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สารจากคณะกรรมการ
 ในปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกเผชิญความท้าทายหลายประการจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
โลก ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบทางตรงหรือทาง
อ้อมต่อเศรษฐกิจภูมิภาคและเศรษฐกิจไทย นอกจากนี้ความตื่นตัวในเรื่องการอนุรักษ์และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) จะนำาสู่การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ในอนาคต
 
 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงภายในและโดยได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้อำานวยการคนใหม่ คุณนภัสร กิตะพาณิชย์ 
แทนกรรมการผู้อำานวยการท่านเดิม ที่ได้เกษียณอายุตามวาระ 
 
 จากสถานการณ์สำาคัญดังกล่าวบริษัทฯ เฝ้าติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์และบริหารความเสี่ยงในการบริหารงาน
และการลงทุน รวมถึงเตรียมพร้อมต่อโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงโดยทำางานร่วมกับผู้ผลิตยานยนต์อย่างใกล้ชิดเพื่อ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในการผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้องค์กรสามารถ
ดำาเนินงานและเติบโตอย่างยั่งยืน
 
 ในปี 2561 บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเสริม
สร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และพัฒนาการดำาเนินธุรกิจตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบด้านตามแนวทางปรัชญาการดำาเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” ฅนสมบูรณ์ ธุรกิจ
สมบูรณ์ และชุมชนสมบูรณ์ ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาขีดความสามารถภายในองค์กร โดยให้ความสำาคัญ
กับการพัฒนาพนักงานทุกระดับในความเป็นมืออาชีพในงานผ่านการพัฒนามาตรฐานการทำางานและการบริหาร
งาน รวมถึงการพัฒนาให้พนักงานสามารถนำาเทคโนโลยีมาปรับปรุงกระบวนการผลิตและการทำางาน นำาสู่การ
สร้างคุณค่าต่อตนเอง องค์กรและสังคมได้ นอกจากนี้บริษัทยังได้พัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
การบริหารความรู้ภายในองค์กร เพื่อสร้างรากฐานการทำางานที่ดีให้พนักงานในองค์กรเป็นทั้งคนดีมีคุณธรรม และเป็น
คนเก่ง ตามวิถีของ “ฅนสมบูรณ์”

 จากความท้าทายดังกล่าวกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์มุ่งเน้นการบริหารงานให้เกิดการพัฒนา
อย่างสมดุล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม และมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 
 สุดท้ายนี้ในนามของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่มอบความไว้วางใจและสนับสนุน 
บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

นายสรรเสริญ	วงศ์ชะอุ่ม	
ประธานกรรมการ

นางสาวนภัสร	กิตะพาณิชย์
กรรมการผู้อำานวยการ
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
 บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อยเรียกรวมกันว่า บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ (Somboon 
Group: SBG) ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนสำาหรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์เป็นหลัก เช่น รถยนต์นั่ง รถกระบะ รถบรรทุก และ
ชิ้นส่วนสำาหรับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร 
โดยกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบยานยนต์ (Original 
Equipment Manufacturer: OEM) ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศซึ่งมีพันธสัญญาซื้อขายระยะยาว และผู้ค้าชิ้นส่วน
อะไหล่ (Replacement Equipment Manufacturer: 
REM)

• SAT เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2538 
• จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548
• ทุนจดทะเบียน 425,193,894 บาท ทุนชำาระแล้ว 425,193,894 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
 มีพนักงานจำานวน 2,389 คน

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์

เทคโนโลยีการผลิต : ทุบขึ้นรูปเหล็กกลึง  
และประกอบ (Hot Forging & Machining)

เทคโนโลยีการผลิต : ขดเหล็กร้อนและเย็น (Hot and 
Cold Coiling) ดัดและม้วนเหล็กร้อน (Hot Bending)

เทคโนโลยีการผลิต : หล่อเหล็ก กลึง และประกอบ  
(Iron Casting & Machining)

1. บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน): 
 SAT
เป็นบริษัทแม่ในกลุ่มสมบูรณ์ ผลิตเพลาข้าง (Rear Axle 
Shaft) ให้แก่ผู้ผลิตยานยนต์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สำานักงานใหญ่ และโรงงาน ตั้งอยู่เลขที่ 129 ถนนบางนา-
ตราด กม.15 ตำาบลบางโฉลง อำาเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ (SAT1) 

โรงงานระยอง ตั้งอยู่เลขที่ 300/100 นิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง (SAT2)

2. บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำากัด : SFT 
ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยการทุบขึ้นรูป 
(ร้อน/เย็น)

สำานักงานและโรงงานตั้งอยู่ที่
7/250 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง

3. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำากัด: BSK
 
ประกอบธุรกิจประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และ
ลงทุนในบริษัทอื่น

4. บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม 
จำากัด: SBM
ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้านงานหล่อ และขึ้น
รูปในส่วนของ Chassis Part และ Engine Part โดย
มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ จานเบรก (Disc Brake) ดรัม
เบรก (Drum Brake) และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร

สำานักงานและโรงงาน ตั้งอยู่เลขที่ 112 ตำาบลบางโฉลง 
อำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (SBM1 และ SBM2)
โรงงานระยอง ตั้งอยู่เลขที่ 7/229 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ จังหวัดระยอง (SBM3)

5. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำากัด: ICP

ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนงานหล่อ (Casting Products) 
สำาหรับรถยนต์ ได้แก่ จานเบรก (Disc Brake) ดรัม
เบรก (Drum Brake) แท่นยึด (Bracket) และชิ้นส่วน
เครื่องจักรกลการเกษตร

สำานักงานและโรงงานที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 7/137 นิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง (ICP1)
โรงงานที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 7/299 นิคมอุตสาหกรรม อมตะ
ซิตี้ จังหวัดระยอง (ICP2)

หน่วยธุรกิจ: SAT & SFT หน่วยธุรกิจ: BSK หน่วยธุรกิจ: SBM & ICP

ในการดำาเนินงานนั้น แต่ละบริษัทจะมีการดำาเนินงานเสมือน
เป็นหน่วยธุรกิจ (Business Unit: BU) ขององค์กร โดย
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีในการกำาหนดนโยบายรวม 
เพื่อให้บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์นำาไปปฏิบัติ ซึ่งผู้บริหารใน
แต่ละหน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะ
กรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท
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 บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ดำาเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร ที่มีความเช่ี่ยวชาญในการออกแบบ
และผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืนในสายโซ่มูลค่าของธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม ส่งผลให้บริิษัทในกลุ่มสมบูรณ์มีรายได้จากการขายสูงถึง 8,193 ล้านบาท ในปี 2561

สัญลักษณ์
ธุรกิจของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์
ธุรกิจนอกกลุ่มบริษัทฯ

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

คูคา

ผูบริโภค
และสังคม

ลูกคา
REM

ลูกคา
OEM

SBG

ผูจัดหาวัตถุดิบ (Raw Material Supplier)

• อะไหลทดแทน REM(2)

ผูใชรถยนต - ภาคขนสง
(Transportation Sector)ผูบริโภค

เกษตรกร - ภาคเกษตรกรรม 
(Agriculture Sector)

ศูนยบริการ รานอะไหล อูซอมรถยนต
(Automotive Part After-Sale Service) 

ศูนยบริการ รานอะไหล อูซอมรถยนต
จักรกลการเกษตร (Agricultural 
Machine After-Sale Service)

บริษัทใน
กลุมสมบูรณ

ออกแบบและวิจัย
โดยผูเชี่ยวชาญ

ทดสอบคุณภาพ
และสมรรถนะ

ดานความปลอดภัย

ไดรับการรับรอง
มาตรฐานสากล

สงมอบตรงเวลา
(Just in Time)

เทคโนโลยี
การผลิตที่ทันสมัย

โรงงานประกอบ / 
ผูผลิตเครื่องจักรทางการเกษตร
OEM Agricultural Machine

• ผูผลิตชิ้นสวน ลําดับที่ 1 (1st Tier)
• ผูผลิตชิ้นสวน ลําดับที่ 2 (2nd Tier)

โรงงานประกอบ / ผูผลิตรถยนต
OEM Automotive

1.1				สายโซ่มูลค่าของธุรกิจ



โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

หมายเหตุ:
(1) ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องนี้เกินร้อยละ 10

8 รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561

ตระกูลกิตะพาณิชย์
13.95%

100%

บมจ.	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	(SAT)

บจ.	สมบูรณ์	ฟอร์จจิ้ง
เทคโนโลยี	(SFT)

99.99%

บจ.	สมบูรณ์	หล่อเหล็กเหนียว	
อุตสาหกรรม	(SBM)

99.99%

บจ.	ซีชิโยชิ	สมบูรณ์	
โคเตท	แซนด์	(1)	
21.25%

บจ.	บางกอกสปริง	
อินดัสเตรียล	(BSK)

99.99%

บจ.	นิชินโบะ	สมบูรณ	์
ออโตโมทีฟ	(1)

2.90%

บจ.	สมบูรณ์	โซมิค	
แมนูแฟคเจอริ่ง	(1)

1.80%

บจ.	ยามาดะ	สมบูรณ์	(1)	
20.0%

บจ.	มูเบีย	สมบูรณ	์
ออโตโมทีฟ	จำากัด	(MSA)

50.00%

บจ.	อินเตอร์เนชั่นแนล	
แคสติ้งโปรดักส์	(ICP)

99.99%

บจ.	สมบูรณ์	โฮลดิ้ง
29.94%

ผู้ถือหุ้นรายย่อย
56.11%

1.2				โครงสร้างการถือหุ้น

GRI 102-5



9รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561GRI 102-6

เพลาข้างรถกระบะและรถบรรทุก
Real	Axel	Shaft	for	Pick	Up	and	Truck
by	SAT

•	Automotive	Parts

•	Combined	Harvester	Parts

24%

จานเบรกและดุมเบรก
Disc	Brake	&	Drum	Brake	for	Passenger		
Car,	Pick	Up	and	Truck
by	SAT,	BSK,	SBM	&	ICP

CamshaftFlywheel

Inner ShaftAxle Shaft Exhaust Manifold

Brake DrumDisc Brake

28%

29%

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

18%

ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร
Agricultural	Machine	Parts
by	SAT,	BSK,	SBM	&	ICP

หมายเหตุ รายได้อื่นๆ 1%

•	Tractor	Parts

1.3				ผลิตภัณฑ์หลักและสัดส่วนรายได้



10 รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561 GRI 102-5

72%

28%
Others

SAT

เพลาข้าง		
Rear	Axel	Shaft

35%
65%
Others

SBMจานเบรก		
Disc	Brake

11%

89%
Others

SBM

เบรกดุม
Drum	Brake

1.2				โครงสร้างการถือหุ้น
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ปรัชญาในการดําเนินธุรกิจ

ฅนสมบูรณ ธุรกิจสมบูรณ ชุมชนสมบูรณ
3 สมบูรณ สรางสมดุล

มุงมั่นสรางการเติบโตอยางยั่งยืนใน
อุตสาหกรรมยานยนตดวยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย ผานความรวมมือกับพันธมิตร
ทางธุรกิจ

วิสัยทัศน

1) สรางสรรคสิ่งใหม
2) ใสใจลูกคา
3) มีวินัยทั่วหนา
4) พัฒนาทีม
5) ทํางานรับผิดชอบ
6) รอบคอบเรื่องคุณภาพ

วัฒนธรรมองคกร

• สรางมูลคาเพิ่มใหกับผูถือหุน
• รวมมือกับพันธมิตรเพื่อพัฒนาการดําเนินธุรกิจ
• ตอบสนองความคาดหวังของลูกคาดวยการมี
 เทคโนโลยีที่ทันสมัยและรวมออกแบบและพัฒนา
 ผลิตภัณฑ
• ยกระดับความสามารถดานการผลิตและการ
 บริหารองคกรดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนเลิศ
• มีความโปรงใสและความยุติธรรมตอคูคาตลอด
 หวงโซอุปทาน
• มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
• เสริมสรางฅนสมบูรณใหเปนคนดีและคนเกงผาน
 ศูนยการเรียนรูของสมบูรณ

พันธกิจ

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 256112

1.6				วิสัยทัศน์	พันธกิจ	วัฒนธรรม

GRI 102-16
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2505

2518

2520 

2530
2538

2541

2543

2547

2548

2550

2551

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

• ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำากัด โรงงานแหนบสมบูรณ์สปริง (SBS)
• ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำากัด โรงงานสมบูรณ์เพลาและเกียร์ (SBA)
• ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำากัด โรงงานสมบูรณ์ผ้าเบรกและผ้าคลัตช์รถยนต์และมอเตอร์ไซค์

• ก่อตั้ง บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำากัด (SBM)

• ก่อตั้ง บริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล จำากัด (BSK)

• ย้ายฐานการผลิตงานหล่อของบริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำากัด (SBM) มาท่ีถนนบางนา-ตราด กม.15
• ก่อตั้ง บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (SAT)

• ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9002 / QS 9000

• ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001

• ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ ISO/TS 16949
• ขยายกำาลังการผลิต SAT และ SBM ไปที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง (SAT2 และ SBM3)
• บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) (SAT)

• เข้าซื้อกิจการของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้งโปรดักส์ จำากัด (ICP1) ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง เพื่อขยายกำาลังการผลิตงานหล่อ

• ขยายกำาลังการผลิต BSK ไปที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง (BSK3)

• ขยายกำาลังการผลิต บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้งโปรดักส์ จำากัด สาขาที่ 2 (ICP2) ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง เพื่อรองรับลูกค้าหลัก 
 ในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ และลูกค้าในกลุ่มชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร

• จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำากัด (SFT) เพื่อขยายกำาลังการผลิตงานทุบขึ้นรูป
• อนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ (Somboon Learning Academy : SLA)
 ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง

• จัดตั้งสำานักงานที่เมืองนาโกย่า ภายใต้ชื่อ บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นเนล เจแปน จำากัด (SIJ)

• อนุมัติให้ SFT เพิ่มทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท จากเดิม 100 ล้านบาท และให้ SAT ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ SFT จำานวน 1.5 ล้านหุ้น 
• อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับโครงการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้” 
• จัดทำาแผนแม่บทด้านความยั่งยืนภายใต้ปรัชญาในการดำาเนินธุรกิจ 3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล
• จัดทำารายงานความยั่งยืน ฉบับที่ 1 ตามแนวทางการรายงาน GRI version 4.0

• นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาท่ียั่งยืน
• ขยายแนวร่วมการต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชันไปยังคู่ค้า และมอบหนังสือรับรอง Recognition of Anti-Corruption Practice ให้แก่คู่ค้า 
• จัดทำารายงานความยั่งยืน ฉบับที่ 2 ตามแนวทางการรายงาน GRI version 4.0

• ขยายแนวร่วมการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันไปยังคู่ค้า และมอบหนังสือรับรอง Recognition of Anti-Corruption Practice ให้แก่คู่ค้า 
 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 
• จัดทำารายงานความยั่งยืน ฉบับท่ี่ 3 ตามแนวทางการรายงาน GRI version 4.0
• ได้แสดงคำามั่นในการสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก ภายใต้หลักการแห่งสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ
• อนุมัติให้ SFT เพิ่มทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท จากทุนเดิม 250 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 350 ล้านบาท
• อนุมัติให้บริษัท SIJ บริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่นจดทะเบียนเลิกบริษัท
• SAT เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (เป็นครั้งที่ 2) จากคณะกรรมการแนวร่วม
 ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council: CAC)
• SAT ได้ผลักดันให้บริษัทคู่ค้าของกลุ่มสมบูรณ์กรุ๊ปเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต้านโกงกับคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
 ต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council: CAC) จำานวน 88 บริษัท

• อนุมัติให้ BSK เข้าทำาสัญญาร่วมทุน และจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่าง SAT กับ MUBEA ENGINEERING AG

• จัดทำารายงานความยั่งยืน ฉบับที่ 6 ตามแนวทางการรายงาน  GRI Standards เป็นครั้งแรก
• ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ระบบบริหารงานด้านคุณภาพสำาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949

1.7				พัฒนาการที่สำาคัญ
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1)	SAT	ได้รับรางวัล	SD	Awards	2018	จาก		
	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ดังนี้
 •  รางวัลเกียรติยศบริษัท
  จดทะเบียนด้านความยั่งยืน 
  Sustainability Awards  
  of Honor ปีที่ 2

 •  รางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand  
  Sustainability Investment 
  (THSI)

 •  รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์
  ยอดเยี่ยม Best Investor
  Relation Awards

1.8				รางวัลและผลงานที่ได้รับการยกย่อง
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2)	รางวัลจาก	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 •  SAT1, SBM1-2 ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน  
  ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก ไม่มีสหภาพ 13 ปีติดต่อกัน

 • SBM3 ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประเภทสถาน  
  ประกอบกิจการขนาดเล็ก ไม่มีสหภาพ 10 ปีติดต่อกัน

 • ICP1 ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประเภทสถาน  
  ประกอบกิจการขนาดเล็ก ไม่มีสหภาพ 9 ปีติดต่อกัน

 • ICP2 ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประเภทสถาน
  ประกอบกิจการขนาดเล็ก ไม่มีสหภาพ 7 ปีติดต่อกัน

 •  SAT2 ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประเภทสถานประกอบ 
  กิจการขนาดเล็ก ไม่มีสหภาพ เป็นปีแรก

 • SAT, SBM2, ICP1 ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
  สภาพแวดล้อมในการทำางาน

3)	 • SAT1	ได้รับรางวัลในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่าง	
	 	 ยั่งยืน	(CSR	DIW	Continuous	Report	Award)	ต่อเนื่องเป็นปีที่	10
 • SAT	2	และ	SBM3	ได้รับรางวัลในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม	
	 	 และชุมชนอย่างยั่งยืน	(CSR	DIW	Continuous	Report	Award)	ต่อเนื่องเป็นปีที่	4

4)	 SAT	ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น	จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง	
	 ของมนุษย์ต่อเนื่องเป็นปีที่	2

5)	 รางวัลที่ได้รับจากลูกค้า

•				รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  Group B: MCC QCC: MITSUBISHI (SAT1)
•    รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  Group B: THCC QCC: HINO (SAT2)
•    รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม TCC HRD: TOYOTA (SBM3)
•    รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (Silver Award) Kubota Kaizen: KUBOTA (SBM3)
•    รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 QCC Activity: HONDA (SBM3)
•    รางวัลชนะเลิศ Group E: THCC QCC: HINO (SFT)
•    รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (Silver Award) Gemba Kaizen: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น   
 (SBM1, SBM3)

6)	 ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ	ESG	100	หรือหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำาเนินงานโดดเด่นด้านอีเอสจี
	 (Environmental,	Social	and	Governance:	ESG)	เป็นปีที่	3



รายงานความยั่งยืนประจำาปี 256116 GRI
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2.2		แผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.3		 เกี่ยวกับการรายงาน
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 บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ได้น้อมนำาหลักการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการ
ดำาเนินธุรกิจและมุ่งมั่นการดำาเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืนภายใต้ปรัชญา“3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” โดยมี 
“คน” เป็นทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อสร้างคุณค่าและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน บริษัทฯ ยังได้นำา
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล

 รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ จึงจัดทำาขึ้นเพื่อแสดงถึงผลการดำาเนินการ ตามแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืนภาย
ใต้ปรัชญาการดำาเนินธุรกิจ "3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล" โดยได้ประกาศนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย

1) ฅนสมบูรณ์: สร้างคุณค่าต่อตนเอง องค์กร และสังคม
 • มุ่งสร้างพนักงานให้เป็นคนเก่งด้วยการพัฒนาศักยภาพพนักงานสู่ความเป็นมืออาชีพ และเป็นคนดีมีจิต 
  อาสา ทำาความดีเพื่อสังคมโดยใช้ทักษะของตนเองไปช่วยเหลือสังคมภายในและภายนอก 
 • ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสาทำาความดีเพื่อสังคมโดยใช้ทักษะของตนเองไปช่วยเหลือสังคมภายในและ 
  ภายนอก
 • สนับสนุนงบประมาณเพื่อให้กิจกรรมและหรือโครงการสร้างคนดีและคนเก่งประสบความสำาเร็จ

2) ธุรกิจสมบูรณ์: สร้างมูลค่า ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • สร้างมูลค่าทางธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อ 
  สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยคำานึงถึงคุณภาพ ความคุ้มค่า และมีความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ด้วยกระบวนการ 
  ผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ดูแลสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมต่อการทำางานให้มากที่สุด เพื่อสร้างความพึงพอใจ 
  ถูกสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำางานของพนักงาน
 • สนับสนุนงบประมาณเพื่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์และกระบวนการทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

3) ชุมชนสมบูรณ์: สร้างโอกาสเพื่อสังคมที่เข้มแข็ง
 • สร้างโอกาสด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน โดยสนับสนุนให้ทุนการศึกษา และการเข้ามาฝึกงานเพื่อหา 
  ประสบการณ์ภายใต้โครงการโรงเรียนในโรงงาน
 • สนับสนุนการเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ 
  สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างเข้มแข็ง
 • ให้ความสำาคัญกับกระบวนการทำางานร่วมกันแบบเครือข่าย คำานึงถึงวิถีของชุมชน และทิศทางการพัฒนา 
  ของภาครัฐ เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน
 • สนับสนุนงบประมาณเพื่อให้สังคมได้รับโอกาสด้านการศึกษา การสร้างอาชีพและรายได้ ตลอดจนมีคุณภาพ 
  ชีวิตที่ดีขึ้น

2.1				นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน

GRI 102-29, 102-31, 103, 201-1
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บริษัทฯ	ได้จัดทำาแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืน	ระยะ	5	ปี	(2561-2565)	โดยกำาหนดเป้าหมาย	และตัวชี้วัดตาม
ปรัชญาในการดำาเนินธุรกิจ	3	สมบูรณ์	สร้างสมดุล	ดังนี้

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

บ่มเพาะคนดี :
(ชั่วโมงความดีต่อคนต่อปี)

สร้างคุณค่าเพื่อสังคม
(% เท่าของยอดขาย)

จำานวนโครงการใหม่ด้าน 
การศึกษาเพื่อเยาวชนหรือประชาชน

จำานวนโครงการใหม่ด้านสร้าง
อาชีพหรือจ้างงานสำาหรับชุมชน

ฅนสมบูรณ์

ชุมชนสมบูรณ์

• ลูกค้า

• คู่ค้า

• พนักงาน

• บริษัท
 (สิ่งแวดล้อม) 

บ่มเพาะคนเก่ง :
ความสำาเร็จในการนำา
Competency แบบใหม่
มาดำาเนินการหรือความสำาเร็จ
ในการปิด GAP ของแต่ละ 
บุคคล (IDP)  
(ปีฐาน 60: ใช้ IDP แบบเดิม)

• โครงการด้าน SD กับลูกค้า

• โครงการพัฒนาคู่ค้าด้าน SD

• ระดับความพึงใจต่อสภาพ 
 แวดล้อมในการทำางาน
 ปีฐาน 60

• ลดการปล่อยก๊าซ CO2 ปีละ
 ปีฐาน 60

• % การลดพลาสติกในโรงงาน
 (โครงการโรงงานปลอดพลาสติก)
 ปีฐาน 60

นำา Competency
แบบใหม่มาใช้ 
ประเมินในระดับ 
ผู้จัดการขึ้นไป

สามารถปิด Gap
ของกลุ่มผู้จัดการขึ้น
ไปได้ ≥50%

สามารถปิด Gap
ของกลุ่มผู้จัดการขึ้น
ไปได้ ≥70%

สามารถปิด Gap
ของกลุ่มผู้จัดการขึ้น
ไปได้ ≥90%

นำา Competency
แบบใหม่มาใช้
ประเมินในพนักงาน
ทุกระดับ 100%

พนักงานทุกคน
ทำาความดี ≥6 ชม.

0.12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 สร้างเครือข่าย

2 บริษัท

3.25

3%

30% 60% 100% ขยายผลไป 
พลาสติกอื่น

ขยายผล 
ไปยังคู่ค้า

เพิ่มขึ้น 7%

5%

เพิ่มขึ้น 8%

7%

เพิ่มขึ้น 9%

10%

เพิ่มขึ้น 10%

12%

 1 บริษัท

3 บริษัท

 2 บริษัท

4 บริษัท

 3 บริษัท

5 บริษัท

 ≥3 บริษัท

≥5 บริษัท

พนักงานทุกคน
ทำาความดี ≥7 ชม.

0.14

พนักงานทุกคน
ทำาความดี ≥8 ชม.

0.16

พนักงานทุกคน
ทำาความดี ≥9 ชม.

0.18

พนักงานทุกคน
ทำาความดี ≥10 ชม.

จำานวนเท่าของยอดขายที่เพิ่ม
ขึ้น (ปีฐาน 60: 7500 MB)

ธุรกิจสมบูรณ์ 1.00 1.20 1.40 1.60 2.0

0.20

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย 2561 2562 2563 2564 2565

 ทั้งนี้ นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้รับการถ่ายทอดอย่างทั่วถึงในแต่ละบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์โดยพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการดำาเนินงานตามที่ปรากฏในแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืน (SD Road Map) ประจำาปี 2561-2565 โดยต้องยึดถือ
นำาไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องภายใต้การกำากับดูแลของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ

2.2				แผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืน
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เกี่ยวกับรายงาน3



รายงานความยั่งยืนประจำาปี 256120 GRI 102-46, 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54

เกี่ยวกับรายงาน
 บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ได้จัดทำารายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561 เพื่อเปิดเผยแนวทาง และผลการดำาเนินงานการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของบริษัทฯ ตลอดจนผลการดำาเนินงานด้านธรรมาภิบาล เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำาคัญต่อองค์กรและกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสียหลัก ตามปรัชญาการดำาเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” โดยเป็นข้อมูลการดำาเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 
2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561
 รายงานฉบับนี้จัดทำาขึ้นตามกรอบการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) เป็นฉบับที่ 6 และเป็นรายงาน
ฉบับแรกที่จัดทำาตามกรอบรายงานของ GRI Standards

ความน่าเชื่อถือของรายงาน
 รายงานฉบับนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการจัดทำารายงานของ GRI โดยหัวข้อและเนื้อหาของรายงานได้พิจารณาถึงความครอบคลุม
ของบริบทด้านความยั่งยืน ประเด็นสำาคัญที่ส่งผลต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงประเด็นสำาคัญที่
มีผลต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการจัดทำารายงานได้มีการพิจารณาและทวนสอบความครบถ้วนและความ
ถูกต้องของข้อมูลจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลและหน่วยงานกลางที่จัดทำารายงานของบริษัทฯ ที่สำาคัญข้อมูลที่เปิดเผยในรายงาน
ฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาและความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงด้วยแล้ว

 เนื่องจากรายงานปี 2561 กำาหนดขอบข่ายรายงานข้อมูลบริษัทที่บริษัทฯ ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากขอบเขตการรายงานในปี 2560 
โดยบริษัทที่ไม่อยู่ในขอบเขตรายงานของปี 2561 เนื่องจากเป็นบริษัทที่อนุมัติให้ BSK เข้าทำาสัญญาร่วมทุนระหว่าง SAT กับ 
MUBEA ENGINEERING AG จากการเปลี่ยนแปลงขอบเขตการรายงานส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของ 
บริษัทฯ

ขอบเขตของการรายงาน
 รายงานฉบับนี้ มีการเปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทย่อย ตามรายชื่อด้านล่างนี้ และผลประกอบการของบริษัทดังกล่าว
ได้บันทึกรวมอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ 

หมายเหตุ 
• ข้อมูลที่มีการเปิดเผยด้านอื่น ๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานประจำาปี 2561 ที่เว็บไซต์บริษัท www.satpcl.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยธุรกิจ	 									จังหวัดสมุทรปราการ	 	 	 																จังหวัดระยอง

1) SAT & SFT บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) (SAT2)
 (มหาชน) (SAT1) บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำากัด (SFT)

2) SBM & ICP บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว จำากัด  บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว จำากัด (SBM3)
 (SBM1) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำากัด (ICP1)
  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำากัด (ICP2)

ขั้นตอนที่	1	การระบุประเด็น	(Identification)
•		การระบุประเด็นความยั่งยืน	(Aspect)	ที่สำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจขององค์กร	

  โดยพิจารณาและรวบรวมจาก 6 แหล่งที่สำาคัญ คือ

 1) แผนกลยุทธ์และแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีการทบทวนเป็นประจำาทุกปี

 2) ปัจจัยเสี่ยงองค์กร และประเด็นที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ รวมทั้งความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่มีแนวโน้มกระทบ 

  ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

การกำาหนดเนื้อหาในรายงาน
 รายงานฉบับนี้ได้กำาหนดเนื้อหารายงานตามแนวทางการรายงานของ GRI Standards ประเภท Core ซึ่งกำาหนดไว้ 4  
ขั้นตอนตามรายละเอียดด้านล่างนี้ 
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 3)  ข่าวสารและสารสนเทศจากสื่อต่างๆ เพื่อนำามาวิเคราะห์แนวโน้ม โอกาส และความเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญต่อองค์กร ตลอดจน 

  ความต้องการและคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 4)  ความเห็นจากผู้บริหารบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไป ซึ่งสะท้อนข้อมูลความคิดเห็นและประสบการณ์จากการทำางานที่เป็นประเด็น 

  สำาคัญและมีแนวโน้มกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ความเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

 5) การรับฟังความเห็นและหารืออย่างไม่เป็นทางการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือทำางานกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละราย 

  โดยตรงด้วย

 6) ความเห็นของตัวแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำาคัญจากการหารือหรือสื่อสารแบบสองทาง ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร ผู้ถือหุ้นใหญ่ นักวิเคราะห์ 

  หลักทรัพย์ สื่อมวลชน ชุมชน และหน่วยงานกำากับดูแล

•		 การจำาแนกผู้มีส่วนได้เสีย
 บริษัทฯ ได้พิจารณาจากความเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำาคัญกับผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบจากการดำาเนินธุรกิจโดยตรงซึ่งสามารถ
แบ่งได้เป็น 8 กลุ่ม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความผูกพัน รวมทั้งการตอบสนองความคาดหวังของแต่ละ
กลุ่ม สรุปได้ดังนี้

ผูมีสวนไดสวนเสีย

2) พนักงาน •  การไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการที่เปน
 ธรรม จูงใจและเทียบเคียงไดกับธุรกิจเดียว
 กัน
•  การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 
 ความกาวหนาในอาชีพและการมีสวนรวม
 ในการวางแผนตามระดับตําแหนงและหนาที่
 ความรับผิดชอบ
•  ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมที่ดีในการ
 ทํางาน

•   การประชุมพนักงาน และประชุมยอย
  ของหนวยงาน ชองทางการแสดง
  ความคิดเห็นและรองเรียนคณะ
  กรรมการสวัสดิการ  
•   คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว-
 อนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
•   กิจกรรมสงเสริมกิจกรรมและพนักงาน
  สัมพันธของฝายทรัพยากรบุคคล
  ชมรมสมบูรณกรุปอาสา

การมีสวนรวมและ
วิธีการสื่อสาร กลยุทธการบริหารความคาดหวัง

1) ผูถือหุน เจาหนี้ 
 สถาบันการเงิน

•  บริหารจัดการองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
•  รายได ราคาหุน และเงินปนผลที่ดีที่สราง
 ผลตอบแทนที่คุมคา
•  การดําเนินธุรกิจเปนธรรมและเปดเผยขอมูล
 อยางโปรงใส 
•  ดําเนินงานใหสอดคลองกับทิศทางของธุรกิจ
 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
•  การมีวินัยทางการเงินและความสามารถในการ
 ชําระหนี้ ชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของบริษัทฯ

• การประชุมผูถือหุนและการประชุม
 นักวิเคราะห
• การเยี่ยมชมกิจการ
•  การพบปะนักลงทุนผานกิจกรรมตาง ๆ
•  เว็บไซตบริษัทฯ

• การกําหนดแผนกลยุทธ และเปาหมายธุรกิจที่สอด
 คลองกับแนวโนมของการเติบโตธุรกิจดานยานยนต
• ขยายธุรกิจและพัฒนาธุรกิจใหม เพื่อสรางความมั่น
 คงของรายไดและความยั่งยืนของการดําเนินธุรกิจ
 ของบริษัทฯ 
• การจัดประชุมผูถือหุนเพื่อเปนเวทีที่ผูถือหุนสามารถ
 ซักถามขอมูลและแสดงความคิดเห็น
• การไดรับการรับรองเปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติ
 ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
• การเปดเผยขอมูลในรายงานผลการดําเนินงานและ
 รายงานความยั่งยืนประจําป

•   การทบทวนโครงสรางและอัตราผลตอบแทนเทียบกับ
  อุตสาหกรรมเดียวกันอยางสมํ่าเสมอ
•   การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงเพื่อใหพนักงานมี
  โอกาสกาวหนาในอาชีพ
•   การจัดทําแผนสายอาชีพที่ชัดเจน เพื่อใหพนักงาน
  ทราบโอกาสการเติบโตและรักษาพนักงานที่มีความ
  สามารถไวได
•   แผนการอบรมพนักงานเพื่อสงเสริมศักยภาพพัฒนา
  ความรูความสามารถรวมถึงการพัฒนาจิตใจของ
  พนักงานดวยโครงการทางพระพุทธศาสนา
•   การจัดทําแผนการสงเสริมการทําความดีประจําป 
  เพื่อเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการทํา
  ประโยชนเพื่อตนเององคกรและสังคม
•   การกําหนดมาตรการความปลอดภัยอาชีวอนามัย
  และสภาพแวดลอมในการทํางานใหเปนไปตาม
  มาตรฐาน
•   การรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูปฏิบัติ
  งาน เพื่อปรับปรุงแนวทางการทํางาน
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5) ชุมชนและสังคม •  การดําเนินงานดวยความรับผิดชอบและ
 ไมสรางผลกระทบทางลบตอชุมชน
 และสิ่งแวดลอม
• การดูแล พัฒนา และสงเสริมคุณภาพชีวิต
 ของชุมชนและสังคมอยางตอเนื่อง
• การมีสวนรวมกับชุมชนและเปดกวางรับฟง
 ความคิดเห็น
• การยกระดับการดําเนินกิจการที่เปนมิตรตอ
 สังคมและสิ่งแวดลอมใหมากขึ้นเพื่อมีสวนรวม
 ในการชวยลดปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
 ภูมิอากาศ

•  การเยี่ยมชมกิจการ
•  กิจกรรมพัฒนาชุมชน
•  การรับฟงความคิดเห็นและเยี่ยมเยียน
 ชุมชน
•  การประชาสัมพันธ และเผยแพรขอมูล
 ขาวสารเพื่อสรางความเขาใจ
•  กิจกรรมเพื่อสังคม และการรณรงค
 ตาง ๆ

4) คูคา • การเปนพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี และมีความ
 สัมพันธในระยะยาว
•  การดําเนินงานที่เปนธรรม โปรงใส และเปน
 มืออาชีพ
•  สถานะทางการเงินที่มั่นคงและชําระเงิน
 ตรงตามกําหนด
•  การดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
 สภาพแวดลอมในการทํางาน
•  ชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของบริษัทฯ

• ประชุมนโยบายคูคาประจําป
• การประชุมและติดตามความกาวหนา
 ในการทํางานตามแผนงานอยางตอเนื่อง  
 รวมทั้งรับฟงและแกไขปญหาอุปสรรค
 ในการทํางานรวมกัน
• การสื่อสารกับคูคาและผูรับเหมาอยาง
 สมํ่าเสมอ

• การเจรจาหารือรวมกันกับคูคาเพื่อใหได
 ขอตกลงการทํางานอันเปนที่พึงพอใจของทั้ง
 สองฝาย
• การประเมินคูคากอนการจางและหลังการจาง
• การจัดอบรมดานความยั่งยืนความปลอดภัย
 และสิ่งแวดลอมเพื่อสรางความเขาใจแกคูคาใน
 การพัฒนาธุรกิจไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน
• การยกระดับระบบการตอตานการทุจริตดวยการ
 ใหคูคาประกาศเจตนารมณกับ SBG และ CAC

•  การจัดการดานสิ่งแวดลอมตามขอกฎหมาย
 อยางถูกตองครบถวนและดูแลชุมชนอยาง
 ตอเนื่อง
•  การสื่อสารกับชุมชนหลากหลายรูปแบบเชน 
 การแจงขาว การพบปะและเยี่ยมเยียนตามวาระ
 และกิจกรรมพัฒนาชุมชน
•  การสรางมูลคาเพื่อสังคม โดยการจัดจาง 
 จัดซื้อสินคาจากชุมชน

7) สื่อมวลชน • ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
• การใหขอมูลที่ถูกตอง ครบถวนและตรวจสอบได

• การใหขอมูลผาน Roadshow
• การสอบถามขอมูลจากแผนกนักลงทุน
 สัมพันธ

• การเขาถึงขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และตรวจ
 สอบได
• การมีสวนรวมในการเปดเผยขอมูลทางธุรกิจ

8) คูแขง • การแขงขันอยางเปนธรรม
• การไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา

• คูมือจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
• เว็บไซตบริษัทฯ

• การแขงขันอยางเปนธรรม
• การไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา

6) หนวยงานราชการและ
 องคกรที่เกี่ยวของ

• การปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยว
 ของ
• การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมและดูแลชุมชน
 อยางตอเนื่องและจริงจัง
• การดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรมและโปรงใส
• การใหความรวมมือและสนับสนุนในดานตาง ๆ

• การแลกเปลี่ยนขอมูล ถายทอด
 ประสบการณและความเชี่ยวชาญ
 ระหวางกัน
• กิจกรรมและการพบปะเยี่ยมเยียน
 ตามวาระและโอกาสตาง ๆ เพื่อกระชับ
 ความสัมพันธ
• การติดตอประสานงานผานหนวยงาน
 ที่รับผิดชอบ

• ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติ
 ตามกฎหมาย ระเบียบและขอกําหนดอยาง
 เครงครัด
• การจัดการดานสิ่งแวดลอมและการดูแลชุมชน
 อยางตอเนื่อง
• การติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและขอ
 กําหนดที่เกี่ยวของ และการประเมินความครบ
 ถวนและความสอดคลองตามกฎหมายและขอ
 กําหนดที่เกี่ยวของอยางสมํ่าเสมอ
• การรายงานขอมูลใหครบถวนและตรงตามขอ
 กําหนดของกฎหมาย

3) ลูกคา •  การผลิตและสงมอบทั้งดานปริมาณและคุณภาพ
•  การผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเปนไปตาม
 มาตรฐาน และลดผลกระทบตอชุมชน
•  การบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาล มีคุณธรรม
 จริยธรรม
•  การปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงตามสัญญา
•  ความสามารถเชิงนวัตกรรม

•  การประชุมรับทราบนโยบายลูกคา
 ประจําปและประจําเดือน
•  การสํารวจความพึงพอใจประจําป
•  การเขารวมกิจกรรมของชมรมลูกคา

•  การจัดการดานสิ่งแวดลอมตามขอกฎหมายอยาง
 ถูกตอง ครบถวน และดูแลชุมชนอยางตอเนื่อง
•  การทบทวนและฝกซอมแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน
 ในภาวะวิกฤติเปนประจําทุกป
•  การศึกษาวิจัย และพัฒนานวัตกรรมทั้งในดาน
 กระบวนการและผลิตภัณฑเพื่อตอบสนอง
 ความตองการของเทคโนโลยีในอนาคต

ผูมีสวนไดสวนเสีย การมีสวนรวมและ
วิธีการสื่อสาร กลยุทธการบริหารความคาดหวัง
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ขั้นตอนที่	4	การตรวจสอบ	(Review)

ผลการประเมินประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน

ขั้นตอนที่	2	การจัดลำาดับความสำาคัญ	(Prioritization)
 ประเด็นสำาคัญที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ได้นำามาประเมินเพื่อหาระดับความสำาคัญที่มีต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และระดับนัยสำาคัญที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยใช้ Materiality Matrix เป็น
เครื่องมือในการจัดลำาดับประเด็นสำาคัญ

ขั้นตอนที่	3	การทวนสอบประเด็น	(Validation)
 มีการทบทวนประเด็นโดยหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการจัดทำารายงานของบริษัทฯ และนำาเสนอประเด็นสำาคัญต่อ
ผู้บริหารสูงสุดพิจารณาและให้ความเห็นชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการระบุประเด็นมีความครบถ้วนและเนื้อหาที่เปิดเผยใน
รายงานสอดคล้องกับหลักการระบุคุณภาพรายงาน

 มีการจัดทำาแบบแสดงความคิดเห็นไว้ในรายงาน และเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งการสัมภาษณ์และขอความคิดเห็น
ด้วยแบบสอบถามจากผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงภายหลังการเผยแพร่รายงาน เพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจที่มีต่อ
รายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ ครอบคลุมตั้งแต่หัวข้อและเนื้อหา ความเพียงพอของข้อมูล ความเชื่อถือได้ของข้อมูล 
วิธีการนำาเสนอ วิธีการใช้ภาษา และรูปเล่มของรายงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะประเด็นความยั่งยืนอื่นที่บริษัทฯ ควร
นำาเสนอในรายงานฉบับถัดไป ข้อเสนอแนะที่ได้จากกระบวนการดังกล่าวนี้ได้นำามาพัฒนาปรับปรุงรายงานฉบับปีถัด
ไป เพื่อให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียให้ได้สูงสุด

การสอบถามข้อมูล	
 กรุณาติดต่อแผนกพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ โทรศัพท์ 0 2080 8233, 0 2080 8237
อีเมล thepyuda.s@somboon.co.th, sirinphat@somboon.co.th หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
หรือมีข้อแนะนำาเพิ่มเติม

ความผูกพันของพนักงานและการกำาหนด
แนวทางการทำางาน

การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี และมีความ
สัมพันธ์ในระยะยาว

การจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและ
การใช้ทรัพยากร 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทำางาน

การสร้างความสัมพันธ์และตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า

การกำากับดูแลกิจการที่ดี และการดำาเนิน
งานอย่างเป็นธรรม

การดูแลและพัฒนาส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง

ระดับความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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ฅนสมบูรณ์
แผนแม่บทฅนสมบูรณ์
4.1	การสร้างคนดี	ตามแนวทางฅนสมบูรณ์
4.2	การสร้างคนเก่ง	ตามแนวทางฅนสมบูรณ์	
4.3	การประเมินผลการปฏิบัติงาน

4
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ฅนสมบูรณ์		
สร้างคุณค่าต่อตนเอง	องค์กร	และสังคม

OUR	APPROACH

“	กลุ่มสมบูรณ์	มุ่งหวังที่จะสร้างพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนด	ี
	 มีคุณสมบัติ	ตามที่องค์กรคาดหวัง	คือการพัฒนาศักยภาพ	
	 พนักงาน	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบ	Inside	
	 Out	เน้นให้พนักงานเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเพื่อให้สามารถ	
	 ขยายผลไปสู่สังคมโดยเชื่อมโยงพฤติกรรมของพนักงานกับ	
	 วัฒนธรรมองค์กรถือเป็นการเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการ	
	 และใช้ศักยภาพ”

	 ฅนสมบูรณ์หรือพนักงานเป็นหัวใจสำาคัญของความสำาเร็จ	
	 และความยั่งยืนขององค์กร	การบริหารทรัพยากรบุคคล	มุ่ง	
	 ตอบสนองกลยุทธ์องค์กรว่าด้วยการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง	
	 ขององค์กร	เพื่อผลักดันการขยายธุรกิจสร้างการเติบโต	
	 ขององค์กร	โดยมีเป้าหมายคือ	การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	
		อันจะนำาไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ	
	 องค์กรที่สูงขึ้น	โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างให้พนักงานทุกระดับ	
	 มีความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบ	ควบคู่ไปกับการ	
	 มีคุณธรรมและจริยธรรม	เพื่อสร้างคุณค่าต่อตนเอง	องค์กร	
	 และสังคม

หลักสูตร	 	
ฝึกอบรมบุคลากรตาม
สายอาชีพตลอดปี

116
ล้านบาท			
งบประมาณใน	
การพัฒนาศักยภาพ	
บุคลากร

5.6
ชั่วโมง	
ฝึกอบรมเฉลี่ย	
ต่อคนต่อปี

18.20
ชั่วโมง	 	 	
ทำาความดี	
เพื่อบุคคล	
เฉลี่ยต่อคนต่อปี

7.8
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 บริษัทฯ เชื่อว่าสิ่งสำาคัญในการพัฒนาให้พนักงานมีศักยภาพในการทำางานที่ดี โดยการพัฒนาให้
เป็นคนดี สร้างคุณค่าต่อตนเอง องค์กร และสังคม เพื่อส่งเสริมการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่สะท้อน
ถึงการเป็นคนที่มีคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งบริษัทได้มีแนวทางในการส่งเสริมให้พนักงานทำาความดี 
ดังนี้

 กิจกรรมการส่งเสริมให้พนักงานทำาความดีเพื่อสังคม บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและให้ความสำาคัญกับ
การมีส่วนร่วมของพนักงานกับชุมชนเพื่อสร้างคุณค่าและความสัมพันธ์ที่ดีในการดำาเนินธุรกิจ และ
ส่งเสริมให้พนักงานเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมกับ
โครงการเพื่อสังคมที่บริษัทฯ ดำาเนินการเพื่อนำาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของ
ตนเองมาร่วมสร้างประโยชน์ ให้แก่องค์กรและชุมชน

ผู้ดำาเนินโครงการ

Corporate

SAT2	&	SFT

SBM	&	ICP

SAT1

สถานที่	/	ชุมชน

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก 
(บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ

โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง
จังหวัดระยอง

วัดโป่งสะเก็ด
จังหวัดชลบุรี

วัดสว่างอารมณ์
จังหวัดสมุทรปราการ

สภาพแวดล้อมและ 
ความปลอดภัยดีขึ้น

สิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อม
และความปลอดภัยดีขึ้น

สภาพแวดล้อมและ 
ความปลอดภัยดีขึ้น

สภาพแวดล้อมและ 
ความปลอดภัยดีขึ้น

ปรับปรุงอุปกรณ์
และสภาพแวดล้อม

ปลูกป่าชายเลนและปรับปรุง 
อุปกรณ์และสภาพแวดล้อม

ปรับปรุงอุปกรณ์และสภาพ
แวดล้อม

ปรับปรุงอุปกรณ์และสภาพ
แวดล้อม

กิจกรรม	/	โครงการ

ช่างทาสี
ช่างเชื่อม
ช่างไม้

ช่างทาสี
ช่างเชื่อม
ช่างไม้

ช่างทาสี
ช่างเชื่อม
ช่างไม้

ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
ช่างทาสี, ช่างเชื่อม, ช่างไม้

ทักษะที่ใช้ คุณค่าของสังคม

เป้าหมาย
ปี	2561

6
ชั่วโมง/คน/ปี

ผลลัพท์
2561

7.8
ชั่วโมง

เฉลี่ยของพนักงานทั้ง
หมด/คน/ปี

6.9
ชั่วโมง

เฉลี่ยของพนักงานทั้ง
หมด/คน/ปี

6.3
ชั่วโมง

เฉลี่ยของพนักงานทั้ง
หมด/คน/ปี

1)	กิจกรรมการบำาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมของบริษัท

ผลลัพท์
2560

ผลลัพท์
2559

4.1				การสร้างคนดี	ตามแนวทางฅนสมบูรณ์

สำาเร็จตาม	
เป้าหมาย

94%
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นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมการทำาความดีจาก
ชมรมสมบูรณ์กรุ๊ปอาสาที่เกิดจากการรวม
ตัวกันของพนักงานที่มีจิตอาสา เพื่อดำาเนิน
กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ ต่อสาธารณะซึ่ง
ได้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องมา 18 ปี จำานวน
สมาชิกกว่า 300 คน ในปี 2561 ได้มีกิจกรรม
เพื่อสังคม ดังนี้

•  กิจกรรมซ่อมแชมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน 
  อบจ. จ.สมุทรปราการ

• กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์อบต.บางโฉลง 
 ทำาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ

• กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสาครั้งที่ 
  1/2561 ทำาทางเดินระยะทาง 60 เมตร 
  ณ สวนสมบูรณ์ เฉลิมพระเกียรติ

• โครงการจิตอาสาทำาความดีด้วยหัวใจ ทำาความ 
 สะอาดพื้นที่สาธารณะ

• กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสา 3 วัน 
  2 คืน รร.วัดหนองกร่าง จ.อ่างทอง
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ในปี 2561 พนักงานที่รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็น
ชมรมต่าง ๆ ตามความถนัดหรือความสนใจของ
ตนเองนั้นยังได้ดำาเนินกิจกรรม โดยนำาทักษะของ
สมาชิกในชมรมภายใต้แนวทางการทำาความดี
ของบริษัทฯ ไปสร้างคุณค่าให้แก่สังคม

 นอกจากการท่ีบริษัทได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้พนักงานทำาความดี โดยการ
ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมแล้ว ยังได้ส่งเสริม
ให้มีการแบ่งปันความรู้ ซึ่งจะทำาให้บริษัทฯ 
และพนักงานเกิดการพัฒนาตนเองและสร้าง
คุณค่าเพื่อสังคม นำาไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ของงานเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีความเอื้อ
อาทรระหว่างกันจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
โดยการนำาความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลนั้นออก
มาถ่ายทอดให้แก่พนักงาน องค์กร และสังคม

2)	การแบ่งปันความรู้ภายใน
	 และภายนอกองค์กร

•		ชมรมถ่ายภาพ	

 ได้ถ่ายภาพนักเรียนสำาหรับใช้ในการสมัคร 
 เพื่อศึกษาต่อในระดับต่อไป ณ โรงเรียนราชวินิต 
 สุวรรณภูมิ ตำาบลหนองปรือ อำาเภอบางพล ี
  จังหวัดสมุทรปราการ

•		ชมรมปั่นจักรยาน
 ได้ปั่นจักรยานเพื่อมอบเงินบริจาคการจัดซื้อ 
 เครื่องมือแพทย์ให้แก่ สถาบันการแพทย์ 
 จักรีนฤบดินทร์ ตำาบลบางปลา อำาเภอบางพลี  
 จังหวัดสมุทรปราการ

•		ชมรมวิปัสสนาและลานธรรมลานทอง	
 กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ ณ วัดแทนวันดี เจริญสุข 
 กรุงเทพฯ

•		ชมรมฟุตบอล	ตะกร้อ	แบดมินตัน	
 ทำาเส้นสนามตะกร้อและสนามฟุตบอล โรงเรียน 
 วัดสว่างอารมณ์ ตำาบลคลองด่าน อำาเภอ 
 บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

•		ชมรมเกษตร	
 กิจกรรมมอบเห็ดฟางจำานวน 120 ก้อน และสอน 
 วิธีการดูแลเห็ด โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ตำาบล 
 คลองด่าน อำาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

•		ชมรมอาหารและเครื่องดื่ม
 ร่วมทำาอาหารเลี้ยงผู้ร่วมทอดกฐินประจำาปี วัด 
 หอมศีล ตำาบลบางพลีน้อย อำาเภอบางบ่อ จังหวัด 
 สมุทรปราการ
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• การแบ่งปันความรู้ภายในองค์กรโดยที่กลุ่มพนักงานที่มีความสนใจในเรื่องใดเรื่อง 
 หนึ่งร่วมกัน มารวมตัวกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยความสมัครใจเพื่อร่วมสร้างความ
 เข้าใจหรือพัฒนาแนวปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ เช่น การอบรมเรื่องการจัดทำา Infographic 
  การถ่ายภาพ เป็นต้น ฯลฯ

• การแบ่งปันความรู้ภายนอกองค์กรโดยพนักงานได้นำาความรู้หรือศักยภาพ ถ่ายทอด 

 ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือสังคม เช่น การถ่ายทอดความรู้การต่อต้านการทุจริต 
 ด้านความเสี่ยง ด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยให้แก่คู่ค้า การสอนชุมชน 
 เรื่องการสร้างอาชีพ เป็นต้น

3)	การบริจาคโลหิต บริษัทฯ ได้ร่วมกับสภากาชาดไทยจัดให้มีการบริจาคโลหิต ปีละ 4 ครั้ง เนื่องจาก
สภากาชาดไทย ในฐานะศูนย์รับบริจาค และให้บริการโลหิต ต้องการโลหิตปริมาณมาก
เนื่องจากในปัจจุบันมีความต้องการโลหิตมากขึ้น อันเนื่องมาจากภัยพิบัติ และอุบัติเหตุ
ต่างๆ กิจกรรมนี้แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานในเรื่องความรับผิดชอบต่อ
สังคมอย่างชัดเจน โดยการส่งเสริมการบริจาคโลหิตของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1)  เพื่อส่งเสริมให้พนักงานในบริษัทและบุคคลทั่วไปได้ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อ 
 เป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วย

2) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทำาความดี เพื่อเพิ่มพูนการมีจิตสาธารณะให้เกิดขึ้นแก่องค์กร

3) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพนักงานของบริษัททั้งในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในปี 
 2561 บริษัทสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย 
 ติดต่อกันเป็นปีที่ 19 มีพนักงาน ผู้บริหาร และคู่ค้าของบริษัทร่วมบริจาคโลหิต 
 จำานวน 403 คน สภากาชาดไทยได้ปริมาณโลหิต รวม 181,350 ซีซี ในครั้งนี้มี 
 ผู้บริหารและพนักงานที่บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องครบตามเกณฑ์และได้รับเข็มที่ 
 ระลึก จากสภากาชาดไทย
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 คนเป็นหัวใจสำาคัญของความสำาเร็จและความยั่งยืนขององค์กร การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมจึงเป็น 
บรรทัดฐานในการปฏิบัติต่อพนักงานเช่นเดียวกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ บริษัทฯ ได้วางแนวทางการพัฒนาพนักงาน
เพื่อให้เป็นคนเก่งในจรรยาบรรณไว้ชัดเจน สรุปได้ดังนี้

• ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการ 
 เรียนรู้อย่างทั่วถึง และสมำาเสมอ

• แต่งตั้ง โยกย้าย และให้รางวัล โดยอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำาเป็นในการปฏิบัติงานของพนักงานตามระดับและลักษณะ
งานอย่างต่อเนื่องผ่านศูนย์การเรียนรู้บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ (Somboon Learning Academy) โดยในปีนี้มี
ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกคิดเป็นร้อยละ 100 ของพนักงานทั้งหมด

 บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดี รักในการแบ่งปันความรู้ จึงทำาให้บริษัทฯ ลดค่าใช้ใน
การฝึกอบรมลง การดำาเนินงานในการพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ โดยสรุปเป็นข้อมูลสำาคัญ ดังนี้

 นอกจากนั้น บริษัทยังคำานึงถึงหลักความเสมอภาคในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยเปิดโอกาสให้พนักงาน
ทุกเพศและทุกระดับได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน

รายละเอียด

เงินลงทุน	(ล้านบาท) 5.4

116

100

18.20

76

เปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่เข้าฝึกอบรม

จำานวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี

จำานวนพนักงานที่ได้ปรับตำาแหน่ง

จำานวนหลักสูตรภายใน

2561

5.6

82

100

18.12

67

2560

7.7

78

100

17.42

79

2559

การฝึกอบรมภายใน

116
หลักสูตร

การฝึกอบรมภายนอก

183
หลักสูตร

4.2				การสร้างคนเก่ง	ตามแนวทางฅนสมบูรณ์
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ระดับพนักงาน จำานวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี

ระดับปฏิบัติการ	หัวหน้างานและหัวหน้าส่วน

18.20

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปและผู้จัดการทั่วไป

ผู้บริหารระดับสูง

รวมชายและหญิง

ผู้จัดการแผนก

2561
ชาย หญิง

18.12

15.41

14.14

16.31

16.49

15.20

18.42

16.03

15.36

2.47

3.03

0.94

1.31

2.71

3.98

1.81

1.63

ชาย หญิง
2560

17.42

14.98

17.28

16.45

14.11

2.44

3.13

0.88

3.31

ชาย หญิง
2559

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ คุณค่า	/	ประโยชน์	/	ผลกระทบเชิงบวก

1)  SBG Innovation
 Sharing Day

2)  พัฒนาทักษะ
 ด้านภาษา

3)  ร่างมาตรฐาน
 คุณวุฒิวิชาชีพ

1) เพื่อให้พนักงานได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ต้นแบบที่ดีใน 
 การปรับปรุ งพัฒนากระบวนการทำางานด้วย 
 เทคโนโลยี

2) เพื่อเรียนรู้ระบบการทำางานที่เป็นระบบ Automation 
 ที่ช่วยในการผลิต

3) เพื่อ ใ ห้ เ กิดการเรียนรู้ เรื่องยานยนต์ ไฟฟ้าและ 
 การพัฒนาระบบสถานีชาร์จไฟฟ้าของบริษัทฯ

1) เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ 
 เพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีและระบบงานทีเ่ป็นสากล

2) เ พื่ อ ใ ห้ ส า ม า ร ถ เ รี ย น รู้ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ วิ ธี ก า ร 
 ปฏิบัติงานในต่างประเทศได้  

3) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการติดต่อส่ือสารธุรกิจ 
 ในระดับสากล

1) เพ่ือถอดองค์ความรู้หลักขององค์กรจากผู้เชี่ยวชาญ 
  ให้เป็นฐานองค์ความรู้ขององค์กร

2) เพื่อใช้ในการวัดศักยภาพของบุคลากรในแต่ละระดับ 
 เทียบกับมาตรฐานวิชาชีพในการพัฒนายกระดับต่อไป 

3) เพื่อจ่ายผลตอบแทนให้สอดคล้องกับศักยภาพของ 
 บุคลากร

1) พัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและความรู้เรื่อง 
 ยานยนต์ ไฟฟ้าให้กับพนักงานเพื่อสร้างโอกาส 
 ทางการแข่งขันรวมทั้งธุรกิจใหม่ในอนาคต

2) สร้างความตระหนักและการรับรู้ ในการเปล่ียน 
 แปลงของเทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดการต่ืนตัวในการ 
 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

3) มีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทำาให้ เ กิดองค์  
 ความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนาองค์กรต่อไป

1) สามารถติดต่อสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ ส่งผลให้ 
 เกิดการเรียนรู้เทคโนโลยีจากต่างประเทศรวมทั้ง 
 ความสามารถในการติดต่อเชิงธุรกิจ

1) บุคลากรมีศักยภาพพร้อมในการรองรับการเติบโต 
 ขององค์กรในอนาคต

2) บุคลากรเกิดขวัญกำาลังใจในการทำางานและมองเห็น 
 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

3) องค์กรมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มี 
 คุณภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 จากการปรับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร เพื่อการเติบโตของบริษัทฯ ทั้งด้านธุรกิจมากขึ้น ผ่านการสร้าง
โอกาสการลงทุน ขณะเดียวกันการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี เป็นการท้าทายความ
สามารถที่จะบรรลุความคาดหวังและเป้าหมายดังกล่าว ดังนั้น การเสริมสร้างความแข็งแกร่งภายในองค์กรจึง
เป็นกลยุทธ์สำาคัญที่จะต้องขับเคลื่อนให้สอดรับกับเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่กันไปด้วย

 บริษัทฯ จึงมีแนวคิดองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) มาใช้พัฒนาและยกระดับ
ประสิทธิภาพให้กับพนักงาน โดยมีหลักสูตรที่สำาคัญในปีที่ผ่านมา ดังนี้
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ คุณค่า	/	ประโยชน์	/	ผลกระทบเชิงบวก

4)  พัฒนาความรู้
 ทักษะทางด้าน
 อุตสาหกรรม 4.0

5)  Key Man
 (ระดับปฏิบัติการ)

6)  Re-Train
 (ระดับปฏิบัติการ)

8)  เปิดโอกาสทางการ
 ศึกษาดูงานให้กับ
 สถาบันการศึกษา
 ภายนอก

7)  โรงเรียนในโรงงาน

9)  นักบริหารการ
 เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
 ของสำานักงาน กพร.

1) เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะของบุคลากรทางด้าน 
 เทคโนโลยี 4.0

2) เพื่อลดต้นทุนในการประกอบติดต้ังการบำารุงรักษา 
 ระบบ Automation
3) เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตภายในองค์กรให้เป็น 
 ระบบ Automation

1) ยกระดับบุคลากรในกระบวนการ Forging Machin- 
 ing และ Heat Treatment ให้สามารถพัฒนา 
 เทคโนโลยีได้เอง
2) สร้าง Process Know-How จาก Process  Map- 
 ping Competency Gap และพัฒนาหลักสูตรของ 
 แต่ละกระบวนการ

1) พัฒนาบุคลากรในสายการผลิตปัจจุบันด้วยการ 
 ทบทวนความรู้และหลักการ (Total Productive  
 Maintenance: TPM)

1) เพื่อเปิดโอกาสทางการเรียนรู้การบริหารจัดการใน 
 ภาคอุตสาหกรรม
2) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการ 
 และสถาบันอุดมศึกษาภายนอกอันจะนำาไปสู่ความ 
 ร่วมมือในอนาคต

1) เตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้านการพัฒนาอาชีพ 
 (Career Development) พร้อมเสริมทักษะและประสบ- 
 การณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำางาน
2) เพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านวิชาการวิชาชีพและการ 
 พัฒนาตนเองแก่นักศึกษาในรูปแบบที่มีคุณค่าเหนือ 
 กว่าการฝึกงาน
3) เปิดโอกาสให้สถานประกอบการทั้งภาคเอกชนและภาค 
 การศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
4) ให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที ่
 ทันสมัยได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของ 
 ตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น

5) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการ 
 และสถาบันอุดมศึกษาผ่านนักศึกษาสหกิจศึกษาและ 
 คณาจารย์นิเทศ อันจะนำาไปสู่ความร่วมมือในอนาคต

1) เพื่อสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่าง บริษัทฯ และหน่วย
 งานภาครัฐ ทำาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

2) เพื่อสร้างเครือข่ายกับบุคลากรของภาครัฐกับบริษัทฯ

3) องค์กรได้รับแนวคิดการบริหารจัดการจากบุคคลภาย
 นอก

1) พัฒนากระบวนการผลิตให้ทันสมัยตอบสนองความ 
 ต้องการของลูกค้าทางด้าน QCDEM

1) บริษัทมีบุคลากรท่ีมีความพร้อมรับการขยายธุรกิจ 
 ใหม่ในต่างประเทศ

1) ปรับปรุงประสิทธิภาพในสายการผลิต ลดการสูญ 
 เสีย

1) ทำาให้เกิดความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ 
 สถาบันการศึกษาภายนอก
2) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการส่งเสริมการศึกษา

1) ทำาให้เกิดความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ 
 สถาบันการศึกษา
2) สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีด้านการส่งเสริมการศึกษาและ 
 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
3) ลดการจ้างพนักงานประจำาภาคการศึกษาได้มี 
 ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพราะว่ามี 
 แรงงานนักศึกษาทำางานเสริมตลอดปี ซึ ่งเป็นผู้ม ี
 ความกระตือรือร้นและความรู้ในระดับหนึ่ง
4) เจ้าหน้าที่หรือพนักงานประจำาในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตมี 
 เวลามากขึ้นที่จะปฏิบัติงานในหน้าท่ีสำาคัญมากกว่า 
 และสามารถถ่ายทอดทักษะประสบการณ์ให้นักศึกษา 
 ด้วย
5) เป็นอีกวิธีหน่ึงในการช่วยคัดเลือกบัณฑิตเข้าเป็น 
 พนักงานประจำาในอนาคตโดยไม่จำาเป็นต้องมีการ 
 ทดลองปฏิบัติงาน ก่อนส่งผลให้องค์กรผู้ใช้บัณฑิตมี 
 ต้นทุนในการคัดเลือกพนักงานประจำาลดลง

1) ทำาให้เกิดความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ 
 สำานักงาน กพร.
2) เพื่อสร้างเครือข่ายกับบุคลากรของภาครัฐกับ 
 บริษัทฯ
3) องค์กรได้รับแนวคิดการบริหารจัดการจากบุคคล 
 ภายนอก
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การจัดทำาแผนพัฒนา
บุคลากรสืบทอดตำาแหน่ง

การพัฒนาพนักงานด้วย
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่

 บริษัท ยังเน้นและปลูกฝังให้พนักงานคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มี Clinic ให้คำา
ปรึกษาในด้าน QCC Suggestion และ Kaizen อีกทั้งยังมีเว็บไซต์ KM (Knowledge Management)
เพื่อเป็นแหล่งในการค้นหาความรู้ทั้งภายในและภายนอกบริษัท และที่สำาคัญในการที่บริษัทได้ส่งพนักงานออก
ไปอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอกเพื่อนำาความรู้ที่ได้กลับมาประยุกต์ใช้ภายในบริษัทต่อไปและบริษัทฯ 
ยังได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านรางวัลในการพัฒนาและคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ในการทำางาน คือ การให้รางวัล 
เพื่อเป็นแรงจูงใจในการดำาเนินกิจกรรม QCC Suggestion และ Kaizen และมีการจัดประกวด ผู้ที่ชนะจะ
ได้รับเงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรจากผู้บริหารและเรื่องที่ชนะการประกวดจะได้รับคัดเลือกเพื่อเป็น ตัวแทน
ของบริษัทเข้าประกวดในเวทีต่าง ๆ ในระดับประเทศ ซึ่งในปี 2561 ได้รับรางวัล ดังนี้

•  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (Silver Award) Kubota Kaizen: KUBOTA (SBM3)
•  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 QCC Activity: HONDA (SBM3)
•  รางวัลชนะเลิศ Group E: THCC QCC: HINO (SFT)
•  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (Silver Award) Gemba Kaizen: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
 (SBM1, SBM3)

 ประเด็นการเกษียณของบุคลากรระดับบริหารพร้อมกันในช่วงปี 2560-2562 รวม 5 ตำาแหน่ง คิดเป็น ร้อยละ 12.5 
ของตำาแหน่งบริหารระดับสูง บริษัทฯ จึงได้จัดทำาแผนพัฒนาบุคลากรที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกสืบทอดตำาแหน่งบริหาร 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามหน้าที่รับผิดชอบและต่อเนื่อง

 ในปีที่ผ่านมา มีผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ทั้งด้าน Hard skill และ Soft skill และได้เติบโตเป็นผู้บริหารระดับสูง ทดแทนตำาแหน่งตาม

แผนที่กำาหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงเตรียมความพร้อมบุคลากรให้เติบโตจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดความต่อ

เนื่องในระดับตำาแหน่งต่าง ๆ ซึ่งการคัดเลือกจะใช้วิธีประเมินคุณลักษณะความเป็นผู้นำาของบริษัทฯ เพื่อให้ได้
ผู้นำาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับแนวทางใหม่ในการดำาเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น

 นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานที่จะเกษียณอายุ ผ่านโครงการ “ร้อยดวงใจ
ผ่านสายใยฅนสมบูรณ์” เพื่อให้ความรู้ต่าง ๆ เช่น การรักษาสุขภาพร่างกาย การวางแผนและบริหารการเงิน 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ การเสียภาษีเงินได้ประเภทต่าง ๆ เป็นต้น

โครงการ จำานวนโครงการ

Suggestion	&	Kaizen 2,557

205

ลดต้นทุน	(บาท)

2,576,764

7,862,299.51QCC	Project
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 นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้พัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลแบบออนไลน์ขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทุกคน สามารถจัดเก็บ เข้าถึงและรับทราบตัวชี้วัดตั้งแต่ระดับองค์กร สายงาน หน่วยงาน และรายบุคคลได้
อย่างทั่วถึง ซึ่งจะนำาไปสู่การประเมินผลในภาพรวมที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยการประเมินผลด้านพฤติกรรม
และการมีส่วนร่วมในนโยบายหรือกิจกรรมของบริษัทฯ ได้ถูกนำามารวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานระบบ
ใหม่นี้ด้วยซึ่งคาดว่าระบบจะนำามาให้พนักงานใช้ได้ภายในปี 2562

 บริษัทฯ มีแผนงานที่จะส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาผ่านระบบการ
สนทนา (Dialogue and Feedback) มากขึ้นเพื่อให้ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินมีความเข้าใจที่ตรงกัน รวม
ถึงเป็นช่องทางในการสอนงาน (Coaching) ให้เกิดประสิทธิผลของงานที่ดีขึ้นพร้อมกับได้รับแผนพัฒนาราย
บุคคล (Individual Development Plan) ในการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะ ตามสายอาชีพ 
(Career Development Roadmap) ในปี 2562 ต่อไป

 ในปี 2561 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ทำาหน้าที่กำาหนดเป้าหมายกำากับดูแลเสนอแนวปฏิบัติและติดตาม
ให้การประเมินผลการดำาเนินงานทุกระดับของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเกิดการมีส่วนร่วมของ
ทุกหน่วยงาน อีกทั้งได้ทำาการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานอย่างเป็น
ธรรมและสอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มบริษัทฯ โดยนำาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) จากเป้าหมายของ
องค์กรกระจายลงสู่ระดับสายงานหน่วยงานและระดับบุคคล เพื่อให้การทำางานสอดคล้อง (Alignment) และ
ไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายและทิศทางขององค์กร ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ภารกิจของบริษัทฯ สำาเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำาหนดไว้

 บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมพนักงานผ่านโครงการที่เน้นการสื่อสารและพัฒนาร่วมกับพนักงานผ่านกิจกรรม “มุ่งสู่
สิ่งท่ีดีกว่า” เพื่อสร้างพฤติกรรมของพนักงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร โดยในปี 2561 กิจกรรมสื่อสาร
ภายใต้ปรัชญาฯ 3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล มีพนักงานตั้งแต่ระดับพนักงานถึงหัวหน้าส่วนเข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 
100 ของพนักงานทั้งหมด

•	ระดับองค์กร •	ระดับหน่วยงาน •	ระดับบุคคล

•	เป้าหมายองค์กร
•	กลยุทธ์องค์กร

•	เป้าหมายหน่วยงาน
•	กลยุทธ์หน่วยงาน

•	เป้าหมายบุคคล
•	กลยุทธ์บุคคล
•	พฤติกรรมตาม
	 วัฒนธรรมองค์กร

4.3				การประเมินผลการปฏิบัติงาน
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แผนแม่บทฅนสมบูรณ์
5.1		 การกำากับดูแลกิจการ	และการดำาเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
5.2		 การต่อต้านการทุจริต
5.3		 การดำาเนินการด้านภาษี
5.4		 การบริหารความเสี่ยง
5.5		 การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
5.6		 ความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
5.7		 การสร้างความผูกพัน	และการพัฒนาร่วมกับลูกค้า
5.8		 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
5.9		 การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน
5.10	 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน
5.11	 นวัตกรรมในกระบวนการผลิตเพื่อความยั่งยืน
5.12		 การสร้างคุณค่าร่วมสู่ธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตร

ธุรกิจสมบูรณ์5
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ธุรกิจสมบูรณ์	
สร้างมูลค่าตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

OUR	APPROACH
“	กลุ่มสมบูรณ์มุ่งหวังที่จะสร้างมูลค่าบนพื้นฐานทางธุรกิจ	
	 และหลักธรรมาภิบาลและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจด้วยนวัตกรรม	
	 พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	และปลอดภัย	
	 แก่ผู้บริโภคโดยคำานึงถึงคุณภาพ	ความคุ้มค่าและผลกระทบ	
	 จากกระบวนการทางธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้มีส่วน	
	 ได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ	(Supply	Chain	Value)	อีกทั้ง	
	 ส่งเสริมการจัดการธุรกิจโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ	
	 พอเพียง”

	 บริษัทฯ	ตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการดำาเนินธุรกิจต่าง	ๆ		
	 ต้องมาจากพื้นฐานหลักความต้องการและความคาดหวัง	
	 ของผู้มีส่วนได้เสีย	ที่ต้องการเห็นองค์กรแสดงออกถึงความ	
	 รับผิดชอบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	จึง	
	 ได้ประกาศนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน	2561	เพื่อเป็นกรอบ	
	 แนวทางในการดำาเนินงานโดยยึดหลักการดำาเนินงานที่โปร่งใส	
	 ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	มีความรับผิดชอบต่อ	
	 เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม	และคำานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วน	
	 เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมไม่เพียงเพื่อสร้างผลตอบแทน	
	 ด้านการลงทุนในระยะยาวเท่านั้น	แต่เพื่อสร้างความมั่นคง	
	 ให้กับธุรกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ตัน

ล้านบาท			
มูลค่าโดยรวม	
ในการพัฒนา	
คณุภาพชวีติพนักงาน

21 8,185.19
ตัน	
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่ลดได้จากโครงการ	
อนุรักษ์พลังงาน

โครงการ		
พัฒนาคู่ค้า	
เพื่อความยั่งยืน

4
ความพึงพอใจ	
ลูกค้าโดยรวม

88%
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5.1				การกำากับดูแลกิจการ		
	 	และการดำาเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

 การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการสร้างผลประกอบการที่ดีของกิจการ การปรับสภาพธุรกิจให้เหมาะ
สมกับการเปลี่ยนแปลงและการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียนั้น นับเป็นความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ใช้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate Governance 
Code ในการกำากับดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับบริษัท ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

 นโยบายการกำากับกิจการที่ดีของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้
เติบโตอย่างยั่งยืนเป็นองค์กรโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลที่แท้จริง มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวม พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม ส่งเสริมความรู้ และคุณภาพชีวิตพร้อมกับ
การพัฒนาสภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เพื่อมุ่งสู่ประสิทธิผลความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านแนวทางการรายงาน
ความยั่งยืน ตามกรอบการจัดทำารายงาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มี “นโยบายการกำากับดูแลกิจการ” เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลขององค์กร โดย
มุ่งเน้นการดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต บนพื้นฐาน จริยธรรมทาง
ธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน และใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในกลุ่ม
สมบูรณ์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งจะนำาไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

บริษัทฯ ได้รับรางวัล “เกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน” 
(Sustainability Awards of Honor) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่ง
เป็นรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (Best 
Sustainability Awards) ติดต่อกัน 3 ปีขึ้นไป

บริษัทฯ ได้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และมีผล
คะแนนประเมินความยั่งยืน 83 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มที่อยู่ที่ 56 คะแนน 

บริษัทฯ ได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม Best Investor 
Relation Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ ESG 100 หรือหลักทรัพย์จดทะเบียน
ที่มีการดำาเนินงานโดดเด่นด้านอีเอสจี (Environmental, Social  
and Governance: ESG) เป็นปีที่ 3

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

การยอมรับจากภายนอก

1

2

3

4
1          2        3

4
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 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการกำากับดูแลธุรกิจในระดับนโยบาย โดยทบทวนและอนุมัติ ทิศทางหรือเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารนำาไปกำาหนดกลยุทธ์และแผนงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการสร้าง 
คุณค่าเพิ่มกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ตลอดจนติดตามและรายงานผลตามความถี่ที่กำาหนดไว้

โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ

บทบาทหน้าที่ของผู้นำาในการกำากับดูแลกิจการและการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
Nomination	and	Compensation

Committee

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล(1)
Audit	&	Corporate	Governance

Committee

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Internal	Audit

คณะกรรมการบริษัทฯ
Board	of	Director

คณะกรรมการบริหาร
Executive	Board

กรรมการผู้อำานวยการ
President

ระดับผู้บริหาร	 บทบาท/ประเด็นที่ให้ความสำาคัญ	 ความถี่

คณะกรรมการบริษัทฯ • ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (ExBod) คณะกรรมการบริษัทฯ
Board of Director

กรรมการผู้อำานวยการ • ประชุม ExCom  • รายสัปดาห์ รายเดือน 
รองกรรมการ,  • ติดตามแผนกลยุทธ์ • รายไตรมาส
ผู้อำานวยการ Executive Committee • ประชุม TOP Management  • รายไตรมาส
(President, MD, EVP, VP)  Communication Activity (TCA)
 • ประชุม Sustainability  • รายไตรมาส
  Development Committee (SDC)

ผู้จัดการทั่วไป-ผู้จัดการแผนก • ประชุมคณะทำางาน SD • รายเดือน 
GM, AGM, Mgr • ประชุมจับเข่าผู้บริหาร • รายสัปดาห์ รายเดือน
 • การจัดทำารายงานความยั่งยืน • รายปี

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ทำาหน้าที่กำากับดูแลด้าน 
ธรรมาภิบาล จริยธรรมธุรกิจ (CG) ได้แก่ การแต่งตั้งคณะทำางานสนับสนุนการกำากับกิจการและจริยธรรมธุรกิจกับ
ดูแลกิจการ (CG) เพื่อจัดทำาและทบทวน CG Policy และ Code of Conduct ตลอดจนติดตามผลการดำาเนินงาน
ของคณะทำางาน CG ปีละ 1 ครั้ง 

 ขณะที่คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนมีหน้าที่กำากับดูแลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(CSR & SD) แต่งตั้งคณะทำางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR & SD) เพื่อจัดทำาและ
ทบทวน Policy และ SD Roadmap รวมทั้งติดตามผลการดำาเนินงานของคณะทำางาน CSR & SD ปีละ 4 ครั้ง

การกำากับดูแลด้านธรรมาภิบาลและด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	
และการพัฒนาที่ยั่งยืน
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คณะกรรมการบริษัทฯ
Board	of	Director

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
Audit	&	Corporate	Governance

Committee

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
Nomination	&	Compensation	

Committee

CG
คณะทำางาน

สนับสนุนกำากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

CSR	&	SD	คณะทำางาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	

และการพัฒนาที่ยั่งยืน

Code	of	
Conduct

CSR	&	SD
Policy

CG		
Policy

SD	
Roadmap

 บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลจากโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Reporting: 
(CGR)) ให้เป็น 1 ใน 142 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ประจำา
ปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ติดต่อกันเป็นปีที่ 11 โดยมีคะแนนทุกรายหมวดอยู่ใน
เกณฑ์ “ดีเลิศ” และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทำาการสำารวจทั้งหมด 657 บริษัท ทั้งภาพรวมและราย
หมวด พบว่า ได้รับการประเมินสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทำาการสำารวจทั้งหมดในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ใส่
ตารางผลการประเมินจากลิงก์

ผลการประเมินระดับการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย

ระดับคะแนน 90-100 = ดีเลิศ 80-89 = ดีมาก 70-79 = ดี 60-69 = ดีพอใช้ 50-59 = ผ่าน

หมวด	 ตราสัญลักษณ์	 2561	 2560	 2559	 2558

สิทธิของผู้ถือหุ้น  100 100 100 100

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  99 99 99 99

การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  94 94 94 96

การเปิดเผยข้อมูลและโปร่งใส  97 97 097 98

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  92 90 90 91

ภาพรวม  95 94 94 95
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 บริษัทฯ กำาหนดให้มีช่องทางการรายงานหรือรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับผล 
กระทบจากการดำาเนินธุรกิจ หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ หรือกระทำาผิดกฎหมาย ไว้ดังนี้

กระบวนการแจ้งเบาะแส

1) เว็บไซต์ของบริษัท
2) Web Portal
3) คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึง  
 ปฏิบัติในการทำางาน
4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี   
 (แบบ 56-1)
5) รายงานประจำาปี (แบบ 56-2)

รายงานกรรมการอิสระ / กรรมการ 
ตรวจสอบรับทราบผลการดำาเนินการ 
ภายใน 7 วัน

แหล่งที่มาของการแจ้งเบาะแส

ร้องเรียนผ่านกรรมการอิสระ
/กรรมการตรวจสอบโดยตรง

ผ่านอีเมลที่แจ้งไว้
แจ้งคณะกรรมการบริษัทฯ	

รับทราบ
ในการประชุมครั้งถัดไป

ส่งเรื่องให้กรรมการ	
		ผู้อำานวยการ

รับเรื่องไปดำาเนินการ

 บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การประกอบธุรกิจโดยการยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ประกอบกับการ
มีระบบบริหารจัดการ และการกำากับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยสำาคัญที่ส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความสำาเร็จอย่างยั่งยืน
และสามารถดำารงความเป็นผู้นำาในธุรกิจได้ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับขององค์กรมีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริหารจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างบรรทัดฐานและวัฒนธรรมการ
เคารพและปฏิบัติตามจรรยาบรรณในองค์กรด้วยการกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณด้วยความเต็มใจ รวมทั้งตอบสนองต่อประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมด้วย 
 ภายหลังได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC-Thai-
land’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เมื่อปี 2559 บริษัทฯ ยังคง
ดำาเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำางานที่สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของกลุ่มบริษัทฯ 
และเตรียมพร้อมสำาหรับการทวนสอบการรับรองของ CAC อีกครั้งในปี 2562 นโยบายการต่อต้านการทุจริต

5.2				การต่อต้านการทุจริต
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 เป็นการแสดงเจตจำานงของบริษัทฯ ที่จะไม่ข้องเกี่ยวกับการทุจริตและ
คอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นการดำาเนินธุรกิจ
กับภาครัฐหรือเอกชน รวมทั้งห้ามบุคลากรทุกคนตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้
บริหารและพนักงานไม่ให้เรียกร้องดำาเนินการหรือยอมรับการทุจริตและ
คอร์รัปชันเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก หลัก
ปฏิบัติที่กำาหนดไว้ในนโยบายการต่อต้านการทุจริตครอบคลุมประเด็น
สำาคัญดังนี้
 • ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มสมบูรณ์ยอมรับ 
  การทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • ครอบคลุมถึงพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งใน 
  ประเทศและต่างประเทศ และจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงาน 
  ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตเป็นประจำาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 

นโยบายการต่อต้านการทุจริต

 บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมด้านภาษีกับรัฐบาลและกรมสรรพากรและมีความมุ่งมั่นในการดำาเนิน
ธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีการดำาเนินการด้านภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
ตรงตามเวลาที่กำาหนด โดยในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวม 8,307 ล้านบาท และได้จ่ายภาษีให้รัฐบาล เป็นจำานวน
เงิน(1) 91.8 ล้านบาท
(1) ข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัท บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในประเทศไทยจากรายงานประจำาปี

5.3				การดำาเนินการด้านภาษี

 ในปี 2561 ได้ขยายแนวร่วมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไปยัง
พันธมิตรทางการค้าเพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมประกาศ
เจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้า
รับการรับรองระบบกับ CAC ทำาให้มั่นใจได้ว่า กระบวนการ Supply 
Chain มีความโปร่งใสอย่างแท้จริงนำาไปสู่การเป็น "องค์กรที่โปร่งใส" 
และมีคุณภาพสามารถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ โดยมีกระบวนการ 
ดังนี้
 1) จัดอบรมเพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมประกาศ 
  เจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
 2) ส่งบุคลากรของบริษัทเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการต่อต้านการ 
  ทุจริต เพื่อขอรับรองระบบกับ CAC

3ราย
ได้รับการรับรองจาก	CAC

36ราย
คู่ค้าเข้าร่วมการอบรม
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 บริษัทฯ ตระหนักว่า การบริหารความเสี่ยง เป็นองค์ประกอบสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการ ที่จะทำาให้องค์กร
บรรลุเป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่กำาหนดไว้ ส่งผลให้การดำาเนินงานมีประสิทธิภาพ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะ
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าองค์กรด้วยการสร้างยอดขายให้เป็น 2 เท่า
ของปี 2560 ภายในปี 2565 การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่บริษัทฯ ให้ความสำาคัญเพื่อให้มั่นใจว่า 
การลงทุนจะสร้างมูลค่าให้แก่องค์กรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

• บ่งชี้ ประเมินความเสี่ยงระดับสายงาน กำาหนดแผนงาน
 และผู้รับผิดชอบ 
• นำานโยบายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
 จัดการไปปฏิบัติ
• ติดตาม และรายงานผลการจัดการความเสี่ยงระดับปฏิบัติ 
 การนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ
 หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ
• ประชุมทบทวนผลการดำาเนินงาน และมาตรการจัดการความ 
 เสี่ยง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ความถี่ ทุก 2 เดือน

หน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ

• กำาหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Corporate Risk)
• จัดให้มีกระบวนการ จัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร
 อย่างเป็นระบบ
• แต่งตั้ง และกำากับดูแลคณะทำางานบริหารความเสี่ยงระดับ
 สายงาน
• หน้าที่ของคณะทำางานบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน
• ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรที่จำาเป็นต่อการบริหาร
 ความเสี่ยงองค์กร
• ประชุมทบทวนผลการดำาเนินงาน และมาตรการจัดการ
 ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความถี่ ทุก 2 เดือน

คณะทำางานบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ
Enterprise	Risk	Management	Committee

ระดับจัดการ	(MD,	VP)

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

คณะทำางานบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน
Functional	Risk	Management	Working	Team

ระดับปฏิบัติการ	GM	โรงงาน

ปัจจัยความเสี่ยง
 การดำาเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับสถานะการณ์ต่างๆ มากมายทั้งภายในและภายนอกที่อาจส่งผลต่อการบรรลุ 
เป้าหมายขององค์กร บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ จึงมีการนำาและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงตามแนวปฏิบัติมาตรฐานสากล 
COSO - Enterprise Risk Management - Integrated Framework -2004 ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร เพื่อที่จะ
ป้องกันและลด ความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบกับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้การบริหารจัดการความ
เสี่ยงดังกล่าวมีทิศทางท่ีชัดเจน สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ ภายใต้กรอบการกำากับดูแลกิจการที่ดี ในรอบ 
2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จำาแนกประเภทการจัดการความเสี่ยงที่เป็นประเด็นสำาคัญไว้ ดังนี้

5.4				การบริหารความเสี่ยง
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 ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกได้ตระหนักถึงปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทำาให้การเปลี่ยนแปลง
ในส่วนของการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มีแนวโน้มมุ่งสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำาหนักเบา และวัสดุใหม่ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป 
นอกจากนี้อุตสาหกรรมรถยนต์ในหลายภูมิภาคได้เริ่มมีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น สำาหรับประเทศไทย
ทางรัฐบาลได้มีการอนุมัติแผนสนับสนุนการลงทุนในด้านอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ไฟฟ้า และอุตสาหกรรม
ผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมรถยนต์ในอนาคตของประเทศ ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเหล่านี้ถือเป็นความเสี่ยงที่อาจส่งกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและสร้างราย
ได้ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้  บริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนงานศึกษาวิจัยและการพัฒนา
วัสดุน้ำาหนักเบา รวมถึงส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าผ่านการลงมือทำาจริงใน
โครงการศึกษายานยนต์ไฟฟ้าเพื่อเตรียมความพร้อมและเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าและบริการ โดยมุ่งเน้นนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภัย และการประหยัดพลังงาน
 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำาคัญอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบรับการเข้ามาของ
ระบบอัตโนมัติ(Automation System) เช่น เครื่องจักรอัตโนมัติ และเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติ เข้ามาใช้ใน
กระบวนการผลิต โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ การสัมมนา การไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ และทดลองนำามาใช้
ในพื้นที่จริง เพื่อสนับสนุนนโยบาย SBG 4.0 นโยบายลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมถึงลดของ
เสีย เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งขันด้านราคาสินค้าและบริการ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

1)	ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์	(Strategic	Risk)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพตลอดกระบวนการ เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ดี 
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้สูงสุด โดยมีการเฝ้าระวังความเสี่ยงจากความเสียหายของผลิตภัณฑ์ 
ความเสี่ยงจากกำาลังการผลิตไม่เพียงพอในอนาคต  รวมถึงความเสี่ยงปัญหาจาก Supplier  ซึ่งความเสี่ยงเหล่า
นี้อาจทำาให้ไม่สามารถผลิตและส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ทันเวลา เป็นต้น ดังนั้นบริษัทฯ ได้จัดทำาแผนบริหารความ
เสี่ยงในด้านการผลิต อาทิเช่น การจัดทำาแผนสำารองกรณีฉุกเฉิน การยกระดับการบริหารจัดการด้านคุณภาพ
ผ่าน Front line control การผลิตแบบมุ่งเน้นขจัดความสูญเปล่า(Toyota Production System:TPS) 
การป้องกันความผิดพลาดจากการตรวจสอบด้วยหลัก Pokayoke และ Quality Gate การวิเคราะห์ความ
ต้องการล่วงหน้าของลูกค้าพร้อมศึกษาและเตรียมแผนสำารองสำาหรับกำาลังการผลิตให้เพียงพอ  การจัดทำาแผน
บำารุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันและแผนพยากรณ์พร้อมทั้งสำารองอะไหล่ที่สำาคัญให้พร้อม เป็นต้น นอกจากนี้
บริษัทได้ขอการรับรองมาตรฐานสากลตามเวอร์ชั่นใหม่ของระบบการจัดการคุณภาพหรือ IATF16949:2016 
เรียบร้อยแล้วเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพตลอดกระบวนการ โดยมีระบบติดตามตรวจสอบภายในเชิง
ป้องกันอย่างเข้มงวด ตั้งแต่คุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนส่งมอบผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า มีการกำาหนดเป้า
หมายงานเสียหรือ Zero Claim ชัดเจน มีการส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานทุกคนมีจิตสำานึกด้านคุณภาพ 
มีตัวแทนฝ่ายผู้บริหาร (Quality Management Representative) เพื่อควบคุมและกำากับให้ปฏิบัติตาม
ระบบ จึงทำาให้มั่นใจว่าทุกกระบวนการ กิจกรรม และขั้นตอนในการดำาเนินงาน การกำากับดูแลด้านคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

2)	ความเสี่ยงจากการปฏิบัติการ	(Operation	Risks)
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4)	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	(Compliance	Risks)
 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการประกอบธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์มามากกว่า 55 ปี โดยที่ผ่านมามีลูกค้าทั้งในและต่าง
ประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทได้ดำาเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อให้เกิดความสอดคล้องด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบของลูกค้าในแต่ละประเทศ เช่น กฎหมายด้านการขนส่ง กฎหมายเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ต้องปลอดสาร
ต้องห้าม รวมถึงผู้บริโภคร้องเรียนด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญต่อการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบด้านธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพของสินค้าและบริหารตลอดกระบวนการ 
จึงมีการเฝ้าระวังความเสี่ยงสำาคัญเช่น การร้องเรียนจาการส่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพรวมถึงสินค้า
ชำารุดเสียหายระหว่างการขนส่งไปยังลูกค้า ดังนั้นบริษัทฯ ได้จัดให้มีทีมผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย เพื่อศึกษาข้อ
จำากัดของกฎหมายต่างๆ  ประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณ์  มีการติดตาม และวิเคราะห์ผลกระทบ รวม
ถึงอุปสรรคต่อการขยายตัวขององค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ  มีการจัดทำาประกันภัยความรับผิดจาก
ผลิตภัณฑ์ (Product Liability Insurance) เป็นต้น
 สำาหรับประเด็นด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับการดูแลคุณภาพ
ชีวิตพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อ รวมถึงได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับด้านผลกระ
ทบต่ออาชีอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม จึงได้กำาหนดนโยบาย ตัวชี้วัด แผนงานประจำาปี และผู้รับ
ผิดชอบ กล่าวคือ ในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้บริหารได้ประกาศนโยบาย “สถานประกอบกิจการ
ต้นแบบดีเด่นด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย” โดยมีเป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ มีการจัดทำากลยุทธ์ลดและ
ป้องกันอุบัติเหตุตามแนวทาง 3 E( Engineering, Education, Engineering) โดยได้ดำาเนินก ิจกรรมใน
รอบปีที่ผ่านมา อาทิ เช่น Near Miss Accident Report, View Point, กิจกรรมค้นหาและขจัดอันตราย 
(Completely Check Completely Find out), การสำารวจความปลอดภัยโดยฝ่ายบริหาร(Safety Shop 
Floor Management,  กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย(Safety Culture), กิจกรรมยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัยเครื่องจักร( Machine Safety),  กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย(Safety Week), 
กิจกรรม 5S/ข้อเสนอแนะ/ไคเซน  เป็นต้น สำาหรับการดูแลสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ขอการรับรองมาตรฐานสากล
ตามเวอร์ชั่นใหม่ของระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม(ISO14001:2015) เรียบร้อยแล้วเมื่อปี 2560 โดยมี
การฝึกอบรม ประเมินความเสี่ยงลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ จัดทำาโครงการกิจกรรม
ต่างๆ อาทิเช่น มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม(อากาศ น้ำาเสีย) ทั้งภายในโรงงานและชุมชน มีโครงการลดการ
ใช้พลังงานและของเสียต่างๆ มีการปรับปรุง หรือนำาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
เข้ามาติดตั้งในโรงงาน การควบคุมการดำาเนินงาน(Operation Control) มีการตรวจติตตามภายในเป็นระยะ 
มีการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร เป็นต้น

 ถึงแม้ในปี 2561 อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมเครื่องจักกลการเกษตรจะมีแนวโน้มที่เติบโตดีขึ้น 
แต่บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ยังคงให้ความสำาคัญในการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน โดยได้ดำาเนินธุรกิจภาย
ใต้นโยบายทางการเงินอย่างระมัดระวัง ทั้งในส่วนอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และการบริหารควบคุมความผันผวน
จากอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อให้บริษัทดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งสามารถลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตใน
อนาคตโดยยังคงความสามารถในการจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561  บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ 
มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.3 เท่า ซึ่งลดลงต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และในส่วนของการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนนั้น บริษัทได้มีการทำาสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract)เพื่อ
ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการนำาเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์จากต่างประเทศ และสำาหรับในส่วนของวัตถุดิบที่
นำาเข้าจากต่างประเทศนั้น ด้วยส่วนใหญ่แล้วบริษัทฯ สามารถดำาเนินการปรับราคาสินค้า ตามการเปลี่ยนแปลง
ของราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยนได้ ซึ่งจะเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำาหนดไว้

3)	ความเสี่ยงด้านการเงิน	(Financial	Risk)
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 บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมายแรงงาน และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องเป็นบรรทัดฐานในการดูแลพนักงานบนพื้นฐานของความเสมอภาค
เท่าเทียม เป็นธรรมและเคารพในความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ของพนักงานทุกคน บริษัทฯ ได้จัดทำาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางานซึ่ง
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบความสอดคล้องของกฎหมายแรงงาน
แล้ว เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อพนักงานและมีการทบทวนและปรับปรุงให้ทัน
สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบอย่างสมำาเสมอด้วย

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

 บริษัทมีความเชื่อว่า “ความสำาเร็จขององค์กรเริ่มต้นที่ความสุขของพนักงาน” 
บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำางานให้เป็นพื้นที่แห่งความสุข
เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของพนักงาน ในปี 2561 บริษัทได้ดำาเนินโครงการ
ตามแนวทาง Quality of Work Life (QWL) และกิจกรรมในการดูแลพนักงาน
ด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมบรรยากาศการ
ทำางานและจัดสิ่งอำานวยความสะดวกต่อพนักงานในด้านต่างๆ มีการปรับปรุงโรง
อาหาร การปรับปรุงทางเดินเพื่อพนักงานผู้พิการ ซุ้มพักผ่อน ลานกีฬา เป็นต้น 
โดยใช้งบลงทุนกว่า 21 ล้านบาท

สวัสดิการพนักงาน	เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ในการทำางาน

 ด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของทุกองค์กร ดังนั้น 
การดูแลรักษาพนักงานที่มีศักยภาพและคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความ
สำาคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ตลาดแรงงานมีการแข่งขันสูงและส่งผลให้
เกิดอัตราการย้ายงานสูงขึ้นด้วยเช่นกัน บริษัทจึงได้จัดให้มีการประเมินความพึง
พอใจ และทัศนคติของพนักงานภายใต้โครงการ “We care โดยมีวัตถุประสงค์
ดังนี้
1) ความมั่นคงของบริษัทฯ
2) ผลตอบแทนและสวัสดิการ
3) การสนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ
4) สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำางาน
5) การสื่อสารหน่วยงานภายในองค์กร

การสร้างความผูกพันกับพนักงาน

อัตราการลาออก	
ของพนักงานลดลง

8%

5.5		 การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
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สวัสดิการและกิจกรรมสร้างความผูกพันแก่พนักงานและครอบครัวพนักงาน

ด้านการเงินและ
สิ่งอำานวยคะวามสะดวก

• เครื่องแบบพนักงาน
• รถรับ-ส่ง
• เงินช่วยเหลือค่าอาหาร
 กลางวัน  ค่าที่พัก  
 ค่าโทรศัพท์มือถือ 
 ค่าเดินทาง
• ทุนการศึกษาพนักงาน  
 และบุตรพนักงาน
 (โครงการทุนการศึกษา 
 เพื่อลูกพ่อ)

ด้านจิตใจ	

• กิจกรรมวันเกิดพนักงาน

• ของขวัญวันแรงงาน

• เยี่ยมบ้านพนักงาน

• จัดกิจกรรมอุปสมบท 
 ให้กับพนักงาน

• ชมรมตามความสนใจ 
 และความถนัดของ 
 พนักงาน เช่น  
 ชมรมฟุตบอล  
 ชมรมอาหาร 
 และเครื่องดื่ม เป็นต้น

การดูแล	
ครอบครัว	
พนักงาน	

• ทุนการศึกษา 
 บุตรพนักงาน 
• งานช่วยเหลือ 
 ฌาปนกิจศพ 
 บิดามารดาของ 
 พนักงาน 
 

ด้านศาสนา	
วัฒนธรรม		
ประเพณีใน
เทศกาลสำาคัญ

• รณรงค์งดเหล้า
 เข้าพรรษา            

• ทอดกฐิน  
 ถวายเทียนพรรษา 

• ประเพณีรับบัว 
 ประเพณีไหว้ 
 ศาลพ่อหลวง 

• ทำาบุญตักบาตร
 และเลี้ยงพระ

กิจกรรม	
บำาเพ็ญประโยชน์

	

• ชมรมสมบูรณ์
 อาสาฯ 
• ชมรมตำารวจ 
โรงงาน 
• ชมรมเดคูพาจ 
สมบูรณ์กรุ๊ป
• โครงการพัฒนา 
 ชุมชนและสังคม
 ด้านต่างๆ 

การออมทรัพย์

• ประกันสังคม
• กองทุนเงินสะสม 
 สำารองเลี้ยงชีพ
• สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 และเงินปันผล

ด้านสุขภาพ

• ตรวจสุขภาพประจำาปี 
• ประกันสุขภาพ,  
 ประกันอุบัติเหตุ
• ชมรมกีฬา

 บริษัทฯ ได้จัดช่องทางให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น โดยผ่านคณะกรรมการ
สวัสดิการ เพื่อรับฟังและรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อนำาเสนอไปยังผู้บริหาร และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องนำาไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งในประเด็นด้านแรงงาน และด้าน 
สิทธิมนุษยชน โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กิจกรรมจับเข่าคุยการสำารวจความคิด
เห็นและความต้องการของพนักงานผ่านแบบสอบถาม We care เว็บไซต์ และ
อีเมลคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น

 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการใน
การให้ข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนไม่พบข้อร้องเรียนหรือข้อบกพร่องในด้าน
การปฏิบัติต่อแรงงานและด้านสิทธิมนุษยชนในกระบวนการดำาเนินงานของบริษัทฯ

การมีสิทธิ์เจรจาต่อรองของพนักงาน

รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ประจำาปี 2561

บริษัท	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	
เทคโนโลยี	จำากัด	(มหาชน)	

บริษัท	สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว
อุตสาหกรรม	จำากัด	สาขา
สมุทรปราการ	

บริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนล	แคสติ้ง	
โปรดักส์	จำากัด	สาขาระยอง	

ปีต่อเนื่อง
13

ปีต่อเนื่อง
13

บริษัท	สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว
อุตสาหกรรม	จำากัด	สาขาระยอง	

ปีต่อเนื่อง
8

ปีต่อเนื่อง
3
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 บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์มีความมุ่งมั่นสร้างสถานที่ทำางานให้มีความปลอดภัยเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทำางานที่ดีโดยมุ่งพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการด้าน อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำางานอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำาคัญกับการสร้าง
วัฒนธรรมและพฤติกรรมที่ปลอดภัย การตรวจสอบพื้นที่และเครื่องจักรก่อนเริ่มงานการนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีความปลอดภัยเข้ามา
ใช้ในกระบวนการผลิต การเข้าร่วมประกวดสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยเพื่อมุ่งสู่อุบัติเหตุเป็นศูนย์ และปราศจาก
ความสูญเสียต่างๆ รวมถึงการตอบสนองความพึงพอใจต่อลูกค้าด้านความปลอดภัย

1) พัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นเลิศด้านความปลอดภัย เพื่อลดจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
2)  เพื่อตอบสนองนโยบายลูกค้าและภาครัฐในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนด
3)  เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะและความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทำางาน 
 โดยการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและการสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมความปลอดภัย

วัตถุประสงค์

 บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมประจำาทุกปี เพื่อที่จะรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอาจเกิดขึ้นทุกกรณี เช่น การฝึกซ้อมกรณีสารเคมีรั่ว
ไหล การฝึกซ้อม ดับเพลิง และอพยพหนีไฟ รวมถึงแผนป้องกันน้ำาท่วม โดยมีพนักงานเข้าร่วม 100% 

การเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

 บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน อาทิเช่น  กิจกรรมการค้นหาอันตราย  (Completely Check 
Completely Find out : CCCF) เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภท และความรุนแรงของอุบัติเหตุตามลักษณะ
งาน และสามารถหามาตรการป้องกันอันตรายได้ ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมการค้นหาอันตรายพร้อมแก้ไข ได้ตามแผน 100% กิจกรรมการ
ส่งเสริมพฤติกรรมด้านความปลอดภัย (Behavior Based Safety : BBS) เพื่อให้พนักงานแสดงออกถึงพฤติกรรมความปลอดภัยเชิง
บวก   โดยการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันหรือเพื่อนช่วยเพื่อน โดยตั้งเป้าหมายอย่างน้อย 2 เรื่อง/ปี ซึ่งได้ตามเป้าหมายที่กำาหนด เช่น 
การสร้างพฤติกรรมการสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และการสร้างพฤติกรรมไม่ใช้โทรศัพท์ขณะเดินหรือขับขี่ยานพาหนะทุก
ชนิด  นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยทั้งในงานและนอกงาน อาทิ กิจกรรม KYT ก่อนเริ่มงาน กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ความปลอดภัย กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา และอบรมความปลอดภัย เป็นต้น

กิจกรรมส่งเสริมด้านอาชีวอนามัย	และความปลอดภัย			

สรุปผลการดำาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี

4

9

1.55

0

0

≤ 5

1.66

0

3

10

1.66

0

2) อุบัติเหตุไม่หยุดงาน (ราย)

3) อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ

4) อุบัติภัยจากอัคคีภัยขั้นรุนแรง (ครั้ง)

1) อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (ราย) 5

7

2.23

0

2561 2560 2559

5.6		 ความปลอดภยัและการเตรียมพรอ้มรบัสถานการณ์
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 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนการดำาเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 
และ บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด  เพื่อหาช่องทางการเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจในด้านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ และสร้างคุณค่าร่วมกัน 

ในปี 2561 จากความมุ่งมั่นและพัฒนาบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จึงทำาให้ได้รับความสำาเร็จจากลูกค้า ดังนี้

1)	 การผลิตที่เป็นมิตรกับ
	 	 สิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและลดผลกระทบที่กำาหนดไว้
ในรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผล 
กระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการติดตาม
และรายงานผลต่อหน่วยงานกำากับดูแล
ที่เกี่ยวข้องตามที่กำาหนดอย่างเคร่งครัด 
นอกจากนี้ ยังมีการนำามาตรฐานการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เข้ามายก 
ระดับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
โรงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกัน 
ควบคุม และลดผลกระทบจากการผลิต
ให้ได้ผลดีที่สุด

2)	 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ ได้	
	 	 คุณภาพ	และตอบสนองด้าน	
	 	 เทคโนโลยี

 เน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการของลูกค้าและสามารถส่ง
สินค้าได้ตรงตามระยะเวลาที่กำาหนด ตลอด
จนการพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์
ใหม่เพื่อให้รองรับเทคโนโลยีและข้อ 
กำาหนดใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้
เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นให้
กับลูกค้าและการส่งเสริมให้เกิดความ 
พึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่าง
ต่อเนื่อง ภายใต้การบริหารการผลิตที่
เป็นระบบ และมีมาตรฐานที่น่าเชื่อถือ

3)	 การรักษาข้อมูลและความลับ	
	 	 ของลูกค้า

 ตามหลักปฏิบัติ ท่ีกำาหนดไว้ใน 

จรรยาบรรณบริษัทฯ กำาหนดให้ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนต้องรักษาความลับ 
ของลูกค้าและไม่นำาความลับของลูกค้า
ไปใช้ประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง 
โดยมิชอบ ในกรณีจำาเป็นต้องเปิดเผย
ข้อมูล หรือตามข้อกฎหมายกำาหนด ต้อง
แจ้งและได้รับอนุญาตจากลูกค้าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรทุกครั้ง อันเป็นการสร้างเสริม
ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นระหว่าง
กัน ซึ่งจะนำาไปสู่การมีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจที่ดีและระยะยาว

 เป้าหมายในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า คือ ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าในระดับที่ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด กล่าว
คือบริษัทฯ เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าครบทั้งปริมาณ
และคุณภาพในเวลาตามที่ลูกค้ากำาหนด พร้อมทั้งช่วยรักษาสภาวะโลกร้อนของประเทศและโลกด้วยแนวทางที่บริษัทฯ ปฏิบัติ
และดำาเนินการผลิตสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีดังนี้

แนวทางการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

การดำาเนินงานกับลูกค้า

HINO TOYOTA MITSUBISHI KUBOTA

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   
 Group B : THCC QCC

• รางวัลชนะเลิศ  
 Group E : THCC QCC

• รางวัลชนะเลิศอันดับที่  
 1 กิจกรรม TCC HRD

• รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1   
 Group B : MCC QCC

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  
 (Silver Award)  
 Kubota Kaizen

5.7		 การสร้างความผูกพัน	และการพัฒนาร่วมกับลูกค้า
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 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญอย่างยิ่งกับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในเชิงป้องกัน โดยการใช้ระบบป้องกันความผิดพลาด 
(POK First) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการที่เป็นจุดสำาคัญ (Critical Process) ของสายการผลิต และส่งเสริมให้
พนักงานทำากิจกรรม Do Right เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านคุณภาพ และด้วยความห่วงใยและใส่ใจต่อลูกค้า ผู้บริโภคใน
สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกระทำาที่อาจเป็นการละเมิดหรือทำาให้เสียสิทธิ์ของผู้บริโภค บริษัทฯ ได้กำาหนดแนวปฏิบัติ
ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ดังนี้

1)  เคารพในสิทธิการได้รับการตอบสนองความต้องการ

 พื้นฐานของผู้บริโภค

2) คุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค

3) ไม่จำากัดสิทธิด้านข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค

4)  เคารพสิทธิในการเลือกของผู้บริโภค

5) เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค

6) คุ้มครองสิทธิที่จะได้รับการชดเชยของผู้บริโภค

7) คุ้มครองสิทธิการศึกษาข้อมูลของผู้บริโภค

8) ให้สิทธิในการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ

 บริษัทฯ มีความใส่ใจในการดูแลความพึงพอใจของลูกค้า โดยกำาหนดเป้าหมายหลักคือ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามาก
ที่สุด บริษัทฯ จึงได้มีการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำาทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาผลการสำารวจที่ได้ไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาการให้บริการในด้านต่างๆ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัทฯ ได้มีการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า 6 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านคุณภาพ ด้าน
การส่งมอบ ด้านการจัดการ ด้านวิศวกรรม ด้านราคา และด้านบริการ

การดำาเนินงานกับลูกค้า

2)	ด้านการส่งมอบ	

3)	ด้านการจัดการ	

5)	ด้านราคา	

4)	ด้านวิศวกรรม	

6)	ด้านบริการ

ความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม

1)	ด้านคุณภาพ	

ความพึงพอใจของลูกค้า

93%

83%

86%

84%

88%

95%

88%

90%

88%

87%

88%

84%

93% 

88%

80%

85%

84%

74%

81%

  -	

81%

84%

85%

86%

77%

77%

  -

82%

2561 2560 2559 2558

นอกจากนั้นบริษัท ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับลูกค้า ดังนี้
• กิจกรรมปลูกปะการังเทียม ปล่อยปูม้าและปลาฉลามทราย ร่วมกับ Mitsubishi ณ หาดเตยงาม จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 
  26 มกราคม 2561
• ร่วมกับ TOYOTA สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านอ่างหิน จังหวัดเพชรบุรี 
  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านเขาเต่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561
• กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่และทัศนียภาพ ณ โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ HINO เมื่อวันที่ 10–11 
  มีนาคม 2561

5.8		 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
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•	 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า

  บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าในลักษณะการเป็นพันธมิตรธุรกิจที่ดีภายใต้หลักการ โปร่งใส เป็นธรรมและ
 เท่าเทียม ซึ่งมีการกำาหนดระเบียบวิธีปฏิบัติอย่างชัดเจนในจรรยาบรรณ บริษัท เรื่องการปฏิบัติต่อคู่ค้าและผู้จัดหาสินค้าสรุป 
 สาระสำาคัญ ดังนี้

 1)  ผู้บริหารและพนักงานต้องยึดหลักผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

 2) บริษัทฯ ให้โอกาสคู่ค้า/ผู้จัดหาสินค้าอย่างเสมอภาคในการแข่งขันทั้งธุรกิจขนาดเล็ก และธุรกิจ ผู้ด้อยโอกาส ชนกลุ่มน้อย  

   สตรี และทหารผ่านศึกทุพพลภาพ

 3)  มีการแข่งขันจากผู้เสนอราคา และการคัดเลือกอย่างเหมาะสมเป็นธรรม

 4) มีหลักเกณฑ์การประเมิน และคัดเลือกคู่ค้าพร้อมจัดทำารูปแบบสัญญาที่เหมาะสมเป็นสากล

 5)  จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามการปฏิบัติตามสัญญาเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาครบถ้วนเพื่อ 

   ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา

 6) พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าที่มีการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

 7) ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ มีต่อคู่ค้าภายใต้กรอบการแข่งขันที่เป็นธรรม

 8) ผู้บริหารและพนักงานไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า

 9) หากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

•	 นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว
 บริษัทฯ มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่สอดคล้องกับนโยบายของลูกค้ากฎหมายภายในประเทศ รวมทั้งกฎระเบียบและข้อ
กำาหนดในระดับสากล โดยบริษัทได้สื่อสารนโยบายด้านต่างๆ ให้คู่ค้ารับทราบในการประชุมคู่ค้าเป็นประจำาทุกปี ซึ่งรวมถึง
มาตรการสนับสนุนและส่งเสริมมาตรฐานในระหว่างการดำาเนินงานซึ่งครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้

 บริษัทฯ มีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบจากคู่ค้าโดยการ
ขอใบรับรองผลิตภัณฑ์จากคู่ค้า รวมทั้งสุ่มตรวจวัดปริมาณ
สารต้องห้าม (Substance of Concerns: SOCs) 11 
ชนิดที่จัดเป็นสารอันตรายต่อสุขภาพและส่งผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมและสิ่งมีชีวิต ในระบบนิเวศ ตามข้อกำาหนดของลูกค้า 
เช่น ตะกั่ว (Pb) แคดเมียม (Cd) ปรอท (Hg) โครเมี่ยม  
(Cr6+) แร่ใยหิน (Asbestos) เป็นต้น

2)			 นโยบายคู่ค้าด้านสิ่งแวดล้อม	อาชีวอนามัย
	 	 และความปลอดภัย
	 	 2.1	สารต้องห้ามในวัตถุดิบ	

 บริษัทฯ มีนโยบายจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากแหล่งที่น่า 
เชื่อถือ มีการสำารวจคู่ค้าและผลักดันนโยบายด้านสิทธิ
มนุษย-ชนให้กับคู่ค้าที่เกี่ยวข้องและประกาศเป็นนโยบาย
ที่ชัดเจนต่อสาธารณะโดยไม่ยอมรับวัตถุดิบจากแหล่งผลิต
ที่มาจากประเทศที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีควำา
บาตรทางการค้าจากนานาชาติ โดยเฉพาะแร่ธาตุ 4 ชนิด 
ได้แก่ ดีบุก (Sn) แทนทาลัม (Ta) ทังสเตน (W) และทองคำา 
(Au) ที่มาจากเหมืองแร่ในประเทศที่มีการละเมิดสิทธิมนุษย
ชนในทวีปแอฟริกา

1)		 นโยบายคู่ค้าด้านสิทธิมนุษยชน
	 1.1	Conflict	Minerals	Policy 

5.9		 การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน
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•	 การพัฒนาคู่ค้า
 บริษัทฯ เชื่อว่าการมีคู่ค้าที่ดีจะทำาให้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการเจริญเติบโตของธุรกิจรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
ความชำานาญ และการเข้าถึงลูกค้าแต่ละประเภทสินค้าจะมีความแตกต่างกัน การเพิ่มโอกาสให้คู่ค้าสามารถนำาเสนอสิ่งที่ดี
ที่สุดให้กับลูกค้าจะส่งผลดีทั้งในด้านทันต่อเหตุการณ์ ทันเทคโนโลยี มีความโปร่งใสอีกทั้งยังช่วยเพิ่มช่องทางการในการลด
ต้นทุนได้อีกด้วย ในปี 2561 มีการดำาเนินการพัฒนาคู่ค้าที่สำาคัญ ดังนี้

 บริษัทฯ มีนโยบายการคัดเลือก จัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบ
จากผู้ผลิตและผู้จัดจำาหน่ายเหล็กที่ไม่มีการปนเปื้อนสาร
กัมมันตรังสี เพื่อให้มั่นใจว่าตลอดกระบวนการและผลิตภัณฑ์
ของบริษัทมีความปลอดภัยจากสารกัมมันตรังสีอย่างแท้จริง 
ทั้งนี้ ด้วยความมุ่งหวังให้พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ตลอดจนผู้
บริโภค มีความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีความห่วงใย ใส่ใจด้าน
ความปลอดภัยและอาชีว-อนามัยตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ

 บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้คู่ค้าดำาเนินกิจกรรมอนุรักษ์
พลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน เช่น โครงการโรงงานปลอด
โฟม ลด ละ เลิก ใช้โฟมเป็นบรรจุภัณฑ์ รวมถึงส่งเสริมให้
มีโครงการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานของคู่ค้า เพื่อช่วยลด 
CO2 ทางอ้อม เป็นต้น

	 	 2.3	การป้องกันและการลดภาวะโลกร้อน		 	 2.2	วัตถุดิบปราศจากการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี

กรอบการพัฒนาคู่ค้า

กลยุทธ์หรือเครื่องมือ 
ที่ใช้ในการพัฒนา

การดำาเนินงานใน
ปี 2561

เพิ่มผลผลิตสร้างความเข้มแข็ง
จากกระบวนการภายใน

• ถ่ายทอดความรู้ระบบ TPS ให้แก่คู่ค้า
• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
• การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

• ถ่ายทอดความรู้ระบบ TPS ให้แก่คู่ค้า
 อย่างต่อเนื่อง จำานวน 3 บริษัท

• สื่อสารนโยบายด้านความปลอดภัยและ 
 อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการ
 ประชุมคู่ค้าประจำาปี

ธุรกิจโปร่งใสและ	
การบริหารความเสี่ยง

• แนวร่วมการต่อต้านการ
 ทุจริตคอร์รัปชัน

• ขยายแนวร่วมการต่อต้าน
 การทุจริตคอร์รัปชัน
• จัดอบรมคู่ค้าจำานวน 36 ราย
 ในการเข้ารับรอง CAC

ส่งเสริมด้านการ	
พัฒนาที่ยั่งยืน

• การส่งเสริมให้คู่ค้ามี
 การดำาเนินงานอย่างยั่งยืน

• ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์
 ในการอบรมและให้ความรู้กับ 
 คู่ค้าในการตอบแบบประเมิน 
 ด้านความยั่งยืน จำานวน 2
 ราย

 ในปี 2561 บริษัทร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการสนับสนุนคู่ค้าให้เข้าร่วมการ
ประเมินความยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและคำานึงถึง
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านของคู่ค้า ตลอดจนเพื่อให้คู่ค้ามีโอกาสรับทราบประเด็น
ที่สามารถนำาไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดำาเนินงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทจัดกิจกรรมให้ความรู้และร่วม
ถ่ายทอดประสบการณ์จากการเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืน รวมถึงให้คำาปรึกษา
และเป็น Mentor ให้แก่คู่ค้าตลอดระยะเวลาโครงการ ปัจจุบันมีคู่ค้าที่เป็นบริษัทจด
ทะเบียนเข้าร่วมโครงการนำาร่อง 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น 
จำากัด (มหาชน) (MSC) และบริษัท สหมิตรเครื่องกล จำากัด (มหาชน) (SMIT)



รายงานความยั่งยืนประจำาปี 256152 GRI 103, 303-1, 303-2, 303-3

ตัวชี้วัดตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมระยะ	5	ปี	(2560-2564)

1)		ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิต/	
	 กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	ต่อยอดการผลิต*	ลดลงจากปี	2560	
	 (2.17	ตัน	CO2eq	ต่อยอดการผลิต*)

2)		ปริมาณการใช้น้ำา	ต่อยอดการผลิต*	ลดลงจากปี	2557
	 (6.19	ลบ.ม.	ต่อยอดการผลิต*)

3)		ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่ส่งกำาจัดต่อยอดการผลิต*		
	 ลดลงจากปี	2558	(0.0288	ตัน	ต่อยอดการผลิต*)	
	
4)	 โครงการด้านสิ่งแวดล้อมสำาเร็จตามแผนงาน

เป้าหมาย	
ภายในปี	2564

ลดลง 10%
1.95 ตัน CO

2eq
ต่อยอดการผลิต

ลดลง 10% 
5.57 ลบ.ม.ต่อยอดการผลิต 

ลดลง 4% 
(≤ 0.0259)

100%

ปีฐาน 
2.17 ตัน CO

2eq
ต่อยอดการผลิต

ลดลง 19.96% 
5.16 ลบ.ม. ต่อยอดการผลิต

ลดลง 47.96%  
(0.0150)

100%

ลดลง 3.69 %  
2.15 ตัน CO

2eq
ต่อยอดการผลิต

ลดลง 18.06% 
5.06 ลบ.ม. ต่อยอดการผลิต 

 ลดลง 32.01%  
(0.0195)

100%

ปี	2561 ปี	2560

หมายเหตุ: 
(*) คือยอดการผลิต หมายถึง หน่วยตันผลิตภัณฑ์ หรือ พันชิ้นผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละบริษัท

บริษัทให้ความสำาคัญกับการใช้น้ำาอย่างคุ้มค่า โดยมีระบบบำาบัดน้ำาเสียจากระบวนการผลิตและสำานักงาน โดย
ไม่ปล่อยทิ้งแต่จะสำารองเก็บไว้ใช้ภายในบริษัท โดยนำามาปรับปรุงคุณภาพ เรียกว่าน้ำา Treated ก่อนนำากลับ
มาใช้ใหม่ที่กระบวนการผลิตบางส่วน รวมถึงใช้ที่หอหล่อเย็น (Cooling Tower)   ในปี 2561  มีการโอน
ย้ายสายการผลิตที่เคยใช้น้ำาประปา ไปที่นิคมอมตะซิตี้ จ.ระยอง ในขณะที่สายการผลิตที่เคยใช้น้ำา Treated 
มียอดการผลิตเพิ่มมากขึ้น จึงทำาให้สัดส่วนการใช้น้ำา Treated เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 24.57%  จากเดิมร้อยละ  
12.00  ในปี 2560  ตามภาพด้านล่าง  ทั้งนี้ระบบผลิตน้ำา Treated ยังคงมีประสิทธิภาพและสามารถผลิต
น้ำาได้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำาในอนาคต 

•	 การจัดการทรัพยากรนำา้

2561

นำา้ประปา
75.43%

24.57%
นำา้Treated

2560

นำา้ประปา
88.00%

12.00%
นำา้Treated

2559

นำา้ประปา
82.72%

17.28%
นำา้Treated

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มีความมุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ  พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อป้องกันและลดผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากร
มีความรู้ ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  จากการนำานโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ไปปฏิบัติ สามารถสรุปผลการดำาเนินงานตามเป้าหมายที่สำาคัญ ได้ดังนี้

5.10			การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน



รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561 53GRI 103, 103-1, 306-1, 306-2, 306-5

โครงการจัดการของเสียตามหลัก	3Rs		ที่สำาคัญ เปลี่ยนแปลง
ค่าใช้จ่ายที่ลดได้มากขึ้น	(บาทต่อปี)

ปี	2561 ปี	2560

 บริษัทมีนโยบายคัดแยกวัสดุไม่ใช้แล้วตามประเภทและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ  ก่อนส่งให้ผู้รับกำาจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงาน นำาไปฝังกลบหรือบำาบัดตามวิธีที่กฎหมายกำาหนด  ในปี 2561 บริษัทได้ริเริ่มโครงการปลอดขยะพลาสติก (Zero 
Plastic Wastes) รณรงค์ให้พนักงานมีจิตสำานึกในการลดขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง โดยการ ลด ละ เลิกใช้ ถุง
พลาสติก ด้วยการใช้ถุงผ้าในชีวิตประจำาวัน  ขอความร่วมมือร้านค้าภายในบริษัทงดแจกถุงพลาสติกหูหิ้ว และลดการใช้หลอด 
เป็นต้น ในระยะยาวบริษัทมีนโยบายที่จะขยายผลไปสู่กิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุม การฝึกอบรม ด้วยการใช้แก้วกระดาษ 
ใช้น้ำาบรรจุขวดแก้ว  เลือกขนมเบรคที่ห่อหุ้มด้วยกระดาษหรือวัสดุจากธรรมชาติ  เป็นต้น   นอกจากนี้ บริษัทยังคงดำาเนิน
โครงการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs (Reduce Reuse Recycle) ต่อเนื่องจากปี 2560 โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายได้
กว่า 2.6 ล้านบาท  อีกทั้งยังให้ความสำาคัญกับการรีไซเคิลหรือนำาของเสียไปเป็นวัตถุดิบหรือเชื้อเพลิงทดแทนในกระบวนการ
ผลิตของบริษัท รวมทั้งในอุตสาหกรรมอื่นๆ  เพื่อหลีกเลี่ยงการกำาจัดของเสียด้วยวิธีการฝังกลบให้น้อยที่สุด ตามแนวทาง 
Zero Waste to Landfill 

 ในปี 2561 บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ได้เข้าร่วมโครงการ AMATA BEST WASTE MANAGEMENT AWARDS 2018 
และได้รับรางวัลด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมและมูลฝอยในโรงงาน จาก บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำากัด ประจำาปี 
2561 ในระดับต่างๆ ดังนี้
 1) บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำากัด (SFT) ได้รับรางวัล Gold Level
 2) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำากัด (ICP1) ได้รับรางวัล SILVER LEVEL
 3) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำากัด (ICP2) ได้รับรางวัล PLATINUM LEVEL 1 (P1)
 4) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำากัด สาขาระยอง (SBM3) ได้รับรางวัล PLATINUM LEVEL 2 (P2)

การจัดการวัสดุไม่ใช้แล้วและกากอุตสาหกรรม

1)	Reuse	น้ำา	Brine	จากระบบผลิตน้ำา	RO			กลับมาใช้ล้างทำาความสะอาดพื้นและถนนในโรงงาน	

2)	นำาเศษเหล็ก	และเศษขี้กลึง	กลับมาหลอมเป็นวัตถุดิบ	(Internal	Recycle)

3)	คัดแยก	เม็ดขัด,	ฝุ่นเหล็ก,	scale	เหล็ก	และขายเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่	(External	Recycle)

4)	คัดแยกน้ำามันชุบออกจาก	Slag	และขายนำาน้ำามันชุบเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่	(External	Recycle)

5)	นำา	Coolant	ที่ใช้แล้ว	นำากลับมาใช้ซ้ำาที่กระบวนการอื่นๆ	(Internal	Reuse)

	 รวม	

116,458

1,988,188

61,658

75,565

-

2,241,869

119,660

2,090,381

57,046

76,880

275,000

2,618,967

เพิ่มขึ้น 2.75%

เพิ่มขึ้น 5.14%

ลดลง 7.48%

เพิ่มขึ้น 1.74%

โครงการใหม่



รายงานความยั่งยืนประจำาปี 256154 GRI 103, 302-1, 302-3, 302-4, 305-1, 305-2, 305-4, 305-5

โครงการอนุรักษ์พลังงาน	2561
พลังงานที่ลดได้		
(kWh	ต่อปี)

ตัน	CO2	(เทียบเท่า)	
ที่ลดได้ต่อปี

1) ติดตั้งเครื่องควบคุมแรงดันลมของเครื่องอัดอากาศ (Intelligent Flow Control : IFC) ที่ SAT1 และ SAT2

2) เปลี่ยนโคมไฟแสงสว่างในโรงงานเป็นโคม LED ที่ SAT1, SAT2 และ SFT

3) Zero Loss Drain ลดการสูญเสียลมอัดจากการเดรนน้ำา ที่ SAT1

4) HMMT Activity 2018 ที่ SAT2

5) เปลี่ยน Cooling Tower Fan เป็นชนิดประหยัดพลังงาน ลด KW ลง 20-30% ที่ SBM&ICP

6) เปลี่ยนโคมไฟแสงสว่างในโรงงเป็นโคม LED ในสำานักงานทั้งหมด ที่ SBM&ICP

7) โครงการอนุรักษ์พลังงาน ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556-2561 
 (Solar Roof, Efficiency Fan, Ring Loop Air Compressor เป็นต้น)

 รวม

278,264.46

54,237.26

22,986.84

10,684,173.28

352,894.38

43,671.56

2,625,928.64

14,062,156.42

161.97

31.57

13.38

6,218.96

205.41

25.42

1,528.48 

8,185.19

 บริษัท มีความมุ่งมั่นในการดำาเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือน
กระจกอย่างต่อเนื่อง  โดยได้ริเริ่มโครงการปลอดโฟม ตั้งแต่ปี 2551 จนปราศจากการใช้โฟมภายใน
โรงงาน 100% ในปี 2553 และดำาเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และได้ขยายผลไปยังคู่ค้าใน
การไม่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นโฟมและมีนโยบายส่งเสริมให้คู่ค้าดำาเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานเพื่อลด
ภาวะโลกร้อน บริษัท ไม่มีการจัดซื้อสารที่มีส่วนผสมของก๊าซเรือนกระจก เช่น CFCs, HCFCs, 
Halons และ Methyl Bromide ซึ่งเป็นสารทำาลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ ตามนโยบายด้านสิ่ง
แวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน บริษัทได้ตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ลงให้ได้ 10% ภายในปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2560 
โดย
 ในปี 2561 บริษัทได้ดำาเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องสามารถลดปริมาณก๊าซเรือน
กระจกต่อยอดการผลิต ลงได้ 3.69%  คิดเป็นพลังงานที่ลดได้14,062,156.42 kWh ต่อปี หรือ
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (GHG) 8,185.19 ตัน CO2 (เทียบเท่า) ต่อปี รายละเอียดโครงการ
อนุรักษ์พลังงาน ตามตาราง

ติดตั้งเครื่องควบคุมแรงดันลมของเครื่อง
อัดอากาศ (Intelligent Flow Control : IFC) 
ที่ SAT1 และ SAT2

กิจกรรมสำารวจลดลมรั่วจากเครื่องจักร

•	 การอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อน

 บริษัทได้จัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในโรงงานและในพื้นที่
ชุมชนเป็นประจำาทุกปี ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตาม
กฎหมายกำาหนด นอกจากนี้บริษัทจัดให้มีการตรวจตราพื้นที่ภายในโรงงาน รวมถึงการเยี่ยมชุมชน
โดยรอบโรงงานร่วมกับผู้นำาชุมชน ไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อสำารวจความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอ
แนะเพื่อนำากลับมาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

•	 การเฝ้าระวังตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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 บริษัทมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว ที่สอดคล้องกับนโยบายลูกค้า กฎหมาย
ภายในประเทศ รวมทั้งกฎระเบียบและข้อกำาหนดในระดับสากล โดยบริษัทได้สื่อสาร
นโยบายด้านต่างๆ ให้คู่ค้ารับทราบในการประชุมคู่ค้าเป็นประจำาทุกปี โดยมีนโยบาย
ด้านต่างๆ ที่สำาคัญ ดังนี้

•	 นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว	(Green	Purchasing	Policy)

SBG	Green	Purchase	Policy
1)	CHEMICAL	SUBSTANCES	OF	CONCERN	
	 (RAW	MATERIAL,	MATERIALL	SUPPLY)

• Ensure material and products 
 comply with Toyota's SOCs guide- 
 line (covered 11 substances) and  
 Honda's chemical substance  
 management standard (4 metals: 
 Pb, Cd, Hg, Cr6+) with testing report 
  or certificate

*Request: Testing report on July 2017

3)	RAW	MATERIAL	(STEEL	SCRAP)

• Ensure raw material without radioactive 
 contamination
 
*Request: Testing report or 
 certificate on March & August 2017

2)	ENVIRONMENTAL	AND	GLOBAL	WARMING	
	 IMPACTS	REDUCTIONS

4) CSR AWARENESS/ COMMUNITY CARE

• CFC-free packaging
• Energy saving project or reduction CO2  
 Emission. (Logistic activities)
• Project 3R (Reuse, Recycle, Reduce)
 (at least 1 project/year)

*Request: Project Sheet and Action Plan 

• Corporate Social Responsiblity
 (CSR) Activities inside/outside company 
 (at least 1 activity/ year)

*Request: Self activities or Participation with 
SBG's CSR activities, declare by survey form.
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 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ่านแผนกการวิจัยและพัฒนา (Re-
search and Development Department) ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ ทดสอบและพัฒนาวัตถุดิบ
เพื่อสนับสนุนกระบวนการและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยคุณภาพสูงเพื่อตอบสนอง
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยานยนต์ ลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย ตลอด
จนลดผลกระทบในเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำาเทคโนโลยีขั้นสูงและได้มาตรฐานมาจัดการใน
กระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 บริษัทฯ ได้ดำาเนินโครงการ Quality Control Circle (QCC) มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนากระบวนการ
ผลิตที่สะอาดและมีประสิทธิภาพ โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมการพัฒนาและปรับปรุงให้มีคุณภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ซึ่งใช้วิธีการระดมสมองและส่งเสริมให้มีกระบวนการแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ ลดการสูญเสียด้านงบประมาณและเวลาจากการทำางาน ซึ่งความคาดหวังสูงสุดของกิจกรรมนี้
คือ การทำาให้สินค้าและบริการมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีความน่าเชื่อถือ สร้างความพึงพอใจและความปลอดภัย
แก่ลูกค้าและผู้บริโภค ซึ่งจากการที่พนักงานเข้าร่วมในปี 2561 สรุปรวม 205 เรื่อง ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่าย
จากการพัฒนากระบวนการได้จำานวน 7.8 ล้านบาท ในปี 2561 ได้มีการดำาเนินโครงการที่สำาคัญ ดังนี้

กิจกรรมการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในองค์กร		
Quality	Control	Circle	(QCC)

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ คุณค่า	/	ประโยชน์	/	ผลกระทบเชิงบวก

1) Lightweight
 axle shaft

2) Aluminium 
 forging product

• เพื่อลดนำา้หนักผลิตภัณฑ์ตามความ 
 ต้องการของลูกค้า

• เพิ่มสมรรถนะการขับขี่และลดการ
 ใช้พลังงาน

• เพื่อให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี  
 Aluminium forging ผ่านวิธี Reverse

• Engineering และ Pilot Project
 ต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ Forging ใน 
 กลุ่ม Aluminium ซึ่งมีความต้องการ 
 สูงในอนาคต

• ตอบสนองความต้องการทั้งด้าน
 คุณภาพและราคา

• เพิ่มโอกาสในการต่อยอดธุรกิจเดิม
 ไปสู่ธุรกิจใหม่ที่มีผลตอบแทนและ
 ความยั่งยืนสูง

• ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
 และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การผลิตชิ้น 
 ส่วนในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า

5.11		นวัตกรรมในกระบวนการผลิตเพื่อความยั่งยืน
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 บริษัทฯ ได้ขยายโอกาสทางธุรกิจในกลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มขึ้นด้วยการร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและแลก
เปลี่ยนองค์ความรู้ในการผลิตเครื่องปลูกมันสำาปะหลังกับกลุ่มเกษตรกร และปราชญ์ชาวบ้าน โดยได้เริ่มศึกษา
ตั้งแต่ปี 2556 จนกระทั่งเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ในปลายปี 2557 ภายใต้หน่วยงานฝ่ายเครื่องจักรกล
การเกษตร (Somboon Agricultural Machinery: SAM) บริษัทฯ ได้วิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อม
ทั้งทดสอบประสิทธิภาพและสมรรถนะของเครื่องปลูกมันสำาปะหลังร่วมกับเกษตรกรในหลากหลายสภาพพื้นที่
เช่น ภาคตะวันออก ภาคอีสาน และภาคตะวันตก

5.12				การสร้างคุณค่าร่วมสู่ธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตร

วัตถุประสงค์ วิธีการ คุณค่า	/	ประโยชน์	/	ผลกระทบเชิงบวก

1) นำาความเชี่ยวชาญ
 ด้านการออกแบบ 
 และทดสอบชิ้นส่วน 
 ผลิตยานยนต์มา
 สู่เครื่องจักรกล
 การเกษตร

3) สนับสนุนลูกค้า
 (คูโบต้า) ด้วย 
 การพัฒนา  
 ผลิตภัณฑ์ใหม่

2) แก้ปัญหาภาคการ
 เกษตรด้านขาด 
 แคลนแรงงาน 
 ลดต้นทุนและ 
 เพิ่มประสิทธิภาพ 
 ในการผลิต

• สำารวจความต้องการของกลุ่มลูกค้า
 ผ่านเครือข่ายเกษตรกร

• พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องความ
 ต้องการของลูกค้า

• นำาเสนอลูกค้าเพื่อให้เกิดการยอมรับ

• ผลิต Prototype และทดสอบการใช้
 งานจากพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูล

• ร่วมมือกับนักวิชาการและหัวหน้า 
 เกษตรกรเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์

• สร้างทีมและองค์ความรู้ใหม่ในเรื่องเครื่อง
 จักรกลการเกษตร

• เข้าถึงงานวิจัยและพัฒนามากขึ้น

• ลดการพึ่งพาแรงงาน

• ขยายผลและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใน 
 เครือข่ายเกษตรกรโรงแป้งฯ และนักวิชาการ
 1.  เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยการวิจัยและ  
  พัฒนาร่วม
 2. สนับสนุนให้แทรกเตอร์มีการใช้งานมาก
  ขึ้นโดยมีอุปกรณ์ต่อพ่วงที่หลากหลาย

• สร้างโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น

• ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการปลูก 
 มันสำาปะหลัง

การดำาเนินงานธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตรในปี 2561
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ชุมชนสมบูรณ์
แผนแม่บทชุมชนสมบูรณ์
6.1		การสร้างโอกาสเพื่อการศึกษา
6.2		 โครงการศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัยตำาบลบางโฉลง
6.3		การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส
6.4		การบำาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมของโรงงาน

6
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ชุมชนสมบูรณ์
สร้างโอกาสเพื่อสังคมที่เข้มแข็ง

OUR	APPROACH

“	กลุ่มสมบูรณ์ส่งเสริมการร่วมกันกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข	
	 มุ่งเน้นที่การสร้างโอกาสด้านการศึกษาและอาชีพแก่กลุ่มเยาวชนและ	
	 ผู้ด้อยโอกาส	โดยเฉพาะด้านอาชีวศึกษาให้มีความรู้พึ่งพาตนเอง	ม	ี
	 ความเข้มแข็งสามารถอยู่ด้วยตัวเอง	อีกทั้งมุ่งเน้นกระบวนการ	
	 ทำางานร่วมกับชุมชนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ	ของชุมชนทั้งใกล	้
	 และไกลตามนโยบายของบริษัทและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา	
	 ของภาครัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอย่าง	
	 ยั่งยืน”

	 แนวทางการพัฒนาสังคมและชุมชนของบริษัทฯ	มีความสอดคล้องกับ	
	 กลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจ	งบประมาณขององค์กรและความต้องการของ	
	 ชุมชนส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนตามแนวทางชุมชนสมบูรณ์และ	
	 สนับสนุนให้พนักงานร่วมสละเวลาเพื่อบำาเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ	
	 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสาและแสดงออกถึงวัฒนธรรมการ	
	 เป็นองค์กรที่ดีของสังคม

	 บริษัทได้พิจารณาปัจจัยหลายด้านในการพัฒนาสังคมและชุมชน	
	 โดยคำานึงถึงบริบทของชุมชนที่แตกต่างกัน	โครงการที่สำาเร็จในอดีต	
	 ความต้องการของชุมชน	ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการดำาเนินกิจกรรม	
	 ด้านสังคม	ศักยภาพของชุมชนและองค์กร	รวมถึงเน้นกระบวนการ	
	 มีส่วนร่วมกับชุมชนในทุกขั้นตอน

ชั่วโมง	
ทำาความดีเพื่อ	
สังคมทั้งองค์กร

18,634.20
ล้านบาท	
สร้างโอกาส	
ทางการศึกษา

2.8
ล้านบาท	
สร้างคุณค่า	
เพื่อสังคม

2.5
โครงการการพัฒนา	
ชุมชนเพื่อความยัง่ยนื
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 เป็นโครงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมให้ความรู้แก่นักเรียนในระดับ
อาชีวศึกษา โดยการนำาเข้ามา “ร่วมเรียน ร่วมงาน” กับ
บริษัทฯ โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกปฏิบัติ
งานจริงร่วมกับสายการผลิตและได้เรียนรู้ประสบการณ์
ต่างๆ จากชีวิตการทำางาน อีกทั้งยังสนับสนุนทุนการ
ศึกษาและสวัสดิการต่างๆ ให้แก่นักเรียนด้วย ในปี 
2561 มีนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานจำานวน 2 คน

โครงการทวิภาคี

 รับโล่เชิดชูเกียรติความร่วมมือในโครงการจัดการศึกษาทวิภาคีในสถานประกอบ
การ ของสภาอุตสาหกรรมฯ (ทวิภาคีพิเศษ) โดยมี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ 
องคมนตรี เป็นประธานในพิธีในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00–16.00 น  
ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ความภาคภูมิใจ

 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในการสร้างโอกาสด้านการศึกษาด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคนให้เป็นคนเก่งคนดี และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
จึงได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนซึ่งเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาชาติได้มีโอกาสด้านการศึกษา โดย
เฉพาะระดับอาชีวศึกษาที่เป็นเสาหลักในการผลิตบุคลากรสู่ภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการดำาเนิน
โครงการเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างยั่งยืน ดังนี้

3)  โครงการ กรอ.อศ. ยานยนต์และชิ้นส่วน จำานวน 2 คน

4)  โครงการนักศึกษาฝึกงานทั่วไป จำานวน 128 คน

 เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชนได้เรียนรู้เชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติสามารถพัฒนาทักษะและประสบการณ์ได้มากขึ้นก่อนจบการศึกษาและ
ไปสู่สังคม บริษัทฯ จึงได้ดำาเนินโครงการความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ โดยในปี 2561 มีเยาวชนเข้ามาเรียนรู้ ดู
งานและฝึกปฏิบัติ จำานวน 176 คน (คิดเป็นมูลค่าในการลงทุน 1,884,342.15 บาท) ประกอบด้วย

1)  โครงการสหกิจศึกษา จำานวน 44 คน

2)  โครงการทวิภาคี ภาคปกติ จำานวน 2 คน

สรุปโครงการแหล่งการเรียนรู้ในโรงงานสำาหรับเยาวชน

6.1	 	การสร้างโอกาสเพื่อการศึกษา

 บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายใต้แนวคิด “โรงเรียนในโรงงาน” เพื่อ
สร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคม จึงได้เปิดกว้างให้ทั้งภายในและภายนอกเข้า
มาศึกษา เรียนรู้ประสบการณ์จริงในโรงงาน ดังนั้น โครงการสหกิจศึกษากิจจึงได้ก่อตั้ง
ขึ้นแต่ พ.ศ.2544 และดำาเนินโครงการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรวมทั้งหมด 18 รุ่น ทั้งนี้ 
โครงการนี้มุ่งเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ทำางานจริง (Workbased learning) ซึ่ง
ต้องใช้ความรู้ทักษะที่ตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษา เพื่อสร้างคุณค่าแก่ตัวเอง องค์กร 
และนำาเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างการศึกษากับพี่เลี้ยงหรือเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน

 เป็นโครงการที่ส่งเสริมทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาให้กับพนักงาน บุตรพนักงานและ
เด็กนักเรียนในชุมชน ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษา จำานวน 177 ทุน เป็น
จำานวนเงินทั้งสิ้น 952,000 บาท เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยบริษัท
ได้ดำาเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 21

โครงการสหกิจศึกษา

โครงการทุนการศึกษาเพื่อลูกพ่อ

 ในปี 2561 มีนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานใน
บริษัทฯ ภายใต้โครงการสหกิจศึกษาทั้งสิ้นจำานวน 
44 คน โดยมีนักศึกษาจาก 6 สถาบัน ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัย
ราชมงคลอีสาน

ผลการดำาเนินการ

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 256160
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 ในปี 2561 บริษัทฯ ยังได้เห็นความสำาคัญในการปลูกฝังรากฐานการศึกษาที่มีประสิทธิภาพให้แก่เยาวชนเพื่อต่อยอดไปสู่การ
ประกอบอาชีพในอนาคต และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุคคลคุณภาพให้แก่ประเทศชาติ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการ
ศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนราชวินิต สุวรรณภูมิ จำานวน 53 คน โดยได้เชิญพี่ต้นแบบอาชีพ 
คือพนักงานบริษัทฯ ในแขนงอาชีพที่แตกต่างกันออกไปมาร่วมถ่ายทอดข้อมูล เพื่อให้เยาวชนได้ทำาความรู้จักกับอาชีพต่างๆ รอบ
ตัว และได้รับข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองกำาลังสนใจ ไม่ใช่เพียงติดอยู่ในกรอบของอาชีพยอดนิยม หรือการเรียนจบปริญญาที่
สังคมรอบตัวปลูกฝังกันมา เพราะหัวใจสำาคัญของกิจกรรมแนะแนวอาชีพ คือ การสร้างเส้นทางให้เยาวชนเดินไปได้อย่างถูกทิศทาง 
ประสบความสำาเร็จ และมีความสุขที่ได้ประกอบอาชีพที่เหมาะกับตนเอง
 นอกจากนั้น บริษัทยังได้สอนเรื่องความปลอดภัยให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำานวน 47 คน เพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่อง
ความปลอดภัยในโรงเรียนให้กับนักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง และฝึกทักษะสอนวิธีในการสำารวจจุดเสี่ยงในบริเวณรอบโรงเรียน

การดำาเนินงานของบริษัทฯ	กับศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัยตำาบลบางโฉลง

วิทยากร
ให้ความรู้ ฝึกอาชีพ สถานที่ศึกษา

ดูงาน
ที่ปรึกษา
โครงการ

 ในปี 2561 บริษัทได้สนองนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนและพัฒนาผู้สูงวัย อันเนื่องมาจากสังคมผู้สูงอายุ มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นทุกปีโดยได้เชื่อมโยงนโยบายของบริษัทในเรื่อง 3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล ในหมวดชุมชนสมบูรณ์มุ่งเน้นในเรื่องการสร้าง
โอกาสเพื่อสังคมที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะการสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ นำาไปพัฒนา และพึ่งพาตนเองได้ ในปี
นี้จึงเลือกชุมชนกลุ่มผู้สูงวัย อบต.บางโฉลง ในการเป็นต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีคุณค่า สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ ไม่เป็นภาระสำาหรับลูกหลาน โดยได้มีการจัดการเรียนการสอนสำาหรับผู้สูงอายุจำานวนทั้งสิ้น 2 รุ่น นักเรียนจำานวน 
114 คน

6.2	 โครงการศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัยตำาบลบางโฉลง
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 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการสร้างอาชีพคนพิการ โดยการจัดจ้างเป็นพนักงานบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี แทนการจ่าย
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมพัฒนาคนพิการ ตามแนวทางของภาครัฐให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดง
ศักยภาพร่วมขับเคลื่อนการดำาเนินงานขององค์กรเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 
2550 ปัจจุบัน บริษัทฯ จัดจ้างคนพิการทำางานรวมทั้งหมด 26 คน

 บริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมศักยภาพผู้พิการให้สามารถประกอบอาชีพอื่นๆ ได้นอกเหนือจากการทำาสวนและ
แปลงผัก จึงได้ผลักดันโดยการส่งเสริมการสอนและให้ความรู้ ทักษะทางด้านต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญของบริษัทแก่ผู้พิการและ
มีการจัดให้พาผู้พิการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์ฝึกอาชีพ เพื่อให้ผู้พิการมีโอกาสศึกษาต้นแบบในการประกอบอาชีพโดยใช้
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะทำาให้ผู้พิการเกิดการเรียนรู้ และนำาเอาความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของ
ตนเองต่อไป

 จากการที่บริษัทฯ ได้เสริมสร้างอาชีพให้กับคนพิการข้างต้นแล้วนั้นทำาให้พนักงานผู้พิการมีความเชี่ยวชาญในด้านการจัด
ทำาเกษตรแบบพอเพียงจึงสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในเรื่องดังกล่าวให้กับผู้ที่มาศึกษาดูงานในบริษัทฯ ได้

การสร้างเสริมอาชีพพนักงานผู้พิการ

การเป็นครูให้กับชุมชน

 ในปี 2561 บริษัท ได้ดำาเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทฯ ที่จะต้องพึง
มีต่อชุมชนซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในการดำาเนินธุรกิจ โดยการให้การสนับสนุนงบประมาณสำาหรับ
การดำาเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี และเพื่อเป็นการสร้างจิตสำานึกและการมีส่วนร่วมจาก
พนักงาน บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสร่วมกำาหนดรูปแบบการทำากิจกรรม CSR เพื่อสร้างให้เกิดความรู้สึกใน
การเป็นเจ้าของโครงการ และร่วมผลักดันให้โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ประสบผลสำาเร็จ ด้วยการร่วมแรงร่วมใจ
จากพนักงานทุกระดับ ในปี 2561 พนักงานได้ทำาความดีเพื่อสังคมเป็นจำานวน 18,634.20 ชั่วโมง

6.3	 	การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส

6.4	 	การบำาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมของโรงงาน
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ด้านเศรษฐกิจ

การสร้างคนดีตามแนวทางฅนสมบูรณ์

การมีส่วนร่วมในการทำาความดีของพนักงานต่อคนต่อปี (ร้อยละของพนักงานทั้งหมด)

จำานวนชั่วโมงในการทำาความดีของพนักงานตลอดทั้งปี (ชั่วโมง)

จำานวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อคนต่อปีในการทำาความดีของพนักงานตลอดทั้งปี (ชั่วโมง)

พนักงานร่วมทำาความดีโดยการบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย (คน)

ปริมาณโลหิตที่พนักงานได้บริจาคให้กับสภากาชาดไทย (ซีซี)

การสร้างคนเก่งตามแนวทางฅนสมบูรณ์

เงินลงทุนในด้านการพัฒนาศักยภาพพนักงาน (ล้านบาท)

จำานวนหลักสูตรภายใน 

ร้อยละของพนักงานที่เข้าฝึกอบรม

จำานวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี (ชั่วโมง)

จำานวนพนักงานที่ได้รับการปรับตำาแหน่ง (คน)

จำานวนโครงการด้าน  Suggestion & Kaizen

ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่สามารถลดได้จากโครงการด้าน  Suggestion & kaizen (ล้านบาท)

จำานวนโครงการด้าน QCC

ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่สามารถลดได้จากโครงการด้าน QCC (ล้านบาท)

94 

18,634.20

7.80

403

181,350

5.4

116

100

18.20

76

2,557

2.6

205

7.90

-

19,541.00

6.90

304

61,200

5.6

82

100

18.12

67

170

2.7

202

17.40

-

17,572

6.30

309

107,100

7.7

78

100

17.42

79

170

1.4

-

-

ปี	2561 ปี	2560 ปี	2559

•	ฅนสมบูรณ์
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ด้านเศรษฐกิจ

การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ (งบการเงินรวม สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม)

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ

ราคาพาร์ต่อหุ้น (บาท)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) (1)  

กำาไรต่อหุ้น (บาท) (1) 

ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ	(พันบาท)

รายได้จากการขาย

รายได้รวม

กำาไรสุทธิ

ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล	(พันบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์รวม

หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินรวม

ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว

ส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนทางการเงิน

ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

กำาไรขั้นต้น (%)

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)

อัตราส่วนสภาพคล่องต่อหนี้สิน (เท่า)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

ภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษี	(พันบาท)

ภาษีที่จ่ายให้รัฐบาล 

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

จำานวนข้อร้องเรียนจากการละเมิดจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจที่เข้าสู่ระบบ 
ร้องเรียนของบริษัท (กรณี)

กรณีการละเมิดจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจที่ตรวจสอบแล้วเป็นความจริง 
(กรณี)

1.00

15.30

2.15

8,193,797

8,307,933

915,597

4,224,378

9,064,761

1,723,592

2,178,121

425,194

6,886,640

13.76%

39.89%

9.83%

18.43%

2.45

2.01

0.32

91.80

0

0

1.00

15.10

1.91

8,593,222 

8,802,283

811,241

 4,486,481 

9,571,969 

2,464,594

3,151,999 

425,194

6,419,970 

13.18%

33.6%

8.54%

15.49%

1.82 

1.51 

0.49

83.10

0

0

1.00

13.85

1.43

8,298,782  

8,817,152 

641,538 

3,427,646 

9,633,531 

2,333,416

4,102,698

425,194

5,530,833

11.94% 

25.17%

6.60% 

6.60% 

1.47 

1.11 

 0.74 

43.3 

1

1

ปี	2561 ปี	2560 ปี	2559

•	ธุรกิจสมบูรณ์
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4
ด้านทรัพยากรบุคคล

จำานวนพนักงานทั้งหมด	(1)	(คน)

ชาย

หญิง

จำานวนพนักงานแบ่งตามสถานที่ทำางาน	(1)	(คน)

สมุทรปราการ

ระยอง

พนักงานใหม่ทั้งหมด	(2)	(คน)	

พนักงานที่ลาออกจากองค์กรทั้งหมด	(1)	(คน)

พนักงานที่ลาออก มีอายุน้อยกว่า 30 ปี

พนักงานที่ลาออก มีอายุตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป

อัตราการลาออกจากองค์กร (% ของพนักงานทั้งหมด)

การลาคลอดบุตร	(2)	(คน)

พนักงานที่ลาคลอดบุตร

พนักงานที่กลับมาทำางานหลังจากคลอดบุตร

อัตราการกลับมาทำางานหลังจากคลอดบุตร (%)

การดูแลพนักงานและสวัสดิการ

งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำางาน (Quality of Work Life ) (ล้านบาท)

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวม

ด้านการบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน	

จำานวนคู่ค้าที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS)  จากบริษัทฯ

ด้านความปลอดภัย

อุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงานลดลงเป็น (ราย)

อุบัติเหตุไม่หยุดงานลดลงเหลือ (ราย)

โครงการป้องกันอุบัติเหตุผ่านกิจกรรม CCCF (4)  สำาเร็จตามแผนงาน (%)

โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สำาเร็จตามแผนงาน (%)

2,389

2,038

351

856

1,533

320

187

97

90

8%

17

17

100%

21.1

88%

3

4

9

100%

80%

2,745

2,339

406

945

1,800

232

291

170

121

10.6%

43

43

100%

18.1

88%

4

3

10

100%

90%

2,802

2,101

701

1,021

1,781

147

396

179

217

14.13%

16

16

100%

18.2

81%

11

5

10

100%

85%

ปี	2561 ปี	2560 ปี	2559



รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561 67GRI 201-1, 302-3, 302-4, 306-1306-2, 306-5

ด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร หน่วย หมายเหตุ

1)	ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต	

 1.1 วัตถุดิบหลักทั้งหมด (เหล็กแผ่น, เหล็กเส้น เป็นต้น)

 1.2 วัตถุดิบหลัก ประเภท Recycle จากภายนอก  
  (เช่น เหล็กอัดก้อนจากโรงประกอบรถยนต์ เป็นต้น) 

 1.3 วัตถุดิบหลักประเภท Recycle ภายในกลุ่มบริษัทฯ

 1.4 วัตถุดิบประเภทส่วนผสมเคมีอื่น ๆ โดยรวมทั้งหมด

2)	การบริโภคพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง

 2.1 การใช้พลังงานรวมทุกชนิด

 2.2  พลังงานรวมจากการใช้เชื้อเพลิงทุกชนิด 100%

  พลังงานจากนำา้มันเตาทุกชนิด

  พลังงานจากแก๊ส LPG

  พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ 

 2.3  พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อเข้ามาใช้

 2.4 พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนที่ผลิตใช้เอง

 2.5 พลังงานรวมที่ใช้ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ 

 2.6 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

 2.7  ปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

3.	การจัดการกากอุตสาหกรรม

 3.1 ปริมาณของเสียทั้งหมด 

 3.2 ปริมาณของเสียไม่อันตรายทั้งหมดที่นำาไปกำาจัด
  โดยการฝังกลบ (Landfills)
  โดยการเผาทำาลาย (Incineration)
  โดยการใช้ซำา้ (Reuse)
  โดยการนำากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle)
  โดยนำากลับมาคืน (Recovery)
  โดยวิธีอื่น ๆ 
 3.3 ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมดท่ีนำาไปกำาจัด
  โดยการฝังกลบ (Landfills)
  โดยการเผาทำาลาย (Incineration)
  โดยการใช้ซำา้ (Reuse) 
  โดยการนำากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle)
  โดยนำากลับมาคืน (Recovery)
  โดยวิธีอื่น ๆ 

ตัน

ตัน
% เทียบกับวัตถุดิบหลักทั้งหมด 

ตัน

% เทียบกับวัตถุดิบหลักทั้งหมด

ตัน 

กิกะจูล

กิกะจูล

% เทียบกับวัตถุดิบหลักทั้งหมด

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

% เทียบกับวัตถุดิบหลักทั้งหมด

กิกะจูล

% เทียบกับวัตถุดิบหลักทั้งหมด

กิกะจูลต่อจำานวนชิ้นผลิตภัณฑ์ (พันชิ้น)

กิกะจูลต่อนำา้หนักผลิตภัณฑ์ (พันชิ้น)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อ
จำานวนชิ้นผลิตภัณฑ์ (พันชิ้น)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อ 
นำา้หนักผลิตภัณฑ์ (ตัน) 

ตัน
ตัน

ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน

ปี	2560

54,372.26

3,032.41

5.58% 

25,897.38

47.63%

610.28

854,766

386,782

45.25%

163,524.98

36,862.64

186,430.08

467,889.89

54.74%

94.59

0.01%

16.89

8.26

99,211.62

2.41

0.91

30,194.77
17,610.05
121.28
-
-
16,228.46
-
1,260.32
12,584.72
653.82
-
-
11,741.51
-
189

ปี	2559

29,452.57 
17,185.57
130.61
-
-
15,638.87
-
1,416.09
12,267.00
720.07
-
-
11,304.04
-
242.89

827,461

357,967

43.14%

151,925

34,162

170,880

470,399

56.85%

94.59

0.01%

17.18

8.18

97,651.90

2.47

0.91

51,832.47 

2,912.98

5.62% 

24,454.56

47.18%

587.94

ปี	2561

62,992.68

3,575.21

5.68% 

31,050.96

49.29%

705.68

984,037.48

435,437

44.25%

208,370

34,734

192,332

548,506.31

55.74%

94.59

0.01%

18.24

7.97

106,662.41

2.39

0.89

33,309.70
18,873.35
332.65
-
-
17,018.78
-
1,521.92
14,436.35
839.13
-
-
13,017.81
-
579.42
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ด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร หน่วย มาตรฐาน หมายเหตุ

4)	อากาศ	

 4.1  คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ภายในโรงงาน
  ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide: CO)
  ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxide of Nitrogen: NOx)
  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide: SO2)
  ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulates: TSP)
 4.2  คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน
  ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide: CO)
  ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxide of Nitrogen: NOx)
  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide: SO2)
  ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulates: TSP)
5)	นำา้

 5.1  ปริมาณนำา้ที่ใช้ทั้งหมด

  ปริมาณนำา้ที่ใช้ในส่วนของกระบวนการผลิต (นำา้ประปา)

  ปริมาณนำา้ที่นำากลับมาใช้ใหม่ (นำา้จากระบบผลิตนำา้ Treated)

 5.2  ปริมาณนำา้ทิ้งที่ผ่านการบำาบัดก่อนปล่อยออกทั้งหมด

 5.3  คุณภาพนำา้ทิ้งที่ผ่านการบำาบัดก่อนปล่อยออก

  pH ณ จุดปล่อย

  ค่าอุณหภูมิ ณ จุดปล่อย

  ค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD5)

  ค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD)

  ค่านำา้มันและไขมันจากนำา้ที่ผ่านการบำาบัด (Grease and Oil)

  ค่าโลหะหนัก สังกะสี ในนำา้ทิ้ง (Zn)

6)	ระดับเสียง

 6.1 ภายในโรงงาน

    ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ในบริเวณการทำางาน

  ระดับเสียงสูงสุด ในบริเวณการทำางาน

 6.2  ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน
  ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในพื้นท่ีชุมชนรอบโรงงาน
  ระดับเสียงสูงสุด ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน

7)	การรั่วไหลของนำา้มันและสารเคมี

  จำานวนครั้งการรั่วไหลของนำา้มันและสารเคมี
8)	การดำาเนินงานตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

  ค่าปรับจากการดำาเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม
  จำานวนครั้งในการดำาเนินงานไม่เป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
9)	ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก

  จำานวนครั้งข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก

ppm
ppm
ppm

mg/Nm3

mg/Nm3

ppm
mg/Nm3

mg/Nm3

-
-

-

-

- 

-

5.5-9.0
≤ 40

≤ 20
≤ 120

≤ 5

≤ 5

≤ 90.0

≤ 140

≤ 70
≤ 115

-

-

- 

 

-

≤ 690 
≤ 200 
≤ 80 

≤ 400 
 

≤ 34.20 
≤ 0.17 
≤ 0.30 
≤ 0.33

ปี	2561

1.60
<0.01
N/A
2.00

0.57
0.023
<0.002
0.089

83.8

99.0

54.3
88.4

0 

0
0

0

ปี	2559

278,173.23 

230,104.90

82.72

48,068.33

17.28

111,845.40

7.6

28.03

4.42

49.17

2.00

0.03

ปี	2560

1.60
<0.01
2.07
1.60

0.72
0.023
<0.002
0.056

83.8

99.0

54.3
88.4

0 

0
0

0

266,629.78  

234,640.47

88.00

31,989.31

12.00

103,985.61

7.2

28.68

5

44.14

2.40

1.51

ลบ.ม.
ลบ.ม.

% เทียบกับปริมาณ
นำา้ใช้ทั้งหมด

ลบ.ม.
% เทียบกับปริมาณ

นำา้ใช้ทั้งหมด

ลบ.ม.

-
องศาเซลเซียส

mg/l
mg/l

mg/l

mg/l

dB(A)

dB(A)

dB(A)
dB(A)

บาท

ครั้ง 

 
ครั้ง

122
N/A* 
≤ 100
7.85

1.31
0.060
0.030
0.110

83.2

98.7

52.1
80.7

0 

0
0

0

216,958.05

163,658.86

75.43

53,299.19

24.57

95,940.62

7.37

30.13

4.82

26.49

2.33

1.66
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•	ชุมชนสมบูรณ์
การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน

การสร้างโอกาสเพื่อการศึกษา

มูลค่าในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน (ล้านบาท)

ทุนการศึกษาเพื่อลูกพ่อ (บาท)

จำานวนนักศึกษาฝึกงาน (คน)

จำานวนนักศึกษาโครงการทวิภาคี (คน)

จำานวนนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา (คน)

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสังคมและชุมชน

มูลค่าในการสร้างคุณค่าเพื่อสังคม (ล้านบาท)

จำานวนชั่วโมงเฉลี่ยทำาความดีเพื่อสังคมทั้งองค์กร (ชั่วโมง)

จำานวนโครงการในการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน

จำานวนคนของโครงการศูนย์การเรียนรู้ผุ้สูงวัยตำาบลบางโฉลง

จำานวนคนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

การสร้างพันธมิตรหรือเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ	ในการพัฒนาสังคม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประทศไทย

ที่ว่าการอำาเภอบางพลี

องค์การบริหารส่วนตำาบลบางโฉลง

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

สถาบันไทยพัฒน์

กรมส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม

2.8

952,000

176

2

44

2.5

18,634.20

3

114

26

3.5

961,000

141

11

53

1.7

19,541.00

1

-

28

4.4

800,000

173

11

67

-

17,568.00

1

-

28

ปี	2561 ปี	2560 ปี	2559
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ดัชนีชี้วัดตามกรอบแนวทางการ	
จัดทำารายงานความยั่งยืน	
ระดับสากล	(GRI	Content	Index)

8



รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561 71GRI 102-55

Disclosure Description Page	

GRI	102	:	General	Disclosures
ORGANIZATIONAL	PROFILE
GRI 102-1 Name of the organization Cover 
GRI 102-2 Activities, brands, products,  and services 7, 9
GRI 102-3 Location of headquarters 6
GRI 102-4 Location of operations 6
GRI 102-5 Ownership and legal form 8
GRI 102-6 Markets served 9, 10
GRI 102-7 Scale of the organization 11
GRI 102-8 Information on employees and other workers 66
GRI 102-9 Supply chain 7
GRI 102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 13
GRI 102-11 Precautionary principle or approach 42-44
GRI 102-12 External initiatives 13
GRI 102-13 Membership of associations 69
STRATEGY
GRI 102-14 Statement from senior  decision-maker 4
GRI 102-15 Key impacts, risks, and  opportunities 42-44
ETHICS	AND	INTEGRITY
GRI 102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 12, 34, 37
GRI 102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 40
GOVERNANCE 
GRI 102-18 Governance structure 39
GRI 102-19 Delegating authority 38-39
GRI 102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics 38-39
GRI 102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics 21-22 
GRI 102-22 Composition of the highest governance body and its  committees AR
GRI 102-23 Chair of the highest governance body  AR
GRI 102-24 Nominating and selecting the highest governance body  AR
GRI 102-25 Conflicts of interest  AR
GRI 102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy AR
GRI 102-27 Collective knowledge of highest governance body  AR
GRI 102-28 Evaluating the highest  governance body’s  performance AR
GRI 102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social impacts 17-18, 23
GRI 102-30 Effectiveness of risk  management processes  42-44
GRI 102-31 Review of economic,  environmental, and social topics 17-18
GRI 102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting  39
GRI 102-33 Communicating critical concerns  40
GRI 102-34 Nature and total number of critical concerns  65
GRI 102-35 Remuneration policies  -
GRI 102-36 Process for determining remuneration  AR
GRI 102-37 Stakeholders’ involvement in remuneration  AR
GRI 102-38 Annual total compensation ratio -
GRI 102-39 Percentage increase in annual total compensation ratio -
STAKEHOLDER	ENGAGEMENT		
GRI 102-40 List of stakeholder groups  21-22
GRI 102-41 Collective bargaining agreements  46
GRI 102-42 Identifying and selecting stakeholders  21-22
GRI 102-43 Approach to stakeholder engagement  21-22
GRI 102-44 Key topics and concerns raised  23
REPORTING	PRACTICE		
GRI 102-45 Entities included in the consolidated financial statements 65
GRI 102-46 Defining report content and topic Boundaries  20-21
GRI 102-47 List of material topics  23
GRI 102-48 Restatements of information  20
GRI 102-49 Changes in reporting  20
GRI 102-50 Reporting period  20
GRI 102-51 Date of most recent report 20
GRI 102-52 Reporting cycle 20
GRI 102-53 Contact point for questions regarding the report  23
GRI 102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 20
GRI 102-55 GRI content index  71-72
GRI 102-56 External assurance  -
  



รายงานความยั่งยืนประจำาปี 256172 GRI 102-55

Disclosure Description Page	

GRI	200	:	Economic		 	
GRI	201	:	Economic	Performance	  
GRI 103 :  Management Approach  4, 17
GRI 201-1  Direct economic value generated and distributed 17-18
GRI	205		:	Anti-corruption		 	
GRI 103 :  Management Approach  40-41
GRI 205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 65
GRI	300	:	Environmental		 	
GRI	301	:	Materials	  
GRI 103 : Management Approach  52
GRI 301.1 Materials used by weight or volume 52, 67
GRI 301.2 Recycled input materials used  
GRI	302:	Energy		 	
GRI 103 : Management Approach  54
GRI 302-1 Energy consumption within the organization 54, 67
GRI 302-3 Energy intensity  54, 67
GRI 302-4 Reduction of energy consumption 54, 67
GRI	303	:	Water		 	
GRI 103 : Management Approach  52
GRI 303-1 Water withdrawal by source  52
GRI 303-2 Water sources significantly affected by withdrawal of wate 52, 67
GRI 303-3 Water recycled and reused  52, 68 
GRI	304	:	Biodiversity		 	
GRI 103 : Management Approach  
GRI 304-2 Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity 26-27
GRI 304-3 Habitats protected or restored  26-27
GRI	305	:	Emissions		 	
GRI 103 : Management Approach  54
GRI 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions  54
GRI 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions  54
GRI 305-4 GHG emissions intensity  54
GRI 305-5 Reduction of GHG emissions  54
GRI 305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant air emissions 68
GRI	306	:	Effluents	and	Waste		 	
GRI 103 : Management Approach  53
GRI 306-1 Water discharge by quality and destination 53, 67
GRI 306-2 Waste by type and disposal method 53, 67
GRI 306-5 Water bodies affected by water discharges and/or runoff 53, 67
GRI	307	:	Environmental	Compliance		 	
GRI 103 : Management Approach  53
GRI 307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations 55
GRI	308	:	Supplier	Environmental	Assessment		 	
GRI 103 : Management Approach  55
GRI 308-1 New suppliers that were screened using environmental criteria 
GRI	400	:	Social		 	 58-61,	68
GRI	401	:	Employment		  
GRI 103 : Management Approach  45-46
GRI 401-2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees 45-46 
GRI	403	:	Occupational	Health	and	Safety		 	
GRI 103 : Management Approach  47 
GRI 403-2 Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism,  47, 66 
  and number of work-related fatalities 
GRI 403-3 Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation
GRI	404	:	Training	and	Education
GRI 103 :  Management Approach 30
GRI 404-1 Average hours of training per year per employee 25, 30, 31, 64
GRI 404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs 31-33
GRI 404-3 Percentage of employess receiving regular performance and career development reviews 30, 33, 64
GRI	406	:	Non-discrimination	
GRI 103 :  Management Approach
GRI 406-1 Incidents of discrimination and corrective actions taken 
GRI	414	:	Supplier	Social	Assessment	
GRI 103 : Management Approach  50-51
GRI 414-1 New suppliers that were screened using social criteria 50-51
GRI	419	:	Socioeconomic	Compliance	
GRI 103 : Management Approach  48
GRI 419-1 Non-compliance with laws and regulations in the social and economic area


