒนธรรมสีเขียว 

ในองค์กร 

• สร้างพันธมติรทางธุรกิจ

เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้าง

ความเช่ือม่ันตลอดห่วงโซ่
ธุรกิจ 

รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2557 
หมวดธุรกิจสมบูรณ์  (หน้า 35, 41, 72) 

รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2558 
หมวดธุรกิจสมบูรณ์  (หน้า 56) 

ชุมชนสมบูรณ์ 

ร่วมพัฒนา สร้างเครือข่าย สร้างมูลค่า 

• ริเร่ิมโครงการทวภิาคีเพื่อพัฒนา
ช่างเทคนิค  

• ริเร่ิมโครงการชุมชนดีมีอาชีพ 

• ริเร่ิมโครงการสมบูรณ์พบชุมชน 
(Community Engagement) 

• ริเร่ิมโครงการพัฒนาคู่ค้าท้องถิ่น 

• สร้างเครือข่ายแบบเป็น

ทางการร่วมกับภาครัฐ 

สถาบันการศึกษา และ 
องค์กรอสิระ  

• เป็นโรงงานแห่งการเรียนรู้

ของสังคมและชุมชน 

• ร่วมมือกับเครือข่าย 
พัฒนาธุรกิจชุมชน  

รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2557 
หมวดชุมชนสมบูรณ์  (หน้า 56, 58) 

รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2558 
หมวดชุมชนสมบูรณ์  (หน้า 61) 

2560 2559 2558 2556-57 ปี 
แผน 

15 รายงานความยั่งยนื ประจ าปี 2558 

ฅนสมบูรณ์ 
สร้างคุณค่า  
ต่อตนเอง 

องค์กรและสังคม  

ธุรกิจสมบูรณ์ 
สร้างมูลค่า 
ตอบสนอง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ชุมชนสมบูรณ์ 
สร้างโอกาส  
เพื่อสังคม 
ที่เข้มแข็ง 
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GRI-G4 Index : G4-12, G4-24, G4-25, G4-26, G4-27 

2.4 การด าเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
การด าเนินงานด้านความยัง่ยืนของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มีส่วนเก่ียวข้องและเช่ือมโยงกบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการขบัเคล่ือนธุรกิจของ
บริษัทให้เติบโตตามวิสยัทศัน์และพนัธกิจ ซึง่บริษัทได้จ าแนกกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย  ก าหนดวิธีการมีส่วนร่วม และการด าเนินงานท่ีส าคญัเพ่ือสร้างความ
สมดลุที่ครอบคลมุด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ดงัตารางตอ่ไปนี ้

รายงานความยั่งยนื ประจ าปี 2558 

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง การมีส่วนร่วมและวิธีการส่ือสาร 

1.ผู้ถือหุ้น   
เจ้าหนี ้

  สถาบนัการเงนิ 

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

การรายงาน : รายงานประจ าปี  รายงานความยัง่ยืน  คู่มือจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ  
การประชุม : การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  Opportunity day  Analyst meeting  
กิจกรรม :  Company visit  Roadshow 
ช่องทางส่ือสาร : เว็บไซต์  IR Press Release 

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

• สภาพแวดล้อมที่ดี และความปลอดภยัในที่ท างาน 
• การได้รับการปฏิบตัิที่เท่าเทียมและเป็นธรรม 

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

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

การรายงาน : รายงานประจ าปี  คู่มือจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ  
การประชุม : การประชมุรับทราบนโยบายลกูค้าประจ าปี  การประชมุประจ าเดือน  
การฝึกอบรม : หลกัสตูรการพฒันาระบบคณุภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภยั 
กิจกรรม :  ชมรม  ฝึกอบรม และสมันาร่วมกบัลกูค้า    
ช่องทางการสื่อสาร : การพบปะลกูค้าประจ าเดือน  ประชมุชมรม  เว็บไซต์ การส ารวจความพึงพอใจประจ าปี 

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

การรายงาน : รายงานสรุปผลการประเมินคู่ค้าประจ าปี คู่มือจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ  
การประชุม : ประชมุนโยบายคู่ค้าประจ าปี 
การฝึกอบรม : หลกัสตูรจริยธรรมธุรกิจในการด าเนินธุรกิจ  และการต่อต้านการธุจริต 
กิจกรรม :  ขยายเครือข่ายต่อต้านการทจุริต และถ่ายทอดความรู้ระบบ TPS 
ช่องทางส่ือสาร : ประกาศ  อีเมล์  เว็บไซต์  เจ้าหน้าที่จดัซือ้ 
 

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

การรายงาน : รายงานสรุปผลการประชมุตามวาระ 
การประชุม : สานเสวนารับรู้ความต้องการชมุชน  เพ่ือจดัท าแผนงานชมุชน 
การฝึกอบรม : หลกัสตูรอบรมอาชีพเสริม 
กิจกรรม : กิจกรรมสืบสานประเพณี วฒันธรรม และศาสนาในท้องถ่ิน  การตรวจวดัคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
ในพืน้ที่ชมุชนรอบโรงงาน 
ช่องทางส่ือสาร : เย่ียมชมุชนตามเทศกาล เว็บไซต์  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรม 
 
 
 
 

6. หน่วยงานราชการ
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

• การช าระภาษีและค่าธรรมเนียมครบถ้วนตามก าหนด 
• การปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และข้อตกลงที่เก่ียวช้อง 
• การให้ความร่วมมือและให้การสนบัสนนุด้านต่างๆ 

การรายงาน : รายงานตามกฎหมายและเง่ือนไขในใบอนญุาต 
การประชุม : ประชมุรับทราบกฎระเบียบต่างๆ 
การฝึกอบรม : หลกัสตูรฝึกอบรมความรู้ตามสายอาชีพ  
กิจกรรม : ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายโครงการต่างๆ  เข้าร่วมอบรม และสมัมนา 
ช่องทางสื่อสาร : เว็บไซต์  เจ้าหน้าที่รัฐกิจสมัพนัธ์  เจ้าหน้าที่ BOI 
 
 
 

7. สื่อมวลชน • การเข้าถึงข้อมลูที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้ 
• การมีส่วนร่วมในการเปิดเผยข้อมลูทางธุรกิจ 

 

การประชุม : Opportunity day 
ช่องทางสื่อสาร : เว็บไซต์  Roadshow การให้สมัภาษณ์  เจ้าหน้าที่นกัลงทนุสมัพนัธ์ 
 
 

8. คู่แข่ง • การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม 
• การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

 

การรายงาน : คู่มือจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ  
ช่องทางสื่อสาร : เว็บไซต์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 
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กลยุทธ์การบริหาร หมวดการรายงานความยั่งยืน 

 • การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ 
• ยึดหลกัธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจในการบริหาร 
• การบริหารสภาพคล่อง และบริหารจดัการความเสี่ยงด้านการเงิน 
• การยกระดบัระบบฐานข้อมลู และการรายงานผล 

 

บทท่ี 5 ธุรกิจสมบรูณ์ 
5.1 การก ากบัดแูลกิจการ  
5.2 การด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
5.3 การต่อต้านการทจุริต  
5.4 การด าเนินการด้านภาษี 
5.5 การบริหารความเสีย่ง 

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

บทท่ี 4 ฅนสมบรูณ์ 
4.1 การพฒันาคนดี 
4.2  การพฒันาเก่ง  

บทท่ี 5 ธุรกิจสมบรูณ์ 
5.2 การด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
5.6  การปฏิบติัด้านแรงงานและสทิธิมนษุยชน 
5.7 ความปลอดภยัและการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉกุเฉิน 

 
 • การยกระดบัความสามารถด้านการออกแบบ และพฒันาผลิตภณัฑ์ 

• การมีส่วนร่วมในการพฒันาผลิตภณัฑ์กบัลกูค้า 
• การพฒันาเทคโนโลยีเป็นของตวัเอง 
• การปฏิบตัิตามนโยบายลกูค้าครอบคลมุด้านคณุภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภยั 
 
 

บทท่ี 5 ธุรกิจสมบรูณ์ 
5.8 การสร้างความผกูพนัและการพฒันาร่วมกบัลกูค้า  
5.9 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
5.7 ความปลอดภยัและการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉกุเฉิน 
5.11 การจดัการด้านสิง่แวดล้อมและการอนรัุกษ์พลงังาน 
5.12 นวตักรรมในกระบวนการธุรกิจเพื่อความยัง่ยืน  

• การยกระดบัศกัยภาพการบริหารจดัการตลอดสายโซ่อปุทาน 
• สร้างและขยายเครือข่ายต่อต้านการทจุริต 
• ส่งเสริมให้คู่ค้ามีส่วนร่วมในการพฒันาชมุชนและสงัคม 

 
 
 

บทท่ี 5 ธุรกิจสมบรูณ์ 
5.3 การต่อต้านการทจุริต  
5.10 การบริหารจดัการสายโซ่อปุทาน 

บทท่ี 6 ชมุชนสมบรูณ์ 
    6.2 การพฒันาคู่ค้าท้องถิ่น 
6.3 การพฒันาคณุภาพชีวิตและสิง่แวดล้อมในชมุชน 

• มุ่งสู่วฒันธรรมองค์กรสีเขียว ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอนรัุกษ์พลงังาน 
• การส่งเสริมให้พนกังานเป็นคนดี และสร้างคณุค่าแก่สงัคม 
• สร้างโอกาสทางการศกึษาและการสร้างอาชีพ ให้ชมุชนสามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว  
• มุ่งเน้นการพฒันาที่สอดคล้องกบัวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

 

บทท่ี 4 ฅนสมบรูณ์ 
4.3  ชมรมสง่เสริมพฒันาให้พนกังานเป็นคนดีและคนเก่ง 

บทท่ี 5 ธุรกิจสมบรูณ์ 
5.11 การจดัการด้านสิง่แวดล้อมและการอนรัุกษ์พลงังาน 

บทท่ี 6 ชมุชนสมบรูณ์ 
6.1 การสร้างโอกาสทางการศกึษาแก่เยาวชน  
6.2 การพฒันาคู่ค้าท้องถิ่น 
6.3 การพฒันาคณุภาพชีวิตและสิง่แวดล้อมในชมุชน 
6.4 การพฒันาคณุภาพชีวิตแก่ผู้ ด้อยโอกาส 
6.5 การสบืสานประเพณีท้องถิ่น 
 

• การด าเนินธุรกิจด้วยหลกัธรรมาภิบาล  
• การร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย ของภาครัฐและองค์กรที่เก่ียวข้อง 
• การพฒันาบนพืน้ฐานความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดล้อม และชมุชน 

 

บทท่ี 5 ธุรกิจสมบรูณ์ 
5.1 การก ากบัดแูลกิจการ   5.3 การต่อต้านการทจุริต 
5.7 ความปลอดภยัและการพร้อมรับสถานการณ์ฉกุเฉิน 
5.11 การจดัการด้านสิง่แวดล้อมและการอนรัุกษ์พลงังาน 

บทท่ี 6 ชมุชนสมบรูณ์ 
6.1 การสร้างโอกาสทางการศกึษาแก่เยาวชน  
6.2 การพฒันาคณุภาพชีวิตและสิง่แวดล้อมในชมุชน  
6.6 ร่วมเป็นเครือข่ายกบัหน่วยงานภาครัฐ 
 

 
 
 
 

• การเข้าถึงข้อมลูที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้ 
• การมีส่วนร่วมในการเปิดเผยข้อมลูทางธุรกิจ 

บทท่ี 5 ธุรกิจสมบรูณ์ 
5.1 การก ากบัดแูลกิจการ    
5.3 การต่อต้านการทจุริต 

 
 
 
 

•  การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม 
• การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

บทท่ี 5 ธุรกิจสมบรูณ์ 
5.1 การก ากบัดแูลกิจการ    
5.3 การต่อต้านการทจุริต 

GRI-G4 Index : G4-12, G4-24, G4-25, G4-26, G4-27 

รายงานความยั่งยนื ประจ าปี 2558 
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3. เก่ียวกับรายงาน 
3.1 ขอบเขตการรายงาน 
  รายงานความยัง่ยืนฉบบันี ้จดัท าขึน้เพ่ือแสดงถงึผลการด าเนินงานของ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ในรอบปี 
2558  ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการเพ่ือความยัง่ยืน อนัเก่ียวโยงกบัประเด็นด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทการพฒันาท่ียัง่ยืน (SD Roadmap)  ของบริษัท ภายใต้ปรัชญาการด าเนิน
ธุรกิจ  “3 สมบูรณ์ สร้างสมดลุ” ประกอบด้วย  ฅนสมบูรณ์  ธุรกิจสมบูรณ์  และชุมชนสมบูรณ์ ซึง่บริษัทได้จดัท าและเผยแพร่มาตัง้แต่ปี 2556 
ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 3   โดยอ้างอิงการจดัท ารายงานให้มีความสอดคล้องตามดชันีชีว้ดัของ Global Reporting Initiative version 4.0 (GRI G4) 

  
  เนือ้หาและสาระส าคญัของการรายงานในปี 2558 มุ่งเน้นการด าเนินงานตามกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุวิสัยทศัน์ และพันธกิจขององค์กร  
ด้วยการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียง และการน าปรัชญาการด าเนินธุรกิจ ไปสู่การปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม ทัง้ในด้านการดู แล
พนกังาน การสร้างพนกังานให้เป็นคนเก่งและคนดี การสร้างมลูค่าเพิ่มให้กบัธุรกิจ และการสร้างโอกาสให้กบัสงัคมและชุมชนอย่างยัง่ยืน  และ
เช่ือมโยงบริบทข้างต้นกบัประเดน็ด้านความยัง่ยืนสากลในด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม และด้านสิ่งแวดล้อม  

 

    ขอบเขตการรายงาน 
  รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2558 แสดงผลการด าเนินงานครอบคลุมทุกสายงานของ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด 
(มหาชน) รวมถึงพืน้ท่ีปฏิบตัิงานในจังหวดัสมุทรปราการ จ านวน  5  โรงงาน  และจังหวดัระยอง จ านวน 6 โรงงาน  รวมทัง้สิน้ 11 โรงงาน  
จ าแนกเป็น 3 หน่วยธุรกิจ หลกัดงันี ้

หน่วยธุรกิจ จังหวัดสมุทรปราการ 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) 

หมายเหตุ : (G4-21) 
• บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล (เจแปน) จ ากดั (SIJ) มิได้รวมอยูใ่นขอบขา่ยการเปิดเผยข้อมลูในรายงานความยัง่ยืน ประจ าปี 2558  
• ข้อมลูท่ีมีการเปิดเผยด้านอ่ืนๆ สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ใน รายงานประจ าปี 2558 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 

 การสอบถามข้อมูล    
         หากมีข้อสงสยั หรือข้อแนะน าเพิ่มเติม กรุณาติดตอ่ แผนกพฒันาที่ยัง่ยืน ฝ่ายกลยทุธ์องค์กร  บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 
เลขที่ 129 หมู ่2 ถ.บางนา-ตราด (กม.15) ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540  E-mail : supalerk.k@somboon.co.th,  
โทรศพัท์  0-2728-8579  โทรสาร 0-2728-8517  
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3.2 ประเดน็ด้านความยั่งยนืที่ส าคัญ 

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

  บริษัทได้มีการท างานร่วมกบัท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญ และตดิตามรวบรวมข้อมลูที่ส าคญัทัง้ในอตุสาหกรรมยานยนต์และแวดวงที่
เก่ียวข้องกบัธุรกิจทัง้ในและตา่งประเทศ  เพ่ือวเิคราะห์แนวโน้มและทศิทางการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั น ามาทบทวนนโยบายหรือปรับปรุง
แผนงานตา่งๆ  ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ เพ่ือยงัคงความสามารถในการบรรลเุป้าหมายตามแผนแม่บทการพฒันาท่ียัง่ยืน (SD Roadmap) 
ภายใต้ปรัชญาการด าเนินธุรกิจ “3 สมบรูณ์ สร้างสมดลุ” พร้อมทัง้เช่ือมโยงประเดน็ด้านความยัง่ยืนท่ีส าคญัขององค์กรกบัมิตด้ิานความยัง่ยืน
ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ซึง่บริษัทได้จ าแนกไว้ตามแนวทางของ Global Reporting Initiative version 4.0 (GRI G4) 

รายงานความยั่งยนื ประจ าปี 2558 

 หลักการก าหนดประเดน็สาระส าคัญในรายงาน   
         บริษัทยดึหลกัการมีส่วนร่วมกบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส าคญั  และพิจารณาปัจจยัท่ีตอบสนองตอ่มมุมองของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีอาจเกิด
ผลกระทบตอ่ประเดน็ด้านความยัง่ยืนขององค์กรทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม  
      

การระบุประเดน็ (Identification)  พิจารณาจากการรวบรวมข้อมลูที่ได้จากการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้ภายในและ 
ภายนอกองค์กร ผ่านกิจกรรมและโครงการในวาระตา่งๆ ตลอดปี   
 
    ภายในองค์กร : ข้อมลูจากการประชมุผู้ รับผิดชอบในประเดน็ท่ีส าคญักบัความยัง่ยืน และกลยทุธ์ขององค์กร รวมทัง้การบริหารความเส่ียง 
ท่ีองค์กรต้องจดัการทัง้ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว  เพ่ือบรรลเุป้าหมายท่ีองค์กรก าหนดไว้ 

    
         ภายนอกองค์กร : ข้อมลูจากการประชมุกบัผู้ รับผิดชอบในสายงานต่างๆ  ท่ีมีส่วนร่วมกบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพ่ือทราบปัจจยัท่ีส่งผลตอ่
การตดัสินใจของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียแตล่ะกลุ่มตอ่องค์กร  ด้วยการส ารวจความคดิเห็นหรือแบบประเมินผลด้านตา่งๆ หรือจากการรวบรวมข้อมลู
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น จากการสานเสวนา หารือ ประชมุ สมันา หรือสมัภาษณ์ ตามความเหมาะสมของแตล่ะกลุ่ม 
 

 



1. ด้านเศรษฐกิจ 2. ด้านสังคม 3. ด้านสิ่งแวดล้อม 

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

2.1 การพฒันาคนดี 
2.2 การพฒันาเก่ง 
2.3 การปฏิบติัด้านแรงงานและสิทธิมนษุยชน 
2.4 ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
2.5 การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน  
2.6 การมีสว่นร่วมพฒันาคณุภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชมุชน  
2.7 การพฒันาคู่ค้าท้องถ่ิน 
2.8 ร่วมเป็นเครือขา่ยกบัหน่วยงานภาครัฐ 
2.9 ร่วมสืบสานประเพณีท้องถ่ิน 

3.1 การด าเนินงานตามกฎหมายด้านสิง่แวดล้อม  
3.2 การบริหารจดัการน า้ 
3.3 การอนรัุกษ์พลงังานและลดภาวะโลกร้อน 
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ระดับผลกระทบต่อองค์กร ในด้านสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม 
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Materiality Matrix 

ประเดน็ท่ีมีนัยส าคัญต่อองค์กร 
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      การจัดล าดับความส าคัญ (Prioritization) น าประเดน็ท่ีมีนยัส าคญัตอ่องค์กร และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย มาวเิคราะห์  ท่ีได้มา
เทียบเคียงกบัความสอดคล้องในประเดน็และตวัชีว้ดั ตามแนวทาง GRI G4 และจดัล าดบัความส าคญัและคดัเลือกเนือ้หาข้อมลูที่อยู่ในความ
คาดหวงัและความสนใจของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย  ในรูปแบบแมทริกซ์ (Materiality Matrix) โดยแกนนอน แสดงระดบัผลกระทบตอ่องค์กร ในด้าน
สงัคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  และแกนตัง้แสดงระดบัผลกระทบตอ่ความสนใจของกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ดงัตารางและภาพแสดง ตอ่ไปนี ้

GRI-G4 Index : G4-2, G4-27 





บริษัทให้ความส าคญักับการพัฒนาคนดีและคนเก่ง โดยน้อมน าหลักการทรงงานและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนา
พนกังานให้เป็น “ฅนสมบูรณ์”   ท่ีพร้อม “สร้างคุณค่าต่อตนเอง องค์กร และสังคม” เพราะเราเช่ือว่าบริษัทจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน 
จ าเป็นต้องมีพนกังานเป็นหวัใจส าคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจ ให้บรรลวุิสยัทศัน์และพนัธกิจท่ีตัง้เป้าหมายไว้ ดงันัน้ บริษัท จึงมุ่งเ น้นการพฒันา
พนกังานทกุระดบัให้เป็นคนดี  และเพิ่มพนูทกัษะความรู้ให้เป็นคนเก่ง มีพฤติกรรมการท างานอย่างมืออาชีพสอดคล้องกบัวฒันธรรม สามารถ
สร้างคณุคา่ตอ่ตนเอง องค์กร และสงัคม ได้ตามแผนแม่บทด้านฅนสมบรูณ์ 

GRI-G4 Index : G4-56, G4-LA10 
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แผนแม่บทด้านฅนสมบรูณ์ 
“สร้างคุณค่า ต่อตนเอง องค์กร และสังคม” 



ด้วยความหว่งใยในความเป็นอยู่ของพนกังาน โดยเฉพาะอย่างย่ืงในช่วงท่ี 
ภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั ในปี 2558 บริษัทได้ท าการส ารวจภาระหนีส้ินของ
พนกังาน พบพนกังานมีภาระหนีท้ัง้ในและนอกระบบ จ านวน 153 คน  
บริษัทจงึจดัท า “โครงการสมบรูณ์ สขุใจ ไร้หนี”้ เพ่ือช่วยเหลือพนกังาน ตาม
ระดบัของปัญหา ดงันี ้
    1) ใช้ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัท  เข้าเช่วยเหลือ  
    2) ร่วมกบัธนาคารธนชาต ิและธนาคารออมสิน ในการปรับโครงสร้างหนี ้
พร้อมคลินิคให้ค าปรึกษา เช่น ขยายเวลาช าระหนี ้   พกัช าระต้น / ดอก 
ส่งเสริมการออม เป็นต้น 
    3) สร้างภมูิคุ้มกนัให้กบัพนกังานทัว่ไปท่ีสนใจ โดยจดัหลกัสตูรอบรม  
เร่ืองการวางแผนทางการเงินในรูปแบบตา่งๆ ได้แก่  
             1. การออม / การท าบญัชีครัวเรือน (เชิงป้องกนั)     
             2. การบริหารจดัการหนีส้ิน  (เชิงแก้ไข) 
             3. การสร้างความสขุในการท างาน  (ลดความอยาก  เพิ่มความรู้) 

ผลการด าเนินงาน “โครงการสมบรูณ์ สขุใจ ไร้หนี”้  
• สามารถปลดหนีใ้ห้พนกังานได้จ านวน 140 คน คงเหลือ 13 คน ซึง่บริษัทได้จดัให้มีทีมงานคอยให้ค าปรึกษา และตดิตามผลอย่างตอ่เน่ือง 
• พนกังานมีสมาธิในการท างานมากขึน้ ส่งผลดีตอ่คณุภาพผลิตภณัฑ์ และการเพิ่มผลผลิต ลดความเส่ียงตอ่การทจุริตคอรัปชัน่  
• พนกังานมีความผกูพนัตอ่องค์กร บริษัทสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างตอ่เน่ือง และยัง่ยืน 

  
นอกจากนี ้ บริษัทยงัได้จดัอบรมหลกัสตูรการตอ่ต้านการทจุริตคอรัปชัน่ให้แก่พนกังานทกุระดบั จ านวน 600 คน เพ่ือป้องกนัการแสวงหา 
ผลประโยชน์จากการทจุริตในองค์กร 

• โครงการสมบูรณ์ สุขใจ ไร้หนี ้

“พนกังาน” เป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย และน าพาองค์กรไปสู่ความยัง่ยืน บริษัทจงึให้ความส าคญักบัการดแูล 
คณุภาพชีวติของพนกังาน โดยยดึหลกั “คณุธรรม” และ “ความกตญัํ”ู  บม่เพาะให้พนกังานมีจิตส านึกของการเป็นผู้ให้ ด ารงตนอยู่บนความ 
ไม่ประมาท มีภมูิคุ้มกนั และมีเหตผุล  ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ซึง่เป็นพืน้ฐานท่ีส าคญัของ
การบม่เพาะ “คนด”ี เพ่ือก้าวไปสู่การเป็น “ฅนสมบรูณ์” 

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

• สหกรณ์ออมทรัพย์  
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4.1 การพฒันาคนด ี

บริษัทได้เร่ิมจดัตัง้ “สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานสมบรูณ์กรุ๊ป” ขึน้ตัง้แตปี่ 2550 เพ่ือเป็นกลไกท่ีช่วยแบง่เบา
ภาระและสร้างวนิยัทางการเงินให้แก่พนกังาน รวมถงึส่งเสริมการออมระยะยาวเพ่ือเตรียมความพร้อมหลงั
เกษียณ  ควบคูไ่ปกบัการส่งเสริมความรู้ด้านการออมและการลงทนุในรูปแบบตา่งๆ เพ่ือให้พนกังานมี
ทางเลือกในการวางแผนและพึง่พาตนเองตามวิถีความพอเพียง ลดความเส่ียงด้านการทจุริตคอรัปชัน่  
พนกังานมีสมาธิและมุ่งมัน่กบัการท างานอย่างตอ่เน่ือง ทัง้นี ้ การท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานสมบรูณ์กรุ๊ป 
สามารถเตบิโตและด าเนินงานจนถงึปัจจบุนั  มีปัจจยัความส าเร็จท่ีส าคญั ดงันี ้

1) สมาชิกมีความเช่ือมัน่ระบบการบริหารงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2) เจ้าหน้าท่ีมีความพร้อม ใส่ใจในการบริการสมาชิกอย่างเท่าเทียม 
3) ระบบการรายงานและมีการส่ือสารอย่างตอ่เน่ือง 
4) อตัราผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสมบูรณ์กรุ๊ป ปี 2558 

จ านวนสมาชิก เงนิทุนหมุนเวียน อัตราเงนิปันผล 

1,466 คน กวา่ 140 ล้านบาท ร้อยละ 4.25 ตอ่ปี 



บริษัทให้ความส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพพนกังานทกุระดบั  มุ่งเน้นการวางรากฐานทัง้ความรู้เชิงทฤษฎีและการน าไปปฏิบตัจินเกิดความ
เช่ียวชาญตามสายอาชีพ โดยเช่ือมโยงกบัวฒันธรรมองค์กรไปสู่การปฏิบตัทิัว่ทัง้องค์กร ด้วยความมุ่งหวงัให้ฅนสมบรูณ์เกิดการหล่อหลอมและ
พฒันาไปในทศิทางเดียวกนั มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นเลิศด้านคณุภาพ และล า้หน้าด้วยการสร้างสรรค์นวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  ซึง่
เป็นปัจจยัความส าเร็จท่ีส าคญัของการพฒันาท่ียัง่ยืนของบริษัท  ดงันัน้ ศนูย์การเรียนรู้ของบริษัทในกลุ่มสมบรูณ์  (Somboon Learning 
Academy : SLA) จงึเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรบคุคลให้สอดคล้องกบักลยทุธ์การด าเนินธุรกิจของ
บริษัท  ด้วยการจดัระบบบริหารจดัการองค์ความรู้และหลกัสตูรอบรมภายในท่ีครอบคลมุตัง้แตห่ลกัสตูรพืน้ฐาน (Core course) และหลกัสตูร
เฉพาะทางตามสายอาชีพ (Specialty course)  รวมถงึการเปิดโอกาสให้พนกังานเสนอหลกัสตูรท่ีจดัอบรมโดยองค์กรภายนอกได้ตามความ
เหมาะสมและความสนใจอีกด้วย  ในปี 2558  ศนูย์การเรียนรู้ของบริษัทในกลุ่มสมบรูณ์ ได้จดัหลกัสตูรภายใน แบง่ออกเป็น 9 หลกัสตูร ดงันี ้
  

GRI-G4 Index : G4-LA10, G4-HR2 
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4.2 การพฒันาคนเก่ง 

• การพฒันาศักยภาพพนักงานตามกรอบวัฒนธรรมองค์กร 

หลักสูตรอบรมภายในบริษัท ประจ าปี 2558 
ของศูนย์การเรียนรู้ Somboon Learning Academy (SLA) 

การเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมองค์กร  

สร้างสรรค์ 
สิง่ใหม่ 

ใสใ่จ 
ลกูค้า 

มีวินยั 
ถ้วนหน้า 

พฒันา 
ทีม 

ท างาน 
รับผิดชอบ 

รอบคอบ 
เร่ืองคณุภาพ 

1. การพัฒนาพนักงานในสายการผลิต (Re-train)  
   ทบทวนหลกัการ Total Productive Maintenance (TPM)       

2. การพัฒนาพนักงานใหม่ (Pre-Operation)   
    เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสูส่ายการผลติ       

3. การพัฒนาวศิวกร (Engineering & Maintenance trainee)       

4. การพัฒนาหัวหน้างานผลิต (SBG HRD)       

5. ระบบมาตรฐานการจัดการ (Standard System)  
   เช่น TS16949, ISO14001       

6. หลักสูตรพืน้ฐานในสายการผลิต (Somboon Production System)        

7. หลักสูตรด้านความปลอดภัย (Safety)  
   เช่น การประเมินความเสี่ยง, การทบทวนและซ้อมแผนฉกุเฉิน เป็นต้น       

8. คนดี คนเก่ง ฅนสมบูรณ์ (Smart  People) 
   เช่น วฒันธรรมองค์กร, จริยธรรมทางธุรกิจ, ธรรมาภิบาลและความยัง่ยืน เป็นต้น       

9. หลักสูตรท่ัวไป (General)  
   เช่น ปฐมนิเทศน์พนกังานใหม,่ ภาษาต่างประเทศ,  การส่ือสาร, หลกัการบริหาร เป็นต้น 

      

• สถติด้ิานการพฒันาศักยภาพและการส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน 

รายละเอียด 2558 2557 2556 
เงินลงทนุ (ล้านบาท) 7.5 6.6 95.3(1) 

จ านวนหลกัสตูร 80 30 55 
จ านวนพนกังานท่ีเข้าอบรม 100% 100% 100% 
จ านวนชัว่โมงอบรมเฉล่ีย/คน 17.28 9 12 
จ านวนพนกังานท่ีได้รับการปรับต าแหน่ง (คน) 74 60 53 

หมายเหตุ      (1) ปี 2556 มีการลงทนุ ก่อสร้างศนูย์การเรียนรู้ของบริษัทในกลุม่สมบรูณ์ (Somboon Learning Academy) จ านวน 90 ล้านบาท 

ในปี 2558 บริษัทได้ลงทนุด้านการพฒันาศกัยภาพพนกังาน เพ่ือให้เป็นคนเก่ง และพร้อมก้าวไปสู่การเป็น  “ฅนสมบูรณ์” โดยใช้งบประมาณ 
7.5 ล้านบาท จดัอบรมกวา่ 80 หลกัสตูร มีพนกังานเข้าร่วมอบรมคดิเป็น 100% ของจ านวนพนกังานทัง้หมด ชัว่โมงอบรมของพนกังาน  17.28  
ชัว่โมงตอ่คนตอ่ปี 



บริษัทค านงึถงึหลกัความเสมอภาคในการพฒันาศกัยภาพบคุลกร โดยเปิดโอกาสให้พนกังานทกุเพศและทกุระดบัได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพฒันา
ความรู้ความสามารถอย่างเทา่เทียมกนั  

หมายเหตุ       (1) ปี 2558 มีจ านวนพนกังานทัง้หมด 2,966 คน แบง่เป็นเพศชาย 2,510 คน และเพศหญิง 456 คน 
                           (2) ปี 2556 ยงัไม่มีการด าเนินการเก็บข้อมลูแยกตามเพศ 

ระดับพนักงาน 
จ านวนช่ัวโมงการฝึกอบรมเฉล่ียต่อคนต่อปี 

2558(1) 2557 2556(2) 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชายและหญิง 
หัวหน้างานและระดับปฏิบัตกิาร 

(ช. 86% , ญ. 14%) 
14.59 2.68 7.11 1.14 8.00 

ผู้จัดการแผนก 
(ช 82% , ญ. 18%) 

14.61 2.66 16.78 3.56 37.00 

ผู้ช่วยผู้จัดการขึน้ไป 
(ช. 95% , ญ. 5%) 

16.77 0.39 39.17 1.15 58.00 

ผู้บริหารระดับสูง 
(ช. 87% , ญ. 13%) 

14.57 2.08 12.75 1.82 36.00 

รวมชายและหญิง 17.28 8.95 12.00 

GRI-G4 Index : G4-LA9, G4-LA10, G4-HR2 
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ด้วยหลักสูตรพัฒนาบุคลากรท่ีมุ่งเน้นความเข้าใจตัง้แต่พืน้ฐาน การฝึกฝนจนเกิดทกัษะและความเช่ียวชาญ สามารถประยุกต์วิธีการแก้ไข
ปัญหาอย่างได้ผล รวมถึงการจดัการองค์ความรู้ด้วยการสร้างเป็นมาตรฐาน (Standardization) ท่ีสามารถถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ ตลอดจน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับองค์กรต่างๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน เพ่ือสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร ท่ีเข้มแข็ง   ในปี 2558 บริษัทมีโครงการ
พฒันาคนเก่งที่สร้างคณุคา่ตอ่องค์กร และสอดคล้องกบักลยทุธ์การด าเนินธุรกิจท่ีมีเป้าหมายการเตบิโตอย่างตอ่เน่ืองและยัง่ยืน  ดงันี ้

โครงการ วัตถุประสงค์ คุณค่าต่อองค์กร 

Action Learning Project 
(ระดบัผู้บริหาร) 
 

• พฒันาผู้บริหารให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั ผ่านกลุม่ย่อยตา่งสายงาน เพ่ือ
สร้างโอกาสและเร่งการพฒันา Talent และ Successor   
เพ่ือสืบทอดต าแหน่งที่ส าคญัในการด าเนินธุรกิจ 

• มุ่งเน้นการน าศกัยภาพและประสบการณ์ มาวิเคราะห์/แก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบ 

มีบคุลากรท่ีพฒันาองค์กรให้เตบิโต 
ได้อย่างตอ่เน่ือง 

Key Man 
(ระดบัปฏิบตักิาร) 
 

• ยกระดบัพนกังานในกระบวนการ Forging,  Machining และ Heat 
Treatment ให้สามารถพฒันาเทคโนโลยีได้เอง 

• สร้าง Process Know-How จาก Process Mapping, Competency 
Gap และพฒันาหลกัสตูรของแตล่ะกระบวนการ 

บริษัทมีบคุลากรท่ีมีความพร้อมรับ 
การขยายธุรกิจใหม่ในตา่งประเทศ 

Re-Train 
(ระดบัปฏิบตักิาร) 

• พฒันาพนกังานในสายการผลติปัจจบุนั ด้วยการทบทวนความรู้และ
หลกัการ (Total Productive Maintenance : TPM) 

ปรับปรุงประสทิธิภาพในสายการผลติ  
ลดการสญูเสีย และเพิ่มผลผลติ 

Pre-Operation 
(พนกังานใหม่ระดบัปฏิบตักิาร ) 

• พฒันาพนกังานใหม่ระดบัปฏิบตักิาร ก่อนเข้าสูส่ายการผลติ 
• พนกังานใหม่ท่ีผ่านการอบรม สามารถเป็น Man Power Bank เพ่ือ
หมนุเวียนและทดแทนพนกังานท่ีมีการโยกย้าย, ไปรับต าแหน่ง หรือ 
ลาออกได้ 100%    

บริษัทสามารถเดนิสายการผลติได้อย่าง
ตอ่เน่ือง 
 

• ความเสมอภาคในการพฒันาศักยภาพบุคลากร  

• โครงการพฒันาคนเก่งเพื่อการเตบิโตอย่างยั่งยืน 



บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนกังานท าความดีเพ่ือสงัคม โดยเปิดโอกาสให้พนกังานน าศกัยภาพและทกัษะท่ีตนเองถนดัไปสร้างคณุค่าให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นการตอบแทนให้แก่ชุมชน และสงัคม ตามรอยเท้าพ่อแห่งแผ่นดิน  อีกทัง้ยงัเป็นการส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพของ
บุคลากรโดยมุ่งเน้นให้พนักงานเป็นศูนย์กลาง ควบคู่ไปกับการสร้างความภาคภูมิใจและความผูกพันต่อองค์กร  และขยายผลไปสู่ความ
รับผิดชอบต่อสังคมในระดับองค์กร ถือเป็นการสร้างรากแก้วแห่งการพัฒนาท่ียั่งยืนอย่างแท้จริง ใน ปี 2558 บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ได้มีการ
ส่งเสริมให้พนกังานท าความดีเพ่ือสงัคม โดยการมีส่วนร่วมพฒันาชมุชน ผ่านกิจกรรมและโครงการตา่งๆ ดงันี ้ 

GRI-G4 Index : G4-15, G4-EC7 
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ผู้ด าเนินโครงการ สถานท่ี / ชุมชน กิจกรรม / โครงการ ทักษะท่ีใช้ 
จ านวน
พนักงาน 
ท่ีเข้าร่วม 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

ท าความด ี

ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินโครงการ 

SAT1 โรงเรียนละมลูรอดวิทยา จดัท ารัว้และเคร่ืองเลน่ ช่างไม้ ช่างเชื่อม 214 1,712 สภาพแวดล้อมและความปลอดภยัดีขึน้ 

SAT2 โรงเรียนบ้านคลองน า้แดง ทาสรัีว้ ปรับพืน้ เทคอนกรีต ช่างทาส ีช่างปนู 40 232 สภาพแวดล้อมและความปลอดภยัดีขึน้ 

BSK1,2,3 โรงเรียนบ้านภไูทร จดัท าอปุกรณ์ ออกก าลงักาย ช่างเชื่อม 25 410  สขุภาพและคณุภาพชีวิต 
ของนกัเรียนดีขึน้ 

SBM3 โรงเรียนบ้านภไูทร ซ่อมและทาสรัีว้  โต๊ะ เก้าอี ้ ช่างทาส ีช่างปนู ช่างไม้ 40 192 สภาพแวดล้อมและความปลอดภยั ดีขึน้ 

BSK1,2 โรงเรียนเทวะคลองตรง ทาสอีาคาร โต๊ะ เก้าอี ้
เคร่ืองเลน่ และอ่างล้างมือ 

ช่างทาส ี ช่างประปา 45 342 สภาพแวดล้อม ความปลอดภยั  
และสขุอนามยัดีขึน้ 

ICP โรงเรียนบ้านหนองระก า ซ่อมและทาสรัีว้ โต๊ะ เก้าอี ้ ช่างทาส ีช่างเชื่อม 60 300 สภาพแวดล้อมและความปลอดภยัดีขึน้ 

ชมรมสมบรูณ์กรุ๊ปอาสาฯ โรงเรียนวดัโคธาราม จดัท ารัว้ และเคร่ืองเลน่ ช่างไม้ ช่างเชื่อม ช่างทาส ี 52 302 สภาพแวดล้อมและความปลอดภยัดีขึน้ 

ชมรมสมบรูณ์กรุ๊ปอาสาฯ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร ปรับพืน้ เทคอนกรีต มงุหลงัคา 
ทาสอีาคาร เดินท่อน า้ อ่างล้างมือ 

ช่างปนู ช่างประปา  
ช่างเชื่อม ช่างทาส ี 

98 3,920 สภาพแวดล้อม ความปลอดภยั  
และสขุอนามยัดีขึน้ 

SBM&ICP บ้านครูบญุช ู ทาสอีาคาร ท ากิจกรรม 
สนัทนาการกบัเด็ก 

ช่างทาส ี สนัทนาการ 118 944 ความเป็นอยู่และคณุภาพชีวิตดีขึน้ 
 

BSK3 SBM3, ICP1,2 ปลกูต้นไม้ร่วมกบันิคมอมตะซิตี ้ ปลกูต้นไม้ เพิ่มพืน้ท่ีสเีขียว ปลกูต้นไม้ 12 48 สภาพแวดล้อมดีขึน้ ช่วยลดภาวะโลกร้อน 

ICP1 พืน้ท่ีรอบโรงงาน ปลกูต้นไม้ ท าความสะอาดพืน้ท่ี ปลกูต้นไม้ 168 840 สภาพแวดล้อมดีขึน้ ช่วยลดภาวะโลกร้อน 

SBM3, ICP2 พืน้ท่ีรอบโรงงาน  ปลกูต้นไม้ เพิ่มพืน้ท่ีสเีขียว ปลกูต้นไม้ 475 1,900 สภาพแวดล้อมดีขึน้ ช่วยลดภาวะโลกร้อน 

SBG ซ่อมบ้านผู้ยากไร้ อบต.บางโฉลง ซ่อมบ้านผู้ยากไร้  ช่างไม้ ช่างไฟฟ้า 64 2,304 ความเป็นอยู่และคณุภาพชีวิตดีขึน้ 

SBG คลองชวดหมนั อบต.บางโฉลง คลองสะอาด ชมุชนน่าอยู่ 
ลอกคลอง ก าจดัวชัพืช  

ดแูลรักษาความสะอาด 71 355 สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์ดีขึน้ 
น า้ไหลเวียนได้สะดวก 

SBG ในพืน้ท่ีชมุชน กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์อื่นๆ  บริการเคร่ืองด่ืม  
สนัทนาการ เป็นต้น 

127 508 สมัพนัธภาพที่ดีกบัชมุชนท้องถิ่น 

รวม 1,609 14,309 

4.3 การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมและสร้างคุณค่าแก่สังคม 
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GRI-G4 Index :  G4-15, G4-EC7 

• ชมรมสมบูรณ์กรุ๊ปอาสา 

ชมรมสมบูรณ์กรุ๊ปอาสา เกิดจากการรวมตวัของพนกังานท่ีมีจิตอาสา เพ่ือด าเนิน
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สาธารณะ  ได้ด าเนินงานมาอย่างตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 15 
ปัจจบุนั มีพนกังานเข้าร่วมเป็นสมาชิกจ านวนมากกวา่ 140 คน   ในปี 2558 ชมรม
สมบรูณ์กรุ๊ปอาสาได้ด าเนินกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสงัคม ดงันี ้
 

1. โครงการคลองสะอาด ชุมชนน่าอยู่ เน่ืองในวันแม่แห่งชาต ิ
โดยการร่วมกบั อบต.บางโฉลง ก าจดัวชัพืชท่ีขวางกัน้ล าน า้บริเวณ “คลองชวดหมนั”  
เป็นระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร มีพนกังานเข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน 71 คน (อบต.ขอ
ความร่วมมือ 50 คน)  คดิเป็นชัว่โมงท าความดีเพ่ือสงัคม จ านวน  355 ชัว่โมง 
 

2. จัดกิจกรรมหารายได้ เพื่อน าไปด าเนินกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ประจ าปี 
เน่ืองในโอกาสวนัพ่อแห่งชาติ ณ โรงเรียนเสนารัตน์ วิทยาคาร จ.นครราชสีมา โดยมี
กิจกรรม ดงันี ้

•   ขายเสือ้เพ่ือการกศุล มีรายได้  6,996 บาท 
•   กิจกรรมโบว์ลิ่งเพ่ือการกศุล มีรายได้ 194,000 บาท 
    รวมเป็นเงิน  200,996 บาท 

 

3. โครงการรักบ้านเกิด  บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสามีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือหรือพัฒนาชุมชนและสังคมในถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง  บริษัทได้
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พนักงานส่งโครงการเข้าร่วมพิจารณา ซึ่งมี 2 ลักษณะ 
ได้แก่ 
 

      3.1 บริษัทสนบัสนนุงบประมาณ  “ทนุรักบ้านเกิด ” ให้แก่โครงการท่ีผ่านการ
พิจารณา โดยมีพนกังานท่ีเป็นคนในท้องถิ่น ตดิตามและรายงานผลความคืบหน้า
โครงการ ในปี 2558 มีโครงการท่ีผ่านการพิจารณาจ านวน 4 โครงการ  มอบทนุให้
โครงการละ 5,000 บาท รวมทัง้สิน้ 20,000 บาท ได้แก ่
           1) โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวทิยา จ. มหาสารคาม :  

         ปรับปรุงอาคารเรียน สนามกีฬา และอปุกรณ์กีฬา   
           2) โรงเรียนบ้านวงัหวัแหวนพฒันา จ.ก าแพงเพชร  : ก่อสร้างโรงอาหาร 
           3) วดัศรีสวา่ง จ.เลย : ปรับปรุงซุ้มประต ูพืน้ลานวดั และลานธรรม 
           4) วดัเวฬวุนับ้านไผ่ จ.มหาสารคาม : บรูณะก าแพงวดั 

 

     3.2 กิจกรรมคา่ยอาสาฯ  3 วนั 2 คืน ประจ าปี ภายใต้โครงการรักบ้านเกิด ณ 
โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ด าเนินการปรับปรุงอาคารเรียน 
ห้องน า้ อ่างล้างมือ ระบบส่งน า้ และมอบอปุกรณ์การเรียน  มีพนกังานเข้าร่วม 98 คน    
คดิเป็นชัว่โมงท าความดีเพ่ือสงัคม จ านวน 3,920 ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 

4. โครงการซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้  โดยร่วมกบั อบต.บางโฉลง  เพ่ือ
พฒันาคณุภาพชีวติให้แก่ ผู้สงูอายุ ผู้พิการ และผู้ ด้อยโอกาส ให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ 
มีพนกังานเข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน  64 คน   คดิเป็นชัว่โมงท าความดีเพ่ือสงัคม  
จ านวน 2,304 ชัว่โมง 
 

ผู้เข้าร่วมค่ายอาสาฯ  3 วัน 2 คืน  จ านวน (คน) ช่ัวโมงท าความดีเพื่อสังคม (ช่ัวโมง) 
พนกังาน 98 3,920 

นกัศกึษาฝึกงาน 17 680 
คูค้่า 9 360 
รวม 124 4,960 
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• ชมรมต ารวจโรงงาน 

บริษัทในกลุ่มสมบรูณ์ เป็นสมาชิกของสมาคมต ารวจโรงงานท่ีกลุ่มโรงงานในจงัหวดัสมทุรปราการร่วมกนัจดัตัง้ขึน้ เม่ือปี พ.ศ.2550 โดยได้รับ
การสนบัสนนุจาก พล.ตร.ดร.สวุริะ ทรงเมตตา มีวตัถปุระสงค์ เพ่ือให้พนกังานในระดบัหวัหน้างาน ของแตล่ะโรงงาน ท าหน้าท่ีดแูลทกุข์สขุของ
คนในองค์กร  ภายใต้หลกัการของโรงงานสีขาว คือโรงงานมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภยั ปลอดอาชญากรรม และยาเสพตดิ  ซึง่ได้
ขยายผลไปยงัทกุโรงงาน ในปัจจบุนับริษัทฯ มีสมาชิกของชมรมต ารวจโรงงานจ านวนทัง้สิน้ 68 คน ซึง่มีเป้าหมายและหน้าท่ีหลกั ดงันี ้
• ดแูลความสงบเรียบร้อย และป้องปราม ไม่ให้มีอาชญากรรม ยาเสพตดิ และสิ่งผิดกฎหมายภายในบริเวณโรงงาน  
• ดแูลงานการจราจร ในชัว่โมงเร่งดว่น ทัง้ภายในบริเวณโรงงาน และถนนด้านหน้าบริษัทฯ 
• ร่วมปฏิบตังิานด้านชมุชนสมัพนัธ์ และกิจกรรมตา่ง ๆ ของบริษัทฯ  ร่วมกบัชมรมสมบรูณ์กรุ๊ปอาสา 
• สนบัสนนุและร่วมกิจกรรมการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจในโครงการตา่ง ๆ 
• เข้าร่วมกิจกรรม และอ านวยความสะดวกด้านการจราจรให้กบัลูกค้า ชมุชน และสงัคม เม่ือมีกิจกรรมหรือวาระตา่ง ๆ 
 
ผลจากการปฏิบตังิานของชมรมต ารวจโรงงานของบริษัทในกลุ่มสมบรูณ์ ท าให้องค์กรมีความมัน่คง เข้มแข็ง และปราศจากสารเสพตดิและ
อบายมขุ เน่ืองจากโรงงานมีบคุคลากรสีขาว กระบวนการผลิตสีขาว และผลิตภณัฑ์สีขาว สามารถส่งต่อการเป็นโรงงานสีขาวไปสู่ผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียได้อย่างสมบรูณ์  
  
 

ในปี 2558 บริษัทได้จดักิจกรรมฟตุบอลกระชบัมิตรระหวา่งผู้บริหาร
และพนกังานของบริษัทในกลุ่มสมบรูณ์กบัข้าราชการต ารวจ เพ่ือ
เช่ือมความสมัพนัธ์กบัสมาคมต ารวจโรงงาน ทัง้ในพืน้ท่ีจงัหวดั
สมทุรปราการและพืน้ท่ีจงัหวดัระยอง มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 
100 คน ทัง้นีบ้ริษัทมีความมุ่งมัน่ในการดแูลและส่งเสริมความมัน่คง
ปลอดภยัให้แก่พนกังาน ด้วยระบบการท างานของต ารวจโรงงาน ท่ี
ช่วยตรวจตราให้พนกังานห่างไกลอบายมขุและยาเสพตดิรวมทัง้
ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาตา่งๆ เพ่ือให้พนกังานมีสขุภาพและคณุภาพ
ชีวติท่ีดี ท างานได้อย่างมีความสขุ 



29 รายงานความยั่งยนื ประจ าปี 2558 

ก่อตัง้เป็นชมรมเดคูพาจ  ขยายผลสร้างคุณค่าสู่สังคม 
 

จากจดุเร่ิมต้นของพนกังานกลุ่มเล็กๆ   จนสามารถสร้างสรรค์
ผลงานให้เป็นท่ียอมรับ  ท าให้มีพนกังานจ านวนมากให้ความ
สนใจในศลิปะเดคพูาจ และใช้เป็นกิจกรรมเสริมทกัษะใน
กิจกรรม Open House บริษัทจงึได้สนบัสนนุการจดัตัง้เป็น
ชมรมเดคพูาจ เพ่ือถ่ายทอดทกัษะนีใ้ห้แก่เพ่ือนพนกังานอย่าง
เป็นระบบมากขึน้ โดยใช้เวลาช่วงพกักลางวนั และหลงัเลิกงาน
ในการด าเนินกิจกรรมของชมรม 
 
ในปี 2558 ตวัแทนจากชมรมเดคพูาจ ได้รับเชิญเป็นวิทยกร 
ให้ความรู้แก่หน่วยงานตา่งๆ ดงันี ้  
 

1) งานรับบวั ของชมุชนต าบลบางโฉลง จงัหวดัสมทุรปราการ  
สอนศลิปะเดคพูาจให้แกบ่คุคลทัว่ไปท่ีสนใจ จ านวน 50 คน 

 

2) งานวนัเดก็แหง่ชาต ิ ท่ีสภาสงัคมสงเคราะห์แหง่ประเทศไทย 
เป็นวทิยากรสอนศลิปะเดคพูาจให้แก่เดก็ๆ จ านวน 200 คน  

 
ในอนาคตบริษัทมีแผนร่วมกบัสภาสงัคมสงเคราะห์ฯ ในการจดั
อบรมศลิปะเดคพูาจให้แก่คนชรา และกลุ่มผู้ ด้อยโอกาสอื่นๆ 
อย่างตอ่เน่ือง 

GRI-G4 Index : G4-15, G4-EC8, G4-EC,9, G4-SO1 

• ชมรมเดคูพาจ 

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะตามความถนัด 
 

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและสนบัสนนุให้พนกังานใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  และสามารถตอ่ยอดท าเป็นอาชีพเสริมในช่วงท่ีสภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตวั  เพ่ือสร้างรายได้เสริมให้กบัตนเองและครอบครัวหลงัเวลาท างาน   
ในปี 2556 บริษัทได้ริเร่ิมการอบรม “ศลิปะเดคพูาจ” ให้แก่พนกังานท่ีสนใจ 
ซึง่เป็นศลิปะการจดัวางลวดลายท่ีช่วยเพิ่มมลูคา่ให้กบัผลิตภณัฑ์ตา่งๆ โดย 
มีเทคนิคหลากหลายให้เลือกประยกุต์ใช้ได้ตามความถนดัแลเหมาะสมกบั
ทรัพยากรหรือวสัดท่ีุมีอยู่ 

 
ใช้ศักยภาพและทักษะสร้างคุณค่าต่อองค์กร 
 

ในปี 2557 เป็นครัง้แรก ท่ีกลุ่มช่างเดคพูาจได้เป็นคูค้่าภายในของบริษัท 
โดยร่วมกนัผลิตตระกร้าของขวญัเดคพูาจส าหรับเทศกาลปีใหม่ เพ่ือมอบ
แก่ลกูค้าและผู้ มีอปุการะคณุในหน่วยงานตา่งๆ โดยท่ีใช้ผลิตภณัฑ์จาก
ชมุชนและมลูนิธิตา่งๆ เพ่ือทดแทนการจดัซือ้จากห้างร้าน  ซึง่ได้ผลตอบรับ
ท่ีด ีและในปี 2558 กลุ่มช่างเดคพูาจ ได้สร้างสรรคผ์ลงานกล่องของขวญัใน
รูปแบบใหม่ที่ทรงคณุคา่ยิ่งขึน้ ด้วยแนวคดิการอนรัุกษ์ศลิปะวฒันธรรมไทย 
จงึได้น าภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอโุบสถวดัพระศรีรัตนศาสดา
ราม ผนวกกบัศลิปะเดคพูาจ มาตกแตง่ลวดลายลงบนกล่องไม้ท่ีจดัซือ้ใน
ท้องถิ่น ซึง่ผลงานในปีนีไ้ด้รับค าช่ืนชมและการยอมรับจากหน่วยงานตา่งๆ 
ท่ีได้รับของขวญัเป็นจ านวนมาก และมีหน่วยงานท่ีว่าจ้างให้ผลิตกล่อง
ของขวญัเพิ่มเตมิ จ านวน 2 ราย อนัเป็นการส่งตอ่ความสขุจากฝีมือ
พนกังานอย่างแท้จริง ทัง้นี ้จากการท่ีพนกังานกลุ่มช่างเดคพูาจใช้เวลาหลงั
เลิกงาน เป็นคูค้่ารับจ้างท ากล่องของขวญัเพ่ือการส่งตอ่ความสขุนี ้ คดิเป็น
มลูคา่ทัง้สิน้ จ านวนกวา่ 180,000 บาท 
 
ถ่ายทอดสู่ชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
 

กลุ่มช่างเดคพูาจของบริษัท นอกจากจะน าไปสร้างรายได้เสริมให้กบัตนเอง
และครอบครัวแล้ว ยงัส่งตอ่ความรู้ ให้กบักลุ่มแม่บ้านในชมุชนบางโฉลง 
จงัหวดัสมทุรปราการ ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 2 แล้ว ปัจจบุนัมีชมุชนท่ีได้รับความรู้ 
จ านวน  84 คน ซึง่มีการน าไปเพิ่มมลูคา่ผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น เช่น 
กระเป๋า ตระกร้า หมวก กล่องของขวญั และจดัจ าหน่ายตามพืน้ท่ีและ
เทศกาลตา่งๆ  ในท้องถิ่น นบัเป็นการสร้างโอกาสด้วยการให้ความรู้และ
เป็นการพฒันาชมุชนท่ีมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง  นอกจากนีบ้ริษัทมีแผนท่ี
จะร่วมสนบัสนนุวิทยกร “ช่างเดคพูาจ” ในโครงการเปิดศนูย์การเรียนรู้
ชมุชนขอ งอบต.บางโฉลง ท่ีจะเปิดในปี 2559  นี ้
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การบริจาคโลหิต หรือบริจาคอวยัวะ ถือเป็นการท าความดีท่ีพนกังานทุกคน
สามารถท าได้ด้วยตัวเองอีกทางหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะเป็นการให้ท่ีมีคุณค่า
สามารถช่วยต่อชีวิตเพ่ือนมนุษย์ผู้ อ่ืนได้  ผู้ ท่ีบริจาคโลหิตยังท าให้ตนเองมี
สุขภาพท่ีแข็งแรงขึน้อีกด้วย เน่ืองจากเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างเม็ด
เลือดใหม่ขึน้มาทดแทนส่วนท่ีได้บริจาค 

บริษัทสนบัสนนุให้พนกังานได้มีโอกาสบริจาคโลหติให้กบัสภากาชาดไทยปีละ 
4 ครัง้  เป็นประจ าทกุปี  ตดิตอ่กนัเป็นปีท่ี 16  ในปี 2558 มีพนกังาน ผู้บริหาร 
และคูค้่าของบริษัท ร่วมบริจาคโลหติ  จ านวน 547 คน สภากาชาดไทยได้
ปริมาณโลหติ รวม 218,800 ซีซี   ในครัง้นีมี้ผู้บริหารและพนกังานท่ีบริจาค
โลหติอย่างตอ่เน่ืองครบตามเกณฑ์และได้รับเขม็ทีร่ะลกึ จากสภากาชาดไทย 
 
นอกจากนี ้ บริษัทยงัได้ส่งเสริมให้พนกังานบริจาคอวยัวะให้กบัสภากาชาด
ไทย  โดยในปี 2558 มีพนกังานลงช่ือร่วมบริจาคอวยัวะ จ านวน 21 คน 

GRI-G4 Index :  G4-SO1 

• การสนับสนุนให้พนักงานท าความดีเพื่อสังคม โดยการบริจาคโลหติและอวัยวะ 

จากผลที่การด าเนินงานด้านการส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วมในการท าความดีและสร้างคณุคา่แก่สงัคม ผ่านกิจกรรมและโครงการตา่ง ๆ 
สามารถสรุปผลรวมของชัว่โมงการท าความดีเพ่ือสงัคม ตลอดปี 2558 ได้จ านวน 14,309 ชัว่โมง มีพนกังานท่ีเข้าร่วมท าความดีทัง้สิน้
จ านวน 1,609 คน คดิเป็นร้อยละ  54.24 ของพนกังานทัง้หมด 2,966 คน  ซึง่คดิเป็นชัว่โมงการท าความดีเฉล่ีย 4.82 ชัว่โมงตอ่คนตอ่ปี 





GRI-G4 Index : G4-56 
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บริษัทมุ่งเน้นการสร้างมลูคา่ทางธุรกิบนพืน้ฐานความพอเพียงและความรับผิดชอบตอ่สงัคม ยดึหลกัธรรมาภิบาล เป็นองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้  มีการบริหารความเส่ียงเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสีย และสอดคล้องกบัวิถีแห่งการสร้างความสมดลุระหว่างธุรกิจ สงัคม และ
สิ่งแวดล้อม  รวมถงึการพฒันาคณุภาพชีวติในการท างาน การเตบิโตตามสายอาชีพของพนกังาน และการพฒันาห่วงโซ่ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ
ยกระดบัขีดความสามาถทางการแข่งขนัด้วยนวตักรรมและสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจให้บรรลเุป้าหมายตามแผนแม่บทด้านธุรกิจสมบรูณ์ 

แผนแม่บทด้านธุรกจิสมบูรณ์ 
“สร้างมูลค่า ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” 
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5.1 การก ากับดแูลกจิการ  

คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้จดัให้มีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ  (Corporate 
Governance Policy)  ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพ่ือยดึถือเป็นแนวปฏิบตัิท่ีดีของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน  ในการด าเนินงานและพฒันาองค์กรให้เตบิโตอย่าง
ยัง่ยืน   โดยมีการทบทวนเป็นประจ าทกุปี และเปิดเผยในเวบ็ไซต์บริษัท หมวดการ
พฒันาสู่ความยัง่ยืน ทัง้นีใ้นปี 2558 บริษัท ได้ยกระดบัการก ากบัดแูลกิจการไปสู่แนว
ปฏิบตัอินัเป็นเลิศและสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard โดยมีการ
ปรับปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และการด าเนินงานท่ีส าคญั ดงันี ้
 

• นโยบายการก ากับดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาองค์กรให้เติบโตอย่าง
ยัง่ยืน บนพืน้ฐานความพอเพียงและความรับผิดชอบต่อสงัคม ยึดหลกั
ธรรมาภิบาล เป็นองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้  มีการบริหารความเส่ียง
เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสีย และสอดคล้องกบัวิถีแห่งการ
สร้างความสมดลุระหวา่งธุรกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม  ให้ความส าคญั
กับบ่มเพาะบุคคลากรให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานและความสามารถของบุคลากร  รวมทัง้
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน  ทัง้นีเ้พ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กร
แห่งความยัง่ยืน จนได้รับรางวลัเกียรติยศด้านบรรษัทภิบาลยอดเย่ียม 
(SET Award of Honor : The Best of Good Governance 
Company) ตอ่เน่ือง 6 ปีซ้อน ตัง้แต่ ปี 2552-2557 และจากการมุ่งมัน่
พัฒนาในด้านความยั่งยืนอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัล
ความยัง่ยืนประจ าปี 2558 (SET Sustainability Awards 2015) จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการรวมรางวัลด้านการ
รายงานบรรษัทภิบาล (Top Corporate Governance Report 
Awards) และรางวลัด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม (Best Corporate 
Social Responsibility Awards) เข้าไว้ด้วยกนัเป็นปีแรก  

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

ประเดน็ท่ีส าคัญ จากการด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ ประจ าปี 2558 

หมวดท่ี 1   
สทิธิของผู้ ถือหุ้น  

 

หมวดท่ี 2  
การปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้น 
อย่างเทา่เทียมกนั  

หมวดท่ี 3  
การค านงึถึงบทบาท 
ของผู้ มีสว่นได้เสีย  

หมวดท่ี 4  
การเปิดเผยข้อมลู 
และความโปร่งใส  

หมวดท่ี 5  
ความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการ  

          เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่ง
ค าถามที่เก่ียวข้องกบัวาระการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีได้
ล่วงหน้า  โดยแจ้งให้ผู้ ถือหุ้น ทราบ
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  
          

          ก าหนดให้ กรรมการ และ
ผู้บริหาร ต้องแจ้งรายละเอียด
เก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์   
ให้เลขานกุารบริษัท ทราบล่วงหน้า
ก่อนท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ อย่าง
น้อย 1 วนั   และเลขาฯรายงานให้ที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
รายไตรมาส 

          เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือ
บคุคลเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้เป็น
กรรมการล่วงหน้า ระหว่าง 28 
กนัยายน 2558 ถึง 31 ธนัวาคม 
2558  
 

         ก าหนดนโยบายการป้องกนั
การใช้ข้อมลูภายใน ที่ได้จากการเป็น
กรรมการผู้บริหาร หรือพนกังาน ใน
การหาประโยชน์ส่วนตน หรือท า
ธุรกิจที่ แข่งขนั กบับริษัทฯ หรือธุรกิจ
ที่เก่ียวเนื่อง  รวมทัง้ไม่ใช้ข้อมลู
ภายในเพ่ือประโยชน์ของตน หรือห้
ข้อมลูภายในแก่บคุคลอื่น ในการซือ้
ขายหุ้นของบริษัท (คู่มือจริยธรรม
ธุรกิจฯ หน้า 12 ข้อ 3.2.2)  

         บริษัทได้จดัท ารายงานการ
พฒันาที่ยัง่ยืนตามกรอบ Global 
Reporting Initiative (GRI) แยกออก
จากรายงาน ประจ าปี ตัง้แต่ปี 2557 
และในปี 2558 บริษัทได้รับรางวลั
ดีเด่นด้านรายงานความยัง่ยืน (SD 
Report Awards 2015) จากตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
    

          บริษัทได้ร่วมแสดงค ามัน่ใน
การสนบัสนกุารด าเนินธุรกิจที่เป็น
มิตรกบัเด็ก ภายใต้หลกัารแห่งสิทธิ
เด็กและหลกัทางธุรกิจ   

          น าเสนอข้อมลูต่อนกัลงทนุ 
(Road Show) ภายในประเทศ  3 
ครัง้ และต่างประเทศ 1 ครัง้ ณ   
ประเทศสิงคโปร์  
 

          จดัประชมุนกัวิเคราะห์ 
(Analyst Meeting) จ านวน 4 ครัง้  
 

          จดักิจกรรม My Company
โดยร่วมกบัสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุ
ไทย เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้เข้าเย่ียมชม
กิจการของบริษัท และ พูดคยุกบั
ผู้บริหารของบริษัท 1 ครัง้  
      

          ออกเอกสารแจ้งข่าวผล
ประกอบการ (Earning Release) 
จ านวน 4 ครัง้  

         ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง
ของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 
9 ปี โดยไม่มีเง่ือนไข โดยให้เร่ิม 
ตัง้แต่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป  
 

        จดัตัง้คณะกรรมการนโยบาย
บริหารความเสี่ยง (Risk Management 
Policy  Committee) 
 
          จดัอบรมเพ่ือทบทวนความรู้
และความเข้าใจการจดัท า“รายงาน
การมีส่วนได้เสีย” เพ่ือป้องกนัการ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้แก่
กรรมการและผู้บริหาร รวมถึง
พนกังานที่เก่ียวข้อง 
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GRI-G4 Index : G4-34, G4-56 

• โครงสร้างการก ากับดแูลกิจการ 

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 
Nomination and Compensation Committee 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล(1) 

Audit & Corporate Governance Committee 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
Internal Audit 

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง 
Risk Management Policy Committee 

คณะกรรมการบริษัทฯ
Board of Director 

คณะกรรมการบริหาร 
Executive Board 

กรรมการผู้อ านวยการ 
President 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรรษัท 
ภิบาล ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้คณะ ซึง่ 1 ใน  3 
เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงิน  
โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
 

รายช่ือและบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ  สามารถดู
เพ่ิมเติมได้ท่ี รายงานประจ าปี 2558 | www.satpcl.co.th 

คณะกรรมการบริษัท ฯ มีหน้าท่ีในการก ากบัดแูลธุรกิจในระดบันโยบาย โดยท าการทบทวนและอนมุตัิ ทศิทางหรือเป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธ
กิจของบริษัท เพ่ือให้ผู้บริหารน าไปก าหนดกลยุทธ์และแผนงานให้บรรลตุามเป้าหมายในการสร้างมลูคา่และคณุคา่เพิ่มกบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ี
เก่ียวข้องในด้านตา่งๆ ตลอดจนตดิตามและรายงานผลตามความถ่ีท่ีก าหนดไว้ 

• บทบาทหน้าที่ของผู้น าในการก ากับดแูลกิจการและการขับเคล่ือนธุรกิจอย่างยั่งยืน 

ระดับผู้บริหาร บทบาท / ประเดน็ที่ให้ความส าคัญ 

คณะกรรมการบริษัทฯ 
Board of Director 

• มอบนโยบายและขบัเคลื่อนธุรกิจโดยยดึหลกัธรรมาภิบาลและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง    

• การบริหารความเสี่ยงระดบันโยบาย 

กรรมการผู้อ านวยการ - รองกรรมการผู้อ านวยการ  
Executive Committee  (President, MD, EVP, VP) 

• ก าหนดกลยทุธ์ในการสร้างเสริมมลูคา่และคณุคา่เพ่ิมกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  
รวมทัง้กลยทุธ์ในการบริหารความเสี่ยง 

• ติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลยทุธ์ (KPI) 

ผู้จัดการทั่วไป - ผู้จัดการแผนก 
GM, AGM, Mgr 

• น ากลยทุธ์ไปปฏบิตัิ  ติดตาม และรายงานผล 
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คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ท าหน้าท่ีก ากบัดแูลด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ 
(CG) ได้แก่ การแตง่ตัง้คณะท างานสนบัสนนุการก ากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ (CG) เพ่ือจดัท าและทบทวน CG Policy และ Code of 
Conduct  ตลอดจนตดิตามผลการด าเนินงานของคณะท างาน CG  ปีละ 1 ครัง้   ขณะท่ีคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนมีหน้าท่ีก ากบั
ดแูลด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมและการพฒันาท่ียัง่ยืน (CSR&SD) ได้แก่ แตง่ตัง้คณะท างานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมและการพฒันา
ท่ียัง่ยืน (CSR&SD) เพ่ือจดัท าและทบทวน CSR & SD Policy และ SD Roadmap รวมทัง้ติดตามผลการด าเนินงานของคณะท างาน 
CSR&SD ปีละ 2 ครัง้  
 

• การก ากับดแูลด้านธรรมาภบิาลและด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพฒันาที่ยั่ งยืน 

CG CSR & SD 

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 
Nomination & Compensation Committee 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล 
Audit & Corporate Governance Committee 

คณะท างาน 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

คณะท างาน 
สนับสนุนการก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

CG Policy SD Roadmap Code of Conduct CSR & SD Policy 

คณะกรรมการบริษัทฯ
Board of Director 

• การตดิตามและรายงานผลการด าเนินงาน...สู่ความยั่งยืน 

การตดิตามและการรายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนงานและแผนกลยุทธ์ เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามวิสยัทศัน์ 
และพนัธกิจ ในแตล่ะระดบัได้ถกูก าหนดไว้ดงันี ้

ระดับผู้บริหาร วิธีการตดิตามและรายงานผล ความถี่ 

คณะกรรมการบริษัทฯ 
Board of Director 

• ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ  (ExBoD) • รายไตรมาส 

กรรมการผู้อ านวยการ - รองกรรมการผู้อ านวยการ  
Executive Committee  (President, MD, EVP, VP) 

 

• ประชมุ ExCom ติดตามผลตามแผนกลยทุธ์ 
• ประชมุ TOP Management Communication Activity (TCA) 

• รายสปัดาห์, รายเดือน 
• รายไตรมาส 

ผู้จัดการทั่วไป - ผู้จัดการแผนก 
GM, AGM, Mgr 

• ประชมุโรงงาน  ประชมุฝ่าย 
• ประชมุจบัเข่าผู้บริหาร 
• การจดัท ารายงานความยัง่ยืน  

• รายสปัดาห์, รายเดือน 
• รายไตรมาส 
• รายปี 
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• การทดสอบความรู้ด้านการก ากับดูแลกิจการส าหรับผู้บริหาร 
บริษัทจดัให้มีการทดสอบความรู้ด้านการก ากบัดแูลกิจการส าหรับผู้บริหารระดบัจดัการ เพ่ือมัน่ใจได้วา่ผู้บริหารมีความเข้าใจและสามารถน า
หลกัธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจไปปฏิบตัไิด้อย่างแท้จริง ซึง่เป็นแนวปฏิบตัท่ีิสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของ ASEAN CG 
Scorecard   ในปี 2558 มีผู้บริหารเข้าร่วมทดสอบ จ านวน 136 คน  มีผู้ ท่ีผลทดสอบไม่ผ่าน จ านวน 27 คน ซึง่ได้เข้าอบรมทบทวนความรู้ก่อน
ทดสอบซ า้อีกครัง้ ซึง่ผลทดสอบรอบท่ี 2 ผ่านหมดทกุคน 

• ผลการประเมินระดบัการก ากับดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 
ในปี 2558 บริษัทได้รับการประเมินผลจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ (National CG Committee) ท่ีท าการส ารวจบริษัทจดทะเบียน
ไทย จ านวน 588 บริษัท ในด้านการก ากบัดแูลกิจการ (CGR) ให้ SAT เป็น 1 ใน 55 บริษัทจดทะเบียนไทย   ท่ีได้รับคะแนนในระดบั 5 ดาว  
“ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 8  ในกลุ่มสินค้าอตุสาหกรรมและบริษัทในกลุ่ม SET 100  

5.2 การด าเนินธุรกจิด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทได้ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนกังานมีความรู้และความตระหนกัด้านจริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจ จิตส านึกด้านธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทจุริตคอรัปชัน่อย่างต่อเน่ือง    
ในปี 2558 มีพนกังานเข้าร่วมอบรมหลกัสูตรจริยธรรมกบัความยัง่ยืนขององค์กร จ านวน 
572 คน ผลการประเมินภายหลงัการอบรม พบวา่ร้อยละ 87 ของผู้ เข้าอบรม มีความรู้ด้าน
ธรรมาภิบาล และการตอ่ต้านการทจุริตคอรัปชัน่ อยู่ในเกณฑ์ดี และคอ่นข้างดีมาก    

 

นอกจากนี ้บริษัทได้ก าหนดนโยบายสร้างความตระหนกัด้านจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
ให้แก่คู่ค้า โดยจดัอบรมลักสูตร การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ให้แก่คู่ค้า ภายหลังการ
อบรมมีคูค้่าจ านวน 67 บริษัท ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทจุริตคอรัปชัน่ร่วมกบัริษัท
ในกลุ่มสมบูรณ์  ทัง้นีบ้ริษัทมุ่งมั่นขยายเครือข่ายต่อต้านการทุจริตฯ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
สร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจท่ีใสสะอาด และพฒันาขีดความสามารถอย่างเป็นธรรม
ในหว่งโซธุ่รกิจ 

• จดัอบรมหลักสูตรจริยธรรมกับความยั่งยืน 

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบตัิตามหลกัธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้
ภายในและภายนอกองค์กร ของกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงาน ตามคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) อย่างต่อเน่ือง  
รวมทัง้การติดตามผล  ภายใต้การก ากับดูแล และของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยในปี 2558 มีการ
ด าเนินงานด้านจริยธรรมทางธุรกิจท่ีส าคญั ดงันี ้
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• การรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และผู้บริหาร เปิดเผยข้อมลูและรายงานการมีส่วนได้ส่วน
เสียของตนเองและบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551  และ
ก าหนดให้มีการทบทวนรายงานฯ ภายในเดือนมกราคมของทุกปี และ/หรือทุกครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงข้อมูล  โดยให้ส่งรายงานผ่านฝ่าย
เลขานกุารบริษัท ภายใน 7 วนัท าการ     นอกจากนี ้บริษัทยังได้ขยายผลไปยงัพนกังานระดบัจดัการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตัง้แต่ระดบั
ผู้จดัการแผนกขึน้ไป รวมทัง้พนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง โดยในปี 2558 มีการรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวนน 127 ราย และมี 1 ราย ท่ีมี
การท ารายการท่ีมีส่วน ได้ส่วนเสียกบับริษัท  ทัง้นีไ้ด้ขึน้ทะเบียน และสรุปรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เพ่ือ
แจ้งให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ 

• กระบวนการแจ้งเบาะแส 

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการรับข้อเสนอแนะ และข้อ
ร้องเรียนต่างๆ ทัง้ทางเว็บไซต์  อีเมล์ และทางไปรษณีย์ 
เพ่ือให้พนักงานและผู้ มีส่วนได้เสีย สามารถเข้าถึงช่อง
ทางการแจ้งข้อเสนอแนะ และเบาะแสต่างๆ ซึ่งจะถูกรอบ
รวมท่ีฝ่ายเลขานุการบริษัท เพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการ
สอบสวนหาสาเหตท่ีุแท้จริง หรือน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึน้  รวมทัง้มีมาตรการ
คุ้มครองเพ่ือสร้างความมัน่ใจผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมลู   

 

นอกจากนีบ้ ริษัทยังไ ด้น ากรณีศึกษาต่างๆ ไปจัดท า
หลักสูตรฝึกอบรม และส่ือสารภายในองค์กร เพ่ือสร้าง
ความรับรู้และความตระหนักด้านจริยธรรมในการท างาน
อย่างตอ่เน่ือง 

• การรณรงค์ด้านจริยธรรมและค่านิยมที่ดจีากการร่วมเป็นภาคีเครือข่ายอนาคตไทย   

บริษัทได้เข้าร่วมเป็น 1 ใน 77 องค์กร ท่ีแสดงพลังและประกาศเจตนารมณ์
เครือข่ายอนาคตไทย ด้วยการร่วมรณรงค์ระดับชาติเพ่ือให้ “คนไทย” และ 
“ประเทศไทย” เกิดการเปล่ียนแปลงระดบัรากฐานของความคิด ค่านิยม และ
พฤตกิรรมใน 4 มิต ิได้แก่ เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และสิ่งแวดล้อม  ภายใต้
แนวทางการสร้างพฤติกรรมบวก เสริมภูมิคุ้ มกันทัง้ 4 ด้าน โดยมีโครงการ
รณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย” เป็นกิจกรรมเร่ิมต้นของเครือข่ายอนาคตไทย เพ่ือ
สร้างกระแสเตือนสติให้คนไทยปรับเปล่ียนค่านิยมผิดๆ เช่น ความฟุ้ งเฟ้อ การ
ทุจริตคอร์ รัปชัน ไร้วินัย ไม่ เคารพสิทธิ  ความเ ส่ือมทางวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม   

 

ในปี 2558 บริษัทได้น าแนวทางการรณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย” มาเช่ือมโยงกบั
วฒันธรรมองค์กร เพ่ือปลูกจิตส านึกและจริยธรรมท่ีดีให้แก่พนกังานน าไปปรับ
ใช้ในการท างาน เช่น การเคารพกฎจราจรและวินัยด้านความปลอดภัย  การ
ประหยัดน า้ และการอนุรักษณ์พลังงาน เป็นต้น  และยังส่งเสริมให้พนักงงาน
น าไปปรับใช้ในระดบัครัวเรือน และขยายผลสู่ชุมชน และประเทศชาติต่อไป  ซึง่
บริษัทยงัคงมีแผนการด าเนินงานรณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย” อย่างต่อเน่ืองในปี
ถดัไป ซึ่งบริษัทถือเป็นแนวปฏิบตัิด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม ท่ีมุ่งหวงัการ
เปล่ียนแปลงสู่สงัคมในทกุระดบั ตามเจตนารมณ์เครือข่ายอนาคตไทย 

แหล่งที่มาของการแจ้งเบาะแส 

ร้องเรียนผ่านกรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบโดยตรง 

ผ่านอีเมล์ที่แจ้งไว้ 

รายงานกรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
รับทราบผลการด าเนินการ ภายใน 7 วัน 

ส่งเร่ืองให้กรรมการผู้อ านวยการ 
รับเร่ืองไปด าเนินการ 

แจ้งคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ 
ในการประชุมครัง้ถัดไป 

รายงานกรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
รับทราบผลการด าเนินการ ภายใน 7 วัน 

1. เวบ็ไซต์ของบริษัท 
2. Web Portal 
3. คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพงึปฏบัิติในการท างาน 
4. แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
5. รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

กระบวนการแจ้งเบาะแส 
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5.3 การต่อต้านการทุจริต 

5.4 การด าเนินการด้านภาษี 
บริษัทได้ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมด้านภาษีกบัรัฐบาลและกรมสรรพากร และมีความมุ่งมัน่ใน
การด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และมีการด าเนินการด้านภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน  มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และตรงตามเวลาท่ีก าหนด  โดยในปี 2558 บริษัทมีรายได้รวม 8,817 ล้านบาท 
และได้จ่ายภาษีให้รัฐบาล เป็นจ านวนเงิน 43.3 ล้านบาท (1) 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะยกระดับ Anti-Corruption Progress 
Indicators  จากระดบั 4 (Certified) เม่ือปี 2557 ไปสู่ระดบั 5 (Extended) ในปี 
2558  ด้วยการขยายแนวร่วมไปต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ไปยงัพนัธมิตรทางการค้า   
โดยมีเกณฑ์การคดัเลือกบริษัทคูค้่าตามระดบัความส าคญัด้านตา่งๆ เช่น เป็นผู้จดัหา
วตัถดุบิเชิงกลยทุธ์ เป็นผู้จดัหาหรือผู้ ให้บริการท่ีเส่ียงต่อการทจุริตคอรัปชัน่   มีอตัรา
การซือ้-ขายหมนุเวียน 20 ล้านบาท ตอ่ปีขึน้ไป เป็นต้น  ผลการคดัเลือก พบว่ามีคู่ค้า
จ านวน 136 บริษัท ท่ีสอดคล้องกบัเกณฑ์การคดัเลือก  จากคู่ค้าจ านวน 2,828 ราย 
บริษัทจึงตัง้เป้าหมายให้คู่ค้าทัง้ 136 บริษัท  ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชัน่กบับริษัทในกลุ่มสมบูรณ์  ภายในปี 2560    ปัจจุบนั มีคู่ค้าท่ีร่วมประกาศ
เจตนารมณ์ฯ กับบริษัทรวม 78 บริษัท  โดยในปี 2558 เพิ่มขึน้   67 บริษัท จาก 11 
บริษัท ท่ีประกาศเจตนารมณ์ฯ ไปเม่ือปี 2557   ทัง้ นี  ้บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์
ขอขอบคุณพันธมิตรทางการค้าและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายท่ีเป็นแนวร่วมขจัดการทุจริต
คอร์รัปชัน่ให้หมดไปจากหว่งโซธุ่รกิจและขยายผลไปสู่สงัคมโดยรวมตอ่ไป 

นอกจากนีบ้ริษัทได้จัดอบรมเพ่ือส่งเสริมความรู้เร่ืองหลักการ
ประเมินตนเอง 71 ข้อ ของแนวร่วมปฏิบัติเพ่ือการต่อต้านการ
ทจุริตของภาคเอกชน (Collective Action Coalition : CAC) ให้แก่
คูค้่าท่ีผ่านการประกาศเจตนารมณ์และต้องการเตรียมความพร้อม
เพ่ือเข้าร่วมกบั CAC ในอนาคต   โดยในปี 2558 มีคู่ค้าท่ีสามารถ
ผ่านการประเมินฯ จ านวน 41 บริษัท และเม่ือรวมกับคู่ค้าท่ีผ่าน
การประเมินฯ ในปี 2557 จ านวน 9 บริษัท  ท าให้ปัจจุบนัมีคู่ค้าท่ี
ผ่านการประเมินตนเอง 71 ข้อ ของ CAC รวมทัง้สิน้ 50 บริษัท 

 

จากการท่ีบริษัทมุ่งมัน่ขยายแนวร่วมตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ใน
หว่งโซธุ่รกิจอย่างตอ่เน่ือง เป็นผลให้บริษัทได้รับการยกระดบั Anti-
Corruption Progress Indicators  เป็นระดบั 5 : ขยายผลสู่ผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง (Extended) ในปี 2558  ได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

 ที่มา : เว็บไซต์ กลต. http://www.sec.or.th/ 

• การขยายแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันในห่วงโซ่ธุรกิจ 

หมายเหต ุ : (1) ข้อมลูจากงบการเงินรวมของบริษัท บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อยในประเทศไทย 
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• ร่วมแสดงพลัง Active Citizen “ปลุกส านึกไทย ต้านภยัคอร์รัปชัน” 

5.5 การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทได้เข้าร่วมแสดงพลังพลเมืองท่ีมุ่งหวงัให้ประเทศไทยสดใสไร้คอร์รัปชัน น าโดยกรรมการผู้ อ านวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารและเพ่ือน
พนกังานบริษัทในกลุ่มสมบรูณ์   ร่วมเดนิขบวนแสดงพลงัร่วมกบัภาคีต่างๆทัง้ภาครัฐและเอกชชน ในงานวนัต่อต้านคอร์รัปชัน่  ภายใต้แนวคิด 
"Active Citizen ปลุกส านึกไทย ต้านภัยคอร์รัปชัน“ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัล เวิลด์ 
เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2558 

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเส่ียงองค์กร 
Risk Policy Management Committee 

ระดับนโยบาย (BOD) 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับจัดการ 
Enterprise Risk Management Committee 

ระดับจัดการ (MD, VP) 

คณะท างานบริหารความเส่ียงระดับสายงาน 
Functional Risk Management Working Team 

ระดับปฏิบัตกิาร GM โรงงาน 

• ก าหนดนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 
• ก าหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลมุทัง้องค์กร 

และแต่งตัง้คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร 
• เสนอแนะ และให้ความเห็นเก่ียวกบัมาตรการจดัการความเสี่ยง 
• ประชมุติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ระดบัจดัการ ความถ่ีทกุ 3 เดือน 

• ก าหนดกลยทุธ์การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Corporate Risk) 
• จดัให้มีกระบวนการ จดัการความเสี่ยงในระดบัองค์กรอยา่งเป็นระบบ 
• แต่งตัง้ และก ากบัดแูลคณะท างานบริหารความเสี่ยงระดบัสายงาน 
• สง่เสริมและสนบัสนนุทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
• ประชมุทบทวนผลการด าเนินงาน และมาตรการจดัการความเสี่ยง 

ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ความถ่ีทกุ 2 เดือน 

• โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

• บง่ชี ้ประเมินความเสี่ยงระดบัสายงาน ก าหนดแผนงานและผู้ รับผิดชอบ  
• น านโยบายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัจดัการไปปฏิบติั 
• ติดตาม และรายงานผลการจดัการความเสี่ยงระดบัปฏิบติัการ 
       น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัจดัการ 
• ประชมุทบทวนผลการด าเนินงาน และมาตรการจดัการความเสี่ยง 

ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ความถ่ีทกุ 2 เดือน 
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         1.2) ความเส่ียงด้านนโยบายลูกค้าและการแข่งขัน 
ในปีท่ีผ่านมา บริษัทประสบกบัความเส่ียงท่ีลกูค้าอาจมีแนวโน้มลดยอดการสัง่ซือ้หรือยกเลิกค าสัง่ซือ้ เน่ืองจากลูกค้ามีการปรับเปล่ียนนโยบาย
การจดัซือ้ด้านตา่งๆ  เช่น นโยบายการปัรบราคาขายและการลดต้นทนุ  นโยบายการบริหารจดัการจดัซือ้แบบ Global Sourcing นโยบายการ
กระจายความเส่ียงด้านคูค้่า Dual Sourcing  เป็นต้น และยงัรวมถงึมีคูแ่ข่งขนัรายใหม่เพิ่มขึน้ 

 

บริษัทจงึได้ก าหนดมาตรการเพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าว  ด้วยการส่งเสริมการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีในการเพิ่มการผลิต  การสนบัสนนุการ
วิจัยและพัฒนาท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้า  การพิจารณาการลงทุนเพ่ือน าระบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automation) และอัตโนมัต ิ
(Automation) มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มากขึน้  การบริหารควบคมุเพ่ือต้นทุนด้าน SG&A เป็นต้น ทัง้หมดถือเป็นมาตรการท่ีจะเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขนัของบริษัทและตอบสนองนโยบายลูกค้า  

2) ความเส่ียงจากการปฏิบัตกิาร (Operation Risks) 

• การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

บริษัทมีความมุ่งมัน่ และก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียง เพ่ือพิจารณาถึงความเส่ียงในทุกกระบวนการด าเนินงานท่ีมีความส าคญัเร่งด่วน 
บริษัทจะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ ทัง้ในผลลัพธ์และความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้ จึงมีการบริหารความเส่ียงท่ี ครอบคลุมในทุกกิจกรรม 
กระบวนการ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล เพ่ือลดผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดขึน้ของเหตุการณ์ท่ีจะท าให้ไม่บรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจขององค์กร โดยใช้กลยทุธ์ท่ีเหมาะสมในการควบคมุ ถ่ายโอน หลีกเล่ียง และการยอมรับความเส่ียง ทัง้นี ้บริษัทได้
จ าแนกประเภทการจดัการความเส่ียงท่ีเป็นประเดน็ส าคญัไว้ ดงันี ้

1) ความเส่ียงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risks) 

         1.1) ความเส่ียงด้านการเตบิโตทางธุรกิจ  
บริษัทได้ก าหนดวสิยัทศัน์ให้เป็นบริษัทท่ีเติบโตในอุตสาหกรรมยานยนต์ในเอเชียโดยมีความเช่ียวชาญในการ
ออกแบบและผลิตด้วยความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและสงัคม และมุ่งเน้นการด าเนินแผนกลยุทธ์ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกบัพนัธกิจและแผนธุรกิจของบริษัท   ในปี 2558 การด าเนินธุรกิจประสบกบัปัจจัย
เส่ียงท่ีส าคญั อาทิเช่น  อุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศท่ีเติบโตช้าลง ปริมาณการผลิตรถในประเทศมีการ
พึง่พาการส่งออกมากขึน้  และมีความเส่ียงจากการ Localization ของตลาด จึงเกิดความเส่ียงท่ีบริษัทอาจจะ
ไม่บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ    
 

ดงันัน้เพ่ือให้เกิดความมั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีตัง้ไว้  บริษัทจึงได้
ก าหนดแผนกลยุทธ์หลกั ได้แก่ การเพิ่มค าสัง่ซือ้ใหม่ๆ ในภาคชิน้ส่วนรถยนต์ โดยมุ่งเน้นการเจาะตลาดกลุ่ม
รถยนต์โดยสาร (Passenger Car) รวมถึงการขยายการส่งออกโดยตรง นอกจากนี ้ยงัมีการกระจายแหล่ง
รายได้สู่ธุรกิจใหม่ (Non - Automotive) ได้แก่ กลุ่มชิน้ส่วนรถแทรกเตอร์และเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร พวก
อุปกรณ์ต่อพ่วง  การพัฒนาธุรกิจใหม่ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ เช่น ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ
อตุสาหกรรมการบนิและอากาศยาน และธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการขนส่งระบบราง 

ดงันัน้ บริษัทจึงมีนโยบายท่ีชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพ่ือรองรับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าและบริการ 
โดยมุ่งเน้นนวตักรรมที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม ความปลอดภยั การประหยดัพลงังาน และเพิ่มผลผลิตได้
สงูสดุ รวมถงึตอบสนองความต้องการของตลาด บริษัทจงึได้ก าหนดให้มีการศกึษาและติดตามแนวโน้ม
การเติบโตของรถยนต์ประเภทต่างๆ ในอนาคต  และวิเคราะห์ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์หลัก  รวมทัง้
จดัท าแผนการพฒันาวสัดชุนิดใหม่ และการพฒันาวสัดนุ า้หนกัเบา เป็นต้น 

         2.1) ความเส่ียงด้านการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี 
ความเส่ียงท่ีบริษัทประสบทัง้ในปัจจุบนัและอนาคตท่ีจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี เช่น การพัฒนายานยนต์ท่ีใช้พลังงานทางเลือก เช่น 
Hybrid-EV, EV, Fuel-Cell เป็นต้น   การพฒันาวสัดแุละผลิตภณัฑ์ท่ีมี รูปทรง ขนาด น า้หนกัเบา  ซึง่ความเส่ียงเหล่านีอ้าจท าให้บริษัทขาด
ความสามารถในการแข่งขนัในอนาคต และสญูเสียโอกาสท่ีจะสร้างรายได้ให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ รวมถึงไม่มีผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เพ่ือ
รองรับเทคโนโลยีรถยนต์ในอนาคต  
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บริษัทได้ให้ความส าคญัต่อการสร้างความเช่ือมั่นด้านคุณภาพตลอดกระบวนการ โดยมีระบบติดตามตรวจสอบภายในเชิงป้องกันอย่าง
เข้มงวด ตัง้แต่คุณภาพวตัถุดิบ กระบวนการผลิต ตลอดจนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ทัง้นี ้ต้องปฏิบตัิให้สอดคล้องตามระบบบริหารคุณภาพ 
(ISO/TS16949) มีการก าหนดเป้าหมายงานเสียหรือ Zero Claim ท่ีชดัเจน มีการส่งเสริมและกระตุ้นให้พนกังานทกุคนมีจิตส านึกด้านคณุภาพ 
มีตวัแทนฝ่ายผู้บริหาร (Quality Management Representative) เพ่ือควบคมุและก ากบัให้ปฏิบตัิตามระบบ รวมถึงมีกระบวนการตรวจสอบ
จากหน่วยงานภายนอก (Certify Body) ตามแผนงาน จึงท าให้มั่นใจว่ากระบวนการ กิจกรรม และขัน้ตอนการด าเนินงานของบริษัท มีการ
ก ากบัดแูลด้านคณุภาพอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดจากผลิตภณัพ์ท่ีไม่ปลอดภยั (Product Liability Law) ท่ี
เกิดขึน้กบัผู้บริโภค 

         2.2) ความเส่ียงจากการขาดแคลนด้านบุคลากร  
บริษัทให้ความส าคญัในเร่ืองทรัพยากรบคุคลทัง้ในด้านการสรรหา การปฏิบตังิาน คณุภาพชีวิตการท างาน 
ค่าตอบแทน สวสัดิการ และการพัฒนาความรู้ความสามารถ  อย่างไรก็ตาม  บริษัทยงัมีความเส่ียงจาก
การขาดแคลนบุคลากร โดยเฉพาะการรักษาบุคลากรและการวางแผนการสืบทอดของต าแหน่งท่ีส าคญั 
ทัง้บคุลากรคนไทยและชาวญ่ีปุ่ น รวมถงึความเส่ียงด้านความพร้อมขององค์กรและศกัยภาพของบุคลากร
ในการรองรับการเตบิโตของธุรกิจในอนาคต 
บริษัทจึงได้ก าหนดมาตรการเก่ียวกบัการสรรหาและพฒันาบุคลากรอย่างชดัเจน ได้แก่ แผนการพฒันา
และคดัสรร Talent & Successor ของทกุบริษัทในกลุ่มสมบรูณ์  โดยเฉพาะบริษัท  ICP และ SIJ  แผนการ
พฒันา Key Man จากพนกังานท่ีมีศกัยภาพเพ่ือเตรียมรองรับการเติบโตของบริษัท  เช่น วิศวกรเช่ียวชาญ
ด้านเคร่ืองจกัร ด้านแม่พิมพ์ ด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์ และด้านกระบวนการผลิต เป็นต้น 

บริษัทมีนโยบายการขยายการเตบิโตทางธุรกิจทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ และวตัถดุิบหลกัรวมทัง้เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์ท่ีต้องน าเข้าจากต่างประเทศ  บริษัทจึงมีความเส่ียงด้านการเงินอนัเน่ืองมาจากความผนัผวนจาก
อตัราแลกเปล่ียน และการอ่อน/แข็งตวัของค่าเงินบาท หรือการอ่อนตวัของเงินหยวน ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนด้าน
วตัถุดิบสูงขึน้และมีผลกระทบต่อการแข่งขนัด้านราคาสินค้า   บริษัทจึงได้ก าหนดมาตรการเพ่ือลดความเส่ียง 
ด้วยการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน โดยด าเนินธุรกิจภายใต้นโยบายทางการเงินอย่างระมดัระวงั ทัง้ในส่วน
อตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุ  และการบริหารควบคมุความผันผวนจากอตัราแลกปล่ียน   โดยการท าสญัญาซือ้ขาย
อตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้า (Forward Contract) เพ่ือบริหารความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้จากการน าเข้าเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์จากต่างประเทศ รวมทัง้มาตรการการขอปรับราคาสินค้าตามการเปล่ียนแปลงของราคาวตัถุดิบและ
อตัราแลกเปล่ียนตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ เพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดจากการน าเข้าวตัถดุบิ 

3) ความเส่ียงจากการปฏิบัตกิาร (Operation Risks) 

4) ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามข้อก าหนดและกฎระเบียบ (Compliance Risks) 

ส าหรับการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัด้านความปลอดภัย บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายและเป้าหมาย 
อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ (Zero Accident)   ส าหรับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามระบบมาตรฐาน 
ISO14001 มีการตรวจสอบภายใน (ISO Internal Audit) และการตรวจสอบโดยผู้ตรวจประเมินจากภายนอก 
(ISO External Audit) เป็นประจ าทุกปี      มีคณะกรรมการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน ท า
หน้าท่ีก ากับดูแลและติดตามการด าเนงานตามนโยบายทัง้ด้านความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อม มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมตลอดทัง้ปี อาทิเช่น กิจกรรมค้นหาและขจดัอนัตราย (Completely Check Completely Find 
Out) กิจกรรม Safety Culture กิจกรรม 5S กิจกรรมข้อเสนอแนะและไคเซน กิจกรรม Safety Network สปัดาห์
ความปลอดภัย มีการตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดล้อม(อากาศ น า้เสีย) ทัง้ภายในโรงงานและชุมชน มีโครงการลด
การใช้พลังงานและของเสียต่างๆ มีการปรับปรุง  หรือน าเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัด
พลงังานเข้ามาตดิตัง้ในโรงงาน  เป็นต้น  

นอกจากนี ้บริษัทได้จัดให้มีทีมผู้ เช่ียวชาญทางกฎหมาย เพ่ือศึกษา ติดตามกฎหมายต่างๆ และวิเคราะห์
ผลกระทบท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  รวมถึงการให้ความส าคญัต่อ
นโยบายการด าเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและชมุชน  
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• การบริหารความเสี่ยงในภาวะวิกฤต 

จากการท่ีบริษัทเป็นสมาชิกของชมรมความร่วมมือโตโยต้า (Toyota Co-operation Club : TCCC)  
ในหมวดการบริหารความเส่ียง (TCC-Risk Management Activity)  ในปี 2558 ทางกลุ่มได้มุ่งเน้น
เร่ืองการบริหารความเส่ียงในภาวะวิกฤตท่ีเกิดจากอัคคีภัยและอุทกภัย  (Flood & Fire Risk 
Management)  ซึง่ได้จดัอบรมความรู้  กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เชิงปฏิบตักิารระหว่างกลุ่มสมาชิก
ท่ีเป็นคูค้่าของโตโยต้า ประกอบด้วยการประเมินความเส่ียง  มาตรการรองรับ  การจดัท าแผนฉุกเฉิน
และการซ้อมเพ่ือน าไปปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้การทวนสอบมาตรการรับมือต่างๆ นอกจากนี ้
ยงัได้เย่ียมชมโรงงานตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์ ตัง้แต่วิธีเตรียมการป้องกัน  มาตรการเผชิญหน้า 
และมาตรการฟื้นฟูภายหลังจากเกิดวิกฤตทัง้กรณีอัคคีภัยและกรณีอุทกภัย ทัง้นีเ้พ่ือให้มั่นใจว่า
บริษัทคู่ค้าของโตโยต้าสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองและไม่หยุดชะงักในภาวะวิกฤติ หรือ
สามารถฟืน้ฟกูลบัสู่ภาวะปกตไิด้เร็วท่ีสดุ  

5.6 การปฏบิัตด้ิานแรงงานและสิทธิมนุษยชน 

GRI-G4 Index :  G4-14, G4-HR5, G4-HR6, G4-HR9 

บริษัทได้ให้ความส าคญัและเคารพในหลกัสิทธิมนษุยชน  มีการปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม ยึดมัน่ในกฎหมายและหลกัจริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจท่ีดี   โดยปราศจากการเลือกปฏิบตัิต่อการจ้างงาน  ซึง่ได้ก าหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ (code of conduct)  โดย
มีนโยบายวา่ด้วยการไม่เลือกปฏิบตัแิละความเสมอภาคทางโอกาส  ไม่จ ากดัเชือ้ชาต ิสีผิว อาย ุเพศ ศาสนา สญัชาติ ภูมิหลงัของบุคคล ความ
คิดเห็นทางการเมือง หรือความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตดัสินการจ้างงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก  และไม่ล่วงละเมิดสิทธิ
เสรีภาพส่วนบุคคล  มีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนกังาน โดยถือเป็นความลบั  รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความ
ปลอดภยั  

• เคารพหลักสิทธิมนุษยชนในการจ้างงาน 

บริษัทได้แสดงค ามั่นในการสนับสนุนการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับเด็ก ภายใต้หลักการ
แหง่สิทธิเดก็และหลกัปฏิบตัทิางธุรกิจ ร่วมกบัภาคธุรกิจกว่า 30 องค์กร จดัขึน้โดยองค์การ
ยนิูเซฟ และสถาบนัไทยพฒัน์  ในพิธีได้รับเกียรติจากคณุอานนัท์ ปันยารชุน ทตูองค์การยู
นิเซฟ ประจ าประเทศไทย เป็นผู้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2558  และได้
จดัอบรมหลกัการแห่งสิทธิเด็กและหลกัปฏิบตัิทางธุรกิจ ให้ผู้บริหารและพนกังานสายงาน
บริหารทรัพยากรบคุคล ตามโครงการส่งเสริมการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกบัเดก็   

• การสนับสนุนการด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเดก็ 

• การจ้างงานผู้พกิาร 
ปัจจุบนับริษัทมีพนกังานประจ าท่ีขึน้ทะเบียนเป็นผู้ พิการกบักรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ จ านวน 2 คน อย่างไรก็ตาม ในปี 
2558 บริษัทได้ร่วมมือกบัมลูนิธินวตักรรมทางสงัคมและหน่วยงานท้องถิ่น ในการส ารวจแรงงานผู้พิการและหาแนวทางท่ีจะเพิ่มจ านวนการจ้าง
ผู้พิการมาท างานในท้องถิ่นให้มากย่ิงขึน้ เพ่ือให้ผู้พิการมีรายได้เลีย้งดตูนเองและครอบครัว  เป็นท่ียอมรับทดัเทียมบคุคลทัว่ไปในสงัคม 



• ตารางสรุปโควต้า ผู้พิการของแตล่ะโรงงาน 
• Memo / นโยบายการจ้างผู้พิการของ SBG 
• ยกตวัอย่างการจ้างคนพิการ 2 คน เป็นพนกังานประจ าของ BSK  
• แผนการจ้างคนพิการในอนาคต ภาพร่วมประชมุกบัมลูนิธินวตักรรมทางสงัคม 

ฯลฯ 
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GRI-G4 Index : G4-LA2, G4-LA16, G4-HR3, G4-HR4, G4-HR6, G4-HR9, G4-HR12 

• เสรีภาพในการแสดงความคดิเหน็เพื่อพัฒนาคุณชีวติการท างาน 
บริษัทได้จดัช่องทางให้พนกังานได้แสดงความคดิเหน็ รวมทัง้จดัให้มีคณะกรรมการ
สวสัดกิารประจ าแตล่ะโรงงาน เพ่ือรับฟังและรวบรวมข้อเสนอแนะ เพ่ือน าเสนอไป
ยังผู้ บริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องน าไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชิวิต ทัง้ใน
ประเด็นด้านแรงงาน และด้านสิทธิมนษุยน  โดยผ่านช่องทางต่างๆ  เช่น กิจกรรม
จับเข่าคุย  การส ารวจความคิดเห็นและความต้องการของพนักงานผ่าน
แบบสอบถาม We care  เวบ็ไซต์ และอีเมล์คณะกรรมการบริษัท เป็นต้น   

 

ในปี 2558 บริษัทได้ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการในการให้
ข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน ไม่พบข้อร้องเรียนหรือข้อบกพร่องในด้านการ
ปฏิบตัติอ่แรงงานและด้านสิทธิมนษุยชนในกระบวนการด าเนินงานของบริษัท 

ช่องทางการแสดงความคิดเหน็ 

1. อีเมล์คณะกรรมการบริษัทฯ ดท่ีูเว็บไซต์บริษัท    
   (http://www.satpcl.co.th/Sustain/WhistleblowingPolicy.php) 

3. โทรศพัท์ฝ่ายเลขานกุารบริษัทฯ 0-2728-8616 

4. คณะกรรมการสวสัดกิารประจ าโรงงาน 

5. แบบสอบถาม We care  

6. กิจกรรมจบัเขา่คยุกนั  

• ส่งเสริมให้พนักงานแสดงขีดความสามารถและพฒันาทกัษะตามความถนัด  

บริษัทส่งเสริมให้พนกังานได้แสดงขีดความสามารถหรือพฒันาทกัษะในด้านท่ีตนเองถนดั โดยการตัง้เป็นชมรมต่างๆ เช่น ชมรมสมบูรณ์กรุ๊ป
อาสาฯ ชมรมต ารวจโรงงาน ชมรมกอล์ฟ ชมรมแบดมินตนั  ชมรมฟตุบอล ชมรมดนตรี ชมรมเดคพูาจ เป็นต้น 

• สวัสดกิารเพื่อคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความสุขในการท างาน 
บริษัทมีความเช่ือวา่ “ความส าเร็จขององค์กร เร่ิมต้นที่ความสุขของพนักงาน”  บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการ
พฒันาและปรับปรุงสถานท่ีท างานให้เป็นพืน้ท่ีแหง่ความสุข เปรียบเสมือนบ้านหลงัท่ีสองของพนกังาน   ใน
ปี 2558 บริษัทได้ด าเนินโครงการ ตามแนวทาง Quality of Work Life (QWL) และกิจกรรมในการดแูล
พนักงานด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมบรรยากาศการท างาน และจัดสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่อพนกังานในด้านต่างๆ  มีการปรับปรุงโรงอาหาร  การปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ซุ้ม
พกัผ่อน ลานกีฬา และกิจกรรมกีฬาสีประจ าปี เป็นต้น  โดยใช้งบลงทนุกว่า 18 ล้านบาท  

หมายเหตุ : (1) เป็นไปตามเง่ือนไขระเบยีบสวสัดิการพนกังาน 

สวัสดกิารและกิจกรรมสร้างความผูกพันแก่พนักงานและครอบครัวพนักงาน 

ด้านการเงินและส่ิงอ านวยความสะดวก (1) การออมทรัพย์ ด้านสุขภาพ การดูแลครอบครัวพนักงาน 

- 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 ภายใต้
โครงการ “สานสมัพนัธ์ เพ่ือลกูรัก” 

ด้านจิตใจ ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีในเทศกาลส าคัญ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

- กิจกรรมวนัเกิดพนกังาน 
- ของขวญัวนัแรงงาน 
- เยี่ยมบ้านพนกังาน 

- รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา            - ท าบญุตกับาตรและเลีย้งพระ 
- ทอดกฐิน  ถวายเทียนพรรษา  
- ประเพณีรับบวั ประเพณีไหว้ศาลพอ่หลวง  

- ชมรมสมบรูณ์กรุ๊ปอาสาฯ 
- ชมรมต ารวจโรงงาน 
- ชมรมเดคพูาจสมบรูณ์กรุ๊ป 
- โครงการพฒันาชมุชนและสงัคมด้านต่างๆ  



44 รายงานความยั่งยนื ประจ าปี 2558 

GRI-G4 Index : G4-LA2 

• การสร้างความผูกพนัของพนักงานที่มีต่อองค์กร 

Open House SBG Family 
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบริษัท ครอบครัว
พนกังาน และชมุชนรอบข้าง โดยการพาครอบครัวพนกังานเข้า
มาเย่ียมชมโรงงาน รับรู้สภาพแวดล้อมการท างาน  ร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างอาชีพ และสนัทนาการ รวมทัง้พาครอบครัว
ออกไปบ าเพ็ญประโยชน์ด้วยการพฒันาโรงเรียนท่ีขาดแคลน 

แจกอ่ังเปาพนักงาน วันเกิดพนักงาน เย่ียมบ้านพนักงาน 

สานสัมพันธ์ SBG เพื่อลูกรัก 
เป็นกิจกรรมพาบตุรหลานของพนกังานไปเปิดโลกทศัน์แห่งการเรียนรู้ ในช่วงปิดภาค
เรียนของทกุปี ในปี 2558 ได้พาน้องๆ จ านวน 36 คน ไปชมพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติวิทยา
เกาะและทะเลไทย    ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล   และพิพิธภัณฑ์นาวิกโยธิน 
กองทพัเรือ อ าเภอสตัหีบ จงัหวดชลบรีุ   

ทุนการศึกษาเพื่อลูกพ่อ 
ในปี 2558 บริษัทส่งเสริมทุนสนับสนนุเพื่อการศึกษาให้กับ
พนักงาน และบุตรพนักงาน  จ านวน 92 ทุน มูลค่ากว่า 
540,000 บาท ทัง้นี ้นับเป็นปีที่ 16  ที่ บริษัทฯ ได้ด าเนิน
โครงการทนุการศกึษาเพื่อลกูพอ่ มาอยา่งตอ่เน่ือง 

• รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพนัธ์และสวัสดกิาร ประจ าปี 2558 
บริษัทที่ได้รับรางวัล จ านวนปี 

 บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  : SAT1 
 บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั : BSK1-2 
 บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม จ ากดั : SBM1-2 

10 ปี ต่อเน่ือง 

 บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม จ ากดั : SBM3 5 ปี ต่อเน่ือง 

 บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ ากดั : ICP1-2 ปีแรก 



45 รายงานความยั่งยนื ประจ าปี 2558 

GRI-G4 Index : G4-LA10 

• การรักษาบุคลากรและความก้าวหน้าตามสายอาชีพ 

บริษัทให้ความส าคญักบัการดแูลและรักษาและพฒันาศกัยภาพาบคุลากร ให้สอดคล้องกบัแนวทางการเตบิโตขององค์กร  ดงันี ้

ด้วยพืน้ฐานการเป็นธุรกิจครอบครัวและวัฒนธรรมการบริหารงานแบบพี่กับน้อง ท่ีมีความห่วงใยและใส่ใจในคณุภาพชีวิตของ
พนกังานทกุระดบัตัง้แตว่นัแรกท่ีเข้ามาท างานจนกระทัง่เกษียณอายุ  จึงเป็นสิ่งเกือ้หนนุให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรท่ีแข็งแกร่ง อยู่
เคียงคูแ่ละเตบิโตไปพร้อมกบับริษัทฯ ได้อย่างมัน่คงและยัง่ยืน 

การสรรหาบุคลากร 
Recruitment 

การดูแลและรักษาบุคลากร 
Retention 

การเกษียณอายุ  
Retirement 

• บริษัทฯ มีนโยบายการสรรหาบคุลากร
ภายในเพ่ือทดแทนต าแหน่งในระดบั
หวัหน้างาน (Foreman) และหวัหน้า
ส่วน  (Chief)  

• จดัท าแผนการพฒันาตามสายอาชีพ (Career Path Development Plan) และ
แผนการพฒันาศกัยภาพสว่นบคุคล (Individual Development Plan) ท่ี
สอดคล้องตามสายอาชีพ  

• มีการหมนุเวียนต าแหนง่งานและมอบหมายงานท่ีท้าทายเพ่ือเพิ่มทกัษะความรู้
และประสบการณ์ให้พร้อมส าหรับการเตบิโตในสายอาชีพ 

• ยกระดบัความสามารถพนกังานในกลุ่ม Key Man  ให้พร้อมเติบโตไปเป็น
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางในระดบัหวัหน้างาน (Foreman) และหวัหน้าสว่น  (Chief)  

• มีระบบการประเมนิผลการปฏิบตัิงานท่ีชดัเจน ถกูต้อง เป็นธรรม และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัทัง้องค์กร 

• จดัสวสัดกิารให้เหมาะสมในแต่ละระดบั เพ่ือสร้างแรงจงูใจในการท างาน และอยู่
คู่กบัองค์กร 

• ในต าแหน่งท่ีส าคัญ มีแผนเตรียมความ
พร้อมส าห รับการสืบทอดต าแหน่ ง
(Succession Plan) เ พ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปได้อยา่งต่อเน่ือง 

• พนกังานอาย ุ50 ปีขึน้ไป จัดท าแผนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่บุคลากรในสาย
งาน 

• จัดท าโครงการสายใยฅนสมบูรณ์หลัง
เกษียณ 
 

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มุ่งมั่นในการท างานอย่างปลอดภัยด้วยการออกแบบกระบวนการผลิตให้ปลอดภัย 
การตรวจสอบพืน้ท่ีและเคร่ืองจกัรก่อนเร่ิมงาน  มีการอบรมให้ความรู้ และรณรงค์วฒันธรรมความปลอดภยั  
เพ่ือสร้างความตระหนกัและจิตส านึกด้านความปลอดภยัแก่พนกังานทกุระดบั  โดยมุ่งเน้นตอบสนองความ
พงึพอใจตอ่ลกูค้าในนโยบายด้านความปลอดภยั พร้อมทัง้น านโยบายไปสู่การปฏิบตัิอย่างทัว่ทัง้องค์กรและ
พฒันาอย่างตอ่เน่ือง 

1. เพ่ือพฒันากระบวนการผลิตให้เป็นเลิศด้านความปลอดภยั เพ่ือลดจดุเส่ียงการเกิดอบุตัเิหต ุ
2. เพ่ือตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภยัของลกูค้าและภาครัฐในการปฏิบตัติามกฏหมาย และข้อก าหนด 
3. เพ่ือพฒันาบคุลากรให้เกิดทกัษะด้านความปลอดภยั พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนกั 
    ในด้านความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมการท างาน 

5.7 ความปลอดภยัและการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

นโยบายความปลอดภยัฯ ประจ าปี 2558 • วัตถุประสงค์การด าเนินงานด้านความปลอดภยั 



46 รายงานความยั่งยนื ประจ าปี 2558 

GRI-G4 Index : G4-LA5, G4-LA6, G4-LA7 

• โครงสร้างคณะกรรมการความปลอดภยั 

ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ 
(Chairman of Somboon Group Safety Committee) 

คณะกรรมการก ากับดูแล 
(Safety Steering Committee) 

คณะกรรมการ 
ความปลอดภัย 

Safety Working Committee 

ผู้น าความปลอดภัย 
ประจ าโรงงาน  
(Safety Leader) 

ทมีงานความปลอดภัย 
ประจ าโรงงาน 

(Safety Representative) 

ประธาน :  
กรรมการผู้อ านวยการ (President) 
 

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

เลขานุการ : 
ผู้จดัการความปลอดภยัส านกังานกลาง 
(Corporate Safety Manager) 

แต่ละโรงงานประกอบด้วย 
ผู้จดัการโรงงาน (Plant Manager) 
 

เลขานุการ : 
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัระดบัวิชาชีพ 
(Safety Officer Professional level) 

ประกอบด้วย 
ผู้จดัการแผนกผลิตของแต่ละโรงงาน 
(Production Manager) 

แต่ละโรงงานประกอบด้วย 
• หวัหน้าหน่วยงานความปลอดภยั 

(Chief of Safety Section) 
• เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัระดบับริหาร 

(Safety Officer Management level) 
• เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัระดบัวิชาชีพ 

(Safety Officer Professional level) 
• เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัระดบัหวัหน้างาน 

(Safety Officer Supervisory level) 

เลขานุการ 

• สรุปผลการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

ตัวชีว้ัดด้านความปลอดภัย เป้าหมาย ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

1. จ านวนอบุตัิเหตรุุนแรงถึงขัน้หยดุงานลดลง (ราย) 0 6 7 6 

2. จ านวนอบุตัิเหตไุมห่ยดุงานลดลง (ราย) ลดลง 50% 13 15 42 

3. โครงการป้องกนัอบุตัิเหตผุ่าน CCCF (1) ส าเร็จตามแผนงาน 100% 100% 100% 100% 

4. โครงการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั > 90% 80% (2) 50% (2) - 

จากการน านโยบายอาชิวอนามยัไปสูก่ารปฏิบตัิด้วยความร่วมมือของพนกังานทัว่ทัง้องค์กร ผา่นการขบัเคลือ่นของคณะกรรมการ
ความปลอดภยัในแตล่ะโรงงาน  สามารถสรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ส าคญัด้านความปลอดภยั ได้ดงันี ้

หมายเหตุ :   (1) CCCF ย่อมาจาก Completely Check Completely Find out  คือ การค้นหาและขจดัจดุอนัตรายก่อนการเร่ิมปฏิบตังิาน 
                       (2)  ด าเนินการตอ่เน่ืองตามแผนงาน 



47 รายงานความยั่งยนื ประจ าปี 2558 

GRI-G4 Index : G4-LA7  

• การเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

บริษัทมีการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมเพื่อตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินในกรณีต่าง ๆ เช่น การฝึกซ้อมดบัเพลิง และอพยพหนีไฟ 
โดยครอบคลมุการปฏิบตัิงานทัง้ในช่วงกลางวนัและช่วงกลางคืน ตลอดจนทบทวนแผนรองรับสถานการณ์ฉด้านแรงงาน และ
รวมถึงแผนป้องกนัน า้ทว่มเป็นประจ าทกุปี และในปี 2558 ได้มุง่เน้นเร่ืองอคัคีภยัเป็นพิเศษตามนโยบายของลกูค้า 

สัปดาห์ความปลอดภัย 2558  “สร้างจติส านึก ระลึกถงึความปลอดภัย” 

Safety Network 
เ ป็ นกิ จก ร ร มส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย
แลกเปล่ียนเรียนรู้ Best Practice 
ด้ านความปลอดภั ย ร ะหว่ า ง
โรงงาน  และสามารถช่วยเหลือ
ข้ามโรงงานได้ในสถานการณ์
ฉกุเฉิน   จดัขึน้เดือนละ 1 ครัง้ 

Safety Declaration 
เป็นหนึ่งในการสร้างให้เกิดวฒันธรรมความปลอดภยัส่วนบุคคล  
ด้วยการกล่าวค าปฏิญาณตนของผู้บริหารและพนักงานเพ่ือเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่เพ่ือนร่วมงาน      โดยสามารถกล่าวได้ในหลาย
วาระ  เช่น การพูดหน้าแถว หรือ การพูดก่อนเร่ิมการประชุม 
ตวัอย่างเช่น “To be leader and role model on safety 
workplace : ข้าพเจ้าจะเป็นผู้น าและเป็นแบบอย่างท่ีดีด้าน
ความปลอดภัยในสถานท่ีท างาน” 

การค้นหาจุดเส่ียงและขจัดอันตรายก่อนการเร่ิมงาน  
(Completely Check Completely Find out : CCCF)   

Safety DOJO 
คือแบบจ าลองด้านความปลอดภยั ท่ี
ใช้สอนพนักงานให้เกิดความรู้และ
ความตระหนักถึ งอันตรายจาก
อุบตัิเหตุรูปแบบต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้
ในพืน้ ท่ีท างาน เอจะได้ทราบวิ ธี
ป้องกนัหรือหลีกเล่ียงอย่างถกูต้อง 

การแจ้งข่าวสารด้านสุขภาพ   การตรวจสุขภาพประจ าปี งดเหล้าเข้าพรรษา รณรงค์วินัยจราจรช่วงปีใหม่ 

• กิจกรรมด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามัยในปี 2558 
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GRI-G4 Index : G4-15 

5.8 การสร้างความผูกพนัและการพฒันาร่วมกับลูกค้า  
บริษัทให้ความส าคญัในการเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของลกูค้า ซึง่ถือเป็นหวัใจส าคญัของ
การพัฒนาธุรกิจ ด้วยการแลกเปลี่ยนสื่อสารและ มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของลูกค้าอย่าง
สม ่าเสมอ  ตัง้แต่การรับทราบนโยบายของลูกค้าด้านต่างๆ รวมถึงการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  และมีความปลอดภัย  ค านึงถึงการใช้
วตัถดุิบและกระบวนการที่ลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม  ด้วยต้นทนุที่แข่งขนัได้ เพื่อสร้างสร้างความ
พงึพอใจของลกูค้าสงูสดุ 

ในปี 2558  บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมพฒันาในด้านตา่งๆ  กบัลกูค้าหลกัดงันี ้ 

Topic Hino Toyota Mitsubishi 

Performance Awards  
and Improvement 
Activity 

• Bronze Award for The Best of Supplier's Quality 
Performance  

• Gold Award for The Best Overall Supplier's Performance  
• ได้รับ 2 รางวลั จาก Ordinary Meeting 2015 
• SAT :  รางวลัชนะเลิศ อนัดบัท่ี 2 QA Improvement 2015 
ประเภท Group Volunteer  

• BSK : ชนะเลิศ อนัดบัท่ี 1 QA Improvement Awards 
ระดบั Leader Team 

• BSK3 : รองชนะเลิศ อนัดบัท่ี 2  TPS Awards 2015 
• TCC(2) HRD Activity 
• TCC(2) Risk Management Activity : Fire & Flood  

• SAT & BSK : Award of Quality 2014 by MMTH 
• คณะท างาน MCC(3) QCC Final Presentation 2015 

CSR Activity • คณะท างาน THCC(1)  Donation บริจาคอปุกรณ์การเรียนและ
ห้องสมดุ ณ โรงเรียนวดัคลองพลู อ.วิเศษชยัชาญ จ.อา่งทอง 

• คณะท างาน TCC(2)  Rally 2015 for Education 
บริจาคนมและข้าวสาร ณ โรงเรียนบ้านหมื่นจิต  

     อ.บ้านบึง จ.ชลบรีุ 

• คณะท างาน MMC(3) Car Rally & Donation   
บริจาคและพฒันาโรงเรียนใน จ.ปราจีนบรีุ 

Sport & Other • คณะท างาน THCC(1) & TCC(2) Sport Day 
• แบดมิดตนักระชบัมิตรตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 5 
• ร่วมงานเปิดตวัรถบรรทกุรุ่นใหม ่HINO 500 VICTOR 
• กอล์ฟกระชบัมิตรระดบัผู้บริหาร 

•  คณะท างาน THCC(1) & TCC(2) Sport Day   

หมายเหตุ :  (1) THCC : Thai Hino Co-operation Club ,  (2) TCC  : Toyota Co-operation Club ,   (3) MCC  :  Mitsubishi Co-operation Club 
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ความพงึพอใจของลูกค้า ปี 2558 ปี 2557  ปี 2556 

1. ด้านคณุภาพ (Quality) 84% 83% 82% 

2. ด้านการสง่มอบ (Delivery) 85% 87% 85% 

3. ด้านการจดัการ (Management) 86% 75% 83% 

4. ด้านวิศวกรรม (Engineering) 77% 81% 84% 

5. ราคา (Cost) 77% 73% 74% 

 ความพึงพอใจเฉล่ียโดยรวม 82% 80% 82% 

บริษัทมีการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจ าทกุปี โดยประเมินผลการด าเนินงานของบริษัท ใน 5 หวัข้อหลกั ได้แก่ ด้านคุณภาพ 
ด้านการส่งมอบ ด้านการจดัการ ด้านวิศวกรรม และราคา  โดยผลการส ารวจจะน ามาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการต่างๆ ให้ตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้าอย่างมีประสิทธิภาพสงูที่สดุ  

ผลการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า ประจ าปี 2558 
พบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจด้านการส่งมอบ และด้าน
วิศวกรรมลดลงจากปี 2557  ร้อยละ 2 และร้อยละ 4 
ตามล าดบั  ในขณะท่ีในด้านคณุภาพ ด้านการจดัการ  และ
ด้านราคา ลูกค้ามีความพึงพอใจเพิ่มขึน้จากปี 2557  ร้อย
ละ 1  ร้อยละ 11 และร้อยละ 4 ตามล าดบั ส่งผลให้ความพงึ
พอใจเฉล่ียโดยรวมของปี 2558 เพิ่มขึน้ เป็นร้อยละ 82 จาก
เดมิร้อยละ 80 ในปี 2557 
 

อย่างไรก็ตาม  ในประเด็นด้านการส่ งมอบและด้าน
วิศวกรรมท่ีความพึงพอใจลดลงนัน้  เป็นความท้าทายและ
เป็นแรงผลักดนัให้บริษัท มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
ตอบสนองลกูค้าในประเดน็ดงักล่าวได้ดียิ่งขึน้ในปีถดัไป 

บริษัทมีช่องทางให้ลกูค้าได้แสดงความคดิเหน็หรือร้องเรียน ในประเดน็ข้อมลูการรักษาความลบัของ
ลูกค้า โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ อีเมล หรือแบบส ารวจ ในปี 2558 ไม่พบกรณีร้องเรียน ในประเด็น
ข้อมลูของลกูค้าร่ัวไหล   

• ผลส ารวจความพงึพอใจของลูกค้า  

• การรักษาความลับของลูกค้า  

GRI-G4 Index : G4-PR1, G4-PR3, G4-PR5, G4-PR8 

5.9 ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
บริษัทให้ความส าคญัอย่างยิ่งกบัการควบคมุคณุภาพผลิตภณัฑ์ในเชิงป้องกนั 
โดยการใช้ระบบป้องกันความผิดพลาด (POKA-YOKE) First โดยเฉเพาะ
อย่างยิ่งในกระบวนการท่ีเป็นจุดส าคญั (Critical Process)  ของสายการผลิต 
และส่งเสริมให้พนกังานการท ากิจกรรม Do Right เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้าน
คณุภาพ  
 

และด้วยความห่วงใยและใส่ใจต่อลูกค้า  ผู้บริโภคในสงัคม  และสิ่งแวดล้อม 
รวมถงึการกระท าท่ีอาจเป็นการละเมิดหรือท าให้เสียสิทธ์ิของผู้บริโภค บริษัทฯ 
ได้ก าหนดแนวปฏิบตัด้ิานความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค ดงันี ้
 1. เคารพในสิทธิการได้รับการตอบสนองความต้องการพืน้ฐานของผู้บริโภค 
2. คุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภยัของผู้บริโภค 
3. ไม่จ ากดัสิทธิด้านข้อมลูข่าวสารของผู้บริโภค 
4. เคารพสิทธิในการเลือกของผู้บริโภค 
5. เคารพสิทธิในการแสดงความคดิเหน็ของผู้บริโภค 
6. คุ้มครองสิทธิท่ีจะได้รับการชดเชยของผู้บริโภค 
7. คุ้มครองสิทธิการศกึษาข้อมลูของผู้บริโภค 
8. ให้สิทธิในการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสขุภาพ 

นอกจากนีเ้พ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และด าเนินการ
ตาม พรบ.ความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้จาก
สินค้า  บริษัทมีการส ารวจและทบทวน รายการผลิตภณัฑ์
ท่ีจ าเป็นต้องท าประกัน Products Liability เป็นประจ า
ทกุปี  ผลการส ารวจในปี 2558 ไม่มี Safety Part ใหม่
เพิ่มเติมจากปี 2557  บริษัทจึงพิจารณาต่ออายุประกัน 
Products Liability ประจ าปี 2558 จ านวน 6 รายการ ซึง่
เป็น Safety Part เดิม ได้แก่ 1. Rear Axle Shaft 2. Hub 
(SFT)  3. Coil Spring   4. Caliper   5. Disc Brake  6. 
Drum Brake  
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GRI-G4 Index : G4-EN33, G4-LA15, G4-HR3, G4-HR6, G4-HR10, G4-HR11 

• นโยบายการปฏิบัตต่ิอคู่ค้า  

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบตัิต่อคู่ค้า รวมถึงเจ้าหนี ้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย หลีกเล่ียง
สถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏิบัติตามพันธ
สญัญา ให้ข้อมลูที่เป็นจริง รายงานท่ีถกูต้อง โดยมีแนวปฏิบตั ิ5 ประการ ดงันี ้

1. มีความเป็นธรรมและเท่าเทียม 
 

เปิดโอกาสในการท าธุรกิจให้กบัทกุคูค้่าและการพิจารณาคดัเลือกคูค้่า ตัง้อยู่บนพืน้ฐาน
ความเสมอภาคและเป็นธรรม 

2. ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ใช้สินค้าและบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร และเคร่ืองหมายการค้าถูกต้อง และไม่สนบัสนุน
สินค้าหรือการกระท าท่ีเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 

3. ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 
 

การรับสิ่งของ หรือ ประโยชน์อ่ืนใด ต้องปฏิบตัติามข้อก าหนดปฏิบตัใินคูมื่อจริยธรรม 
ทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด 

4. สอดคล้องกับกฎหมาย  
 

ให้โอกาสคู่ค้าท่ีด าเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตามระบมาตรฐาน คุณภาพ  
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภยั และอาชีวอนามยั และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

5. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

ส่งเสริมการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมของคูค้่า และเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้ามา
มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษัท 

• นโยบายการจดัซือ้จดัจ้างสีเขียว 

บริษัทมีนโยบายการจดัซือ้จดัจ้างที่สอดคล้องกบันโยบายของลูกค้า กฎหมายภายในประเทศ 
รวมทัง้กฎระเบียบและข้อก าหนดในระดบัสากล   โดยบริษัทได้ส่ือสารนโยบายด้านต่างๆ ให้คู่
ค้ารับทราบในการประชมุคูค้่าเป็นประจ าทกุปี ซึง่รวมถงึมาตรการสนบัสนนุและส่งเสริม ฐาน
ในระหวา่งการด าเนินงาน  ซึง่ครอบคลมุด้านตา่งๆ ดงันี ้

1) นโยบายคู่ค้า ด้านสิทธิมนุษยชน 

      1.1) Conflict  Minerals  Policy 
บริษัทฯ มีนโยบายจัดซือ้วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพจากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือ  มีการส ารวจคู่ค้า และ
ผลกัดนันโยบายด้านสิทธิมนษุยชนให้กบัคู่ค้าท่ีเก่ียวข้อง และประกาศเป็นนโยบายท่ีชดัเจน
ต่อสาธารณะ  โดยไม่ยอมรับวัตถุดิบจากแหล่งผลิตท่ีมาจากประเทศท่ีมีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนหรือมีคว ่าบาตรทางการค้าจากนานาชาติ  โดยเฉพาะแร่ธาตุ 4 ชนิด ได้แก่  ดีบุก 
(Sn)  แทนทาลมั (Ta)  ทงัสเตน (W)  และ ทองค า (Au) ท่ีมาจากเหมืองแร่ในประเทศท่ีมีการ
ละเมิดสิทธิมนษุยชนในทวีปแอฟริกา   

2) นโยบายคู่ค้า ด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

      2.1) สารต้องห้ามในวัตถุดบิ  
บริษัท มีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบจากคู่ค้า โดยการขอใบรับรองผลิตภัณฑ์จากคู่ค้า 
รวมทัง้สุ่มตรวจวดัปริมาณสารต้องห้าม (Substance of Concerns : SOCs) 11 ชนิด ท่ี
จดัเป็นสารอนัตรายต่อสุขภาพและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์  
ตามข้อก าหนดของลกูค้า  เช่น ตะกัว่ (Pb)  แคดเม่ียม (Cd) ปรอท (Hg) โครเม่ียม (Cr6+)  แร่
ใยหนิ (Asbestos) เป็นต้น 

5.10 การบริหารจดัการสายโซ่อุปทาน 
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GRI-G4 Index : G4-EN33  

• การพฒันาคู่ค้า 

      2.2) วัตถุดบิปราศจากการปนเป้ือนสารกัมมันตรังสี  
บริษัทมีนโยบายการคดัเลือก จดัซือ้และจดัหาวตัถุดิบจากผู้ผลิตและผู้ จดัจ าหน่ายเหล็กท่ีไม่มีการปนเปือ้น
สารกัมมันตรังสี เพ่ือให้มั่นใจว่าตลอดกระบวนการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีความปลอดภัยจากสาร
กมัมนัตรังสีอย่างแท้จริง ทัง้นีด้้วยความมุ่งหวงัให้พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ตลอดจนผู้บริโภค มีความมัน่ใจว่า
บริษัทมีความหว่งใย ใส่ใจด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยัตลอดหว่งโซธุ่รกิจ 

      2.3) การป้องกันและลดภาวะโลกร้อน 
บริษัทมีนโยบายสง่เสริมให้คูค้่า ด าเนินกิจกรรมอนรัุกษ์พลงังานเพ่ือลดภาวะโลกร้อน เช่น โครงการโรงงานปลอดโฟม 
ลด ละ เลิก ใช้โฟมเป็นบรรจภุณัฑ์  รวมถึงสง่เสริมให้มีโครงการอนรัุกษ์พลงังานในโรงงานของคู่ค้า  เพื่อช่วยลด CO2 
ทางอ้อม เป็นต้น 

กรอบการพัฒนาคู่ค้า เพิ่มผลผลิต สร้างความเข้มแข็ง 
จากกระบวนการภายใน 

ธุรกิจโปร่งใส 
และการบริหารความเส่ียง 

ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม  

กลยุทธ์หรือเคร่ืองมือ 
ที่ใช้ในการพัฒนา 

• ถ่ายทอดความรู้ระบบ TPS(1)  ให้แก่คู่ค้า 
• ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
• การจดัการด้านสิ่งแวดล้อม  

• แนวร่วมต่อต้านการทจุริตคอรัปชัน่  
• การวางแผนสืบทอดธุรกิจครอบครัว 
• การบริหารสภาพคลอ่งในภาวะวิกฤต 

• การมีสว่นร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม 
• มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสงัคม ของกรม
โรงงาน  (CSR-DIW (3) ) 

การด าเนินงาน 
ในปี 2558 

• ถ่ายทอดความรู้ระบบ TPS(1)  ให้แก่คู่ค้า 
-  มีคู่ค้าพฒันาต่อเน่ืองจากเดิม 3 บริษัท 

    - มีคู่ค้าเข้าร่วมใหม ่8 บริษัท 
• สื่อสารนโยบายด้านความปลอดภยัและ
สิ่งแวดล้อมในการประชมุคู่ค้าประจ าปี 

• ขยายแนวร่วมต่อต้านการทจุริตคอรัปชัน่  
- คู่ค้าเข้าร่วมอบรมและประกาศเจตนารมณ์    
  เพิ่มขึน้ 67 บริษัท (ยอดสะสม  78 บริษัท) 

   - คู่ค้าผ่านการประเมนตนเอง 71 ของ CAC(2) 

         เพิ่มขึน้ 41 บริษัท (ยอดสะสม  50 บริษัท) 

• คู่ค้าร่วมบริจาคในกิจกรรมโบว์ลิ่งการกศุลและ
สนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์ และสง่บคุลากรเข้าร่วม
กิจกรรมพฒันาชมุชน และโรงเรียน ร่วมกบั
บริษัทในกลุม่สมบรูณ์ 

• ให้ความรู้และประชาสมัพนัธ์โครงการ  
    CSR-DIW(3) และการพฒันาท่ียัง่ยืนให้คู่ค้า   
    รับทราบในการประชมุคู่ค้าประจ าปี 

ในปี 2558  บริษัทได้ด าเนินการตามแผนยทุธศาสตร์ยกระดบัพนัธมิตรคูค้่าให้มีความพร้อมทัง้ในกระบวนการธุรกิจ ตลอดจนการแบง่ปันสร้าง
คณุคา่สู่สงัคม ทัง้นีเ้พ่ือสร้างความยัง่ยืนให้เกิดขึน้ในห่วงโซ่ธุรกิจอย่างแท้จริง โดยมีการด าเนินการตามกรอบการพฒันา 3 ด้านหลกั ดงันี ้

หมายเหตุ :   
(1) TPS : Toyota Production system (ระบบการผลิตแบบโตโยต้า)  

(2) CAC : Collective Action Coalition (แนวร่วมปฏิบตัิเพ่ือการตอ่ต้านการทจุริตของภาคเอกชน) 
(3) CSR-DIW : Corporate Social Responsibility of Department of Industrial Works   
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GRI-G4 Index : G4-EN8, G4-EN10 

• วัตถุประสงค์การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์  มีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจ ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนา
กระบวนการผลิตเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและมี
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

5.11 การจดัการด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน 

นโยบายส่ิงแวดล้อม  
ระยะ 5 ปี (2557-2561) 

1. สง่เสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลงังานในการด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ลดปริมาณกากอตุสาหกรรมท่ีสง่ก าจดัโดยการฝังกลบ เพื่อลดผลกระทบตอ่แหลง่น า้ใต้ดินและภาวะโลกร้อน 
3. สง่เสริมให้บคุลากรมีความตระหนกัด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบตอ่สงัคม   
4. สื่อสารข้อมลูและผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมแก่ ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย เพื่อสง่เสริมการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน 

บริษัทให้ความส าคญักบัการใช้น า้อย่างคุ้มค่า โดยมีระบบปรับปรุงคณุภาพน า้ท่ีออกจากระบวนการผลิตและส านกังาน บางส่วนมาผ่านการ
บ าบดั และปรับปรุงคณุภาพ ก่อนน ากลบัมาใช้ใหม่ท่ีกระบวนการผลิตบางส่วนและใช้ท่ีหอหล่อเย็น (Cooling Tower)  ในปี 2558 สดัส่วน
การใช้น า้ Treated ทดแทนน า้ประปา อยู่ท่ีร้อยละ15.09  เพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อย เม่ือเทียบกบัปี 2557  ตามภาพด้านล่าง  ทัง้นีเ้น่ืองมาจากปี 
2558 มีความต้องการใช้น า้ใกล้เคียงกบัปี 2557 สอดคล้องกบัยอดการผลิตท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญั   อย่างไรก็ตาม ระบบบ าบดั
น า้เสียและระบบผลิตน า้ Treated ยงัคงมีประสิทธิภาพและสามารถผลิตน า้ได้เพียงพอตอ่ความต้องการใช้น า้ในอนาคต  

• การจดัการทรัพยากรน า้ 

หมายเหตุ :  ข้อมลูการใช้น า้ประปาและน า้ Treated ของกลุม่โรงงานใน จ.สมทุรปราการ 
                     มีการปรับปรุงการเง่ือนไขการบนัทกึข้อมลูการใช้น า้ ซึง่แตกต่างจากในรายงานความยั่งยืนประจ าปี 2557  

• แนวทางการจดัการวัสดุไม่ใช้แล้วและกากอุตสาหกรรม 
บริษัทมีมาตรการคัดแยกวสัดไุม่ใช้แล้วตามประเภทและจดัเก็บอย่างเป็นระบบ  ก่อนส่งให้ผู้ รับก าจดัที่ได้รับ
อนญุาตจากกรมโรงงาน น าไปฝังกลบหรือบ าบดัตามวิธีที่กฎหมายก าหนด  ในปี 2558 บริษัทได้จดัท าโครงการ
จดัการของเสียตามหลกั 3Rs (Reduce Reuse Recycle) เพื่อมุ่งสุ่เป้าหมาย Zero Waste to Landfill โดย
หลีกเลี่ยงการก าจดัของเสียด้วยวิธีการฝังกลบ  ปรับเปลี่ยนเป็นวิธีรีไซเคิ ลหรือน าไปเป็นวตัถดุิบหรือเชือ้เพลิง
ทดแทนในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่มีความต้องการ   ซึ่งเป็นการช่วยชะลอการขยายตัวของบ่อ ฝังกลบขยะที่เป็น
แหลง่ก าเนิดของก๊าซเรือนกระจก   จงึสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง   ทัง้นีย้งัช่วยลดความเสี่ยง
ตอ่การปนเปือ้นของมลพิษจากบอ่ขยะลงสูแ่หลง่น า้ผิวดินและแหลง่น า้ใต้ดิน ซึง่กระทบต่อสขุภาพอนามยัและ
วิถีชีวิตของประชาชน 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

84.91% 15.09% 85.09% 14.91% 90.00% 10.00% 
น า้ประปา น า้ Treated น า้ประปา น า้ Treated น า้ประปา น า้ Treated 
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GRI-G4 Index : G4-EN23 

ในปี 2558 มีปริมาณกากอตุสาหกรรมเพิ่มขึน้  ร้อยละ 14 จากปี 2557  โดยแบง่เป็นกากอตุสาหกรรมประเภท
ไม่อนัตราย  ร้อยละ 47.89 และกากอตุสาหกรรมประเภทอนัตราย  ร้อยละ 52.11  ทัง้นีบ้ริษัทมุ่งเน้นการก าจดั
กากอตุสาหกรรมด้วยวธีิรีไซเคลิ หรือวธีิอ่ืนๆ มากกวา่วธีิการฝังกลบ ตามเป้าหมาย Zero Waste to Landfill 

• โครงการจดัการของเสียตามหลัก 3Rs  
ในปี 2558 บริษัทได้จดัท าโครงการจดัการของเสียตามหลกั 3Rs (Reduce Reuse 
Recycle) จ านวน 6 โครงการ  สามารถลดการสูญเสีย  ลดการใช้วตัถุดิบใหม่จาก
การใช้ซ า้ ลดคา่ก าจดัของเสีย รวมมลูคา่กวา่ 3 ล้านบาท  ตามตารางด้านล่าง 

โครงการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs ค่าใช้จ่ายที่ลดได้ (บาทต่อปี) 

1. Recycle เศษเหล็ก (น าของเสียกลบัมาเป็นวตัถดุิบเพิ่มขึน้ 10% หรือ 150 ตนัตอ่ปี) 900,000 

2. External Recycle (แยก เม็ดขดั, ฝุ่ นเหล็ก, scale เหล็ก) คา่ก าจดัของเสียลดลง 3%) 84,000 

3. Reuse เม็ดขดั  (ใช้เม็ดขดัใหม ่ลดลง 10% หรือ 600 กิโลกรัมตอ่ปี) 18,600 

4. Re-design Forging Die แยกเป็น 2 ชิน้ ลดต้นทนุ Die 80% (เดิมเป็นชิน้เดียวต้องเปลี่ยนทัง้ชิน้)    2,072,806 

5. Reuse น า้ Brine จากระบบผลิตน า้ RO (สร้างถงัเก็บน า้ Brine น ากลบัมาใช้ล้างท าความสะอาด) 108,000 

6. Reduce ใบจองรถตู้ 150 ใบตอ่เดือน  ด้วยระบบจองรถตู้  Online 360 

รวม 3,183,766 

• ปริมาณกากอุตสาหกรรมและวิธีก าจัดแยกตามประเภท 

ประเภทกากอุตสาหกรรม 
ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

ตัน % ตัน % ตัน % 

1. กากอุตสาหกรรมทัง้หมด    32,177.07  100.00   28,196.88  100.00 38,421.40 100.00 

2. กากอุตสาหกรรมประเภทไม่อันตราย ที่น าไปก าจัด   15,410.59  47.89   17,588.98  62.38   15,936.85  41.48 

   โดยการฝังกลบ (Landfills)        192.71  1.25 87.25 0.50 148.22 0.93 

   โดยการเผาท าลาย (Incineration) 0.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   โดยการใช้ซ า้ (Reuse) 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   โดยการน ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม ่(Recycle)   13,569.00  88.05 16,126.71 91.69 15,291.80 95.95 

   โดยน ากลบัมาคืน (Recovery) 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   โดยวิธีอ่ืนๆ      1,648.88  10.70 1,375.02 7.82 496.83 3.12 

3. กากอุตสาหกรรมประเภทอันตราย ที่น าไปก าจัด   16,766.48  52.11 10,607.90 37.62 22,484.55 58.52 

   โดยการฝังกลบ (Landfills)     1,380.14  8.23 304.44 2.87 479.70 2.13 

   โดยการเผาท าลาย (Incineration) 0.00  0.00 0.00 0.00 19.73 0.09 

   โดยการใช้ซ า้ (Reuse)  0.00  0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 

   โดยการน ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม ่(Recycle)   14,866.49  88.67 9,874.68 93.09 21,583.29 95.99 

   โดยน ากลบัมาคืน (Recovery) 0.00  0.00 0.00 0.00 56.87 0.25 

   โดยวิธีอ่ืนๆ         519.84  3.10 428.78 4.04 344.31 1.53 

หมายเหตุ : สถิิติกากอตุสาหกรรมจากบริษัทในกลุม่สมบรูณ์ทกุโรงงาน  รวมทัง้จากเว็บไซต์กรมโรงงานฯ  
                   ในปี 2558 มีการปรับปรุงการเง่ือนไขการบนัทกึข้อมลู แตกต่างจากรายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2557  
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GRI-G4 Index : G4-EN21, G4-EN22, G4-EN24, G4-SO11  

• การเฝ้าระวังตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

บริษัทจัดให้มีการตรวจตราพืน้ที่ภายในโรงงาน รวมถึงการเยี่ยมชุมชนโดยรอบโรงงานอย่าง
สม ่าเสมอ  และจะมีการเดินตรวจพืน้ที่ร่วมกับผู้น าชุมชน ไตรมาสละ 1 ครัง้  เพื่อส ารวจความ
คิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อน ากลบัมาพฒันาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จากการเยี่ยมชุมชน
รอบโรงงานภายในปี 2558 ไมพ่บประเด็นการร้องเรียนที่มีสาเหตจุากกิจกรรมของบริษัท 

พร้อมกันนี ้บริษัทได้จัดให้มีมาตรการเฝ้าระวงัตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทัง้ภายในโรงงาน
และในพืน้ท่ีชมุชน  ซึง่ผลการตรวจวดัคณุภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตาม
กฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดเป็นเป้าหมายที่ส าคญัในการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ โดย
สอดคล้องตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  ดงัตารางสรุปผลการตรวจวดั
คณุภาพสิง่แวดล้อม ด้านลา่ง ดงันี ้

ด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร หน่วย มาตรฐาน ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 หมายเหตุ 

1.คุณภาพอากาศ 

1.1) คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ภายในโรงงาน 

   ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide : CO) ppm < 690 1.70 0.10 12.50 ข้อมลูจาก SAT1 
 

   ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxide of Nitrogen : NOx) ppm < 200 0.01 0.01 31.26 

   ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide : SO2 ) ppm < 60 2.80 0.01 0.01 

   ฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulates : TSP) mg/Nm3 < 400 0.26 3.09 2.56 

1.2) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในพืน้ท่ีชุมชนรอบโรงงาน 

   ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide : CO) mg/Nm3 < 34.20 0.57 0.5650 0.4575 ข้อมลูจากการตรวจวดั
ในพืน้ท่ีชมุชนโดยรอบ
กลุม่โรงงาน ใน  
จ.สมทุรปราการ 
 

   ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogendioxide : NO2 ) ppm < 0.17 0.0230 0.0192 0.0279 

   ก๊าซซ ลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide : SO2 ) mg/Nm3 < 0.30 < 0.002 < 0.0020 < 0.0020 

   ฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulates : TSP) mg/Nm3 < 0.33 0.089 0.0885 0.1513 

2. คุณภาพน า้ทิง้ ท่ีผ่านการบ าบัดก่อนปล่อยออก 

   pH ณ จดุปลอ่ย  - 5.5-9.0 7.63 7.27 7.19 ข้อมลูจากกลุม่โรงงาน 
ใน จ.สมทุรปราการ 
 
 

   คา่อณุหภมูิ ณ จดุปลอ่ย องศาเซลเซียส < 40 29.70 30.02 29.39 

   คา่ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD5) mg/l < 20 13.42 4.00 4.00 

   คา่ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD) mg/l < 120 72.67 41.83 72.91 

   คา่น า้มนัและไขมนัจากน า้ท่ีผา่นการบ าบดั (Grease and Oil) mg/l < 5 2.17 2.00 2.08 

   คา่โลหะหนกั สงักะสี ในน า้ทิง้ (Zn) mg/l < 5 0.08 0.80 0.82 

3. ระดับเสียง 

3.1) ภายในโรงงาน   

   ระดบัเสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง ในบริเวณการท างาน dB(A) < 90.0 83.4 82.4 83.7 ข้อมลูจาก SAT2 
 

   ระดบัเสียงสงูสดุ ในบริเวณการท างาน dB(A) < 140 102.0 99.6 101.4 

3.2) ในพืน้ท่ีชุมชนรอบโรงงาน         

   ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ในพืน้ท่ีชมุชนรอบโรงงาน dB(A) < 70 53.9 56.3 56.0 ข้อมลูจากกลุม่โรงงาน 
ใน จ.สมทุรปราการ    ระดบัเสียงสงูสดุ ในพืน้ท่ีชมุชนรอบโรงงาน dB(A) < 115 81.7 86.8 79.2 

4. การร่ัวไหลของน า้มันและสารเคมี  

   จ านวนครัง้การร่ัวไหลของน า้มนัและสารเคมี ครัง้ - 0 0 0 ข้อมลูจากทกุโรงงาน 

5. ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก 

   จ านวนครัง้ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก ครัง้ - 0 0 0 ข้อมลูจากทกุโรงงาน 
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• การอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อน 

GRI-G4 Index : G4-EN6, G4-EN15, G4-EN19, G4-EN20 

บริษัท มีความมุง่มัน่ในการด าเนินงานด้านอนรัุกษ์พลงังานและลดภาวะโลก
ร้อนจากก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง  โดยได้ริเร่ิมโครงการปลอดโฟม 
ตัง้แต่ปี 2551 และปราศจากการใช้โฟมภายในโรงงาน 100%  ภายในปี 
2553 และด าเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และไม่มีการจัดซือ้สารกลุ่ม 
CFCs, HCFCs, Halons, และ Methyl Bromide ซึ่งเป็นสารท าลายโอโซนใน
ชัน้บรรยากาศ นอกจากนี ้ยงัมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่จัดเป็นน
ก๊าซเรือนกระจกที่มีความส าคญัในภาคอตุสาหกรรม   ซึ่งบริษัทมีเป้าหมาย
ในการลดปริมาณ CO2 ต่อยอดการผลิต ลงให้ได้ 2.5% ภายในปี 2561 เมื่อ
เทียบกบัปี 2557 ด้วยการด าเนินโครงการอนรัุกษ์พลงังานอยา่งตอ่เนื่อง  

 
ในปี 2558 บริษัท ยงัคงด าเนินงานตามแผนโครงการอนรัุกษ์พลงังานอย่าง
ต่อเนื่อง ตามแนวทางการมุ่งสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต ่า (Low Carbon 
Industry) หรือมาตรฐาน ISO  14064-1  โดยมีโครงการอนุรักษ์พลงังาน
ระยะตอ่เนื่องจ านวน  7   โครงการ  และในปี 2558 มีโครงการใหม่ จ านวน 2 
โครงการ  รวมทัง้หมด 9 โครงการ สามารถลดปริมาณการใช้พลงังานลงได้ 
1,552,916.15 kWh ตอ่ปี  ช่วยลด CO2 ได้ 902.71 ตนั CO2 (เทียบเท่า) ต่อ
ปี  รายละเอียดโครงการอนรัุกษ์พลงังาน ตามตารางด้านลา่งดงันี ้

โครงการอนุรักษ์พลังงาน 
ปริมาณพลังงาน 

ที่ลดได้ (kWh ต่อปี) 
ปริมาณ CO2  (เทยีบเท่า)  
ที่ลดได้ (ตัน CO2 ต่อปี) 

หมายเหตุ 

1. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Car Park Solar Cell) 25,167.73  14.63 

โครงการต่อเน่ือง 
จากปี 2556 -2558 

2. โครงการใช้แสงธรรมชาติทดแทนการใช้หลอดไฟฟ้า 98,554.96  57.29 

3. โครงการปรับลดและเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อลดการใช้พลังงาน  38,087.05  22.14 

4. โครงการเปล่ียนพัดลมอุตสาหกรรม 11,233.44  6.53 

5. โครงการปรับปรุงด้านแสงสว่างโดยใช้หลอดชนิด LED 61,603.30  35.81 
โครงการต่อเน่ือง 
จากปี 2557 -2558 

6. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเคร่ืองอัดอากาศและระบบท่อส่ง 518,296.00  301.29  

7. ติดตัง้เคร่ืองจักรใหม่ที่โรงหล่อ (ICP1) 324,000.00 188.34 

8. โครงการลด Cycle Time ในกระบวนการ Forging ของการผลิต Axle Shaft  419,800.45  244.03 
โครงการปี 2558 

 9. โครงการลดการใช้ไฟฟ้า (Demand Response) ครัง้ที่ 1/2558 (ICP1) 56,173.22 32.65 

รวม 1,552,916.15 902.71 
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5.12 นวัตกรรมในกระบวนการธุรกจิเพื่อความยั่งยืน 
บริษัทมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพบคุลากรให้เกิดความเช่ียวชาญ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพ่ือต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์นวตักรรมท่ีสร้าง
มูลค่าในกระบวนการธุรกิจ  ในปี 2554 บริษัทได้เร่ิมก่อตัง้ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ (Somboon 
Learning Academy : SLA)  ท่ีมีความพร้อมทัง้บุคลากร หลักสูตรฝึกอบรม เคร่ืองมือ และแบบจ าลองต่างๆ ท่ีทนัสมัย เพ่ือเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้พนักงานสามารถน าไปปฏิบตัิได้อย่างแท้จริง รวมทัง้มีการติดตามและวดัผลผู้ ท่ีผ่านการฝึกอบรมด้วยการท า
โครงการปรับปรุงด้านต่างๆ   นอกจากนีบ้ริษัทยงักระตุ้นให้พนกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งข้อเสนอแนะ  (Suggestion)  การคิดปรับปรุง  
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการท างานอย่างต่อเน่ืองด้วยแนวคิด Kaizen  และกิจกรรมกลุ่ม QCC (Quality Control Cycle) ซึง่เป็นการสร้าง
วฒันธรรมแหง่การเรียนรู้เชิงนวตักรรม จากการมีส่วนร่วมของพนกังานทัว่ทัง้องค์กร 

GRI-G4 Index : G4-EC8, G4-EN27  

• Green Product • Green Process 

ในด้านการวิจยัและพฒันานวตักรรม บริษัทมีศนูย์การวิจยัและพฒันา (Research and Development Center) ท่ีมีความเช่ียวชาญในการ
ออกแบบ ทดสอบ และพัฒนาวตัถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เพ่ือตอบสนองทิศทางการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีในอตุสาหกรรมยานยนต์ ด้วยคณุภาพ ความปลอดภยั และกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

บริษัทได้ขยายโอกาสทางธุรกิจในกลุ่มเคร่ืองจักรกลการเกษตรเพิ่มขึน้ ด้วยการร่วมพัฒนา
เทคโนโลยีและแลกเปล่ียนองค์ความรู้ในการผลิตเคร่ืองปลูกมันส าปะหลงักับกลุ่มเกษตรกร 
และปราชญ์ชาวบ้าน โดยได้เร่ิมศึกษาตัง้แต่ปี 2556  จนกระทั่งเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิง
พาณิชย์ในปลายปี 2557 ภายใต้หน่วยงานฝ่ายเคร่ืองจักรกลการเกษตร (Somboon  
Agricultural  Machinery : SAM)  ในปี 2558 บริษัทได้วจิยัและพฒันาอย่างต่อเน่ือง พร้อมทัง้
ทดสอบประสิทธิภาพและสมรรถนะของเคร่ืองปลูกมนัร่วมกบัเกษตรกรในหลากหลายสภาพ
พืน้ท่ี เช่น ภาคตะวนัออก ภาคอีสาน และภาคตะวนัตก และล่าสุดบริษัทได้น าเสนอเคร่ืองปลูก
มนัส าปะหลงัรุ่นใหม่ที่ครอบคลมุความต้องการของเกษตรกรมากยิ่งขึน้ และได้เปิดตวัทัง้ท่ีงาน
เกษตรแฟร์ ท่ีก าแพงแสน และงานมันส าปะหลังโคราช   นอกจากนีบ้ริษัทยังร่วมมือกับ
หน่วยงานท้องถิ่นในหลายจังหวดั เช่น  เกษตรจังหวดัระยอง  ในการบรรยายความรู้ให้แก่
เกษตรกร ถึงวิธีการเพิ่มผลผลิตให้ไร่มันส าปะหลังเพ่ือน าไปปรับใช้ให้เกิดผลผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพสงูสดุ  พร้อมทัง้สาธิตเคร่ืองปลกูมนัส าปะหลงัของบริษัทให้เป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ 

5.13 การสร้างคุณค่ารวมสู่ธุรกจิเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 

เคร่ืองมื่อที่ใช้ในการพัฒนา / ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง จ านวนเร่ือง / โครงการ ในปี 2558 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  

1. ข้อเสนอแนะ (Suggestion) 68 เร่ือง ลดคา่ใช้จ่ายได้ประมาณ 19 ล้านบาท 

2. QCC (Quality Control Cycle) 29 โครงการ ลดคา่ใช้จ่ายได้ประมาณ 15 ล้านบาท 

ริเร่ิมในปี 2558 
Turbo Charger 

 
 
 

 
 

อยู่ระหว่างน าเสนอลูกค้า 

ปี 2557 - ปัจจุบัน 
Hollow Stabilizer Bar 

 
 
 

อยู่ระหว่างทดสอบกับลูกค้า 

ปี 2556 - ปัจจุบัน 
Cold Coil Spring High Stress 

 
 
 
 

ยอดขาย 70 ล้านบาทต่อปี 

• ช่วย Pre-Heat ลดภาระ
เคร่ืองยนต์ ไมจ่ าเป็นต้องใช้
แรงอดัสงู 

• เคร่ืองยนต์ขนาดเลก็และเบาขึน้ 

• น า้หนกัเบาลง 30% 
• ช่วยให้รถมีน า้หนกัเบาและ
บริโภคเชือ้เพลิงน้อยลง 

• น า้หนกัเบาลง 5% 
•  ช่วยให้รถมีน า้หนกัเบาและบริโภค
เชือ้เพลิงน้อยลง 

คณุคา่ตอ่สงัคม  • เกิดเป็นผลิตภณัฑืใหม ่ตอบสนองเทคโนโลยียานยนต์ประหยดัพลงังาน 
• เพ่ิมยอดขาย เฉพาะ Cold Coil Spring ยอดขาย 70 ล้านบาทตอ่ปี 

 

คณุคา่ตอ่สงัคม  • ลดการใช้พลงังาน ลดการปลอ่ย CO2 ในกระบวนการผลิต ลดภาวะโลกร้อน 

โครงการ 
 
 
 

 
 

จ าลองกระบวนการหล่อ 
ด้วยโปรแกรม Casting Simulation  

 

ตดิตัง้เคร่ืองจกัรใหม่ที่โรงหล่อ 
 
 

ผลลพัธ์ 
 

• เวลาทดลองลดลง 75% จาก 4 สปัดาห์ 
เหลือ 1 สปัดาห์ 

• ลดปริมาณการสญูเสียวตัถดุิบจากการ
ทดลองแบบเดิมชิน้งานเสีย ลดลง 3%   

• ของเสียลดลง 2.61.% 
• ลดการใช้พลงังาน 12.5 %    

หรือ  324,000 kWh ตอ่ปี 

คณุคา่ตอ่องค์กร • ผลผลิตสทุธิ (% Yield) เพ่ิมขึน้ 20%   
• ลดต้นทนุการใช้วตัถดุิบและพลงังาน 

• ลดคา่ใช้จ่ายด้านพลงังานลงมากกวา่
1,231,200 บาทตอ่ปี 

คณุคา่ตอ่สงัคม  • ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ • ช่วยลด CO2  188.34  ตนั CO2 ตอ่ปี 





6.1 การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน 

จากนโยบายและวิสยัทศัน์ของบริษัทท่ีต้องการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ภายใต้แนวคิด “โรงเรียนในโรงงาน” ต้องการมีส่วนร่วมในการสร้าง
ทรัพยากรบคุคลที่มีคณุภาพสู่สงัคม โดยเปิดกว้างให้ทัง้ภายในและภายนอกบริษัท   โครงการสหกิจศกึษา เป็นเปิดโอกาสให้นกัเรียน นกัศกึษา 
เข้ามาศกึษา เรียนรู้ประสบการณ์จริง  ด้วยบริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะมีส่วนร่วมในการสร้างทรัพยากรบุคคลท่ีมีคณุภาพสู่สงัคม   ในปี 2558 
มีนกัศกึษาเข้ารับการฝึกงานในบริษัทฯ ภายใต้โครงการสหกิจศกึษาทัง้สิน้จ านวน 53 คน โดยมีนกัศกึษาจาก  11 สถาบนั ดงันี ้

1. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี   
2. มหาวทิยาลยับรูพา    
3. มหาวทิยาลยันเรศวร 
4. มหาวทิยาลยัทกัษิณ    
   

9. มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์   
10. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
11. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีฯ พระนครเหนือ 
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• การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา 

1) โครงการสหกิจศึกษา 

บริษัทได้ให้ความส าคญักบัชมุชนและสงัคม เปรียบเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว  การด าเนินธุรกิจจะต้องเติบโตอย่างยัง่ยืนไปพร้อมกบัการมี
ส่วนร่วมสนบัสนนุและส่งเสริมการพฒันาชมุชน โดยการใช้ศกัยภาพ ทกัษะและความรู้ในด้านต่างๆ ของพนกังานน าไปถ่ายทอดและเผยแพร่ให้
เกิดคณุคา่ตอ่ชมุชนและสงัคม  อีกทัง้ยงัได้ร่วมมือกบัหน่วยงานท้องถิ่น สถาบนัการศกึษา  ในการพฒันาโครงการต่างๆ เพ่ือสร้างโอกาสให้เกิด
สงัคมที่มีการเกือ้กลูกนัอย่างเข้มแข็ง และอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุและยัง่ยืน ตามแผนแม่บทด้านชมุชนสมบรูณ์ 
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แผนแม่บทด้านชุมชนสมบรูณ์ 
“สร้างโอกาส เพื่อสังคมที่เข้มแขง็” 

5. มหาวทิยาลยัราชมงคลขอนแก่น   
6. มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุ รี  
7. มหาวทิยาลยักรุงเทพ   
8. มหาวทิยาลยัศรีปทมุ   

โครงการสหกิจศกึษา มุ่งเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ท างานจริง (Work- based learning) ซึง่จะมีการท าโครงงานพิเศษ (Project) ท่ีใช้
ความรู้ทักษะท่ีตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษา เพ่ือสร้างคุณค่าแก่องค์กร และน าเสนอแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างบริษัทและ
สถาบนัการศกึษา  นบัตัง้แตปี่ 2544 ท่ีบริษัทได้เริมท าโครงการสหกิจศกึษา ปัจจบุนัเป็นรุ่นท่ี 15  มีนกัศกึษาท่ีเข้าร่วมกวา่ 1,000 คน 
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2) โครงการทวิภาคี ภาคพเิศษ 
โครงการทวภิาคี ภาคพิเศษ  เป็นโครงการในพระราชด าริฯ เร่ิมตัง้แต ่ปี 2556  ปัจจบุนั
เป็นรุ่นท่ี 3  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่นกัศกึษา ในการเรียนรู้เร่ืองความ
ปลอดภยัในการท างาน  ฝึกปฏิบตัพิฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์เม่ืออยู่ในสถานประกอบการ  
มีความรับผิดชอบในการท างาน และเรียนรู้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการผลิต ก่อนท่ีจะเข้า
สู่การท างานจริงในสถานประกอบการ 
 
ในปี 2558 บริษัทได้รับเกียรตจิากสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย และกองทพับก 
ในการน านกัศกึษารุ่นท่ี 3 จากทัว่ประเทศเข้าศกึษาดงูานท่ีบริษัท จ านวน 280 คน  

บริษัทมีความภาคภมูิใจอย่างยิ่งที่ได้รับการพิจาณาให้รับโล่เชิดชเูกียรตจิากท่านองคมนตรีพลเอกสรุยทุธ์ จลุานนท์ 
ในวนัท่ี 4 สิงหาคม 2558 จากการมีส่วนร่วมในโครงการทวภิาคีภาคพิเศษ 3 ปีตอ่เน่ือง 
และประสบผลส าเร็จในการด าเนินโครงการและสามารถคืนคนดีสู่สงัคมตามเป้าหมาย 

ในปี 2558 บริษัท ได้ด าเนินโครงการความร่วมมือกบัสถาบนัทางการศกึษา 
เพ่ือสร้างโอกาสให้แก่เยาวชน  จ านวน 6 โครงการ  และมีนกัศกึษาเข้าร่วม
โครงการ รวม 172 คน 
 

 1.โครงการสหกิจศกึษา  จ านวน  54 คน 
 2. โครงการทวภิาคี ภาคปกต ิ  จ านวน  6 คน 
 3. โครงการทวภิาคี ภาคพิเศษ    จ านวน  8 คน 
 4. โครงการพฒันาช่างเทคนิค    จ านวน  28 คน 
      5. โครงการช้างเผือก   จ านวน  22 คน 
 6. โครงการนกัศกึษาฝึกงานทัว่ไป  จ านวน  54 คน 

• สรุปภาพรวมโครงการโรงเรียนในโรงงาน 



รายการ เงนิลงทุน 

ทนุการศกึษา  700,000 

นกัศกึษาฝึกงาน 4,259,200 

รวม 4,959,200 

• การลงทุนทางด้านการศึกษาแก่เยาวชน 

จากการท่ีบริษัทได้ด าเนินโครงการมอบทนุการศกึษาเพ่ือลกูพ่อ ซึง่ท าเป็นประจ าทกุปี แตย่งั
ขาดการสร้างความสมัพนัธ์    ในปี 2558 บริษัทจึงได้จดัการสานเสวนาขึน้ระหวา่งโรงงาน
กบัโรงเรียน เพ่ือระดมความคดิในการหาแนวทางการสร้างคณุคา่ร่วมกนั   และหาแนวทาง
ในการมีส่วนร่วม  อีกทัง้ยงัเป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในพืน้ท่ีน าร่อง
จงัหวดัสมทุรปราการ ได้สะท้อนมมุมองตา่งๆ อนัจะน าไปสู่ความร่วมมือท่ีเข้มแข็งและยัง่ยืน
ในอนคต  โดยมีผู้ เข้าร่วมการสานเสวนาครัง้นี ้ จ านวน 49 คน แบง่เป็น นกัเรียน 25 คน 
อาจารย์และผู้ปกครอง 17 คน และผู้บริหารสถานศกึษา  ท่ีปรึกษาของบริษัท  พนกังาน 
และนกัศกึษาฝึกงาน ของบริษัทในกลุ่มสมบรูณ์ จ านวน 7 คน 

ทุนการศึกษาส าหรับบุตรพนักงาน                      รวม  92 ทุน 

ทุนการศึกษาส าหรับพนักงาน                      รวม  4 ทุน 

ทุนการศึกษาส าหรับบุตรพนักงาน                       รวม 4 ทุน 

ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนในชุมชน                  รวม 36 ทุน 
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• การส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน 

กบริษัทเล็งเหน็ถึงความส าคญัของการได้รับโอกาสทางการศกึษาอย่างเท่าเทียมกนัของเยาวชน และจากการส ารวจไปยงัโรงเรียนในชุมชน
โดยรอบโรงงาน พบว่ามีเยาวชนท่ีขาดแคลนทนุทรัพย์ เพ่ือใช้จ่ายในด้านการศกึษา บริษัทจงึได้มีการสนบัสนนุทนุการศกึษาแก่เยาวชน ได้แก่
ทนุการศกึษาแก่บตุรพนกังาน ทนุเดก็นกัเรียนในชมุชนท่ีเป็นเดก็กตญัญแูละขาดแคลนทนุทรัพย์ในการเรียน ภายใต้โครงการ “ทนุการศกึษาเพ่ือ
ลกูพ่อ” ซึง่ด าเนินโครงการมาอย่างตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 18 โดยในปี 2558 บริษัทได้มอบทนุการศกึษา จ านวน 136 ทนุ รวมมลูคา่กว่า 7 แสนบาท มี
รายละเอียด ดงันี ้ 
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ในปี 2558 บริษัทได้ร่วมมือกบัองค์การบริหารส่วนต าบลบางโฉลง ในการจดัหลกัสตูรเพ่ือสอน 
“ศลิปะเดคพูาจ” ให้กบัชมุชน ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 2 โดยยกระดบัจากหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน เป็น
หลกัสตูรที่มีการเพิ่มเทคนิคท่ีขัน้สงู และสวยงามมากขึน้ เป็นการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มี
มลูคา่เพิ่มสงูขึน้ โดยผู้ ท่ีสนใจจากชมุชนในพืน้ท่ีเข้าร่วม 47 คน  
      และจากแนวทางในการสร้างสงัคมที่เข้มแข็ง และส่งเสริมให้ชุมชนมีอาชีพหลกัและอาชีพ
เสริม ท่ีสามารถพึง่พาตนเองได้ ในปีนีไ้ด้มีการจดัจ้างชมุชนในการท าของขวญัปีใหม่ของบริษัท 
ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 2 เช่นเดียวกนั  ซึง่ได้แนะแนวให้ชมุชนร่วมอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมโดยน าผกัตบชวา
ท่ีคลองบางโฉลงมาสานเป็นตะกร้าของขวญั และน าเทคนิคศลิปะเดคพูาจท่ีได้รับการอบรม
จากฅนสมบรูณ์ น ามาประดษิฐ์บนตะกร้าเพ่ือความสวยงาม และสร้างมลูคา่เพิ่ม จนเป็น
ผลิตภณัฑ์จากฝีมือของ “ชมุชนบางโฉลง” และเป็นคูค้่าท้องถิ่นของบริษัทฯ อย่างตอ่เน่ืองเป็นปี
ท่ี 2  ซึง่เป็นแบบอย่างการพฒันาไปสู่ “ชมุชนสมบรูณ์” ในปี 2558 ได้มีการจดัจ้างและจดัซือ้
ผลิตภณัฑ์ในพืน้ท่ี อบต.บางโฉลง ส าหรับจดัท าของขวญัปีใหม่ของบริษัท มลูคา่กวา่ 2 แสนบาท 
      นอกจากนี ้บริษัทยงัได้อดุหนนุผลิตภณัฑ์จากมลูนิธิ โครงการ สมาคม และชมุชน ตา่งๆ จาก
ทัว่ประเทศ จ านวน 7 แหง่ ท่ีมีแนวคดิและเป้าหมายในการพฒันาคณุภาพชีวติ และช่วยเหลือ
สงัคม  เพ่ือน ามาบรรจเุป็นของท่ีระลกึลงในตะกร้าผกัตบชวา อนัเป็นท่ีมาของกระเช้าปีใหม่ใบนี ้
เพ่ือน าไปมอบให้แดผู่้ มีคณุปูการของบริษัทฯ รวมมลูคา่ 4 แสนบาท 

จากการท่ีบริษัทได้ ร่วมมือกับ อบต.บางโฉลงถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน  จนประสบ
ความส าเร็จ ท าให้เกิดแนวคดิท่ีจะจดัตัง้ศนูย์การเรียนรู้ชมุชน เพ่ือส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชน
ให้มีรายได้เพิ่มขึน้  โดยมีวทิยากร “ช่างเดคพูาจ” จากบริษัทในกลุ่มสมบรูณ์ เป็นผู้ ฝึกสอน   
ในปี 2558 บริษัทได้เข้าร่วมประชุม และสานเสวนากับหน่วยงาน อบต.บางโฉลง และตวัแทน
จากชุมชน เพ่ือร่วมกันก าหนดทิศทางและวางแผน  เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของชมุชนได้มากท่ีสดุ 

นางปทมุ สมานกลาง หนึง่ในสมาชิกชุมชน หมู่ท่ี 4 ต าบลบางโฉลง หลงัจากท่ีได้เรียนรู้ และเข้า
อบรมการผลิตสินค้าจากศิลปะเดคูพาจจากบริษัทฯ ได้รวมกลุ่มกับสมาชิกคนอ่ืนๆ ในหมู่ท่ี 4 
เพ่ือผลิตสินค้า และออกร้าน จดัจ าหน่ายในงานต่าง ๆ ของจงัหวดัสมุทรปราการ  แปัจจุบนัได้
จดัตัง้ร้านค้าชมุชน เป็นของตนเอง พร้อมเชิญชวนสมาชิกของชุมชนให้มามีส่วนร่วม ในการเป็น
ผู้ผลิตสินค้าเพ่ือหารรายได้เลีย้งดตูนเองและครอบครัวอีกทางหนึ่ง  จากกลุ่มชุมชนท่ีไม่มีรายได้ 
ปัจจบุนัมียอดขายสินค้าเฉล่ีย เดือนละ 70,000 – 100,000 บาท/เดือน นอกจากนัน้ สมาชิกใน
กลุ่มนี ้ยงัได้เข้ามาเรียนรู้เทคนิคการท าศลิปะเดคพูาจใหม่ๆ อย่างสม ่าเสมอกบัท่ีบริษัทฯ 

6.2 การสารเสวนาและการพฒันาคู่ค้าท้องถิ่น 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระจายรายได้ในท้องถิ่น  บริษัท ฯ จึงมีนโยบายในการจดัซือ้ผลิตภัณฑ์จากกิจการและร้านค้าใน
จงัหวดัสมทุรปราการ ท่ีน ามาใช้ในกระบวนการผลิต เน่ืองจากบริษัทฯ เช่ือว่าสามารถสร้างความยัง่ยืนและส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้สู่
ชมุชนท้องถิ่นได้มากขึน้ และจะเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาชุมชน ส่งเสริมคณุภาพชีวิตท่ีดีของคนในชุมชน  และลดการย้ายถิ่นฐานจากชนบท
เข้าสู่เมืองอีกด้วย นอกจากนัน้ยงัเป็นการเพิ่มมลูคา่ภาษีให้กบัภาครัฐในการน ากลบัมาพฒันาด้านต่าง ๆ ให้กบัท้องถิ่น ในปี 2558 มีการจดัซือ้
คดิเป็นร้อยละ 30 ของมลูคา่ในการจดัซือ้ทัง้หมดของบริษัทฯ 
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• การจดัซือ้ผลิตภณัฑ์ในท้องถิ่น 

• การจดัจ้างท าผลิตภณัฑ์ในท้องถิ่น 

• สร้างอาชีพให้ชุมชน 

• ร่วมจดัตัง้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกับอบต.บางโฉลง 



ในปี 2558 บริษัท ได้ด าเนินงานท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมอย่างต่อเน่ือง ด้วยตระหนกัว่าเป็นหน้าท่ีของบริษัทฯ ท่ีจะต้องพึงมีต่อชุมชน ซึง่เป็นผู้ ท่ี
มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ในการด าเนินธุรกิจ โดยการให้การสนบัสนนุงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่าง
ตอ่เน่ืองเป็นประจ าทกุปี และเพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมจากพนกังาน  บริษัทฯ ยงัส่งเสริมให้พนกังานได้มีโอกาสร่วมก าหนด
รูปแบบการท ากิจกรรม CSR เพ่ือสร้างให้เกิดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของโครงการ และร่วมผลักดนัให้โครงการและกิจกรรมเพ่ือสงัคมต่างๆ 
ประสบผลส าเร็จ   ด้วยการร่วมแรงร่วมใจจากพนกังานทกุระดบั ภายใต้โครงการ “รักบ้านเกิด” จ านวน 9 โครงการ มีพนกังานเข้าร่วม 692 คน 
คดิเป็นชัว่โมงท าความดี 8,354 ชัว่โมง  มีรายละเอียด ดงันี ้

การบ าเพ็ญประโยชน์ 3 วนั 2 คืน ของชมรมสมบรูณ์กรุ๊ปอาสาฯ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือส่งเสริมให้
พนกังานมีส านึกรักบ้านเกิด ด้วยการมีส่วนร่วมเข้าไปซอ่มสร้างและพฒันาสิ่งท่ีช ารุดหรือขาด
แคลนในถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้ โดยมีกรอบการพฒันาท่ีมุ่งเน้น ในเร่ือง  
3 น า้ ได้แก ่1) น า้ดื่มน า้ใช้ เพียงพอไม่ร่ัวไหล  2) น า้ล้างมือและแปรงฟัน  และ 3) ห้องน า้สะอาด
ถกูสขุลกัษณะ  ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการพฒันาคณุภาพชีวติของชมุชนให้มีสขุภาวะที่ดี  
 
จากการท่ีพนกังานส่งโครงการปรับปรุงในพืน้ท่ีบ้านเกิดของตนเข้ามาให้คณะกรรมการชมรม
สมบรูณ์กรุ๊ปอาสาฯ พิจารณาคดัเลือกตามหลกัเกณฑ์ของ “โครงการรักษ์บ้านเกิด ในปี 2558 ได้
พิจารณาด าเนินโครงการท่ี โรงเรียนเสนารัตน์วิทยาคาร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  มีผู้ เข้าร่วม 
ได้แก ่พนกังาน นกัศกึษาฝึกงานของบริษัทฯ นกัศกึษาจากชมรมอาสามหาวิทยาลยับรูพา และคู่
ค้าเข้า รวม 98 คน  คดิเป็นจ านวนชัว่โมงท าความดีเพ่ือสงัคม 4,947 ชัว่โมง ใช้งบประมาณใน
การพฒันาทัง้สิน้ 200,996 บาท 

GRI-G4 Index : G4-15, G4-EC1, G4-EC7, G4-SO1 

1. โรงเรียนละมลูรอดวิทยา  (SAT1)                        จดัท ารัว้และเคร่ืองเลน่ 
2. โรงเรียนบ้านคลองน า้แดง  (SAT2)                     ทาสรัีว้ ปรับพืน้ เทคอนกรีต 
3. โรงเรียนบ้านภไูทร (BSK1,2,3)          จดัท าอปุกรณ์ ออกก าลงักาย 
4. โรงเรียนบ้านภไูทร (SBM3)          ซอ่มและทาสรัีว้  โต๊ะ เก้าอี ้
5. โรงเรียนเทวะคลองตรง (BSK1,2)          ทาสอีาคาร โต๊ะ เก้าอี ้ เคร่ืองเลน่ และอา่งล้างมือ 
6. โรงเรียนบ้านหนองระก า (ICP)          ซอ่มและทาสรัีว้ โต๊ะ เก้าอี ้
7. โรงเรียนวดัโคธาราม (ชมรมสมบรูณ์กรุ๊ปอาสาฯ)           จดัท ารัว้ และเคร่ืองเลน่ 
8. โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร (ชมรมสมบรูณ์กรุ๊ปอาสาฯ)     ปรับพืน้ เทคอนกรีต มงุหลงัคา  ทาสอีาคาร เดินทอ่น า้ อา่งล้างมือ 
9. บ้านครูบญุช ู (SBM&ICP)         ทาสอีาคาร ท ากิจกรรมสนัทนาการ และเลีย้งอาหารกลางวนั 

 

6.3 การพฒันาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
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• โครงการบ าเพญ็ประโยชน์เพื่อสังคม ภายใต้โครงการ “รักบ้านเกิด  

• การบ าเพญ็ประโยชน์ 3 วัน 2 คืน ของชมรมสมบูรณ์กรุ๊ปอาสาฯ  

เฉพาะรักบ้าน
เกิด 

ผู้ด าเนิน
โครงการ 

สถานท่ี / ชุมชน กิจกรรม / โครงการ ทักษะท่ีใช้ 

จ านวน
พนักงาน 
ท่ีเข้า
ร่วม 

จ านวน 
ช่ัวโมง 
ท าความ

ดี 

ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินโครงการ 

1 SAT1 โรงเรียนละมลูรอดวิทยา จดัท ารัว้และเคร่ืองเลน่ ช่างไม้ ช่างเชื่อม 214 1,712 สภาพแวดล้อมและความปลอดภยัดี
ขึน้ 

2 SAT2 โรงเรียนบ้านคลองน า้แดง ทาสรัีว้ ปรับพืน้ เทคอนกรีต ช่างทาส ีช่างปนู 40 232 สภาพแวดล้อมและความปลอดภยัดี
ขึน้ 

3 BSK1,2,3 โรงเรียนบ้านภไูทร จดัท าอปุกรณ์ ออกก าลงักาย ช่างเชื่อม 25 410  สขุภาพและคณุภาพชีวิต 
ของนกัเรียนดีขึน้ 

4 SBM3 โรงเรียนบ้านภไูทร ซ่อมและทาสรัีว้  โต๊ะ เก้าอี ้ ช่างทาส ีช่างปนู ช่าง
ไม้ 

40 192 สภาพแวดล้อมและความปลอดภยั ดี
ขึน้ 

5 BSK1,2 โรงเรียนเทวะคลองตรง ทาสอีาคาร โต๊ะ เก้าอี ้
เคร่ืองเลน่ และอ่างล้างมือ 

ช่างทาส ี ช่างประปา 45 342 สภาพแวดล้อม ความปลอดภยั  
และสขุอนามยัดีขึน้ 

6 ICP โรงเรียนบ้านหนองระก า ซ่อมและทาสรัีว้ โต๊ะ เก้าอี ้ ช่างทาส ีช่างเชื่อม 60 300 สภาพแวดล้อมและความปลอดภยัดี
ขึน้ 

7 ชมรมสมบรูณ์กรุ๊ป
อาสาฯ 

โรงเรียนวดัโคธาราม จดัท ารัว้ และเคร่ืองเลน่ ช่างไม้ ช่างเชื่อม ช่าง
ทาส ี

52 302 สภาพแวดล้อมและความปลอดภยัดี
ขึน้ 

8 ชมรมสมบรูณ์กรุ๊ป
อาสาฯ 

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร ปรับพืน้ เทคอนกรีต มงุหลงัคา 
ทาสอีาคาร เดินท่อน า้ อ่างล้าง

มือ 

ช่างปนู ช่างประปา  
ช่างเชื่อม ช่างทาส ี 

98 3,920 สภาพแวดล้อม ความปลอดภยั  
และสขุอนามยัดีขึน้ 

9 SBM&ICP บ้านครูบญุช ู ทาสอีาคาร ท ากิจกรรม 
สนัทนาการกบัเด็ก 

ช่างทาส ี สนัทนาการ 118 944 ความเป็นอยู่และคณุภาพชีวิตดีขึน้ 
 

ทัง้นีห้ากรวมกิจกรรมการมีส่วนร่วมท าความดีเพ่ือสร้างคณุคา่แก่สงัคม ของบริษัททกุกิจกรรม สามารถสรุปผลรวมของชัว่โมงการท าความดี
เพ่ือสงัคม ตลอดปี 2558 ได้จ านวน 14,309 ชัว่โมง มีพนกังานท่ีเข้าร่วมท าความดี จ านวน 1,609 คน คดิเป็นร้อยละ  54.24 ของพนกังาน
ทัง้หมด 2,966 คน  ซึง่คดิเป็นชัว่โมงการท าความดีเฉล่ีย 4.82 ชัว่โมงตอ่คนตอ่ปี 



GRI-G4 Index : G4-15, G4-EC1, G4-SO1 

ปัจจบุนั มีผู้พิการท่ีต้องการโอกาส การยออมรับ และความเข้าใจจากคนในสงัคม เน่ืองจากมกัถูกสงัคมมองว่าไร้ความสามารถและเป็นภาระ
ต่อสงัคม ทัง้ท่ีจริงมีผู้พิการอีกจ านวนมากท่ีสามารถพึ่งตนเอง มีความรู้ความสามารถ และท างานได้ไม่ด้อยไปกว่าคนปกติทัว่ไป ด้วยเหตุนี ้ 
บริษัทจึงได้มีแนวทางการจ้างงานคนพิการให้ท างานในพืน้ท่ี ซึ่งอยู่ในระหว่างสรรหาว่าจ้าง  ควบคู่ไปกับการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกบัผู้
พิการ ทัง้ภายในและภายนอกบริษัท  ทัง้นีเ้พ่ือช่วยลดช่องว่างทางสงัคมและเป็นการปลูกฝังจิตส านึกเร่ืองความเท่าเทียมให้กบัพนกังาน   ซึ่ง
เป็นส่วนหนึง่ของการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนษุยชนในการด าเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

จากเหตกุารณ์แผ่นดนิไหวรุนแรงที่ประเทศเนปาลเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2558  บริษัทได้
ตระหนกัถงึความสญูเสียรวมถงึหลกัมนษุยธรรม บริษัทจงึได้เชิญชวนพนกังานและผู้บริหาร 
บริจาคเงินเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภยั ภายใต้โครงการ “หวัใจไทย ส่งไปเนปาล” ของ
สภากาชาดไทย  รวมยอดเงินบริจาค 177,900 บาท และได้ส่งมอบเงินจ านวนดงักล่าวเข้า
โครงการ “หวัใจไทย ส่งไปเนปาล” โดยมีหม่อมราชวงศ์ปรียางศ์ศรี วฒันกลุ ผู้อ านวยการ
ส านกัจดัหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้ รับมอบ 

ผู้บริหาร และพนกังาน สงักดั SBM&ICP  ได้ร่วมกนับ าเพ็ญประโยชน์ ตามโครงการ “รักษ์บ้านเกิด” ณ บ้านครูบญุช ู โดยได้ช่วยกนัทาสีอาคาร  
จดักิจกรรมสนัทนาการ  และร่วมรับประทานอาหารกลางวนักบัน้องๆ  พร้อมบริจาคเงินกวา่ 1 หม่ืนบาท  เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการดแูลน้องๆ ท่ีมี
ความพิการซ า้ซ้อนในบ้านกว่า 100 คน 
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• พฒันาคุณภาพชีวิตผู้พกิาร 

6.4 การพฒันาคุณภาพชีวติแก่ผู้ด้อยโอกาส 

บริษัทได้เชิญเยาวชนจากบ้านคามิลเล่ียนเพ่ือผู้พิการ เขตลาดกระบงั มาร่วมแสดงดนตรี พร้อมทัง้จ าหน่ายของที่ระลกึและประมลูงานศลิปะ ใน
พิธีมอบประกาศนียบตัร SBG Anti-Corruption Network แก่คูค้่าของบริษัท เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2558  คดิเป็นรายได้จากการร่วมงานครัง้นี ้
กว่า 1,00,000 บาท สอดคล้องเจตนารมย์การเป็น “ผู้ ให้ท่ีไม่สิน้สดุ”  จากบริษัทในกลุ่มสมบรูณ์ถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกนัการทจุริตฯ สู่คู่
คา่ และเสริมกิจกรรมที่เชิญชวนให้คูค้่าได้ส่งมอบสิ่งดีๆ ตอ่ไปยงัผู้ ด้อยโอกาสในสงัคม นบัเป็นจดุเร่ิมต้นเล็กๆ ท่ีบริษัทฯ พยายามขยายขอบเขต
การแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคมในรูปแบบตา่งๆ ไปยงัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตอ่เน่ืองในทกุโอกาส ทัง้ csr in-process และ csr after 
process 
 

• เชิญชวนเยาวชนจากบ้านคามิลเลี่ยนลาดกระบัง มาร่วมงาน  Anti-Corruption 

• กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ที่บ้านครูบุญชู โดยพนักงาน SBM&ICP 

• บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภยัพบิัต ิ“หวัใจไทย ส่งไปเนปาล”  
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ในงานประเพณีโยนบวั บริษัทได้บริจาคเงินเพ่ือสนับสนนุค่าใช้จ่ายในการจดังาน ได้
ออกบูธบริการน าดื่มสมุนไพรแก่ประชาชนท่ีมาร่วมงาน และออกบูธแสดงผลิตภณัฑ์
ต่างๆจากศิลปะงานเดคูพาจและให้ความรู้ในการท าศิลปะเดคูพาจแก่ประชชนท่ีมา
ร่วมงานและให้ความสนใจในงานศลิปะเดคพูาจ โดยไม่เสียคา่ใช้จ่ายในการเข้าร่วมท า
ผลิตภณัฑ์จากศลิปะเดคพูาจ  
พิธีไหว้ศาลและการบูชาบวงสรวงศาลเจ้าพ่อกรมหลวงคงเพชรและศาลแม่ย่าของ
ต าบลบางโฉลง บริษัทได้บริจาคเงินเพ่ือสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจดังาน ได้ออกบูธ
บริการน าดื่มสมนุไพรแก่ประชาชนท่ีมาร่วมงาน  
บริษัทได้ส่งเสริมให้พนกังานได้มีส่วนร่วมกบักิจกรรมประเพณีท้องถิ่นทัง้ภายนอกและ
ภายในโรงงาน เพ่ือรักษาวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของไทยไว้ และยงัเป็นการสร้าง
สมัพนัธภาพท่ีดีกับชุมชนอีกด้วย  ทัง้นี ้ยังมีกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีท าเป็นประจ าทุกปี อาทิ
เช่น 
 

•    ประเพณีสงกรานต์ : เชิญผู้ สูงอายุของอบต.บางโฉลงมาเป็นตัวแทน เพ่ือให้
พนกังานได้มีโอกาสในการขอพรและรดน า้ด าหวักบัผู้สงูอายุ 
 

•    งานทอดกฐิน บริษัทได้เป็นเป็นเจ้าภาพร่วมในงานทอดกฐินของวดับางโฉลงใน 
เป็นประจ าทกุปี  
 

•    ร่วมพิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ์  ในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบมสม
เดจ็พระเจ้าอยู่หวัและสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ ร่วมกบัชุมชนบางโฉ
ลง 
 

•    วนัพ่อแหง่ชาต ิ: ร่วมกิจกรรม Bike for dad  
 

เน่ืองจากส านักงานและโรงงานของบริษัทส่วนหนึ่งตัง้อยู่ในเขตชุมชนต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ ซึ่งมีประเพณีและ
ท้องถิ่นท่ีส าคญั และสืบสานกนัมาอย่างยาวนาน คือ ประเพณีโยนบวั (รับบวั) ของอ าเภอบางพลี และมีการบูชาบวงสรวงศาลเจ้าพ่อกรมหลวง
คงเพชร และศาลแม่ย่าของต าบลบางโฉลง ในฐานะที่บริษัทเป็นสมาชิกของชุมชน จึงให้ความส าคญักบัประเพณีดงักล่าว  โดยร่วมออกบูทและ
บริจาคน า้ดื่มแก่ผู้ ท่ีมาร่วมงาน อย่างตอ่เน่ืองเป็นประจ าทกุปี 
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6.5 การสืบสานประเพณีท้องถิ่น 



บริษัทได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ CSR-DIW Network ซึ่งมุ่งเน้นความร่วมมือ โดยใช้
ศกัยภาพภายในองค์กรของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม   ในการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ และ
ด าเนินกิจกรรมพฒันาชุมชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยกระบวนการท่ีมีมาตรฐาน
และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง   รวมทัง้สร้างความเข้มแข็งอันจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชน  ในปี 2558 บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ได้รับรางวลัเกียรติยศ
ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสงัคม 2558 (CSR-DIW 2015) จากกรม
โรงงานอตุสาหกรรม ดงันี ้
 
รางวัล CSR-DIW Continuous Awards 2015 
 

1. บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (SAT1)  7 ปีตอ่เน่ือง 
2. บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) สาขาระยอง (SAT2) 6 ปีตอ่เน่ือง 
3. บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั ส านกังานใหญ่ (BSK1,2) 7 ปีตอ่เน่ือง 
4. บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั  สาขาระยอง (BSK 3) 2 ปีตอ่เน่ือง 
5. บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหล็กเหนียว จ ากดั สาขาระยอง (SBM 3) 2 ปีตอ่เน่ือง 
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บริษัท ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพ่ือเป็นการแสวงหา
โอกาสในการสร้างเครือข่ายและแลกเปล่ียน เป็นท่ีพบปะพูดจาหารือประเด็นและข้อ
ห่วงใยในระดบัภูมิภาค รวมทัง้สนับสนุนและเสริมสร้างขีดความสามารถในการรับ
หลักการปฏิบตัิด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีเป็นบรรทดัฐานสากล ตลอดจนการ
เป็นแหล่งรวมข้อมลูท่ีเข้าถึงได้ง่ายแก่มวลสมาชิกและผู้ ท่ีเก่ียวข้องในภูมิภาค  ในปี 
2558 ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบโบราณสถานในพืน้ท่ีจังหวดัลพบุรี ท่ีได้รับความเส่ียหาย
จากอุทกภัยเม่ือปี 2547  ซึ่งบริษัทได้รับเป็นเจ้าภาพซ่อมแซมในส่วนของประตูชัย 
(ก าแพงเมือง) ด้วยงบประมาณ 1,500,000 บาท 

บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือน และพฒันาการศกึษาให้เป็นไปตามนโยบาย
ของประเทศ  เพ่ือให้เยาวชนได้มีโอกาสทางการศกึษา สามารถเข้าถงึกระบวนการ
เรียนรู้และพฒันาตนเองได้อย่างเทา่เทียม   บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการใน
หน่วยงานด้านการศกึษาตา่ง ๆ ดงันี ้
1. คณะกรรมการสภาสถาบนัการอาชีวศกึษา ภาคกลาง เขต 3 
2. คณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา  จงัหวดัสมทุรปราการ เขต 2 
3. คณะกรรมการวทิยาลยัสารพดัช่างสมทุรปราการ 
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6.6 ร่วมเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ 

• คณะกรรมการ CSR-DIW Network กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

• สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

• สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 



บริษัทได้เป็น 1 ใน 77 องค์กรของประเทศ  ร่วมประกาศเจตนารมณ์เครือข่าย
อนาคตไทยสร้างการรณรงค์ระดบัชาตเิพ่ือให้ “คนไทย” และ “ประเทศไทย” 
เกิดการเปล่ียนแปลงระดบัรากฐานของความคดิ คา่นิยม และพฤตกิรรมใน 4 
มิต ิ ได้แก่ เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และสิ่งแวดล้อม ผ่านส่ือตา่งๆ เช่น ส่ือ
ประชาสมัพนัธ์และกิจกรรมรณรงคต์า่งๆ ของบริษัท ภายใต้แนวทางการสร้าง
พฤตกิรรมบวก เสริมภมูิคุ้มกนัทัง้ 4 ด้าน 
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บริษัทได้เป็น 1 ใน 30 องค์กรของประเทศ ท่ีร่วมลงนามและมอบเอกสาร
แสดงค ามัน่ในการส่งเสริมสิทธิเดก็และ หลกัปฏิบตัทิางธุรกิจ ในปี 2558  เพ่ือ 
รณรงค์เร่ืองการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกบัเดก็ ทัง้ในสถานประกอบการ 
(Workplace) บทบาทในตลาด (Marketplace) และบทบาทในชมุชนและ
สิ่งแวดล้อม (Community and Environment) โดยใช้หลกัการของ “สิทธิเดก็
และหลกัปฏิบตัทิางธุรกิจ” (Children's Rights and Business Principles - 
CRBP) ท่ีเกิดจากการพฒันาร่วมกนัหลายฝ่าย น าโดยองค์การทนุเพ่ือเดก็แหง่
สหประชาชาต(ิUNICEF) องค์การช่วยเหลือเดก็ (Save the Children) และ
ข้อตกลงโลกแหง่สหประชาชาต ิ(United Nation Global Compact) 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอก เข้าศึกษาดงูาน เน่ืองจากบริษัทฯ 
ได้มีแนวทางในการเป็นโรงงานแห่งการเรียนรู้ หรือสถานประกอบการให้แก่
ภาครัฐ สถาบันการศึกษา สมาคมต่างๆ และหน่วยงานเอกชนอ่ืน ๆ ซึ่งในปี 
2558 บริษัทฯ ได้มีโอกาสจัดการต้อนรับ และบรรยายความรู้ หลากหลายด้าน 
เช่น การจดัการสิ่งแวดล้อม   ระบบมาตฐาน การพฒันาบุคลากร การพฒันาท่ี
ยัง่ยืน Anti-Corruption เป็นต้น โดยมีผู้ เข้าเย่ียมชมจากสถาบนัต่าง ๆ ดงันี ้
 สถาบนัยานต์ 
 สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย และกองทพับก 
 HR แหง่ชาต ิ
 จฬุาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 
 หอการค้าไทย-เยอรมนั 
 บริษัท มิตซูบชิิ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั 
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• เครือข่ายอนาคตไทย “อย่าให้ใครว่าไทย” 

6.6 ร่วมเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ (ต่อ) 

• ร่วมแสดงค าม่ันในการส่งเสริมสิทธิเดก็และหลักปฏิบัตทิางธุรกิจ 

• โรงงานแห่งการเรียนรู้ 
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7. สรุปผลการด าเนินงาน “3 สมบรูณ์ สร้างสมดุล”  

ฅนสมบรูณ์ 

1. การพฒันาคนด ี
 

• การส่งเสริมคณุภาพชีวติ ด้านการออม และวนิยัทางการเงิน 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ มีจ านวน 1,466 คน มีเงินทนุหมนุเวียนมากกวา่ 140 ล้านบาท 
 โครงการสมบรูณื สขุใจ ไร้หนี ้สามารถปลดหนีใ้ห้กบัพนกังานได้ 140 คน 

 

• พนกังานได้มีส่วนร่วมด าเนินงานตามแผนพฒันาชมุชน  ภายใต้โครงการ CSR-DIW Awards 2015 ของกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
จ านวน 5 โครงการ 
 

• ชมรมเดคพูาจ   
 พนกังานจากชมรมเดคพูาจ ได้ให้ความรู้ด้านศลิปะเดคพูาจ แก่ชมุชนและสงัคม มากกวา่ 250 คน 
 สมาชิกชมรมเดคพูาจ ได้รับจ้างผลิตของขวญัปีใหม่ให้กบับริษัทฯ ในช่วงเวลาวา่ง  คดิเป็นมลูคา่  180,000 บาท 
 

• พนกังานมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมท าความดีเพ่ือสงัคม  ตลอดปี 2558 ได้จ านวน 14,309 ชัว่โมง คดิเป็นชัว่โมงการท าความดีเฉล่ีย 
4.82 ชัว่โมงตอ่คนตอ่ปี 

 

2. การพฒันาคนเก่ง 
• บริษัทฯ ได้จดัหลกัสตูรการอบรม และการเรียนรู้ภายในบริษัท กวา่ 80 หลกัสตูร โดยมีข้อมลู ดงันี ้

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

• บริษัทได้จดัท าโครงการพฒันาคนเก่ง สามารถท างานได้อย่างมืออาชีพ และประยกุต์วธีิการแก้ไขปัญหาอย่างได้ผล  โดยมีโครงการท่ี
ส าคญั 4 โครงการ ดงันี ้

1)  Action Learning Project (ALP)  ระดบัผู้บริหาร  
2) Key Man   ระดบัปฏิบตักิาร 
3) Re-Train  ระดบัปฏิบตักิาร 
4) Pre-Operation  ระดบัปฏิบตักิาร และพนกังานเข้าใหม่            

บริษัทฯ ได้ตระหนกัและให้ความส าคญัในการสร้าง “ฅนสมบรูณ์” ท่ีพร้อม “สร้างคณุคา่ตอ่ตนเอง องค์กร และสงัคม โดยการพฒันาพนกังาน 
ให้เป็นคนดีและคนเก่ง 
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รายละเอียด 2558 2557 2556 
เงินลงทนุ (ล้านบาท) 7.5 6.6 95.3(1) 

จ านวนหลกัสตูร 80 30 55 
จ านวนพนกังานท่ีเข้าอบรม 100% 100% 100% 
จ านวนชัว่โมงอบรมเฉล่ีย/คน 17.28 9 12 
จ านวนพนกังานท่ีได้รับการปรับต าแหน่ง (คน) 74 60 53 

หมายเหตุ      (1) ปี 2556 มีการลงทนุ ก่อสร้างศนูย์การเรียนรู้ของบริษัทในกลุม่สมบรูณ์ (Somboon Learning Academy) จ านวน 90 ล้านบาท 



สรุปผลการด าเนินงานธุรกิจสมบูรณ์ 
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ธุรกจิสมบรูณ์ 
ด้านเศรษฐกิจ 2558 2557 2556 

การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ (งบการเงนิรวม ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม) 

ข้อมูลเก่ียวกับหุ้นสามัญ 

ราคาพาร์ต่อหุ้น (บาท)  1.00 1.00 1.00 

มลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาท)  13.01 12.27 11.47 

ก าไรต่อหุ้น (บาท)  1.51 1.53 2.27 

ผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ (พันบาท) 

รายได้จากการขาย 8,644,459 8,083,985 8,973,395 

รายได้รวม 8,817,152 8,178,659 9,317,965 

ก าไรสทุธิ 641,538 649,835 966,099 

ผลประโยชน์ของพนกังาน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนสั 
ค่าใช้จ่ายโครงการสมทบส ารองเลีย้งชีพ 

969,885 
 

953,272 
 

979,321 

ข้อมูลเก่ียวกับงบดุล (พันบาท) 

สินทรัพย์หมนุเวียน 3,427,646 3,109,884 3,003,876 

สินทรัพย์รวม 9,633,531 9,813,783 9,922,777 

หนีส้ินหมนุเวียน 2,333,416 2,185,409 2,192,336 

หนีส้ินรวม 4,102,698 4,596,307 5,050,067 

ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 425,194 425,194 424,946 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 5,530,833 5,217,477 4,872,709 

อัตราส่วนทางการเงิน 

ผลตอบแทนต่อสว่นผู้ ถือหุ้น (%) 11.94% 12.88% 21.42% 

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 25.17% 23.79% 28.61% 

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.60% 6.59% 9.99% 

ก าไรขัน้ต้น (%) 14.48% 17.53% 17.49% 

อตัราสว่นสินทรัพย์หมนุเวียนตอ่หนีส้ินหมนุเวียน (เท่า) 1.47 1.42 1.37 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งต่อหนีส้นิ (เท่า) 1.11 1.10 1.05 

อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 0.74 0.88 1.04 

ภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษี (พันบาท) 

ภาษีท่ีจ่ายให้รัฐบาล (1) 43,332 69,452 84,983 

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

จ านวนข้อร้องเรียนจากการละเมิดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
ท่ีเข้าสูร่ะบบร้องเรียนของบริษัท (กรณี) 

1 2 1 

กรณีการละเมิดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจท่ีตรวจสอบแล้วเป็นความจริง (กรณี) 1 2 1 

หมายเหตุ :    
(1)  ข้อมลูจากงบการเงินรวมของบริษัท บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  และบริษัทยอ่ยในประเทศไทย 
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GRI-G4 Index : G4-10, G4-LA1, G4-LA3, G4-LA6, G4-LA7 

หมายเหตุ :    
(1) รวมพนกังานสญัญาจ้างและผู้ รับเหมา (sub contractor)  
(2) ไม่รวมพนกังานสญัญาจ้างและผู้ รับเหมา (sub contractor) 
(3) CCCF ย่อมาจาก Completely Check Completely Find out  คือ กิจกรรมการค้นหาและขจดัจดุอนัตรายในบริเวณพืน้ท่ีการท างาน 
(4)  ด าเนินการต่อเน่ืองในปี 2559 ตามแผนการด าเนินงาน 

ด้านทรัพยากรบุคคล 2558 2557 2556 

จ านวนพนักงานทัง้หมด (1) (คน) 2,966 3,014 3,176 

• ชาย 2,510 2,561 2,685 

• หญิง 456 453 491 

จ านวนพนักงาน แบ่งตามสถานท่ีท างาน (1) (คน) 

• สมทุรปราการ 1,114 1,250 1,431 

• ระยอง 1,852 1,764 1,745 

พนักงานใหม่ทัง้หมด (2) (คน) ? 14 46 

พนักงานท่ีลาออกจากองค์กรทัง้หมด (1) (คน) 400 509 563 

• พนกังานท่ีลาออก มีอายนุ้อยกว่า 30 ปี 264 317 382 

• พนกังานท่ีลาออก มีอายตุัง้แต่ 30 ปี ขึน้ไป 136 192 181 

• อตัราการลาออกจากองค์กร (% ของพนกังานทัง้หมด) 13.48% 16.9% 17.5% 

การลาคลอดบุตร (2) (คน) 

• พนกังานท่ีลาคลอดบตุร 34 28 35 

• พนกังานท่ีกลบัมาท างานหลงัจากคลอดบตุร 33 28 28 

• อตัราการกลบัมาท างานหลงัจากคลอดบตุร (%) 97.06% 100% 80% 

การดูแลพนักงานและสวัสดกิาร 

งบประมาณโครงการพฒันาคณุภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life ) (ล้านบาท) 17.5 16 11 

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 

ดชันีความพงึพอใจของลกูค้าโดยรวม 82% 80% 82% 

ด้านการบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน 

จ านวนคู่ค้าที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ระบบการผลติแบบโตโยต้า (Toyota Production System : TPS)  3 - 

จ านวนคู่ค้าที่ผ่านหลกัสตูรอบรมต่อต้านการทจุริตคอรัปชัน่กบับริษัทฯ 24 - 

จ านวนคู่ค้าที่ประกาศแนวร่วมต่อต้านการทจุริตคอรัปชัน่กบับริษัทฯ 67 11 - 

จ านวนคู่ค้าที่ผ่านการประเมินตนเอง 71 ข้อ ตามหลกัเกณฑ์ 
ของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย   

41 9 - 

ด้านความปลอดภัย 

อบุติัเหตรุุนแรงถงึขัน้หยดุงานลดลงเป็น (ราย) 6 7 6 

อบุติัเหตไุม่หยดุงานลดลงเหลอื (ราย) 13 15 42 

โครงการป้องกนัอบุติัเหตผุ่านกิจกรรม CCCF (3)  ส าเร็จตามแผนงาน (%) 100% 100% 100% 

โครงการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั ส าเร็จตามแผนงาน (%) 80% 50% (4)  - 

69 รายงานความยั่งยนื ประจ าปี 2558 



ด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร หน่วย 2558 2557 2556 หมายเหตุ 

1.ปริมาณวัตถุดบิที่ใช้ในการผลิต 

1.1 วัตถุดบิหลักทัง้หมด (เหล็กแผ่น, เหล็กเส้น เป็นต้น)  ตนั  57,417.45      46,879.81      57,757.39  ข้อมลูจาก SAT1,2 
BSK1,2,3 และ SBM1,2 

1.2 วัตถุดบิหลัก ประเภท Recycle จากภายนอก  
(เช่น เหล็กอัดก้อนจากโรงประกอบรถยนต์ เป็นต้น)  

ตนั    2,452.95       2,002.77       4,686.03  

% เทียบกบัวตัถดิุบหลกัทัง้หมด  5.23%         4.27%           8.11% 

1.3 วัตถุดบิหลักประเภท Recycle ภายในกลุ่มบริษัทฯ ตนั  21,318.46      17,405.95      24,853.74  

% เทียบกบัวตัถดิุบหลกัทัง้หมด  45.48%         37.13%         43.03% 

1.4 วัตถุดบิประเภทส่วนผสมเคมีอื่นๆ โดยรวมทัง้หมด  ตนั      642.70          524.75          695.70  

2. การบริโภคพลังงานไฟฟ้าและเชือ้เพลิง 

2.1 การใช้พลังงานรวมทุกชนิด กิกะจลู       913,599  745,929 851,969 ข้อมลูจากทกุโรงงาน 

2.2 พลังงานรวมจากการใช้เชือ้เพลิงทุกชนิด กิกะจลู       383,349  237,404 259,120 

% เทียบกบัพลงังานรวมทกุชนิด 41.96% 31.83% 30.41% 

      พลงังานจากน า้มนัเตาทกุชนิด กิกะจลู   201,224.00          90,496          93,801  

      พลงังานจากแก๊ส LPG  กิกะจลู     26,706.29          52,886          97,291  

      พลงังานจากก๊าซธรรมชาติ  กิกะจลู   155,418.99          94,023          68,028  

2.3 พลังงานไฟฟ้าที่ซือ้เข้ามาใช้  กิกะจลู       530,155   508,430   592,755  

% เทียบกบัพลงังานรวมทกุชนิด 58.03% 68.16% 69.57% 

2.4 พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนที่ผลิตใช้เอง กิกะจลู          94.59  94.59 94.59 

% เทียบกบัพลงังานรวมทกุชนิด 0.01% 0.01% 0.01% 

2.5 พลังงานรวมที่ใช้ต่อหน่วยผลิตภณัฑ์  
 

กิกะจลูต่อจ านวนชิน้ผลติภณัฑ์ (พนัชิน้)              100.27          107.28          111.46  
ข้อมลูจาก SAT1,2  
และ SBM2,3  

กิกะจลูต่อน า้หนกัผลติภณัฑ์ (ตนั)               60.60            54.26            46.98  
ข้อมลูจาก BSK1,2,3 
SBM1 และ ICP1,2  

2.6 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึน้ทัง้หมด  ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า       105,020          97,510         112,724  ข้อมลูจากทกุโรงงาน 

2.7 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภณัฑ์ 
 

ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อจ านวนชิน้ผลติภณัฑ์ (พนัชิน้)           14.68            15.78            16.15  
ข้อมลูจาก SAT1,2  
และ SBM2,3  

ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อน า้หนกัผลติภณัฑ์ (ตนั)            6.83             6.36             5.70  
 ข้อมลูจาก BSK1,2,3 
SBM1 และ ICP1,2  

3. การจัดการกากอุตสาหกรรม 

3.1 ปริมาณของเสียทัง้หมด  ตนั   32,177.07    28,196.88  38,421.40 ข้อมลูจากทกุโรงงาน 
 
ในปี 2558 มีการปรับปรุง
การเง่ือนไขการบนัทกึ
ข้อมลู แตกต่างจาก 
รายงานความยัง่ยืน
ประจ าปี 2557  
 

3.2 ปริมาณของเสียไม่อันตรายทัง้หมดที่น าไปก าจดั ตนั   15,410.59    17,588.98    15,936.85  

   โดยการฝังกลบ (Landfills) ตนั        192.71          87.25         148.22  

   โดยการเผาท าลาย (Incineration) ตนั 0.00    0.00  0.00  

   โดยการใช้ซ า้ (Reuse) ตนั 0.00  0.00  0.00  

   โดยการน ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle) ตนั   13,569.00    16,126.71    15,291.80  

   โดยน ากลบัมาคืน (Recovery) ตนั 0.00  0.00  0.00  

   โดยวิธีอื่นๆ  ตนั     1,648.88      1,375.02         496.83  

3.3 ปริมาณของเสียอันตรายทัง้หมดที่น าไปก าจดั ตนั   16,766.48    10,607.90    22,484.55  

   โดยการฝังกลบ (Landfills) ตนั     1,380.14         304.44         479.70  

   โดยการเผาท าลาย (Incineration) ตนั 0.00  0.00          19.73  

   โดยการใช้ซ า้ (Reuse)  ตนั 0.00  0.00            0.65  

   โดยการน ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle) ตนั   14,866.49      9,874.68    21,583.29  

   โดยน ากลบัมาคืน (Recovery) ตนั 0.00  0.00          56.87  

   โดยวิธีอื่นๆ  ตนั        519.84         428.78         344.31  

GRI-G4 Index : G4-EN1,G4-EN2, G4-EN3,G4-EN6, G4-EN15, G4-EN23 
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ด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร หน่วย มาตรฐาน 2558 2557 2556 หมายเหตุ 

4. อากาศ 

4.1 คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ภายในโรงงาน 

   ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide : CO) ppm < 690 1.70 0.10 12.50 ข้อมลูจาก SAT1 
 
 

   ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxide of Nitrogen : NOx) ppm < 200 0.01 0.01 31.26 

   ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide : SO2 ) ppm < 60 2.80 0.01 0.01 

   ฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulates : TSP) mg/Nm3 < 400 0.26 3.09 2.56 

4.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในพืน้ที่ชุมชนรอบโรงงาน 

   ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide : CO) mg/Nm3 < 34.20 0.5700 0.5650 0.4575 ข้อมลูจากกลุม่โรงงาน  
ใน จ.สมทุรปราการ 

   ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogendioxide : NO2 ) ppm < 0.17 0.0230 0.0192 0.0279 

   ก๊าซซ ลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide : SO2 ) mg/Nm3 < 0.30 < 0.002 < 0.0020 < 0.0020 

   ฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulates : TSP) mg/Nm3 < 0.33 0.0890 0.0885 0.1513 

5. น า้ 

5.1 ปริมาณน า้ที่ใช้ทัง้หมด ลบ.ม. - 281,763.70 275,660.70 273,163.41 ข้อมลูจาก SAT1,2 
BSK1,2,3 และ SBM1,2 

   ปริมาณน า้ที่ใช้ในสว่นของการะบวนการผลติ (น า้ประปา) ลบ.ม. - 239,243.07 234,573.44 194,873.40 

% เทียบกบัปริมาณน า้ใช้ทัง้หมด - 84.91% 85.09% 90.00% 

   ปริมาณน า้ที่น ากลบัมาใช้ใหม่ (น า้จากระบบผลติน า้ Treated) ลบ.ม. - 42,520.63 41,087.26 27,309.22 

% เทียบกบัปริมาณน า้ใช้ทัง้หมด - 15.09% 14.91% 10.00% 

5.2 ปริมาณน า้ทิง้ที่ผ่านการบ าบัดก่อนปล่อยออกทัง้หมด  ลบ.ม. - 123,000.80 159,213.00 126,813.80 

5.3 คุณภาพน า้ทิง้ที่ผ่านการบ าบัดก่อนปล่อยออก         

   pH ณ จดุปลอ่ย  - 5.5-9.0 7.63 7.27 7.19 ข้อมลูจากกลุม่โรงงาน 
ใน จ.สมทุรปราการ 
 
 

   ค่าอณุหภมูิ ณ จดุปลอ่ย องศาเซลเซียส < 40 29.70 30.02 29.39 

   ค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD5) mg/l < 20 13.42 4.00 4.00 

   ค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD) mg/l < 120 72.67 41.83 72.91 

   ค่าน า้มนัและไขมนัจากน า้ที่ผ่านการบ าบดั (Grease and Oil) mg/l < 5 2.17 2.00 2.08 

   ค่าโลหะหนกั สงักะส ีในน า้ทิง้ (Zn) mg/l < 5 0.08 0.80 0.82 

6. ระดับเสียง 

6.1 ภายในโรงงาน   

   ระดบัเสยีงเฉลีย่ 8 ชัว่โมง ในบริเวณการท างาน dB(A) < 90.0 83.4 82.4 83.7 ข้อมลูจาก SAT2 
 

   ระดบัเสยีงสงูสดุ ในบริเวณการท างาน dB(A) < 140 102.0 99.6 101.4 

6.2 ในพืน้ที่ชุมชนรอบโรงงาน         

   ระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง ในพืน้ท่ีชมุชนรอบโรงงาน dB(A) < 70 53.9 56.3 56.0 ข้อมลูจากกลุม่โรงงาน 
ใน จ.สมทุรปราการ 

   ระดบัเสยีงสงูสดุ ในพืน้ท่ีชมุชนรอบโรงงาน dB(A) < 115 81.7 86.8 79.2 

7. การร่ัวไหลของน า้มันและสารเคมี  

   จ านวนครัง้การร่ัวไหลของน า้มนัและสารเคมี ครัง้ - 0 0 0 ข้อมลูจากทกุโรงงาน 

8. การด าเนินงานตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม 

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

9. ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก 

   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-EC1, G4-EC7, G4-EC8, G4-EC9, G4-SO1, G4-SO6  

ชุมชนสมบรูณ์ 

1. การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน 
 

• บริษัทได้ด าเนินโครงการสร้างโอกาสทางการศกึษาแก่เยาวชน ด้วยงบประมาณ 5 ล้านบาท  
 

• บริษัทได้ด าเนินโครงการความร่วมมือกบัสถาบนัทางการศกึษา เพ่ือสร้างโอกาสให้แก่เยาวชน  จ านวน 6 โครงการ   
และมีนกัศกึษาเข้าร่วมโครงการ รวม 172 คน 
 1. โครงการสหกิจศกึษา  จ านวน  54 คน 
 2. โครงการทวภิาคี ภาคปกต ิ   จ านวน  6 คน 
 3. โครงการทวภิาคี ภาคพิเศษ    จ านวน  8 คน 
 4. โครงการพฒันาช่างเทคนิค    จ านวน  28 คน 

      5. โครงการช้างเผือก   จ านวน  22 คน 
 6. โครงการนกัศกึษาฝึกงานทัว่ไป    จ านวน  54 คน 
  

• มอบทนุการศกึษา “เพ่ือลกูพ่อ” ให้แก่บตุรพนกังาน และนกัเรียนในพืน้ท่ีชมุชน  จ านวน 136 ทนุ  รวมมลูคา่ 700,000 บาท 
 

2. การพัฒนาคู่ค้าท้องถิ่น 
 

•  บริษัทได้จดัซือ้ผลิตภณัฑ์ในท้องถิ่น คดิเป็นร้อยละ 30 ของมลูคา่ในการซือ้ผลิตภณัฑ์ทัง้หมดของบริษัท  
 

•  จดัจ้างชมุชนในการท าของขวญัปีใหม่ ให้แก่บริษัท  เป็นจ านวนเงิน 2 แสนบาท  
 

•  สร้างอาชีพให้สมาชิกของชมุชนมีรายได้ เดือนละ 70,000 – 100,000 บาท ตอ่เดือน 
 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของพนักงาน 
 

•  การมีส่วนร่วมของพนกังานในการบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสงัคม ภายใต้โครงการรักบ้านเกิด จ านวน  9 โครงการ มีพนกังานเข้าร่วม จ านวน  
692 คน คดิเป็นชัว่โมงท าความดีเพ่ือสงัคม 8,354 ชัว่โมง 
 

• ชมรมสมบรูณ์กรุ๊ปอาสาฯ ได้ไปพฒันาโรงเรียนเสนารัฐวทิยาคาร อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา โดยการมีส่วนร่วมของพนกังาน 
นกัศกึษาฝึกงาน และคูค้่า จ านวน 98 คน คดิเป็นชัว่โมงท าความดีเพ่ือสงัคม 4,947 ชัว่โมง 
 

• บริษัทฯ ได้จดักิจกรรมเพ่ือชมุชนและสงัคมมากกวา่ 30 กิจกรรม  มีพนกังานเข้าร่วมกิจกรรม 1,609 คน คดิเป็นชัว่โมงท าความดีเพ่ือสงัคม
รวมทัง้องค์กร  14,309  ชัว่โมง  คดิเป็นชัว่โมงการท าความดีเพ่ือสงัคมของพนกังานเฉล่ีย 4.82 ชัว่โมงตอ่คนตอ่ปี 

 
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาส 
 

• บริษัทได้เปิดโอกาสให้เยาวชนจากบ้านคามิลเล่ียน ลาดกระบงัเข้ามามีส่วนร่วม ในพิธีมอบประกาศนียบตัร SBG Anti Corruption 
Network แก่คูค้่าของบริษัท โดยเยาวชนได้แสดงดนตรี จ าหน่ายของที่ระลกึ และประมลูภาพวาด จากฝีมือของเยาวชน คดิเป็นรายได้ 
จากการร่วมงานกว่า 100,000 บาท 
 

• บริษัทได้มีส่วนร่วมในการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภยัจากเหตกุารณ์แผ่นดนิไหวง ท่ีประเทศเนปาล ผ่านสภากาชาดไทย ภายใต้
โครงการ “หวัใจไทย ส่งไปเนปาล” จ านวนเงิน 177,900 บาท 
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ในปี 2558 บริษัท ได้ด าเนินงานท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมอย่างต่อเน่ือง ด้วยตระหนกัว่าเป็นหน้าท่ีของบริษัทฯ ท่ีจะต้องพึงมีต่อชุมชน ซึง่เป็นผู้ ท่ี
มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ในการด าเนินธุรกิจ โดยการให้การสนบัสนนุงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่าง
ตอ่เน่ืองเป็นประจ าทกุปี และเพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมจากพนกังาน  บริษัทฯ ยงัส่งเสริมให้พนกังานได้มีโอกาสร่วมก าหนด
รูปแบบการท ากิจกรรม CSR เพ่ือสร้างให้เกิดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของโครงการ และร่วมผลักดนัให้โครงการและกิจกรรมเพ่ือสงัคมต่างๆ 
ประสบผลส าเร็จ   ด้วยการร่วมแรงร่วมใจจากพนกังานทกุระดบั ภายใต้โครงการ “รักบ้านเกิด” จ านวน 9 โครงการ มีพนกังานเข้าร่วม 692 คน 
คดิเป็นชัว่โมงท าความดี 8,354 ชัว่โมง  มีรายละเอียด ดงันี ้

การบ าเพ็ญประโยชน์ 3 วนั 2 คืน ของชมรมสมบรูณ์กรุ๊ปอาสาฯ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือส่งเสริมให้
พนกังานมีส านึกรักบ้านเกิด ด้วยการมีส่วนร่วมเข้าไปซอ่มสร้างและพฒันาสิ่งท่ีช ารุดหรือขาด
แคลนในถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้ โดยมีกรอบการพฒันาท่ีมุ่งเน้น ในเร่ือง  
3 น า้ ได้แก่ 1) น า้ดื่มน า้ใช้ เพียงพอไม่ร่ัวไหล  2) น า้ล้างมือและแปรงฟัน  และ 3) ห้องน า้สะอาด
ถกูสขุลกัษณะ  ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการพฒันาคณุภาพชีวติของชมุชนให้มีสขุภาวะที่ดี  
 
จากการท่ีพนกังานส่งโครงการปรับปรุงในพืน้ท่ีบ้านเกิดของตนเข้ามาให้คณะกรรมการชมรม
สมบรูณ์กรุ๊ปอาสาฯ พิจารณาคดัเลือกตามหลกัเกณฑ์ของ “โครงการรักษ์บ้านเกิด ในปี 2558 ได้
พิจารณาด าเนินโครงการท่ี โรงเรียนเสนารัตน์วิทยาคาร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  มีผู้ เข้าร่วม 
ได้แก ่พนกังาน นกัศกึษาฝึกงานของบริษัทฯ นกัศกึษาจากชมรมอาสามหาวิทยาลยับรูพา และคู่
ค้าเข้า รวม 98 คน  คดิเป็นจ านวนชัว่โมงท าความดีเพ่ือสงัคม 4,947 ชัว่โมง ใช้งบประมาณใน
การพฒันาทัง้สิน้ 200,996 บาท 

ทัง้นีห้ากรวมกิจกรรมการมีส่วนร่วมท าความดีเพ่ือสร้างคณุคา่แก่สงัคม ของบริษัททกุกิจกรรม สามารถสรุปผลรวมของชัว่โมงการท าความดี
เพ่ือสงัคม ตลอดปี 2558 ได้จ านวน 14,309 ชัว่โมง มีพนกังานท่ีเข้าร่วมท าความดี จ านวน 1,609 คน คดิเป็นร้อยละ  54.24 ของพนกังาน
ทัง้หมด 2,966 คน  ซึง่คดิเป็นชัว่โมงการท าความดีเฉล่ีย 4.82 ชัว่โมงตอ่คนตอ่ปี 





G4 Indicator Descriptions Page 

General Standard Disclosures 

Strategy and Analysis 

G4-1 Provide a statement from the most senior decision-maker of the organization 3, 11 

G4-2 Provide a description of key impacts, risks, and opportunities 11-12, 19-20 

Organizational Profile 

G4-3 Report the name of the organization 4, 6-7 

G4-4 Report the primary brands, products, and services 4, 7-8 

G4-5 Report the location of the organization’s headquarters 4, 

G4-6 Report the number of countries where the organization operates 4, 6-7 

G4-7 Report the nature of ownership and legal form 6 

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

5, 7-8 

G4-9 Report the scale of the organization 4 

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

69 

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

G4-12 Describe the organization’s supply chain 5, 7, 16-17 

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

4, 11-12 

G4-14 Report whether and how the precautionary approach or principle is addressed by the organization 10-15, 18, 36-38, 42 

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, 26-29, 48, 58-66, 72 

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, 33, 36-37 

Identified Material Aspects and Boundaries 

G4-17 Organizational consolidated financial statements or equivalent documents status 18 

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 

18-19 

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

G4-20 For each material Aspect, report the Aspect Boundary within the organization 18-19 

G4-21 For each material Aspect, report the Aspect Boundary outside the organization 18-19 

G4-22 The effect and the reasons of any restatements of information provided in previous reports 18 

G4-23 Significant changes from previous reporting periods in the Scope and Aspect Boundaries 18 

Stakeholder Engagement 

G4-24 A list of stakeholder groups engaged by the organization 16-17 

G4-25 The basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage 16-17, 19 

G4-26 The organizational approach to stakeholder engagement 16-17, 19 

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

16-17, 19-20 

Report Profile 

G4-28 Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information provided 18 

G4-29 Date of most recent previous report (if any) 18 

G4-30 Reporting cycle (such as annual, biennial) 18 

G4-31 The contact point for questions regarding the report or its contents  18 

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

18, 74-79 

GRI Content Index 8. ดัชนีชีว้ัดตามกรอบแนวทางการจัดท ารายงานความยั่งยืนระดับสากล 

GRI-G4 Index : G4-32 
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GRI Content Index 

G4 Indicator Descriptions Page 

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 

6, 9, 34-35 

Ethics and Integrity 

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

10, 22, 32-37, 58 

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURE 

Category : Economic 

Economic Aspect : Economic Performance 

G4-DMA Disclosure on management approach for Economic Performance of Economic Aspect 32 

G4-EC1 Direct economic value generated and distributed 5, 7, 62, 68, 72 

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

G4-EC3 Coverage of the organizational defined benefit plan obligations 

G4-EC4 Financial assistance received from government 

Economic Aspect : Market Presence 

G4-DMA Disclosure on management approach for Market Presence of Economic Aspect 8, 41 

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

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 39, 58 

G4-EC7 Development and impact of infrastructure investments and services supported 26-27, 60-63, 72 

G4-EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts 29, 56, 61, 64, 72 

Economic Aspect : Procurement Practices 

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

G4-EC9 Proportion of spending on local suppliers at significant locations of operation 29, 30, 61, 72 

Category : Environmental 

Environmental Aspect : Materials 

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

G4-EN1 Materials used by weight or volume 70 

G4-EN2 Percentage of materials used that are recycled input materials 70 

Environmental Aspect : Energy 

G4-DMA Disclosure on management approach for Energy of Environmental Aspect 54 

G4-EN3 Energy consumption within the organization 70 

G4-EN4 Energy consumption outside of the organization 

G4-EN5 Energy intensity 

G4-EN6 Reduction of energy consumption 55, 70 

G4-EN7 Reduction in energy requirements of products and services 

Environmental Aspect : Water 

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

G4-EN8 Total water withdrawal by source 52, 71 

G4-EN9 Water sources significantly affected by withdrawal of water 

G4-EN10 Percentage and total volume of water recycled and reused 51, 71 

GRI-G4 Index : G4-32 
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Environmental Aspect : Emissions 

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

G4-EN15 Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1) 55, 70 

G4-EN16 Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2) 70 

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

G4-EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity 

G4-EN19 Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions 55 

G4-EN20 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) 55 

G4-EN21 NOx, SOx, and other significant air emissions 54, 71 

Environmental Aspect : Effluents and Waste 

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

G4-EN22 Total water discharge by quality and destination 54, 71 

G4-EN23 Total weight of waste by type and disposal method 53, 70 

G4-EN24 Total number of volume of significant spills 54, 71 

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 55 

G4-EN27 Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and services 40, 56 

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 54 

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

71 

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 

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 

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

G4-EN33 Significant actual and potential negative environmental impacts in the supply chain and actions taken 40, 50-51 

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  42-44 

G4-LA1 Total number and rates of new employee hires and employee turnover by age group, gender and region 69 

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

43-44 

GRI-G4 Index : G4-32 
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G4-LA3 Return to work and retention rates after parental leave, by gender 69 

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  

42-44 

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  

45-47 

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 

46 

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, 69 

G4-LA7 Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation 46-47, 69 

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

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  24-25 

G4-LA9 Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category 25, 67 

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

22-25, 45, 67 

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 

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  

9 

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 

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

G4-LA15 Significant actual and potential negative impacts for labor practices in the supply chain and actions taken 50 

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 

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

43 

Category : Social 

Sub-category : Human Rights 

Human Rights Aspect : Investment 

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

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

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 

24-25 

Human Rights Aspect : Non-discrimination 

G4-DMA Disclosure on management approach for Non-discrimination of Human Rights Aspect  42-43 

GRI-G4 Index : G4-32 
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GRI Content Index 

G4 Indicator Descriptions Page 

G4-HR3 Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken 43, 50 

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  

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 

43 

Human Rights Aspect : Child Labor 

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

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 

42 

Human Rights Aspect : Forced or Compulsory Labor 

G4-DMA Disclosure on management approach for Forced or Compulsory Labor of Human Rights Aspect  42-43 

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 

42-43, 50 

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  

G4-HR8 Total number of incidents of violations involving rights of indigenous peoples and actions taken 

Human Rights Aspect : Assessment 

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

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

42-43 

Human Rights Aspect : Supplier Human Rights Assessment 

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

G4-HR10 Percentage of new suppliers that were screened using human rights criteria 50 

G4-HR11 Significant actual and potential negative human rights impacts in the supply chain and actions taken 50 

Human Rights Aspect : Human Rights Grievance Mechanisms 

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

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

43 

Category : Social 

Sub-category : Society 

Society Aspect : Local Communities 

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

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

29-30, 58-66, 72 

G4-SO2 Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities 41, 65-66 

Society Aspect : Anti-corruption 

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

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 23, 36-39 

G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions taken 68 

Society Aspect : Public Policy 

G4-DMA Disclosure on management approach for Public Policy of Society Aspect 

GRI-G4 Index : G4-32 
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GRI Content Index 

G4 Indicator Descriptions Page 

G4-SO6 Total value of political contributions by country and recipient/beneficiary 72 

Society Aspect : Anti-competitive Behavior 

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

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

Society Aspect : Compliance 

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

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

71 

Society Aspect : Supplier Assessment for Impacts on Society 

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

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

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

Society Aspect : Grievance Mechanisms for Impacts on Society 

G4-DMA Disclosure on management approach for Grievance Mechanisms for Impacts on Society of Society Aspect  54 

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

54 

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  

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

49 

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  

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 

49 

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 49 

Product Responsibility Aspect : Marketing Communications 

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

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  

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

49 

Product Responsibility Aspect : Compliance 

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

G4-PR9 Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and regulations concerning the provision 
and use of products and services 

GRI-G4 Index : G4-32 
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5.  ความพึงพอใจต่อรายงานความยั่งยนื ประจ าปี 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 ารวจความคดิเหน็ของผู้อ่าน 
1.  กรุณากรอกข้อมูลพืน้ฐานของท่าน 
 เพศ              หญิง              ชาย                อายุ            ต ่ากวา่ 30 ปี              30-45 ปี               มากกวา่ 45 ปี 

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

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

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

6.  ท่านสนใจเนือ้หาบทใด มากที่สุด (กรุณาระบุเหตุผล) ........................................................................................... 

7.  ท่านสนใจเนือ้หาบทใด น้อยที่สุด (กรุณาระบุเหตุผล) ........................................................................................... 

8.  เมื่อท่านได้อ่านรายงานฉบับนี ้ท าให้ท่านรับรู้ถงึความตัง้ใจจริงในการด าเนินงานด้านความยั่งยนืของบริษัท 
    ในกลุ่มสมบูรณ์ หรือไม่ อย่างไร ........................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................................... 

9.  ท่านคิดว่าประเด็นที่มีความส าคัญต่อความยั่งยนืของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ได้รับการระบุในรายงานครบถ้วน     
           ครบถ้วน                   ไมค่รบถ้วน  (กรุณาระบปุระเด็นที่ทา่นคิดวา่ควรเพิ่มเติมในรายงานความยัง่ยืน)        
      .................................................................................................................................................................................. 

10. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนารายงานความยั่งยนืในปีถดัไป 
      .................................................................................................................................................................................. 
      .................................................................................................................................................................................. 

กรุณากรอกแบบส ารวจและส่งกลับมายัง แผนกพัฒนาที่ยั่งยืน ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร  
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)   
เลขที่ 129 หมู่ 2 ถ.บางนา-ตราด (กม.15) ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540  
โทรสาร (+66) 2728-8517  e-mail : supalerk.k@somboon.co.th,  thepyuda.s@somboon.co.th  

ข้อมูลจากแบบส ารวจความคดิเหน็ของผู้อ่านท่ีมีต่อรายงานความย่ังยืนฉบับนี ้
จะน ามาใช้ในการปรับปรุงการท างานและพัฒนาการจัดท ารายงานในอนาคต 
บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์  ขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือของท่านเป็นอย่างยิ่ง 
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