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รายงานความยั่งยืนประจำาปี	2562 • บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)4 GRI	102-45,102-46,102-48,102-49, 
102-50,102-51,102-52,	102-53,	102-54

บริษัท	สมบูรณ	์แอ๊ดวานซ	์เทคโนโลยี	จำากัด	(มหาชน)	จัดทำารายงานความยั่งยืนต่อเนื่องเป็น
ปีที่	7	เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
องค์กร	ครอบคลุมผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ตามแนวปรัชญา
การดำาเนินธุรกิจ	“3	สมบูรณ	์สร้างสมดุล”		ตั้งแต่วันที	่1	มกราคม	จนถึงวันที	่31	ธันวาคม	
2562	ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้องและโปร่งใส

แนวทางการจัดทำารายงาน

รายงานความยั่งยืนประจำาปี	2562	ใช้กรอบการรายงานสากลด้านความยั่งยืนฉบับมาตรฐาน	
(Global	Reporting	Initiative:	GRI	Standard)	ระดับพื้นฐาน	(Core)	และตัวชี้วัดเพิ่มเติม	โดย
คัดเลือกประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืนตามหลักการกำาหนดเนื้อหา	(Materiality	Assessment)	
และนำาเสนอความก้าวหน้าตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ	(UN	Sustainable	
Development	Goals	:	SDGs)

ขอบเขตของรายงาน

ขอบเขตของรายงานพิจารณาจากความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ	ความพร้อมของข้อมูลและผลกระทบ 

ต่อผลการดำาเนินงานของบริษัท	ภายใต้ธุรกิจหลัก	คือธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต	์เครื่องจักรกล 

การเกษตร	สำาหรับขอบเขตการรายงานข้อมูลผลการดำาเนินงานนั้นจะครอบคลุม	ดังนี้

• บริษัท	สมบูรณ	์แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลย	ีจำากัด	(มหาชน)
• บริษัท	สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม	จำากัด
• บริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนลแคสติ้งโปรดักส	์จำากัด
• บริษัท	สมบูรณ	์ฟอร์จจิ้ง	จำากัด

สำาหรับเนื้อหาการดำาเนินงานของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์	ที่อยู่นอกเหนือจากรายงานฉบับนี้
สามารถอ้างอิงได้จากรายงานประจำาปี	2562	ของบริษัท	หรือดาวน์โหลดได้ที่	

www.satpcl.co.th/th/investor-relations/publications/report/annual-report

สามารถดาวน์โหลดรายงานความยั่งยืนฉบับนี้ได้ที่	

www.satpcl.co.th/sustainability/report/sustainability-report

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
แผนกพัฒนาความยั่งยืน ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน
บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์

129	หมู่	2	ถนนบางนา-ตราด	ตำาบลบางโฉลง	อำาเภอบางพล	ีจังหวัดสมุทรปราการ	10540
โทร.	02-080-8233,	8237

เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี
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ป	ี2562	การดำาเนินงานของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาภายใต้วิสัยทัศน์	“มุ่งมั่นสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย	ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ”	โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างสมดุลโดยคำานึงถึงประโยชน์และคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านนำาสู่ขีดความ
สามารถในการแข่งขันและเป็นภูมิคุ้มกันรองรับการปรับเปลี่ยนของอุตสาหกรรมยานยนต์และเตรียมพร้อมต่อ
โอกาสการเติบโตในเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต

ในช่วงปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวด้วยสาเหตุสำาคัญคือ	ประการแรกเกิดความไม่แน่นอนในการ
ดำาเนินการค้าและธุรกิจอันมีผลมาจากสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน	ทำาให้การผลิต
และการค้าในหลายสาขา	ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้	ซึ่งผลกระทบดังกล่าวก็ยังคงมีอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง	ประการที่สองเกิดภัยพิบัติจากโรคระบาดไวรัส	COVID-19	ซึ่งเกิดผลกระทบแพร่ขยายมากขึ้นในช่วง
ต้นปี	2563	ทำาให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ	เช่น	การท่องเที่ยวและการหยุดชะงักการผลิตในอุตสาหกรรม
บางประเภทที่มีส่วนประกอบหลักที่ผลิตในประเทศจีน	ซึ่งเป็นจุดกำาเนิดของเชื้อไวรัสนี้	ผลกระทบนี้ลุกลามไปอย่าง
รวดเร็วทำาให้หลายประเทศต้องมีมาตรการที่ต้องป้องกันและรับมือกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง

จากสถานการณ์สำาคัญข้างต้น	บริษัทยังคงพัฒนาเพื่อตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียรอบด้านตามแนวปรัชญา
การดำาเนินธุรกิจ	“3	สมบูรณ์	สร้างสมดุล”	ฅนสมบูรณ์	ธุรกิจสมบูรณ์	และ	ชุมชนสมบูรณ์	และ	ยกระดับ 

การดำาเนินธุรกิจมุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน	หรือ	Sustainable	Development	Goals	(SDGs)	
สอดคล้องกับบริบทและมาตรฐานสากล	โดยบริษัทให้ความสำาคัญกับการพัฒนาความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ
บริษัทผู้ผลิตยานยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างคุณค่า
สูงสุดในสายโซ่อุปทาน	และได้มีการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง	โดยเฉพาะอีกทั้งในป	ี2562	ได้มี
การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน	บริษัท	มูเบีย	สมบูรณ์	ออโตโมทีฟ	จำากัด	(MSA)	นำาสู่การพัฒนาชิ้นส่วนรถยนต	์และ	
การเข้าลงทุนในบริษัท	นิปปอน	คิไค	เอนจิเนียริ่ง	จำากัด	(NKE)	เพื่อพัฒนากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม	
การผลิตระบบอัตโนมัติและการทดสอบเพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม	ทั้งนี้บริษัทให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาพนักงานทุกระดับโดยสร้างองค์ความรู้เฉพาะด้าน	เพื่อเสริม
สร้างมาตรฐานการทำางานและบริหารงานให้เกิดการสร้างคุณค่าต่อตนเอง	องค์กรและสังคม	บริษัทมีความเชื่อ
มั่นว่าการพัฒนาอย่างสมดุลจะทำาให้ชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตในกลุ่มบริษัทสมบูรณ์จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลิต
รถยนต์อนาคตในประเทศไทย

สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์	ขอขอบพระคุณลูกค้า	พันธมิตร	และผู้มีส่วนได้เสีย 

ทุกกลุ่มที่มอบความไว้วางใจรวมทั้งสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา	และขอยืนยันในความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อน 

ธุรกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน	เพื่อสานต่อความสำาเร็จ	และสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้แก่องค์กร

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม
ประธานกรรมการ

นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์
กรรมการผู้อำานวยการ

1. สารจากคณะกรรมการ

GRI	102-14,102-32
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2.1    ข้อมูลท่ัวไป

ธุรกิจของเรา :	 บริษัท	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	จำากัด	(มหาชน)

ชื่อในตลาดหุ้น :	 SAT

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :	 ประกอบธุรกิจผลิตช้ินส่วนสำาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลัก	เช่น	รถยนต์น่ัง	รถกระบะ	 
รถบรรทุก	และอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลเพ่ือการเกษตร	โดยกลุ่มลูกค้าหลัก	ได้แก่	ผู้ประกอบยานยนต์	
(Original	Equipment	Manufacturer	:	OEM)	ท้ังในประเทศและต่างประเทศซ่ึงมีพันธสัญญาซ้ือขาย
ระยะยาว	และผู้ค้าช้ินส่วนอะไหล่	(Replacement	Equipment	Manufacturer	:	REM)

วันจดทะเบียนจัดตั้ง :	 SAT	เริ่มก่อตั้งเมื่อปี	2538 

จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่	31	มกราคม

สำานักงานใหญ่	 :	 129	หมู่	2	ถนนบางนา	-	ตราด	ตำาบลบางโฉลง	อำาเภอบางพลี	 
จังหวัดสมุทรปราการ	10540

ผู้บริหารสูงสุด	 :	 นางสาวนภัสร	กิตะพาณิชย์	กรรมการผู้อำานวยการ

ทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว : 425,193,894	บาท

จำานวนพนักงาน	 :	 2,309	คน

การเป็นสมาชิกองค์กร

กลุ่มธุรกิจ

1.บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) : SAT
เป็นบริษัทแม่ในกลุ่มสมบูรณ์	ผลิตเพลาข้าง	(Rear	Axle	Shaft)	ให้แก่ผู้ผลิตยานยนต์	ทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ	สำานักงานใหญ่	และโรงงาน	ตั้งอยู่เลขที่	129	ถนนบางนา-ตราด	กม.15	ตำาบลบางโฉลง	 
อำาเภอบางพลี	จังหวัดสมุทรปราการ	(SAT1)	 
โรงงานระยอง	ตั้งอยู่เลขที	่300/100	นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด	จังหวัดระยอง	(SAT2)

2. บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำากัด : SFT 
ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	ด้วยกระบวนการทุบขึ้นรูป	(ร้อน/เย็น) 
สำานักงานและโรงงาน	ตั้งอยู่เลขที	่7/250	นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	จังหวัดระยอง

3. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำากัด : BSK
ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และลงทุนในบริษัทอื่น 

สำานักงาน	ต้ังอยู่เลขท่ี	112	ตำาบลบางโฉลง	อำาเภอบางพลี	จังหวัดสมุทรปราการ

เทคโนโลยีการผลิต :	หล่อเหล็ก	กลึง	และประกอบ	(Iron	Casting	&	Machining)
4. บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำากัด : SBM
ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้านงานหล่อ	และขึ้นรูปในส่วนของ	Chassis	Part	และ	Engine	Part	โดยมี 
ผลิตภัณฑ์หลัก	ได้แก่จานเบรก	(Disc	Brake)	เบรกดุม	(Drum	Brake)	และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร
สำานักงานและโรงงาน	ต้ังอยู่เลขท่ี	112	ตำาบลบางโฉลง	อำาเภอบางพลี	จังหวัดสมุทรปราการ	(SBM1	และ	SBM2)
โรงงานระยอง	ตั้งอยู่เลขที	่7/229	หมู่ที่	6	นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	จังหวัดระยอง	(SBM3)

5. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำากัด : ICP
ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนงานหล่อ	(Casting	Products)	สำาหรับรถยนต์	ได้แก่	จานเบรก	(Disc	Brake)	 
เบรกดุม	(Drum	Brake)	แท่นยึด	(Bracket)	และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร
สำานักงานและโรงงานที่	1	ตั้งอยู่เลขที่	7/137	นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	จังหวัดระยอง	(ICP1)
โรงงานที่	2	ตั้งอยู่เลขที	่7/299	นิคมอุตสาหกรรม	อมตะซิตี้จังหวัดระยอง	(ICP2)

GRI	102-2,102-3,102-4, 
102-7,102-8,102-13,102-45

รายงานความยั่งยืนประจำาปี	2562 • บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) 7

หน่วยธุรกิจ : SAT & SFT 

หน่วยธุรกิจ : BSK

หน่วยธุรกิจ : SBM & ICP



2.2  วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

มุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนใน 
อุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยเทคโนโลย ี
ที่ทันสมัย ผ่านความร่วมมือกับ 
พันธมิตรทางธุรกิจ

วิสัยทัศน์

ปรัชญาในการดำาเนินธุรกิจ
3 สมบูรณ์  สร้างสมดุล

 สร้างมลค่าเพิ่มให้กับผ้ ือหุ้น
 ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อพั นา 

 การดาเนินธุรกิจ

 ตอบสนองความคาดหวัง อง 
 ลกค้าด้วยการมีเทคโนโลยีที่ทัน 
 สมัย ล ร่วมออก บบ ล พั นา 
 ผลิต ั ์

พันธกิจ  ยกร ดับความสามาร ด้านการ 
 ผลิต ล การบริหารองค์กรด้วย  
 เทคโนโลยีสารสนเท ที่เ นเลิ
 มีความโ ร่งใส ล ความยุติธรรม 

 ต่อค่ค้าตลอดห่วงโ ่อุ ทาน
 มีความรับผิด อบต่อสังคม ล  

 สิ่ง วดล้อม
 เสริมสร้าง นสมบร ์ให้เ นคนดี 

 ล คนเก่งผ่าน นย์การเรียนร ้
 องสมบร ์

GOAL  

2022

Employee 

Engagement

>70%

Environmetal 

Footprint <12% 

(GHG, Resources, Wastes)

Values for Society 

0.2% on Sales
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2.3  สายโซ่มูลค่าทางธุรกิจ
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) 
ณ วันท่ี 5 มีนาคม 2563

รายงานความยั่งยืนประจำาปี	2562 • บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) GRI	102-510

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล  
แคสติ้ง โปรดักส์ (ICP)

99.99%

100%

 บริษัท สมบูรณ์ โซมิคแมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด*
1.80% 

บริษัท นิปปอน คิไค เอนจิเนียริ่ง จำ�กัด*
50.99%

บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำ�กัด*
2.90%   

บริษัท ย�ม�ดะ สมบูรณ์ จำ�กัด*

20.0% 
บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์  
โคเตท แซนด์ จำ�กัด*
21.25%  

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ 
เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

“SAT“

หมายเหตุ :
1. *ไม่มีบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องนี้เกินร้อยละ 10
2. บริษัท บ�งกอกสปริงอินดัสเตรียล จำ�กัด เข้�ลงทุนในบริษัท นิปปอน คิไค เอนจิเนียริ่ง จำ�กัด เมื่อวันที่ 27 กันย�ยน 2562

บริษัท สมบูรณ์
โฮลดิ้ง จำากัด 
29.94%

ตระกูลกิตะพาณิชย์
13.95%

ผู้ถือหุ้นรายย่อย
56.11%

บริษัท สมบูรณ์
หล่อเหล็กเหนียว 

อุตสาหกรรม จำากัด  
(SBM)

99.99  %

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล  
แคสติ้ง โปรดักส์ จำากัด

(ICP)
99.99%

บริษัท บางกอกสปริง 
อินดัสเตรียล จำากัด

(BSK)
99.99%

บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง 
เทคโนโลยี จำากัด  

(SFT)
99.99%

บริษัท มูเบีย สมบูรณ์ 
ออโตโมทีฟ จำากัด 

(MSA)
50.00%

2.4  โครงสร้างธุรกิจ (โครงสร้างการถือหุ้น)
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2.5  ผลิตภัณฑ์หลัก สัดส่วนรายได้
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28%

Others

72%
SAT

เพลาข้าง  
Rear Axel Shaft

76%

Others

24%
SBM

จานเบรก Disc Brake
เบรกดุม Drum Brake

86%

Others

14%

SBM / SFT

ดุมล้อ 
Hub Brake
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2.6  ส่วนแบ่งทางการตลาดและผลิตภัณฑ์หลัก
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2.7  โครงสร้างองค์กรหลัก



รายงานความยั่งยืนประจำาปี	2562 • บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) GRI14

2505 

•		ก่อตั้ง	ห้างหุ้นส่วนจำากัด	โรงงานแหนบสมบูรณ์สปริง	(SBS)
•		ก่อตั้ง	ห้างหุ้นส่วนจำากัด	โรงงานสมบูรณ์เพลาและเกียร์	(SBA)
•		ก่อตั้ง	ห้างหุ้นส่วนจำากัด	โรงงานสมบูรณ์ผ้าเบรกและ 
	 ผ้าคลัชรถยนต์และมอเตอร์ไซค์

2520 

•		ก่อตั้ง	บริษัท	บางกอกสปริง	อินดัสเตรียล	จำากัด	(BSK)

2560 

•  BSK	เข้าทำาสัญญาร่วมทุน	และจัดตั้งบริษัทร่วมทุน 

	 ระหว่าง	SAT	กับ	MUBEA	ENGINEERING	AG

2562 

•  BSK	เข้าลงทุนในบริษัท	นิปปอน	คิไค	เอนจิเนียริ่ง	จำากัด	 
	 ("NKE")	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	50.99	ของจำานวนหุ้น 

	 ที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมดของ	NKE

2547 

•	 ขยายกำาลังการผลิต	SAT	และ	SBM	ไปที่นิคมอุตสาหกรรม 

	 อีสเทิร์นซีบอร์ด	จ.ระยอง	(SAT2	และ	SBM3)

2556 

•	 SFT	เพิ่มทุนจดทะเบียน	150	ล้านบาท	 
	 จากเดิม	100	ล้านบาท	
•		จัดทำาแผนแม่บทด้านความยั่งยืนภายใต้ปรัชญา 
	 ในการดำาเนินธุรกิจ	3	สมบูรณ์	สร้างสมดุล

2550 

•	 เข้าซื้อกิจการของบริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนล 

		 แคสติ้งโปรดักส	์จำากัด	(ICP1)	ที่นิคมอุตสาหกรรม 

	 อมตะซิตี้	จ.ระยอง	เพื่อขยายกำาลังการผลิตงานหล่อ

2553 

• ขยายกำาลังการผลิต	บริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนล	 
	 แคสติ้งโปรดักส	์จำากัด	สาขาที่	2	(ICP2)	
	 ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี	้จ.ระยอง	เพื่อรองรับ 

	 ลูกค้าหลักในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์	และลูกค้าในกลุ่ม 

	 ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร

2554 

• จดทะเบียนจัดตั้ง	บริษัท	สมบูรณ	์ฟอร์จจิ้ง	เทคโนโลยี	จำากัด	(SFT)	
	 เพื่อขยายกำาลังการผลิตงานทุบขึ้นรูป
•		อนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร 

	 ของบรษิทัในกลุม่สมบรูณ	์(Somboon	Learning	Academy	:	SLA)		
	 ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	จ.ระยอง

2559 

• SFT	เพิ่มทุนจดทะเบียน	100	ล้านบาท	จากทุนเดิม	250	ล้านบาท	
•		SAT	ได้ผลักดันให้บริษัทคู่ค้าของบริษัทเข้าร่วมประกาศ 

	 เจตนารมณ์ต้านโกงกับคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาค 

	 เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	(Private	Sector	Collective 

	 Action	Coalition	Against	Corruption	Council:	CAC)	 
	 จำานวน	88	บริษัท

2548 

•	 บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์	เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	
 แห่งประเทศไทย	ภายใต้ชื่อ	 
	 บริษัท	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	จำากัด	(มหาชน)	(SAT)

2551 

• ขยายกำาลังการผลิต	BSK	ไปที่นิคมอุตสาหกรรม 

	 อมตะซิตี้	จ.ระยอง	(BSK3)

2538 

•		ก่อตั้ง	บริษัท	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	จำากัด	(SAT)

2518

•		ก่อตั้ง	บริษัท	สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม	จำากัด	(SBM)

2.8  พัฒนาการท่ีสำาคัญ

รายงานความยั่งยืนประจำาปี	2562 • บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) GRI 102-1014
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2.9 รางวัล

รางวัล ล ผลงานที่ ด้รับการยกย่องใน  

1) รางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • รางวัลเกียรติยศแห่งความสำาเร็จด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม	 
	 	 Sustainability	Excellence	Awards	of	Honor	
	 	 จากการที่ได้รับ	Best	Sustainability	Award	ต่อเนื่องกันปีนี้เป็นปีที่	5

 • รางวัล	Best	Investor	Relation	Awards	of	Honor	 
	 	 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่น
	 	 ด้านการดำาเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์	(ปีที	่1)

 • ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน 

	 	 Thailand	Sustainability	Investment	(THSI)	ต่อเนื่องเป็นปีที่	5
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2) รางวัลจากกระทรวงแรงงาน, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 • SBM1,	ICP1	ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น	ด้านความปลอดภัย	 
	 	 อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางานต่อเนื่องกัน	4	ปี
 • SBM1,2,3	ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น	 
	 	 ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน	ต่อเนื่องกัน	10	ปี

  • SBM2	ได้รับรางวัลการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	 
	 	 และสภาพแวดล้อมในการทำางานในสถานประกอบกิจการ

 • SBM2	ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น	ด้านความปลอดภัย	 
	 	 อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางานต่อเนื่องกัน	2		ปี

 • ICP2		ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น	 
	 	 ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน	ต่อเนื่องกัน	7	ปี

 • SAT1,	SAT2	ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

 • SAT1	ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณระดับทองแดง	ปีที่	1	จำานวน	1,301,426	ชั่วโมง	 
	 	 จากกิจกรรมรณรงค์	ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำางานให้เป็นศูนย์	ประจำาปี	2562		 

 • SAT1	ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	 
	 	 และสภาพแวดล้อมในการทำางานประจำาปี	2562	ระดับประเทศ	(ระดับทอง)	ต่อเนื่องกัน	2	ปี

 • SAT2	ได้รับรางวัลมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานประกอบการ	(มยส.)	 
	 	 ประจำาปี	2562	จากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	จังหวัดระยอง	

 • SAT2	ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณระดับต้น	ปีที่	1	จำานวน	958,336	ชั่วโมง	 
	 	 จากกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำางานให้เป็นศูนย์	ประจำาปี	2562

3) รางวัลจากกระทรวงอุตสาหกรรม, กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 • SBM3,	ICP2	ได้รับรางวัล	3Rs	Awards	

 • SBM3	ได้รับรางวัลสนับสนุนการดำาเนินงานพัฒนาเมือง	 
	 	 อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	ระดับ	Eco	Excellence	
 • SAT1	SAT2	และ	SBM3	ได้รับรางวัล		CSR-DIW		CONTINUOUS	AWARD	2019
 • ICP1,	ICP2,	SAT1,	SAT2	ได้รับรางวัลสนับสนุนการดำาเนินงานพัฒนาเมือง 

	 	 อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ		ระดับ	Eco	Excellence			
 

4)  รางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ, การนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้, 
  มูลนิิธินวัตกรรมทางสังคม
 • SBM3,	ICP2,	SFT	ได้รับรางวัล		Amata	Best	Wastes	Management	Awards	2019	ระดับ	Platinum	 
	 	 จากการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	

 • ICP1		ได้รับรางวัล		Amata	Best	Wastes	Management	Awards	2019	ระดับ	Gold		 
	 	 จากการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	

 • SAT1	ได้รับรางวัลเชิดชูหน่วยงานที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม	ประจำาปี	2562	 
	 	 จากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

 • SAT1	ได้รับรางวัลโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา	Partnership	School	Project	100%	ประจำาปี	2562 

	 	 จากกระทรวงศึกษาธิการ
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3  การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย
 และประเด็นสำาคัญทางธุรกิจ

3.1  การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย
3.2  การกำาหนดประเด็นสำาคัญทางธุรกิจ



รายงานความยั่งยืนประจำาปี	2562 • บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)18 GRI	102-21,102-40,102-42,102-43,	102-44

บริษัทรายงานประเด็นที่มีนัยสำาคัญด้านความยั่งยืนต่อองค์กรและ
ผู้มีส่วนได้เสีย	ตามมาตรฐานการรายงานความยั่งยืนสากลของ	
GRI	(Global	Reporting	Initiative	Standards:	GRI	Standards)

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำาคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีผล 

กระทบ	และอิทธิพลต่อการดำาเนินธุรกิจขององค์กร	จึงมุ่งมั่นในการ
ดำาเนินธุรกิจที่มีความความโปร่งใส	และมีธรรมาภิบาล	เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย	โดยดำาเนินงานตามปรัชญาการ
ดำาเนินธุรกิจ	“3	สมบูรณ์	สร้างสมดุล”	ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้าง
ความสมดุลและการดำาเนินธุรกิจด้วยการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน

เนื่องด้วยบริษัทเห็นความสำาคัญในการความรู้และเข้าใจในการ
พัฒนาความยั่งยืนในองค์กร	ในป	ี2561	บริษัทได้จัดกิจกรรม
สัมมนาเรื่องการพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัทสมบูรณ์อย่างยั่งยืนให้
กับกรรมการบริษัท	และ	ผู้บริหารระดับสูงนำามาสู่การสร้างความ
เชื่อมโยง	การดำาเนินงานและบริหารของบริษัทในทุกๆ	ด้านเพื่อ
ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน

ทั้งนี้บริษัทดำาเนินงานเพื่อบริหารจัดการความคาดหวังของผู้
มีส่วนได้เสีย	และตอบสนองต่อประเด็นความคาดหวังที่สำาคัญ	
ประกอบด้วย

• ระบุผู้มีส่วนได้เสีย
	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบุผู้มีส่วนได้เสีย	โดยพิจารณาจากความ 

	 เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำาคัญ	ได้แก	่ความรับผิดชอบ	ความม ี

	 อิทธิพล	ความสัมพันธ์	เป็นต้น

• การจัดลำาดับความสำาคัญ
	 จัดลำาดับความสัมพันธ์โดยคำานึงถึงอิทธิพลของผู้มีส่วนได้เสีย 

	 ต่อการดำาเนินธุรกิจและผลกระทบจากการดำาเนินงานของบริษัท

• กำาหนดแผนการดำาเนินงานและผู้รับผิดชอบ
	 กำาหนดแผนการดำาเนินงานในรูปแบบแผนแม่บทการพัฒนา 
	 ความยั่งยืนตามลำาดับความสำาคัญ	พร้อมดำาเนินงานผ่านช่อง 

	 ทางและความถี่ที่เหมาะสม

• การติดตามผลเพื่อการรายงาน
 และทบทวนแผนการดำาเนินงาน
	 ติดตามผลการดำาเนินงานผ่านแผนแม่บทและนำาผลรายงาน 

	 ต่อคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน	และกรรมการบริษัท

ผู้มี 
ส่วนได้เสีย

ช่องทาง ความคาดหวัง การดำาเนินงานที่สำาคัญ

ผู้ถือหุ้น · ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี
· เยี่ยมชมกิจการประจำาปี
· กิจกรรมต่างๆ	รายไตรมาส
· เว็บไซต์บริษัท

· การสร้างผลตอบแทนที่ดี
· การพัฒนาธุรกิจในด้านเทคโนโลยีเพื่อ		 
		ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
· การดำาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อ 

		สังคมและสิ่งแวดล้อม

· การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่าง 

		เหมาะสม
· การบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อการ	 
		เติบโตอย่างยั่งยืน	
·  การพัฒนาธุรกิจรองรับการเปลี่ยนแปลง 

		และความเสี่ยงในการหยุดชะงักของ 

		ธุรกิจ	(Disruption)

พนักงาน · ผู้บริหารระดับสูงสื่อสารโดยตรง 

		กับพนักงานผ่านเวทีจับเข่าคุย 

		รายไตรมาส
· การสำารวจความผูกพันประจำาปี 
		We	Care	ทุก	2	ปี
· การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

		แบบสองทางประจำาปี

· การพัฒนาศักยภาพเพื่อความ 

		ก้าวหน้าในการทำางาน
· การได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ 
		เป็นธรรม
· ทำางานด้วยความปลอดภัย	และมี 
		สภาพแวดล้อมการทำางานที่ดี

· เพิ่มหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะของ 

		พนักงานเพื่อรองรับความก้าวหน้า 
		ในหน้าที่การงาน
·  จัดทำามาตรฐานการจ่ายผลตอบแทน 

		และปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำางาน
·  จัดกิจกรรมเพื่อสังคมทั้งภายนอก 

		และภายในเพื่อพัฒนาความดีของ 

		พนักงาน

3.1  การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย
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ผู้มี 
ส่วนได้เสีย

ช่องทาง ความคาดหวัง การดำาเนินงานที่สำาคัญ

ลูกค้า · การร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์รองรับความ 

		ต้องการผู้บริโภค	สังคมและส่ิงแวดล้อม
· ความร่วมมือด้านการพัฒนาการใช้ 

		ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพใน 

		กระบวนการ
· การสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า 
		ประจำาปี
· การประชุมรับทราบนโยบายลูกค้า 
		ประจำาปี
· การบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อ 

		สังคมร่วมกัน
· การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมของลูกค้า
	การติดต่อผ่านทางอีเมล	และ	ช่องทาง 

	ออนไลน์

· คุณภาพของสินค้า	ราคา	และบริการ 

		ตามความคาดหวังของลูกค้า
· ลดผลกระทบผลิตภัณฑ์ต่อสิ่ง 

		แวดล้อมและสังคม
· ร่วมสร้างคุณค่าต่อสังคมกับลูกค้า 
· การปฎิบัติตามคู่มือและข้อกำาหนดด้าน 

		ห่วงโซ่คุณค่า

· การผลิตและส่งมอบที่มีประสิทธิภาพ 

		คุณภาพและตรงเวลา
· วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบ 

		สนองความคาดหวังในด้าน 

		เทคโนโลยียานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่ง 

		แวดล้อม
· ดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับ 

		ลูกค้า

คู่ค้า · ความร่วมมือในการพัฒนา 
		กระบวนการผลิตและสายโซ่ 
		อุปทาน
· พัฒนาการใช้ทรัพยากรอย่าง 

		มีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
· การบริหารจัดการความรับผิด		 
	ชอบต่อสังคมร่วมกัน

· การเติบโตร่วมกันทางธุรกิจ
· การจัดซื้อจัดหาที่เป็นธรรม
· ร่วมสร้างคุณค่าต่อสังคม

· มีการกำาหนดและกำากับนโยบายด้าน 

		การจัดซื้อจัดจ้าง
· การอบรมและพัฒนาคู่ค้าในการผลิต 

		อย่างมีประสิทธิภาพ
· ความร่วมมือในกิจกรรมเพื่อสังคม

ชุมชนและ
หน่วยงาน 
ท้องถ่ิ่น

·	การประชุมร่วมกับชุมชน	หน่วยงาน 

		สถาบันและมูลนิธิต่างๆ
·	การลงพ้ืนท่ีสำารวจความต้องการ 

		ของชุมชน
·	การเข้าร่วมประชุมโครงการที่ 
		บริษัทขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความ 

		ยั่งยืน

· การเสียภาษีท่ีถูกต้อง
· การส่งเสริมการสร้างอาชีพและการศึกษา 
		เพ่ือความสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
· การดูแลส่ิงแวดล้อมรอบชุมชน

· ชำาระภาษีที่ถูกต้อง
· การจัดทำาโครงการเพื่อสร้างอาชีพ 

		และสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อ 

		ชุมชน	เช่น	การจ้างงานคนพิการ 

   การเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ	เป็นต้น
· โครงการส่งเสริมด้านการศึกษา	เช่น 

		การให้ทุนการศึกษา	โครงการทวิภาคี		 
		เป็นต้น

หน่วยงาน
ราชการ 
และภาครัฐ

· การติดตามนโยบายของภาครัฐ 

		จากช่องทางต่าง	ๆ
· การประชุมร่วมกับหน่วยงาน 

		ราชการ

· การปฎิบัติตามกฏเกณฑ์	ข้อบังคับ	และ 
		กฎหมายของภาครัฐ
· การร่วมมือในโครงการต่างๆ	ที่หน่วย 

		งานราชการและภาครัฐ
· ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง 

		แวดล้อม	

· การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	ข้อบังคับ	และ 
		กฏหมายอย่างเคร่งครัด	
· ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของ 

		ภาครัฐ
· สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมร่วมกับภาค 

		รัฐอย่างต่อเน่ือง

คู่แข่ง · การเข้าร่วมในสมาคมผู้ผลิตชิ้น 

		ส่วนยานยนต์
· ดำาเนินกิจการด้วยความโปร่งใสภาย 

		ใต้การค้าและการแข่งขันที่เป็นธรรม
· ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ

สถาบัน 
การศึกษา

· การเยี่ยมชมหรือดูงานภายใน 

		บริษัท
· การรับนักศึกษาฝึกงาน

· ได้รับความรู้	ประสบการณ์	ในสถาน 

		ที่ทำางานจริง
· เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้า 
		สู่ตลาดแรงงาน
· นักศึกษาเรียนรู้ความรู้เฉพาะด้านนำา 
		ไปใช้ในการทำางานจริงได้

· จัดสภาพแวดล้อม	เพื่อการเรียนรู้ 
		และ	ถ่ายทอดแก่นักศึกษา
· เป็นศูนย์การเรียนรู้
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3.2  การกำาหนดประเด็นสำาคัญ 
 ทางธุรกิจ
การกำาหนดประเด็นสำาคัญทางธุรกิจอ้างอิงจากมาตรฐานการ
รายงานด้านความยั่งยืนของ	GRI	Sustainability	Reporting	
Standards	และกรอบการรายงานแบบบูรณาการตามปรัชญาการ
ดำาเนินธุรกิจ	3	สมบูรณ	์สร้างสมดุล	เพื่อให้บริษัทสามารถบริหาร
จัดการความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล	รวมไปถึง 

ประเด็นต่างๆ	ที่อาจจะกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจขององค์กร	และ
สามารถรายงานการดำาเนินงานตามความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย 

อย่างมีประสิทธิภาพ

ันตอนการกาหนด ร เดนสาคั ทางธุรกิจ

1) การระบุประเด็นสำาคัญขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทรวบรวมประเด็นในแต่ละด้านโดยพิจารณาจากปัจจัยภายใน
และภายนอกองค์กร	ได้แก่	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(SDGs)	
ทิศทางกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจขององค์กร	การประเมินความ
เสี่ยงและโอกาสที่อาจส่งผลต่อการดำาเนินธุรกิจ	การสร้างคุณค่า
และการตอบสนองแก่ผู้มีส่วนได้เสีย	แนวโน้มและทิศทางด้านความ
ยั่งยืน	ในระดับมาตรฐานและข้อกำาหนดต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้ได้
มีการทบทวนประเด็นของปีที่ผ่านมาและระบุขอบเขตของความ
สำาคัญที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละประเด็นอีกด้วย

•	 การสร้างความสัมพันธ ์

	 กับพันธมิตร

•	 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

•	 การกำากับดูแลกิจการที่ดี

•	 ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย

•	 ความรับผิดชอบต่อสังคม

•	 สิ่งแวดล้อม •	 นวัตกรรม	

•	 บริหารห่วงโซ่คุณค่า

•	 ความผูกพันพนักงาน

ผลการประเมินประเด็นสำาคัญทางธุรกิจ

คว
าม

สำา
คัญ

ขอ
งผ

ู้มีส
่วน

ได
้เส

ีย

ผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ

2) การประเมินระดับความสำาคัญ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความสำาคัญของประเด็นต่างๆ	เหล่า
นั้น	โดยพิจารณาระดับผลกระทบต่อการดำาเนินงานและการสร้าง
คุณค่าให้ครอบคลุมด้านการเงิน	กระบวนการทางธุรกิจและการ
ปฏิบัติการ	ชื่อเสียงองค์กร	ผลกระทบต่อลูกค้าคู่ค้า	และพนักงาน	
และระดับความสำาคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร	รวมไปถึง
การพิจารณาความสำาคัญต่อการสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

3) การรับรองผลการประเมิน
หน่วยงานพัฒนาความยั่งยืน	ได้รวบรวมและสรุปประเด็นสำาคัญ	
นำาเสนอต่อคณะกรรมพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทเป็นผู้ทบทวน	
พิจารณาและรับรองผลการประเมินสาระสำาคัญและให้ความเห็น
ชอบในการเปิดเผยข้อมูล

 

จากการประเมินประเด็นสำาคัญ	ในป	ี2562	พบว่ามีบริบทการ
เปลี่ยนแปลงทั้ง	ภายนอกและภายใน	ที่ส่งผลต่อความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย	โดยเฉพาะบริบทของการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีของยานยนต์ในอนาคต	อย่างไรก็ตามความคาดหวัง	
ที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียส่วนมากนั้นอยู่ในระดับเดิม	คือ	ความ
ผูกพันพนักงาน	การสร้างสัมพันธ์กับพันธมิตร	สิ่งแวดล้อม	การ
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	การกำากับดูแลกิจการที่ด	ีความรับ
ผิดชอบต่อสังคมชุมชน	และมีเรื่องที่มีความสำาคัญลดลงคือเรื่อง
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	หากแต่เป็นความคาดหวังที่บริษัท
สามารถจัดการได้อย่างต่อเนื่อง	โดยไม่ก่อให้เกิดการหยุดชะงัก
ของธุรกิจ	ด้วยเหตุนี	้ระดับความสำาคัญของประเด็นด้านความ
ยั่งยืนจากปีที่แล้วจึงคงที่อยู่ในระดับเดิมเป็นส่วนใหญ่	

อย่างไรก็ตามจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมทำาให้ประเด็นด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทานมีความ
สำาคัญสูงขึ้น	เนื่องด้วยการการแข่งขันในอุตสาหกรรมจำาเป็นต้อง
มีการพัฒนาและยกระดับการผลิตตลอดสายโซ่อุปทานอย่างเชื่อม
โยงกัน	นอกจากนี้การบริหารห่วงโซ่อุปทานยังมีความสำาคัญต่อ
การบริหารผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม	ซึ่งบริษัท
สามารถเป็นส่วนสำาคัญในการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนลงสู ่
คู่ค้าขององค์กร	
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บริษัทจึงได้มีการพัฒนาของเทคโนโลยียังนำาสู่ความสำาคัญในประเด็นด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นส่วนประกอบ
สำาคัญรองรับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่ขององค์กรในการเสริมสร้างการเติบโต	และนวัตกรรม
ยังมีส่วนสำาคัญในการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรโดยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาการ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตขององค์กร	และยังสามารถส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของ
คนในชุมชนและสังคมอีกด้วย	จากประเด็นสำาคัญที่วิเคราะห์ได้	บริษัทได้กำาหนดกลยุทธ์ในการตอบสนอง
ประเด็นเหล่านั้น	โดยพิจารณาจากบริบทองค์กรภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง	จึงได้มีการจัดกลยุทธ์
ออกเป็น	3	กลยุทธ์หลัก	SBG	โดยมี	P	เป็นพื้นฐาน	คือพัฒนาความสามารถ	องค์กรและบุคลากรรองรับ
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

เสริมสร้างความสามารถ
องค์กรเพื่อสร้าง	

Competitive Advantage

และขยายตลาดสู่ตลาดโลก

พัฒนาเทคโนโลยีและ
ตลาดรองรับ
โอกาสยานยนต์
ในอนาคต

พัฒนาความสามารถองค์กรและบุคลลากร
รองรับการปรับเปลี่ยนธุรกิจ

เติบโตโดยการ 

Diversify 

เข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่
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4  การบริหารเพ่ือความย่ังยืน

4.1  นโยบายการพัฒนาท่ีย่ังยืน
4.2  การสนับสนุนเป้าหมายพัฒนาความย่ังยืน
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4.1  นโยบายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
ด้วยความท้าทายจากแนวโน้ม	และทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ
โลก	บริษัทต้องสร้างโอกาสและการเติบโตทางธุรกิจเพื่อการตอบ
สนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย	อย่างสมดุลพร้อมด้วยการจัดการความ
เสี่ยง	บริษัทจึงจำาเป็นต้องกำาหนดกลยุทธ์การดำาเนินงานอย่าง
รอบคอบเพื่อให้องค์กรก้าวผ่านไปได้อย่างมั่นคง	ปี	2562	บริษัท
ยังคงดำาเนินการตามหลักการทรงงาน	และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง	ของรัชกาลที	่9	ภายใต้ปรัชญาการดำาเนินธุรกิจ	“3	
สมบูรณ์	สร้างสมดุล”	โดยให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการ
ความยั่งยืน	3	ด้านอย่างสมดุล	ได้แก่	ฅนสมบูรณ์	ธุรกิจสมบูรณ	์
และชุมชนสมบูรณ์	โดยนอกจากจะมุ่งสร้างความสำาเร็จทางธุรกิจ
แล้ว	บริษัทยังมีส่วนร่วมดูแลชุมชน	สังคมและสิ่งแวดล้อมตอบสนอง
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	โดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลและการกำากับ
กิจการที่ดี	และยังได้นำาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการกำาหนดทิศทางธุรกิจอีก
ด้วย	ทั้งนี้ได้กำาหนดแนวนโยบาย	“SBG	4.0”	เพื่อให้พนักงานใน
ทุกระดับเปลี่ยนแปลงการทำางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
ความท้าทายต่างๆ	ทั้งปัจจุบันและอนาคต	

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 65 เป้าหมาย 62 ผลการดำาเนินงาน 62

ฅนสมบูรณ์ •	ชั่วโมงทำาความดีี
•	ชั่วโมงการฝึกอบรม

•	≥10	ชม	/	คน	/	ปี
•	≥22	ชม	/คน/ปี

•	7	ชม.
•	19	ชม.

•	8.9	ชม.
•	12	ชม

ธุรกิจสมบูรณ์ •	เพิ่มยอดขาย
•	ยกระดับการพัฒนาคู่ค้า
•	ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

•	2	เท่าของปี	2560
•	มากกว่า	5	โครงการ
•	ลด	CO

2
	12%

		จากปี	2560

•	1.20	เท่าของปี	2560
•	มากกว่า	2	โครงการ
•	ลด	CO

2
	5%

		จากปี	2560

•	0.93	เท่าของปี	2560
•	4	โครงการ
•	ลด	CO

2
	4.72%

		จากปี	2560

ชุมชนสมบูรณ์ •	สร้างมูลค่าเพื่อสังคม •	0.2%	ของยอดขาย •	0.14%	ของยอดขาย •	0.07%	ของยอดขาย

นวทางการบริหารจัดการ
บริษัทมีคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนเป็นคณะกรรมการที่มี
อำานาจสูงสุดซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนและผลักดันการบริหารจัดการ
ด้านความยั่งยืน	โดยมีกรรมการผู้อำานวยการเป็นประธาน	

จากการประกาศนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน	ป	ี2561	ได้
กำาหนดกรอบการบริหารและเป้าหมายตามปรัชญาการดำาเนิน
ธุรกิจและผลักดันการพัฒนาทั้ง	3	ด้านอย่างสมบูรณ์ตามปรัชญา
ของบริษัท	โดยมุ่งเน้นให้การทำางานและดำาเนินการในทุกระดับ
คำานึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน	โดยลดผล 

กระทบทางลบ	และมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมในการดำาเนินธุรกิจ
ผ่านการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในทุกภาคส่วนและการมี
ส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ความยั่งยืน	5	ปีของบริษัท

ปรัชญาในการดำาเนินธุรกิจ 
3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล

สร้างคุณค่าต่อตนเอง 
องค์กร และสังคม

สร้างมูลค่าตอบสนอง 
ผู้มีส่วนได้เสีย

สร้างโอกาสเพื่อ 
สังคมที่เข้มแข็ง

นวทางในการดาเนินการให้ ด้ตามเ าหมายใน  
การทบทวนเป้าหมายที่มีความเหมาะสม	เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว	 
วางแผนการดำาเนินงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ดังนี้

ฅนสมบูรณ์ 
•	 ส่งเสริมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่จำาเป็นใน 

	 เชิงทฤษฎีควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้ความรู ้
	 เข้ากับการทำางานจริง
•	 เสริมสร้างกิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดองค์กร 

	 แห่งการเรียนรู้ขึ้น
•	 ริเริ่มโครงการเพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยน 

	 ความรู้และรวบรวมองค์ความรู้ท้ังหมดในองค์กร

ธุรกิจสมบูรณ์
•	 การหาพันธมิตรทางธุรกิจ	เพื่อนำานวัตกรรม 

	 ต่างๆ	มาช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
•	 การสร้างเสถียรภาพทางการเงิน	(Stability) 
	 ด้วยการบริหารความเสี่ยง	เพื่อสร้างความ 

	 มั่นคงให้ธุรกิจ
•	 การนำาเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิต	เพื่อลด 

	 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น
•	 ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ชุมชนสมบูรณ์
•	 สร้างความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจ	และ 
	 สังคม	โดยนำาความต้องการหรือความ 

	 คาดหวังของคนในสังคมมาบูรณาการ 

	 เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายขององค์กร
•	 นำาเครื่องมือวัดผลการตอบแทนทาง 

	 สังคมมาใช้ในการวัดผลมูลค่าทางสังคม
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ในการวางทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท	นอกจากพิจารณาความ
ท้าทายและแนวโน้มต่างๆ	ในระดับสากล	รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ
แล้ว	คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน	ได้อนุมัติให้นำาเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
การกำาหนดทิศทางธุรกิจ	โดยในปี	2562	มีการพิจารณาเป้าหมาย 

ที่สำาคัญ	6	เป้าหมาย	คือ	เป้าหมายที่	4	8	9	12	16	และ	17	โดย
มีการดำาเนินงานตามเป้าหมายที่สำาคัญ	ดังนี้

4.2  การสนับสนุนเป้าหมาย
 การพัฒนาท่ีย่ังยืน

4		 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ 

		 ขององค์กรและประเทศชาติ	โดยการพัฒนาพนักงานผ่าน 

		 หลักสูตรการฝึกอบรมหรือการพัฒนาของ	SLA

		 เป็นโรงเรียนในโรงงาน	ในการเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้มี 
		 ส่วนได้เสีย	นำาความรู้ไปพัฒนาตนเอง	องค์กร	และสังคม

8	 สร้าง	Engagement	ที่ดีในกระบวนการทำางาน	เช่น	สภาพแวดล้อม 

		 การทำางานที่ดี
		 การพัฒนา	Future	Competency	และมี	Career	path	ที่	
		 ชัดเจน
		 ดำาเนินโครงการสร้างความตระหนักในด้านความปลอดภัย	เพื่อ 

		 ลดสถิติอุบัติเหตุให้เป็น	0

9		 สนับสนุนกระบวนการและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ	์เพื่อ 

		 ตอบสนองธุรกิจด้านยานยนต์	และทิศทางการเปลี่ยนแปลงใน 

		 อุตสาหกรรมยานยนต์	
		 ลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย	ตลอด 

		 จนลดผลกระทบในเชิงลบในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

12	 บริษัทมีนโยบายสิ่งแวดล้อม	ในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากร 

		 อย่างมีประสิทธิภาพ
							พัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับ 

		 สิ่งแวดล้อม

16		ประกอบธุรกิจโดยการยึดมั่นในจริยธรรม	คุณธรรม	และความ 

		 ซื่อสัตย์สุจริต	ประกอบกับการมีระบบบริหารจัดการ	และการ 

		 กำากับดูแลกิจการที่ดี
		 ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ	สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มี 
		 ส่วนได้เสีย

		 ขยายแนวร่วมเรื่องการต่อต้านการทุจริตสู่คู่ค้าอย่าง 

		 ต่อเนื่อง	

17		ร่วมลงทุนกับบริษัทเพื่อขยายธุรกิจที่เติบโตขึ้นสร้างความ 

		 ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น	ๆ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 

		 ทางด้านเทคโนโลยี
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5  การกำากับดูแลกิจการและความย่ังยืน
5.1  การกำากับดูแลกิจการท่ีดี
5.2 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ
5.3 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
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บริษัทยึดมั่นต่อการดำาเนินธุรกิจภายใต้การกำากับดูแลที่ดี	มี
จริยธรรมและโปร่งใส	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย	
รวมถึงการดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม	ซึ่งหล่อหลอมเป็นปัจจัยพื้นฐานสำาคัญในการ 

ขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

5.1  การกำากับดูแลกิจการท่ีดี
นโยบายการกำากับกิจการของบริษัท	คณะกรรมการบริษัท	มีความ
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนเป็นองค์กรโปร่งใส
และมีธรรมาภิบาลที่แท้จริง	มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวมพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี	
คนเก่ง	มีคุณธรรม	ส่งเสริมความรู้	และคุณภาพชีวิตพร้อมกับ
การพัฒนาสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเพื่อมุ่งสู่ประสิทธิผล
ความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านแนวทางการรายงานความยั่งยืน	
ตามกรอบการจัดทำารายงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลคณะ
กรรมการบริษัท	ได้จัดให้มี	“นโยบายการกำากับดูแลกิจการ”	

• โครงสร้างการกากับกิจการที่ดี
ในป	ี2562	คณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วยกรรมการจำานวนทั้งสิ้น 

	9	คน	ในจำานวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำานวน	6	คน	มีกรรมการ 

ที่เป็นผู้หญิงจำานวน	1	คน	โดยบริษัท	ให้ความสำาคัญกับโครงสร้าง
และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท	ที่เหมาะสม	เพื่อประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย	จึงจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา
เพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริษัท	จากความสามารถ	
ความรู้	และประสบการณ์ในสายอาชีพต่างๆ	อย่างเหมาะสม	โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที	่ก.ล.ต.	
กำาหนดพร้อมทั้งความรู้ความชำานาญและประสบการณ์	(Skill	
Matrix)	มาพิจารณาโดยไม่คำานึงถึงความแตกต่างด้านเพศ	อายุ	
เชื้อชาต	ิหรือศาสนา	มาปฎิบัติหน้าที่กำากับดูแลกิจการของบริษัท	
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

• การ ร เมินผลการ ิบัติงาน
 องค กรรมการบริ ัท
คณะกรรมการบริษัท	ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ตนเอง	ทั้งคณะ	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	เพื่อทบทวนว่าได้มีการ 

กำากับดูแลในการดำาเนินงานต่าง	ๆ	ได้อย่างเพียงพอและใช้เป็น
ข้อมูลสนับสนุนนำาไปปรับปรุงและพัฒนาการกำากัดกิจการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ทั้งนี้บริษัทได้พัฒนาแบบจากตัวอย่าง
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่ง	
ประเทศไทย	ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะ
ของคณะกรรมการบริษัท	และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการ
บริษัท	รับทราบ	และวิเคราะห์ผลการประเมิน	เพื่อนำาไปสู่การ 

ดำาเนินการของฝ่ายบริหาร	นอกจากนี้

บริษัทยังเข้ารับการตรวจประเมินโครงการสำารวจการกำากับดูแล 

กิจการบริษัทจดทะเบียนไทย	(Corporate	Governance	Report:CGR)	
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	และ
ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย	(ตลท.)	ผลการประเมินจัดอยู่ใน
ระดับ“ดีเลิศ”	หรือ	5	ตราสัญลักษณ	์ติดต่อกันเป็นปีที	่8	รวม
ทั้งได้รับการประเมิน100	คะแนนเต็มโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย	(Thai	Investors	Association)	จากการจัดประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นเพื่อนำาเสนอผลการ

ดำาเนินงานเป็นประจำาทุกปี	ทั้งนี้	ผลการประเมินจากทุกโครงการ
ล้วนแสดงให้เห็นว่าบริษัท	มีการพัฒนาด้านการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมินตามโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการของบริษัท
จดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report: CGR) (คะแนน)

ผลการดำาเนินงาน

2562 94
90

เป้าหมาย

2562
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บริษัท	จัดทำานโยบายและคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี	พร้อม
สื่อสารกับพนักงานทั่วทั้งองค์กร	เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและ
การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	

นอกจากนี้	ในป	ี2562	บริษัทได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมในเรื่องคู่มือ
การกำากับดูแลกิจการในเรื่องนโยบายสิทธิมนุษยชน	ต่อผู้มีส่วน
ได้เสียในแต่ละกลุ่มที่สำาคัญ

เพื่อให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	ได้ตระหนักถึงการ
เคารพสิทธิมนุษยชน	การให้ความสำาคัญกับศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์	เสรีภาพ	และความเสมอภาคของบุคคล	รวมถึงการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและหลักการสากลที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้มั่นใจว่าการ
ดำาเนินธุรกิจ	ปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรม
ทางธุรกิจทั้งภายในบริษัท	รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตลอด
ทั้งห่วงโซ่คุณค่า	(Value	Chain)	และสนับสนุนให้คู่ค้าและผู้ร่วม
ธุรกิจ	มีส่วนร่วมในการดำาเนินธุรกิจโดยเคารพถึงสิทธิมนุษยชน	
และนำาหลักการเรื่องสิทธิมนุษยชน	ตามนโยบายนี้ไปปรับใช้	อย่าง
ถูกต้องตามกฎเกณฑ์	โปร่งใส	และตรวจสอบได้

 การรับเรื่องร้องเรียน
ในปี	2562	ได้มีการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการข้อร้อง
เรียนเพื่อกำาหนดหน้าที่ของผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนยิ่งขึ้น	โดยบริษัท
กำาหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสเรื่องการปฏิบัติงานที่
ไม่สอดคล้องกับข้อกำาหนดกฎหมาย	ระเบียบ	หลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดี	และจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ	ผ่านทางจดหมาย	
หรืออีเมล	ส่งถึงประธานกรรมการ	หรือฝ่ายกำากับดูแล	และยังมี
ช่องทางอื่นๆ	เพื่อความสะดวกต่อการแจ้งเรื่องร้องเรียนอีกด้วย	
เช่น	Facebook	Lineadd	เป็นต้น	ทั้งนี้	ไม่พบข้อร้องเรียนที่เป็นการ
ปฏิบัติที่ผิดต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันหรือเรื่องการทุจริต

ได้รับเบาะแสข้อร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ 
จดหมาย อีเมล โทรศัพท์ 
โดยข้อมูลของผู้ร้องเรียน
จะถูกเก็บเป็นความลับ

เบาะแสและข้อร้องเรียน
จะถูกนำามาพิจารณาตาม
กระบวนการและนโยบาย
การแจ้งเบาะแสและรับข้อ
ร้องเรียนของบริษัท หลังจากข้อร้องเรียน

ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบ
อย่างถี่ถ้วนแล้ว SBG จะแจ้ง
สาเหตุ สถานะ ผลการพิจารณา
พร้อมมาตรการแก้ไขกลับไปยัง
ผู้ร้องเรียนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

 การส่งเสริมความตร หนักด้านการกากับ 
 ด ลกิจการที่ดี
บริษัทได้ส่งเสริมความสำาคัญในการสร้างความตระหนัก	และให้
ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานในเรื่องการกำากับกิจการที่ด	ีดังนี้

 • หลักสูตรจริยธรรมกับความยั่งยืน
  หลักสูตรจริยธรรมกับความยั่งยืน	จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบาย 

  ต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท	สาเหตุการทุจริต	และการป้องกัน	 
	 	 และการขยายเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตไปยังคู่ค้า	และ 
	 	 ยังจัดอบรมให้กับพนักงานใหม่ทุกระดับ	และพนักงานจะต้อง 

	 	 เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น	100%	ในปี	2562	ได้มีการจัดอบรม 

	 	 จำานวน	2	รุ่น	ผู้เข้าร่วม	จำานวน	40	คน

 • หลักสูตรการต่อต้านการทุจริต และการขอรับรองระบบ 
  จาก CAC 

	 	 บริษัท	ได้ขยายเครือข่ายเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปยัง 

	 	 คู่ค้า	โดยได้จัดบรรยายให้กับบริษัทคู่ค้าทั้งสิ้น	จำานวน	4	บริษัท 

	 	 	ได้แก	่

	 	 1)	บริษัทนิป้อนคิไค	จำากัด	
	 	 2)	บริษัทไทรเด้นท์	จำากัด	
	 	 3)	บริษัท	วีอาพี	รับเบอร์	จำากัด	
	 	 4)	บริษัทโฟคัสแมคคาร์นิค	จำากัด

5.2  จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ
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คณะกรรมการบริษัท	มุ่งมั่นที่จะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน	เพื่อ
นำาไปสู่การเป็นองค์กรโปร่งใส่อย่างแท้จริง	จึงได้กำาหนดนโยบาย
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	และมีแผนส่งเสริม	อีกทั้งปลูก
ฝังจริยธรรมองค์กรในระยะยาวและต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อปี	2553	
เป็นต้นมา	(ปี	2553	–	ปัจจุบัน)	ผ่านหลักสูตร	“จริยธรรม...กับ
ความยั่งยืนขององค์กร”	เพื่อมีความมุ่งหมายให้พนักงานมี
จิตสำานึกที่ดี	วินัย	ความรู้	คุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นพนักงาน
ที่มีคุณภาพ	และนำาไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรภายใต้แผน 

ส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมองค์กร	

บริษัทเป็น	1	ใน	27	องค์กรแรกที่ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน 

ทุจริตคอร์รัปชัน	และเป็น	1	ใน	9	องค์กรแรกที่ได้ผ่านการรับรอง
จาก	คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อ
ต้านการทุจริต	(Private	Sector	Collective	Action	Coalition	
Against	Corruption	Council:	CAC)	เมื่อวันที	่29	กรกฎาคม	2556

เมื่อวันที่	4	พฤศจิกายน	2562	ที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต	(CAC)	ได้มีมติ
ให้การรับรองต่ออายุ	“	บริษัท	สมบูรณ	์แอ๊ดวานซ	์เทคโนโลย	ีจำากัด	
(มหาชน)	”	เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านทุจริต	โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ	3	ปี	นับจาก
วันที่มีมติให้การรับรองขึ้น	ในปีนี้บริษัทได้ให้การสนับสนุนช่วยให้
คำาแนะนำาต่าง	ๆ	กับให้คู่ค้าในการจัดทำาแบบประเมินตนเองในเรื่
งมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน	และได้ยื่นแบบประเมินตนเองให้คณะ
กรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย	(CAC)	
ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติให้การรับรองบริษัทคู่ค้าของบริษัท	4	
รายเป็นสมาชิกของแนวร่วปฏิบัติต่อต้านคอร์รัปชันของภาค
เอกชนไทย	ดังนี้

1.	บริษัท	ซึชิโยชิ	สมบูรณ์โคเตท	แซนด์	จำากัด
2.	บริษัท	วี.อาร์.พี.	รับเบอร์	แอนด์	เทรด	จำากัด
3.	บริษัท	โฟคัส	แมคคานิค	จำากัด
4.	บริษัทเพิ่มพูน	อีดีพี	จำากัด

 นโยบาย  ้อกาหนด  นว ิบัติในการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รั ัน องบริ ัทในกลุ่ม
สมบร ์

	 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายมิให้กรรมการ	ผู้บริหาร	ตลอดจน 

พนักงานของบริษัทยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ	ไม่ว่าจะเป็นการรับ 

สิ่งของ	ของขวัญ	การเลี้ยงรับรอง	เงินบริจาค/เรี่ยไร	ผลประโยชน์ 
อื่นใดให้แก่ตนเอง	จากบุคคลที่ทำาธุรกิจกับองค์กร	ที่เป็นพนักงาน	
คู่ค้า	ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  • หลักการ
	 	 (1)	 กำาหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้ในคู่มือการกำากับ 

	 	 ดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ	(Code	of 
		 	 Conduct)

	 	 (2)ครอบคลุมทุกกิจกรรมที	่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงาน 

	 	 ขององค์กร
	 	 (3)	 มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน 

	 	 ทั่วทั้งองค์กร	เป็นประจำาทุกปี

  • แนวปฏิบัติ      
	 	 (1)	 กำาหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัท	ต้อง 

	 	 ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต	และ	จริยธรรม 

	 	 และข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน	โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง 

	 	 กับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทาง	
	 	 อ้อม

	 	 (2)	พนักงานของบริษัท	ต้องไม่พึงละเลย/เพิกเฉย	เมื่อพบเห็น 

	 	 การกระทำาที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

	 	 โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา	หรือบุคคลที่รับผิดชอบ 

	 	 ทราบ	และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ	ข้อเท็จจริงต่าง	ๆ 

	 	 หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา 
	 	 หรือบุคคลที่กำาหนดให้ทำาหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 

	 	 การติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจผ่านช่อง 

	 	 ต่าง	ๆ	ที่กำาหนดไว้
	 	 (3)	บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน 

  

	 	 	 ที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

	 	 โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน	หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ 

	 	 ในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันตามที่บริษัทกำาหนด 

	 	 ไว้ในนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียน	และข้อเสนอแนะ
	 	 (4)	ผู้ที่กระทำาการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นการกระทำาที่ผิด 

	 	 จริยธรรมของบริษัท	ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทาง 

	 	 วินัย	ตามระเบียบที่บริษัทกำาหนดไว้	และโทษตามกฎหมาย 

	 	 หากการกระทำานั้นผิดกฎหมาย
	 	 (5)	บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญในการเผยแพร่ให้ความรู ้
	 		 และทำาความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง 

	 	 กับบริษัท	และบริษัทย่อย	และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
	 	 (6)	บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้าง	“	ฅนสมบูรณ์	”	ให้ม ี

	 	 จิตสำานักที่ดี	และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม	และ 
	 	 ประเทศชาติ

5.3  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
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 • การประเมิน ความเสี่ยง ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

 คณะกรรมการบริษัท	ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาลเป็นผู้กำากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	โดยเมื่อวันที	่6	สิงหาคม	2562	ที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้รับทราบ 

ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตราการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
ตามแบบประเมิน	71	ข้อของ	CAC	ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามครบ
ถ้วนแล้ว	และยังได้ทำาการประเมินความเพียงพอของการบริหาร
ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน	โดยที่ประชุมได้ให้คำาแนะนำา
และเสนอให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการ 

ทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด

	 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีแนวทางการติดตามประเมิน
ผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	ดังนี้

	 	 1.	 การสำารวจ	“การมีส่วนได้เสีย”	ของกรรมการ	และผู้บริหาร 

		 	 4	ลำาดับแรก	ตามที่กฎหมายกำาหนด	และทำาการขยายการ 

	 	 สำารวจไปยังผู้บริหารทุกระดับ	ที่มีอำานาจดำาเนินการรวม 

	 	 ไปถึงพนักงานที่มีส่วนได้เสีย		
	 	 2.	 การกำาหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครอง 

	 	 ผู้แจ้งเบาะแส		
	 	 3.	 การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน		
	 	 4.		 การพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำาหนดไว้		 

 5.				การส่งเสริมความรู้สำาหรับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
	 	 6.	 การขยายเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตไปยังคู่ค้าของ 

	 	 บริษัท

 • ผลการดำาเนินการตามโครงการมาตรการป้องกันการทุจริต 
 คอร์รัปชันของบริษัท

	 	 1.	 คู่ค้าของบริษัททุกรายต้องร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ ์

	 	 กับบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน			

	 	 2.	 คู่ค้าของบริษัทได้ทำาความเข้าใจและเห็นความสำาคัญถึง 

	 	 การต่อต้านการทุจริต	ซึ่งบริษัทได้เชิญชวนให้คู่ค้าเข้า 
	 	 ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

	 	 กับทาง	CAC	โดยในป	ี2562	ที่ผ่านมาบริษัทคู่ค้าได้เห็น 

	 	 ถึงความสำาคัญและเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์กับ 

	 	 	CAC	จำานวน	40	บริษัท

	 	 3.	 บริษัทได้ให้ความสำาคัญกับการสนับสนุนให้องค์กรภาค 

	 	 ธุรกิจเอกชนมีระบบและมีมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันที่ดีและ 
	 	 ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ	CAC	Change	Agent	เพื่อ 

	 	 ขยายเครือข่ายธุรกิจที่โปร่งใสและปลอดจากการคอร์รัปชัน 

	 		 โดยบริษัทได้การชักชวนคู่ค้าของบริษัทที่เป็น	SME	เข้าร่วม 

	 	 ประกาศเจตนารมณ์	ภายใต้โครงการ	CAC	SME	Certification 

	 	 	ได้มากกว่า	10	บริษัทในปีนี	้ซึ่งทางโครงการแนวร่วมปฏิบัติ 
	 	 การของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต	(Thailand’s 
	 	 Private	Sector	Collective	Action	Coalition	Against 
	 	 Corruption	–	CAC)	จึงได้มอบรางวัล	CAC	Change 

	 	 Agent	Award	เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับบริษัท	ในงาน 

		 	 CAC	National	Conference	Day	เมื่อวันที่	18	ตุลาคม 

	 	 พ.ศ.	2562

	 	 4.	 บริษัทได้ให้การสนับสนุนช่วยให้คำาแนะนำาต่างๆ	กับให้คู่ค้า 
	 	 ในการจัดทำาแบบประเมินตนเองในเรื่งมาตรการต่อต้าน 

	 	 คอร์รัปชัน	และได้ยื่นแบบประเมินตนเองให้คณะกรรมการ 

	 	 แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย	(CAC) 
	 	 ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติให้การรับรองบริษัทคู่ค้าของ 

	 	 บริษัท	4	รายเป็นสมาชิกของแนวร่วปฏิบัติต่อต้านคอร์รัปชัน 

	 	 ของภาคเอกชนไทย
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6  การบริหารความเส่ียง
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การบริหารความเส่ียงองค์กร
บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ดำาเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความไม่แน่นอน
ที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกธุรกิจ	ซึ่งมีผล 

กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร	จึงได้นำาหลักการบริหาร
ความเสี่ยงตามแนวปฏิบัติมาตรฐานสากล	COSO	ERM	มาปรับใช้ 
ในทุกระดับขององค์กร	โดยครอบคลุมการจัดการความเสี่ยง
ทั้งในด้านกลยุทธ์	การดำาเนินงาน	การเงิน	ความสอดคล้องกับ 

กฎระเบียบปฏิบัติ	รวมถึงความเสี่ยงจากปัจจัยทางด้าน	สิ่งแวดล้อม	
สังคม	และ	ธรรมาภิบาล	และความเสี่ยงใหม่		(Emerging	risks)	
จากการพัฒนาของวิทยาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้
องค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ	และช่วย
ให้การดำาเนินกลยุทธ์องค์กรเกิดประสิทธิผล	นอกจากนี้	บริษัท
ยังมีการกำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ	
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร	และเพื่อให้การ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์มีทิศทางที่ชัดเจน	
สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ	ภายใต้กรอบการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี

	 โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทในกลุ่ม
สมบูรณ์	ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
นโยบาย	(BOD)	ทำาหน้าที่กำาหนดนโยบายและแผนการบริหารความ
เสี่ยง	และกำาหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุม
ทั้งองค์กร	
 

	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ	(Enterprise	
Risk	Management	Committee:	ERM)	ทำาหน้าที่กำาหนดกลยุทธ์
การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและความเสี่ยงที่ยอมรับได	้
กำาหนดกระบวนการและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงใน
ระดับองค์กร	ติดตามการทบทวนความเสี่ยงและการรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	รวมถึงแต่งตั้งคณะ
ทำางานบริหารความเสี่ยงระดับสายงานแต่ละสังกัดตามความ
เหมาะสม	คณะทำางานบริหารความเสี่ยงระดับสายงานของแต่ละ
สังกัด	(Functional	Risk	Management	Committee:	FRM)	ทำา
หน้าที่บ่งชี	้และประเมินความเสี่ยงระดับสายงาน	รวมถึงติดตาม
และรายงานผลการจัดการความเสี่ยงระดับปฏิบัติการเพื่อให้เป็น
ไปตามนโยบายของบริษัท	และคณะกรรมการตรวจสอบ	(Audit	
Committee)	ทำาหน้าที่สอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับนโยบาย	(BOD)

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับจัดการ	(ERM)

คณะทำางานบริหาร
ความเสี่ยงระดับสายงาน	(FRM)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำาคัญต่อการบริหารความเสี่ยงโดยมุ่งเน้นให้การ
ดำาเนินกลยุทธ์องค์กรตอบสนองต่อปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร	
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาธรุกิจร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ	ตอบ
สนองต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	
ลูกค้า	พนักงาน	และ	คู่ค้า	นำาสู่การพัฒนาธุรกิจและการบริหาร

จัดการองค์กรอย่างยั่งยืน	โดยลดความเสี่ยงจากปัจจัยและการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสภาพแวดล้อมในการดำาเนินธุรกิจ	และ
สามารถพร้อมรองรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ	จากการเปลี่ยนแปลง
ของอุตสาหกรรม	กฎหมาย	ข้อบังคับ	และ	ความคาดหวังของผู้
มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	อย่างเหมาะสมและสมดุล	โดยคำานึงถึง
ความสำาคัญของการพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร
ตลอดจนการพัฒนาสายโซ่อุปทาน
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ความเสี่ยง ผลกระทบ แนวทางจัดการความเสี่ยง

1.ด้านกลยุทธ์ (Strategy)
ความเสี่ยงที่บริษัทจะสูญเสีย
คำาสั่งซื้อของลูกค้า

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเข้า
มาของเทคโนโลยีรถยนต์
ไฟฟ้าและนวัตกรรมการ
ผลิตในอนาคต

ความไม่แน่นอนของรายได้
ส่งผลกำาไรของบริษัทในกลุ่ม
สมบูรณ์

ความไม่แน่นอนของรายได้
ในกลุ่มสมบูรณ์

•	ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมรถยนต์และเครื่องจักรกลการ
		เกษตรทั้งด้านเทคโนโลยีและนโยบายการจัดซื้อของลูกค้า
•	พัฒนากระบวนการผลิตและเทคโนโลยี	เพื่อตอบสนองความต้องการ
		ของลูกค้าทั้งด้านราคาและต้นทุน
•	บริหารความสัมพันธ์	และพัฒนาการดำาเนินธุรกิจร่วมกับลูกค้า
•	กระจายรายได้องค์กรให้มีความหลากหลายของ	Portfolio	ลูกค้า,
		ผลิตภัณฑ์

•	วิเคราะห์แนวโน้ม	และทิศทางการเติบโตของรถยนต์	BEV	ในอนาคต
		เพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ	พร้อมทั้ง
		กำาหนดมาตรการและแนวทางในการติดตาม
•	พัฒนาธุรกิจ	วิเคราะห์โอกาสในการลงทุน	และวางแผนขยายการ
		ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ	เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่าง
		ยั่งยืน

2. ด้านการดำาเนินงาน
 (Operation)
ความเสี่ยงจากการบริหาร
จัดการด้านคุณภาพ	การจัด
ส่ง	วิศวกรรมการผลิต	ระบบ
คุณภาพและ	ความปลอดภัย

ความเสี่ยงจากการบริหาร
วัตถุดิบและห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยน
แปลงทางด้านภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม	เทคโนโลยี	และ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ความสามารถในการ
แข่งขันรองรับความ
ต้องการของลูกค้านำาสู่
การเติบโตของรายได้

ความไม่ต่อเนื่องในการ
ผลิต	และความผันผวน
ของต้นทุนการผลิต

ความไม่แน่นอนทางด้าน
ปัจจัยต้นทุนในการผลิต	
และ
เทคโนโลยี

•	พัฒนาการจัดการในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ	คุณภาพ	วิศวกรรม
		การผลิต	และ	ระบบคุณภาพ	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นลูกค้า
•	วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการและกำาหนดแผนรองรับในระยะยาว

•	บริษัทมีมาตรการประเมิน	ติดตาม	และวางแผนร่วมกับลูกค้า	เพื่อหา
		มาตรการรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดแคลนวัตถุดิบ
•	วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการผลิต	รวมทั้งหาแหล่งวัตถุดิบสำารอง
		เพื่อรองรับความต้องการในอนาคต

•	ติดตามและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงด้าน
		สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ
•	จัดทำาแผนบริหารความเสี่ยง	และกำาหนดมาตรการรองรับ

3. ด้านการเงิน (Finance)
ความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน

ความไม่แน่นอนของ
รายรับและรายจ่ายของ
บริษัท

•	วิเคราะห์แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	และวางแผน
		การใช้เครื่องมือทางการเงิน	เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความ 

		ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน	
•	บริษัทมีมาตรการรองรับความเสี่ยงด้วยการทำาสัญญาซื้อขายอัตรา
		แลกเปลี่ยนล่วงหน้า	รวมทั้งบริหารรายรับและรายจ่ายที่เป็นสกุลเงิน
		ต่างประเทศให้สอดคล้องกัน

4. ด้านความสอดคล้องกับ
กฎระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง
(Compliance)
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยน
แปลงกฏหมายและกฏ
ระเบียบ	และการบังคับใช้กฏ
หมายเกี่ยวเนื่องกับการภาค
อุตสาหกรรม	และ	ประเด็น
ด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และ	
บรรษัทภิบาล

ความเชื่อมั่นในการดำาเนิน
งานตามข้อกฎหมายและ
ข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย

การติดตามการร่างกฎหมาย	กฎระเบียบสำาคัญ	และการบังคับใช้
•	บริษัทมีการประเมินความเสี่ยง	ผลกระทบ	และกำาหนดมาตรการ 

		รองรับ
•	บริษัทมีการวางแผนการดำาเนินงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
		กับกฎหมายและกฎระเบียบ
•	ตรวจสอบและดำาเนินมาตรการด้านความปลอดภัยให้ถูกต้องครบถ้วน
		ตามกฎระเบียบ
•	ติดตามและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ำาเสมอ
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การส่งเสริมวั นธรรมความเส่ียง

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์มีความมุ่งมั่นในการดำาเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายทางธุรกิจ	จึงส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมความเสี่ยงใน
ทุกระดับตั้งแต่กรรมการ	ผู้บริหาร	จนถึงพนักงานทุกคน	เพื่อให้
มีความตระหนักและเห็นความสำาคัญของการบริหารความเสี่ยง
อย่างเป็นระบบ	

	 บริษัทได้มีการกำาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร	โดยผู้บริหารและพนักงาน
ทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำาเนินงานตามหลัก

การบริหารความเสี่ยง	ภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
จัดการ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน	และฝ่าย
บริหารของแต่ละสังกัด	นอกจากนี	้บริษัทยังส่งเสริมให้มีความ
ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยการนำาประเด็นความ
เสี่ยงเข้าหารือในที่ประชุมหลักของแต่ละบริษัทหรือสังกัดหน่วย
งานต่างๆ	ภายในองค์กร	รวมทั้งมีการสื่อสารหลักการและเกณฑ์
การประเมินความเสี่ยง	เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้เหมือนกันทั่ว
ทั้งองค์กร
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7  ฅนสมบูรณ์

7.1  กลยุทธ์ฅนสมบูรณ์
7.2 การพัฒนาคนดี
7.3 การพัฒนาคนเก่ง 
7.4 โครงการเกษียณอายุ
7.5 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์
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การพัฒนาและเตรียมความพร้องทางด้านบุคลากรนำาสู่การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงกระบวนการผลิต	ในขณะ
เดียวกันยังส่งเสริมให้บุคลากรมีความคล่องตัว	และสามารถ
ดำาเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้	

นอกจากนี้บริษัทยังได้ส่งเสริมให้พนักงานเป็นพนักงานที่ดีและ
พลเมืองที่ดี	โดยการส่งเสริมการสร้างกิจกรรมทำาความดีเพื่อ
สังคม	โดยส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมในการทำาความดีของ
พนักงานทุกระดับตามแนวทางขององค์กร

นวทางการบริหารจัดการ

บริษัทมีการวางแผนกลยุทธ์และติดตามด้านบุคคลผ่านแผนก
ทรัพยากรบุคคลประจำาหน่วยธุรกิจ		เนื่องจากจะมีความเข้าใจ
งาน	และรู้จักพนักงานได้ด	ีก่อนพิจารณาในฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของส่วนกลาง	เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนากระบวนการ
บริหารบุคคลที่ตอบสนองพนักงานในแต่ละกลุ่มงานและแต่ละรุ่น
ที่มีความต้องการที่ต่างกัน		

7.1  กลยุทธ์ฅนสมบูรณ์

บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำาคัญกับการบริหารงานด้าน
ทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและดูแลบุคลากรทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกัน	บริษัทได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ 

ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับให้เป็นคนดีและคนเก่ง	ทำางานอย่าง
มืออาชีพ	พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	พร้อม
รับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมยานยนต์	
นอกจากนี้บริษัทยังได้ส่งเสริมให้พนักงานรักและผูกพันต่อองค์กร	
เพื่อให้เกิดพลังร่วมในการดูแลรักษา	และพัฒนาองค์กรไปสู่ความ
ยั่งยืน	ภายใต้ปรัชญาในการดำาเนินธุรกิจ	“3	สมบูรณ์	สร้างสมดุล”

บริษัทมุ่งมั่นดูแลและบริหารจัดการบุคลากรโดยส่งเสริมการสร้าง
คุณค่าของพนักงานตามแนวทาง	ฅนสมบูรณ์	เพื่อให้พนักงาน	
“สร้างคุณค่าต่อตนเอง	องค์กร	และสังคม”	อย่างต่อเนื่อง	ด้วย
การกำาหนดกลยุทธ์ด้านบุคลากร	รวมถึงการวางแผนกำาลัง
พล	การออกแบบโครงสร้างองค์กร	การสรรหาบุคลากร	การ
สร้างความผูกพันในองค์กร	และการพัฒนาบุคลากรรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย	ี

ชั่วโมงฝึกอบรม 

เฉลี่ยต่อคน

จำานวนหลักสูตร 

ในการพัฒนาบุคลากร

จำานวนชั่วโมง 

ความดี 
เฉลี่ยต่อคน

งบประมาณใน
การพัฒนา
ศักยภาพ 

พนักงาน

12

92

8.9

4.2
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7.2  การพัฒนาคนดี
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรคส์ังคมให้
ดีขึ้น	ดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	โปร่งใส	และปฎิบัติ
สอดคล้องตามกฏหมาย	ตอบแทนสังคมโดยการการสร้าง
จิตสำานึกให้พนักงานเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม	สร้างแนวปฏิบัติ
การทำาความดีจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร	บริษัทได้ดำาเนินงาน
ในเรื่องการเก็บชั่วโมงความดีมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่	2	และในปีนี้ 
มีเป้าหมาย	7	ชั่วโมงต่อคนต่อป	ีบริษัทจึงให้ความสำาคัญในการ
พัฒนาให้พนักงานมีศักยภาพในการทำางานที่ดี	โดยการพัฒนา
คนให้เป็นคนดี	เพื่อส่งเสริมการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่สะท้อน
ถึงการเป็นคนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม	แบ่งปันและแลกเปลี่ยน
ความรู้ต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ	จนเกิดเป็นการสร้างสังคมที่ด	ีและ
ขยายผลไปสู่สังคมภายนอก	ซึ่งบริษัทได้มีแนวทางในการส่งเสริม
ให้พนักงานทำาความดี	3	แนวทาง	ดังนี้

 การทาความดี ันพืน าน 
การบริจาคโลหิต	เป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสาธารณะ	
มีความรับผิดชอบต่อสังคม	โดยพนักงานสามารถเข้าร่วม
บริจาคโลหิตตามที่องค์กรร่วมกับสภากาชาดไทยที่จัดขึ้น
ภายใน	หรือไปร่วมบริจาคโลหิตตามสถานที่ต่างๆ	ภายนอก
องค์กรได้	บริษัทได้ร่วมกับสภากาชาดไทยจัดให้มีการบริจาค
โลหิตต่อเนื่องเป็นปีที่	20	ปีละ	4	ครั้ง	ในปี	2562	มีพนักงาน	
ผู้บริหาร	และคู่ค้าของบริษัทร่วมบริจาคโลหิต	จำานวน	713	คน	
สภากาชาดไทยได้ปริมาณโลหิต	รวม	147,700	ซีซี	ในครั้งนี้มีผู้
บริหารและพนักงานที่บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องครบตามเกณฑ์
และได้รับเข็มที่ระลึกจากสภากาชาดไทยแนวทางขององค์กร

การร่วมกิจกรรมสำาคัญทางศาสนา	เป็นการทำาบุญตักบาตร		
เวียนเทียน	ในวันสำาคัญทางศาสนา	เช่น	วันอาสาฬหบูชา	วัน
มาฆะบูชา	วันวิสาขบูชา	วันเข้าพรรษา	เป็นต้น	และกิจกรรมการ
ทำาบุญตักบาตรตามที่บริษัทจัดขึ้น	เป็นการเพิ่มช่องทางการ
ทำาความดีให้พนักงานได้เข้าถึงมากขึ้น

 การ บ่ง นความร้
	 แบ่งออกเป็น	3	ข้อด้วยกันดังนี้

การเป็นวิทยากรผ่านหลักสูตรของ SLA	เป็นการส่งเสริมให้
พนักงานนำาสมรรถนะ	ประสบการณ	์ที่มีอยู่ถ่ายทอดให้กับให้
กับ	พนักงานภายในบริษัทผ่านหลักสูตรของ	SLA	ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ของบุคลากรของบริษัท	อีกทั้งยังเป็นการพัฒนา
ทักษะการสอนงานของผู้สอนงานอีกด้วย

การแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร	เป็นการแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ถ่ายทอดประสบการณ์	ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการในกระบวนการจัดการองค์ความรู้	ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับงาน	โดยมีการบันทึกองค์ความรู้ที่ได้ดำาเนินการถ่ายทอด
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การแบ่งปันความรู้ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย	 เป็นการความรู้	
ประสบการณ์	ทักษะ	แนวความคิดถ่ายทอดในรูปแบบต่างๆ	
เช่น	การสอนงานแบบบรรยาย	การสอนงาน	OJT	การเข้าร่วม
เสวนา	การ	Coaching	การเป็นพี่เลี้ยง	ซึ่งนอกเหนือจากหน้าที่
งานประจำาใหกับ	ผู้มีส่วนได้เสีย

	 ทั้งนี้การทำาความดีในการแบ่งปันความรู้	ให้นับจำานวนชั่วโมง 

	 จากการแบ่งปันความรู้จริง	เพื่อบันทึกชั่วโมงความดี

 กิจกรรมบาเพ ร โย น์ อาสาสมัคร

กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์	หรือกิจกรรมเพื่อสังคม	เป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้พนักงานบำาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กร	ชุมชน	
สังคม	และประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร	เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจ
ของพนักงานให้มีความเมตตา	กรุณา	มีความเสียสละ	และมีจิต
สาธารณะ	เพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

บริษัทจึงให้ความสำาคัญกับการสร้างบรรยากาศภายในองค์กร	
ที่เอื้อให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสเข้าร่วมทำากิจกรรมบำาเพ็ญ
ประโยชน์ต่างๆ	ที่สามารถใช้ความเก่งของตนเองทำาความดี	และ
ทำาประโยชน์ให้ผู้อื่น	โดยกำาหนดแนวทางการทำากิจกรรมบำาเพ็ญ
ประโยชน์	ไว้	4	รูปแบบ	ดังนี้

1) บำาเพ็ญประโยชน์ผ่านกิจกรรมชมรมของบริษัท	โดยชมรม
กิจกรรมทุกชมรม	จะดำาเนินการตามนโยบาย	“1	ชมรม	1	กิจกรรม
ความดี”	ซึ่งสมาชิกของแต่ละชมรมจะใช้ความสามารถของตนเอง
ตามลักษณะการดำาเนินงานของชมรม	ไปทำาประโยชน์เพื่อผู้อื่น	ปี
ละอย่างน้อย	1	กิจกรรม	ซึ่งพนักงานสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้	
ทั้งที่เป็นสมาชิก	และไม่เป็นสมาชิก

กิจกรรมการทำาความดีจากชมรมสมบูรณ์กรุ๊ปอาสา	ที่เกิดจาก
การรวมตัวกันของพนักงานที่มีจิตอาสา	เพื่อดำาเนินกิจกรรม
บำาเพ็ญประโยชน	์ต่อสาธารณะ	ซึ่งได้ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
มา	19	ป	ีจำานวนสมาชิกกว่า	300	คน	ในปี	2562	ได้มีกิจกรรม
เพื่อสังคม	ดังนี้

• กิจกรรมแจกน้ำาวันเด็ก	ณ	สภาสังคมสงเคราะห์
• กิจกรรมชมรมอาสาฯ	ครั้งที	่1	CSR	ณ	วัดแทนวันดีเจริญสุข	
• กิจกรรมทาสีและปรับปรุงห้องน้ำา
• กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์อบต.บางโฉลง	ทำาความสะอาดพื้นที ่
	 สาธารณะ
• กิจกรรมทำาความสะอาดอุทยานกิตะพาณิชย์
• กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์	3	วัน	2	คืน	โรงเรียนบ้านหนองไร่ 
	 ต.หนองไร่	อ.ปลวกเเดง	จ.ระยอง
• กิจกรรมทาสีรั้วและปรับปรุงแปลงเกษตร	SLA	ระยอง
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ในป	ี2561	พนักงานที่รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นชมรมต่าง	ๆ	ตาม
ความถนัดหรือความสนใจของตนเองนั้น	ยังได้ดำาเนินกิจกรรม
โดยนำาทักษะของสมาชิกในชมรมภายใต้แนวทางการทำาความดี
ของบริษัท	ไปสร้างคุณค่าให้แก่สังคม
• ชมรมเกษร	กิจกรรมซ่อมแซมถนน	ณ	ศุนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
• ชมรมอาหรและเครื่องดื่ม	กิจกรรมโรงทาน	ณ	วัดหอมศีล
• ชมรมวิปัสสนาและลานธรรมลานทอง	กิจกรรมทำาความสะอาด 

	 วัด	ณ	วัดแทนวันดีเจริญสุข
• ชมรมพระเครื่อง	กิจกรรมทำาความสะอาดภายในวัด	ณ	วัด 

	 กษัตราธิราช	วรวิหาร	จ.พระนครศรีอยุธยา	
• ชมรมตะกร้อ	ฟุตบอล	แบดมินตัน	เปตอง	กิจกรรมทาสีสนาม 

	 บาสเกตบอล

2) บำาเพ็ญประโยชน์ผ่านกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น	ซึ่งในแต่ละปีบริษัท	
จะกำาหนดแผนการดำาเนินกิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน	์เพื่อสื่อสาร
และเชิญชวนให้พนักงานทุกคนได้เข้าร่วมตามช่วงโอกาสต่างๆ

3) การปรับปรุงทัศนียภาพภายในบริษัท	เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่
พนักงานทุกคนสามารถที่จะเข้าร่วมเพื่อช่วยปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์ภายในบริษัท	ของตนเองให้มีสภาพแวดล้อมที่ด	ีเช่น	การ
ทาสีอาคาร	ทำาความสะอาดพื้นที่ต่างๆ	การปลูกต้นไม้	เก็บขยะ	
คัดแยกขยะ	เป็นต้น

4) การจัดกิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ภายนอกขึ้นโดยไม่ผ่าน
กิจกรรมของบริษัท	เป็นอีกหนึ่งช่องทางการทำากิจกรรมบำาเพ็ญ
ประโยชน์ที่พนักงานสามารถรวมตัวกันเพื่อไปทำากิจกรรมบำาเพ็ญ
ประโยชน	์หรืออาจจะเป็นการไปทำากิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ร่วม
กับครอบครัวก็ได้	หรืออาจจะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมบำาเพ็ญ
ประโยชน์ที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัดก็ได้

7.3  การพัฒนาคนเก่ง
	ปัจจุบันโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม	่นำาสู่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ที่มีการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นนำาสู่ความจำาเป็นในการพัฒนาความ
สามารถองค์กรและความสามารถบุคลากรให้มีความพร้อมรองรับ
กับกลยุทธ์ขององค์กรที่จะต้องเติบโตอย่างยั่งยืน
 

	ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์กร	และสรรหา
พนักงานที่เหมาะสมต่อการดำาเนินงานในด้านใหม่ๆ	รองรับต่อ
การดำาเนินกลยุทธ์องค์กร	นอกจากนี้บริษัทยั่งมุ่งเน้นการส่งเสริม
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของพนักงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และทักษะใหม่ๆ	เพื่อรองรับต่อการนำาเทคโนโลยีใหม่ๆ	มาใช้การ
ดำาเนินธุรกิจ	นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมให้พนักงานเป็นพลเมืองที่
มีความสามารถที่พร้อมเรียนรู้ทักษะและเทคโนโลยีใหม่ๆ	ซึ่งทักษะ
การเรียนรู้นี้จะมีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้พนักงานในกลุ่ม
สมบูรณ์มีความพร้อมในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและตลาดแรงงานในอนาคต	

 พั นา กัย าพ ล ความก้าวหน้าในสายอา พี
 

	ฅนสมบูรณ์เป็นสิ่งสำาคัญที่ขับเคลื่อนในการสร้างความได้เปรียบทาง	
ธุรกิจและต่อยอดผลกำาไรทางธุรกิจให้แก่องค์กร	ด้วยวัฒนธรรมที่
สนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	บริษัทจึงส่งเสริมให้พนักงาน
ได้รับการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับสายงานและพัฒนา	ศักยภาพ
ของพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม	โดยมีศูนย์การเรียนรู้บริษัท
ในกลุ่มสมบูรณ์	(Somboon	Learning	Academy:	SLA)	ดำาเนิน	
การจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานทั่วทั้งองค์กร	เพื่อสร้างศักยภาพ
และความสามารถเพิ่มขึ้นให้กับพนักงาน	ซึ่งเน้นควบคุมคุณภาพ
ในการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน	ตรงตามความต้องการขององค์กร
และพนักงาน

	ในปี	2562	บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน	ซึ่งมีจำานวน
ชั่วโมงเฉลี่ย	12	ชั่วโมงต่อคนต่อปี	ทั้งด้านทักษะการ	ทำางานและ
การพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตของการทำางาน	
รวมทั้งหมด	92	หลักสูตรด้วยกัน	โดยแบ่งประเภท	ได้เป็น	4	กลุ่ม	
ดังนี้	

ชั่วโมงต่อคนต่อปี
เป้าหมายปี 25627

ปี 2562 สำาเร็จ
ตามเป้าหมาย98%

จำานวนชั่วโมงการทำาความดี
เฉลี่ยของพนักงานทั้งหมด

ชั่วโมงเฉลี่ย / คน/ ปี
8.9

ชั่วโมงเฉลี่ย / คน/ ปี
7.82562 2561 2560ชั่วโมงเฉลี่ย / คน/ ปี

6.9
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หลักสูตร วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย จำานวน 
ผู้เข้าร่วม

Practical Innovation 
Design Thinking 
Process

•	เรียนรู้การปรับใช้กระบวนการ	Design		Thinking
•	พัฒนาไอเดียนวัตกรรมได้ทุกส่วนงานในองค์กร
•	นำาแผนงานหรือไอเดียไปต่อยอดโครงการนวัตกรรมได้อย่าง
		เป็นรูปธรรมสอดคล้องกับ	Customer	Orientation	และ	
		Open	Innovation	&	Co-Creation

ผู้บริหารกลุ่ม 

ขับเคลื่อนนวัตกรรม 30

Somboon 
Management 
program

• เพิ่มองค์ความรู้ในการนำากลยุทธ์สู่การปฏิบัติงานได้อย่าง 

		ชาญฉลาดและก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
• สอดคล้องกับ	Global	Minset,	Strategic	Visionary	&	 
		Big	Picture,	Chang	Leadership	&	Adaptability	และ	 
		Direction	Making

ผู้บริหารกลุ่ม 

ขับเคลื่อนกลยุทธ์ 20

Strategic 
Management & 
Deployment by TQA 
Framework

• ทราบแนวทางการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีทิศทางและ 
		ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
• สอดคล้องกับ	Competency	ข้อ	Strategic	Visionary	&	 
		Big	picture,	Change	Leadership	&	Adaptability

ผู้บริหารกลุ่ม 

ขับเคลื่อนกลยุทธ์ 15

The Managerial Grid •	เป็นผู้นำาที่เข้าใจความแตกต่างของผู้อื่นและบริหารงานจาก 

		ความหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
•	สอดคล้องกับ	Openness	and	Leveraging

Talent	Pool
20

1) กลุ่มหลักสูตร: พัฒนาความสามารถทางด้านการแข่งขัน
เชิงธุรกิจ และเทคโนโลยี (Business Management Program) 
เช่น	หลักสูตร	Practical	Innovation	Design	Thinking	Process	
หลักสูตร	Somboon	Management	program	หลักสูตร	The	
Managerial	Grid	เป็นต้น

2) กลุ่มหลักสูตร: พัฒนาผู้เชี่ยวชาญ (Specialist Development) 
เช่น	หลักสูตรทางด้านระบบคุณภาพ	หลักสูตรทางด้านสิ่ง
แวดล้อม	เป็นต้น

3) กลุ่มหลักสูตร : พัฒนาทักษะและเทคนิคการทำางาน (Funtional 
Excellence Program)	เช่น	หลักสูตรทางด้านความปลอดภัย	
หลักสูตรเทคนิคเฉพาะโรงงาน	หลักสูตรการจัดซื้อจัดหา	เป็นต้น

4) กลุ่มหลักสูตร : การพัฒนาความยั่งยืน (Fundamental 
Program) เช่น	หลักสูตรจริยธรรมกับความยั่งยืนขององค์กร	
เป็นต้น

 พั นาผ้นาเพื่อความยั่งยืน

	นอกจากการส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนเก่งในองค์กรแล้ว	บริษัท
ยังพัฒนาสนับสนุนให้ผู้นำาได้พัฒนาตนเอง	เพื่อมีศักยภาพใน
การพัฒนาพนักงาน	และองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ในปัจจุบันได้
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 การพั นาพนักงานเพื่อเติบโตเ นผ้นา

เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจใน
อนาคต	บริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษาและจูงใจให้พนักงานที่มีความ
สามารถและศักยภาพโดดเด่นอยู่กับองค์กรอย่างยาวนาน	จึง
ดำาเนินการพัฒนากรอบการบริหารพนักงานให้เป็นผู้นำาที่มี
ศักยภาพ	และทักษะ	โดยกำาหนดแนวทางให้พนักงานทุกคนได้
รับโอกาสในการ	พัฒนาตนเองสู่การเติบโตในสายอาชีพ	โดย
วางกรอบการบริหารบุคลากรที่มีผลงานและศักยภาพโดดเด่น	
(Talent	Management	Framework)	และกรอบการบริหารการ
สืบทอดตำาแหน่ง	(Succession	Management	Framework)	เพื่อ
เตรียมความพร้อมและยกระดับความสามารถของตนเองในด้าน
ต่างๆ	อันสามารถเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่บริษัท	ได้ในอนาคต	
และสามารถพัฒนากลุ่มพนักงานดังกล่าวให้เติบโตเป็นผู้นำาของต่อ
ไปได้	การพัฒนาดังกล่าวบริษัทไม่ได้มุ่งหวังประโยชน์เพื่อองค์กร
เท่านั้น	แต่ยังคาดหวังให้ทักษะและความสามารถที่พนักงานได้รับ
จากโครงการเป็นประโยชน์แก่พนักงานในการเติบโตในสายอาชีพ
ต่างๆ	ในอนาคตด้วย

 การส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร

ปัจจุบัน	“นวัตกรรม”	มีความสำาคัญอย่างมากสำาหรับธุรกิจ
อุตสาหกรรมรถยนต	์นวัตกรรมจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันได้	บริษัทจึงมุ่งสร้างสรรค์และพัฒนาพนักงาน	ให้เกิด	
ความคิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่อยู่เสมอ	ทั้งยังส่งเสริมบรรยากาศ	
ในองค์กรที่เอื้อต่อการคิดค้นนวัตกรรม	เช่น	จัดฝึกอบรมแนวคิด	
การออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม	่เพื่อนำามาต่อยอดความรู้
และความคิด	ในการสร้างนวัตกรรมได้เป็นต้น	รวมถึงสนับสนุน
ให้เกิดนวัตกรรมในทุกสายงานขององค์กร	ซึ่งจะมีผู้บริหารเป็น
ผู้คอยให้คำาปรึกษาและส่งเสริมให้พนักงานพัฒนานวัตกรรม
ใหม	่จนสามารถนำานวัตกรรมเหล่านั้น	ไปเพิ่มประสิทธิภาพ	หรือ
ลดต้นทุนการผลิตได้

QCC & Kaizen
ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัท		“มุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย	ผ่านความร่วม
มือกับพันธมิตรทางธุรกิจ”	องค์กรจึงให้ความสำาคัญกับการ
พัฒนาพนักงานด้วยการปลูกฝังวัฒนธรรม	สนับสนุนให้เรียนรู้
และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ	อีกทั้งส่งเสริมการทำางานแบบมีส่วน
ร่วม	อันเป็นพื้นฐานที่สำาคัญของการสร้างองค์กรให้แข็งแกร่ง	และ
มีความสามารถ	รับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต	องค์กรจึง
เลือก	QCC	และ	Kaizen	เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ช่วยให้พนักงาน
รู้จักการปรับปรุงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานในส่วนของ	
Improvement	และนำามาใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานด้วย	

จำานวนพนักงาน
ที่ได้รับการปรับตำาแหน่ง

36
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กร บวนการในการ ับเคลื่ีอน   

•  จดัต้ังทมีงาน	ขบัเคลือ่นกจิกรรมปรบัปรงุ	งาน	โดยระบผุูร้บัผดิชอบ 

โครงสร้างทีมงาน	และกำาหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน	เช่น	ผู้บริหารโครงการ	มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
สนับสนุนด้านต่างๆ	ผลักดัน	ติดตามความก้าวหน้า	และ
ประเมินผลเพื่อ	ปรับปรุงแก้ไข

• พัฒนาทีมงาน	โดยทีม	HRD	ขององค์กร	เป็นผู้รับผิดชอบให้
ความรู้ในเรื่องการสร้างความรู้ความ	เข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ของการเป็นทีมงานดำาเนินกิจกรรม	ผ่านรูปแบบการ
ประชุมและการ	ประชุมชี้แจงช่วงเช้า	(Morning	Talk)	ซึ่งใช้
ระยะเวลาประมาณ	3	เดือน

• เปิดตัวกิจกรรม	เมื่อทีมงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ดำาเนินงานและเครื่องมือสำาหรับการปรับปรุงงานแล้ว	ขั้นตอน
ถัดไปคือ	“การสื่อสาร”	ให้พนักงานทุกระดับทราบ	ผ่านรูปแบบ
กิจกรรม	Kick	off	เปิดตัวกิจกรรมการปรับปรุงงาน

• สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงาน	หลังการประชา 
สัมพันธ์สื่อสารกิจกรรมปรับปรุงงานให้พนักงานทุกระดับ
ทราบแล้ว	ทีมงานเริ่มให้ความรู้กับพนักงานทุกระดับ	ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น	3	ส่วน	คือ

  • Basic	:	การให้พนักงานระดับปฏิบัติการในส่วนการผลิตได้ 
	 	 เสนอแนวคิดในการปรับปรุงงานด้วยตัวเอง	เป็นเรื่องง่าย	ๆ 

		 	 ที่สามารถดำาเนินการได้ในระยะเวลาไม่มากนัก

  • Advance	:	การให้ระดับหัวหน้างานในส่วนการผลิตรวมกลุ่มกัน 

		 	 ใช้ทักษะการแก้ปัญหาเบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูล	ค้นหา	
	 	 ปัญหา	และเสนอแนวคิดการปรับปรุง

  • Office	:	การให้พนักงานส่วนสำานักงานรวมกลุ่มกัน	เสนอ 

	 	 แนวคิดการปรับปรุงงานในพื้นที่สำานักงาน

• สื่อสารแบบทั่วทั้งองค์กร	ในทุกๆช่วงของกิจกรรม	ทีมงานจะม ี

การวางแผนประชาสัมพันธ์	กิจกรรมต่างๆ	ให้กับพนักงานได้
อย่างเหมาะสม	และตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

• การเก็บรวบรวมข้อมูล และความรู้ต่าง	ๆ	รวมถึงองค์ความรู ้
ที่ได้จากการทำา	QCC	และ	Kaizen	ด้วย	ซึ่งทีมงานมีการจัดทำา 
ระบบ	ฐานข้อมูล	ที่รวบรวมหัวข้อทั้งหมดของพนักงานไว้ในที ่
เดียวกัน	โดยมีการขึ้นทะเบียนแบ่งตามหมวดหมู่	แผนก	ชื่อเรื่อง	และ 
ประเภท		เพื่อให้ง่ายต่อการสื่บค้นข้อมูล	เพื่อให้พนักงานที่สนใจ 

นำาไปใช้และต่อยอดได้

	ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำาเนินการกิจกรรมทั้ง	3	รูปแบบสามารถ
ช่วยองค์กรประหยัด	ค่าใช้จ่ายรวม	50,721,499	บาท/ปี	โดย
แบ่งตามประเภทได้	ดังนี้

	นอกจากนี	้บริษัทยังเปิดโอกาสให้กับพนักงานที่มีหัวข้อ	Kaizen	
ดีเด่นขององค์กร	สามารถส่งหัวข้อ	เข้าแข่งขันรางวัล	“Kaizen	
Thailand	Awards”	ได	้ซึ่งพนักงานของบริษัทสามารถคว้า
รางวัลกลับมาได้เช่นกัน	ส่งผลให้ตัวพนักงานเองเกิดความภาค
ภูมิใจ	และพนักงานภายในองค์กรมีความตื่นตัวต่อการเข้าร่วม
กิจกรรม	Kaizen	มากขึ้น

•	รางวัล	Bronz	Award	และ	Certificated

จานวนหัว อ้ 
OFFICE

จานวนหัว อ้ 
ADVANCE

จานวนหัว อ้ 
BASIC

บาท
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	บริษัทเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาวัฒนธรรมด้านวัตกรรมและเทคโนโลยีในองค์กรอย่างต่อเนื่อง	จึงจัด		“SBG	Innovation	Day	
2019”		ซึ่งจัดเป็นปีที	่4	ติดต่อกัน	โดยวัตุประสงค์ของการจัดงานนั้น	เพื่อให้พนักงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบที่ดีในการปรับปรุง
พัฒนากระบวนการทำางานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมกับงานจริงภายในบริษัท	รวมทั้งการสร้างให้เกิด
นวัตกรรมใน	ระดับสร้างองค์ประกอบใหม่	(Modular)		

	ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรม	การจัดการความรู้และกลุ่มผลงานคุณภาพ	จากหน่วยงานต่างๆทั้งของพนักงาน	บริษัท
คู่ค้า	และสถาบันการศึกษา	

	บริษัทร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำาในประเทศ	พร้อมเป็นกำาลังสำาคัญในการส่งเสริมการศึกษาและงานวิจัยด้านยานยนต	์เพื่อสร้าง
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง	เป็นการยกระดับให้ก้าวสู่การเป็นการยานยนต์แห่งอนาคต	เพื่อเป็นเวทีสำาคัญให	้นิสิต	นักศึกษา	อาจารย์	และ 
นักวิชาการ	รวมทั้งพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ	ได้มีโอกาสนำาเสนอผลงาน	รวมทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้	เพื่อนำามา
ประยุกต์ใช้กับการพัฒนาธุรกิจต่อไป	ทั้งนี้มีสถาบันการศึกษาที่ร่วมแสดงผลงาน	จำานวน	5	สถาบัน	ดังนี้

  •	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  •	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  •	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  •	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  •	สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
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7.4  โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือ 
  การเกษียณอายุ
บริษัทได้เห็นความสำาคัญของพนักงานที่ได้ทุ่มเทกำาลัง	และมีความ
จงรักภักดีกับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน	จึงได้พัฒนาแผนการหลัง
การเกษียณอายุให้กับพนักงานเตรียมสิ้นสุดอายุงานตามวาระ	

	 บริษัทจึงได้ส่งเสริมพนักงานเตรียมความพร้อมสร้างอาชีพหลัง
เกษียณ	สานต่อโครงการ	“ร้อยดวงใจผ่านสายใยฅนสมบูรณ์”	
เติมประสบการณ์เรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางสำาหรับวางแผนและ
สร้างอาชีพให้สามารถพึ่งพิงตนเองได้	ซึ่งบริษัทได้ดำาเนินการ
มาอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้พนักงานที่เข้าสู่วัยเกษียณได้รับความ
รู้ความเข้าใจและเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพ	ปรับทัศนคติใน
การใช้ชีวิต	สามารถนำาความรู้ไปต่อยอดในการดำาเนินชีวิต	รวม
ทั้งจัดให้ความรู้ด้านประกันสังคมสำาหรับผู้เกษียณอีกด้วย	โดย
ในปี	2562	มีพนักงานเกษียณอายุ	เป็นจำานวน	17	คน

7.5 สหกรณ์ออมทรัพย์
   ในกลุ่มบริษัทสมบูรณ์
จากสภาวะเศรษฐกิจและปัญหาครอบครัว	ทำาให้เราพบว่าพนักงาน
ในบริษัทมีปัญหาทางการเงินมากขึ้น	ทั้งกับสถาบันการเงินต่างๆ		
และหนี้นอกระบบ

บริษัทได้เล็งเห็นประโยชน์และความสำาคัญของการจัดตั้งสหกรณ์
ออมทรัพย์ขึ้นในองค์กร	โดยสหกรณ์ออมทรัพย์	นับเป็นสวัสดิการ
อีกรูปแบบหนึ่งที่จะสามารถช่วยดูแลพนักงานของเราได้

 •  มีแหล่งออมเงินและเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำา	
 • บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพนักงานทาง
	 	 เศรษฐกิจและในยามที่จำาเป็นต้องใช้จ่ายในครอบครัว		
 • ช่วยให้พนักงานเป็นหนี้นอกระบบน้อยลง		
 • ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน	ไม่ส่งผล
	 	 กระทบกับองค์กร	ทำาให้เศรษฐกิจภาพรวมดีขึ้น

บริษัทได้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในกลุ่มบริษัทสมบูรณ์	จนถึง
ปัจจุบันเป็นเวลา	12	ปี	มีเงินทุนหมุนเวียน	188,328,168.30	
บาท	มีคณะกรรมการสหกรณ์ในส่วนต่างๆ	เพื่อช่วยวางแผน
กำาหนดนโยบาย	ควบคุมดูแล	และพัฒนาในเรื่องของระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ	เพื่อให้สหกรณ์ดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
และมีความเข้มแข็งต่อไป		

จากการดำาเนินงานที่ผ่านมา	พนักงานให้ความสนใจเข้าร่วม
โครงการและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์เป็นอย่างดี

ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์	ณ	วันที	่
3	ธันวาคม	2562			

จำานวนสมาชิก

คน
1,348

4% 8.84%

เงินทุนหมุนเวียน

เฉลี่ยคืน

ผลการจ่ายป	ี2561

อัตราการจ่ายปันผล

บาท
188,328,168.30
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8  ธุรกิจสมบูรณ์

8.1  กลยุทธ์ธุรกิจสมบูรณ์
8.2 สิทธิมนุษยชน
8.3 การดูแลและสร้างการมีส่วนร่วมพนักงาน 
8.4 การบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
8.5 การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน
8.6  การพัฒนาความสัมพันธ์คู่ค้า
8.7 การพัฒนาความสัมพันธ์ลูกค้า  
8.8 การจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน
8.9 นวัตกรรมในกระบวนการธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน   
8.10 การดำาเนินงานด้านภาษี
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8.2 สิทธิมนุษยชน

บริษัทได้ประกาศนโยบายการกำากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็น
ไปตามกฎหมาย	กฎระเบียบขององค์กร	โดยให้ความสำาคัญกับ
การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย	์สิทธ	ิเสรีภาพ	และความเสมอ
ภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองทั้งโดยกฎหมาย
ไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ	บริษัทจัดทำาคู่มือจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ	(Code	of	Conduct)	เพื่อเน้น
ย้ำาให้พนักงานเข้าใจและตระหนักถึงความสำาคัญของการเคารพ
สิทธิมนุษยชน	รวมถึงถ่ายทอดการดำาเนินงาน	และการบริหาร
จัดการสายโซ่อุปทาน	เพื่อให้การปฏิบัติสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกัน	โดยมีแนวปฏิบัติ	ดังนี้

•  กลุ่มบริษัทและ พนักงาน
สิทธิแรงงานและสภาพการทำางานของพนักงานในกลุ่มบริษัท	
สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานทั้งในระดับสากล	และ	กฏหมาย
ไทย	ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์ที่ระบุในนโยบายการกำากับดูแล
กิจการ	จริยธรรมธุรกิจ	และข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน	นโยบาย
ด้านการจ้างงาน	และบรรจุพนักงาน	นโยบายด้านการประเมิน
ผลงาน	นโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทน	นโยบายด้านการ
พัฒนาบุคลากร	และ	นโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์	ของบริษัท

•  กลุ่มคู่ค้าทางธุรกิจ
บริษัทมุ่งหวังให้คู่ค้าเคารพในสิทธิมนุษยชน	โดยมีการคัดเลือก
และดำาเนินธุรกิจกับคู่ค้าอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและ
เป็นธรรม	และเปิดโอกาสให้คู่ค้ามีส่วนร่วมกับกิจกรรมบริษัทเพื่อ
สร้างจิตสำานึกเพื่อสังคมตามที่ได้ระบุในจริยธรรมธุรกิจ	และข้อพึง
ปฏิบัติในการทำางาน	(Code	of	Conduct)	นอกจากนี้บริษัทได้เรียก
ร้องให้คู่ค้าแสดงความมุ่งมั่นในการระบุประเด็น	การป้องกัน	การ
ลดผลกระทบ	และการรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
ในกรณีที่มีการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน		

•  กลุ่มสังคมและชุมชน
บริษัทดำาเนินธุรกิจในทุกขั้นตอนด้วยความเคารพต่อชุมชนและสิ่ง
แวดล้อมโดยรอบ	เพื่อลดผลกระทบต่อความเป็นอยู่และคุณภาพ
ชีวิตของสังคมชุมชน	ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล	ISO	14001	
นอกจากนี้	บริษัทยังได้จัดเตรียมช่องทางสำาหรับชุมชนในการ
ร้องเรียนและให้คำาแนะนำาต่าง	ๆ	โดยบริษัทจะดำาเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องที่ถูกร้องเรียนอย่างทันทีและเหมาะสม	ในกรณีที่มีการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

8.1 กลยุทธ์ธุรกิจสมบูรณ์

บริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการดำาเนินธุรกิจต่าง	ๆ		ต้องมาจาก 

พื้นฐานหลักความต้องการและ	ความคาดหวังของผู้มีส่วน 

ได้เสีย	ที่ต้องการเห็นองค์กรแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มี
ต่อระบบเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม		จึงได้ประกาศนโยบาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน	2561	เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำาเนิน
งาน		โดยยึดหลักการดำาเนินงานที่โปร่งใสตามหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดี	มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อม	
และคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม	ไม่เพียงเพื่อ
สร้างผลตอบแทนด้านการลงทุนในระยะยาวเท่านั้น	แต่เพื่อสร้าง
ความมั่นคงให้กับธุรกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

	 บริษัทยึดมั่นเสมอมาว่าธุรกิจจะมีการเติบโตอย่างยั่งยืนได	้มา
จากการดำาเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส	มุ่งมั่น 

ทุ่มเทเพื่อความสำาเร็จขับเคลื่อนโดยบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยความ
สามารถและความรับผิดชอบ	เป็นองค์กรที่ใส่ใจและมุ่งเน้นการ
สร้างคุณค่าร่วมให้กับผู้มีส่วนได้เสีย	มีกระบวนการผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนสร้างสรรค์สิ่งใหม	่ๆ	อย่างไม่หยุด
นิ่งผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	ซึ่งจะนำาพาให้บริษัท
บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทมีการวางแผนกลยุทธ์และติดตามด้านการดำาเนินธุรกิจ 

และผู้มีส่วนได้เสีย	ผ่านแผนกลยุทธ์หลักของบริษัท	โดยมีกระบวนการ
ทบทวนวิสัยทัศน	์พันธกิจ	เป้าหมาย	ผลการดำาเนินงานบริษัท	และ	
วิเคราะห์ภาพรวมอุตสาหกรรม	ถึงแนวทางการจัดการโครงการ
ด้านกลยุทธ์ในธุรกิจปัจจุบัน	แนวทางการจัดการโครงการด้าน
กลยุทธ์ในธุรกิจใหม่	และแนวทางการจัดการบุคลากรและพัฒนา
องค์กร	เพื่อให้ธุรกิจสามารถสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียได้
อย่างครบถ้วน	และเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

98% 62%9,362.90

CO₂

4
โครงการ ตัน

ความพึ่งพอใจ 

ลูกค้าโดยรวม
ลดการใช้
พลาสติก

โครงการพัฒนา
คู่ค้าเพื่อความ

ยั่งยืน

จากโครงการ
อนุรักษ์พลังงาน

ผลการดำาเนินงานด้านธุรกิจสมบูรณ	์ป	ี2562
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8.3  การดูแลและสร้างการมีส่วนร่วมให้กับพนักงาน
บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด	เป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำาเร็จและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	การดูแลพนักงาน
ให้เกิดความผูกพันกับองค์กร	และการสร้างองค์กรให้ทุกคนอยากร่วมทำางานด้วยจึงเป็นประเด็นสำาคัญบริษัท	จึงได้สำารวจความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน	โดยมีนโยบายนำาเสียงสะท้อนจากพนักงานมาปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐานการดูแล
พนักงานเทียบเท่าบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน	และวางแผนสำารวจทุก	2	ปี	เพื่อให้เวลากับการนำาผลมาปฏิบัติอย่างจริงจังก่อนการ
สำารวจครั้งถัดไป	ในปี	2562	เป็นการสำารวจที่ครอบคลุมพนักงานทั้งในระยองและสมุทรปราการ	ในสองส่วนหลักๆ	คือความผูกพัน
ของพนักงาน	และปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพันหรือความพึงพอใจของพนักงาน	เช่น	ความภูมิใจในองค์กรโอกาสในหน้าที่การงาน	
คุณภาพของชีวิตการทำางาน	ฯลฯ

นอกจากนี	้บริษัทยังเสริมสร้างการดูแลพนักงานในด้านอื่นๆ	ของ
ชีวิต	นอกจากด้านการงาน	

ด้านการเงิน 
บริษัทได้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมของสมาชิกซึ่งเป็นพนักงานโดยเน้นมีการแต่งตั้งคณะ
กรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์	เพื่อดำาเนินกิจการของ
สหกรณ์ฯ	ให้บรรลุวัตุประสงค์

ด้านสุ าพกาย ล ใจ
บริษัทได้มีการปรับปรุงและขยายพื้นที่ในบริเวณบริษัท	เพื่อเป็น
สถานที่พัก	ผ่อนและออกกำาลังกาย	ประชุม	สังสรรค์	ให้กับพนักงาน	
นอกจากนั้น	บริษัทยังได้มีการจัดโปรแกรมต่างๆ	เพื่อเสริมสร้าง	
มิติด้านสุขภาพกายและใจ	ดังนี้

ทบทวน/ปรับปรุงแบบ
สำารวจความพึงพอใจ
ของพนักงานทุกระดับ

จัดเตรียมและแจกจ่าย
เอกสารแบบประเมิน
ความพึงพอใจประจำาปี

ดำาเนินการสำารวจ
ความพึงพอใจของ
พนักงานทุกระดับ

รวบรวมแบบสำารวจ
ความพึงพอใจที่สำารวจแล้ว	 
พร้อมตรวจสอบจำานวน 

ตามเป้าหมาย

รายงานผลการสำารวจความ
พึงพอใจของทุกระดับ	พร้อม
ตรวจสอบเทียบกับแผนการ
ปรับปรุงที่แต่ละ	BU	วางไว้

นำาเสนอผลการสำารวจ 

ความพึงพอใจและ 
ภาพรวมการดำาเนินการ 

แก้ไข,	ปรับปรุง

ติดตามสถานะ 
ของแผนงานต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง
กับผลการสำารวจ

บันทึกข้อมูล 

การสำารวจ 

ความพึ่งพอใจ

ประมวลผล	/	
แปลผล 

และสรุปผล

 • โครงการ Care for Health	เป็นโครงการดูแลพนักงานในเรื่อง 

	 	 สุขภาพของพนักงาน	ในป	ี2562	ได้มีการปรับปรุงโรงอาหาร 

	 		ให้ความรู้พนักงานในเรื่องการอุปโภคบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ 
	 	 นอกจากนั้น	ยังมีการตรวจสุขภาพประจำาปี	การฉีดวัคซีน 

	 	 ไข้หวัดใหญ	่และมีแพทย์ประจำาห้องพยาบาลสำาหรับปรึกษา 
	 	 ปัญหาสุขภาพอีกด้วย

 • โครงการร้อยดวงใจผ่านสายใยฅนสมบูรณ ์	เป็นโครงการ 

	 	 เตรียมความพร้อมสร้างอาชีพหลังเกษียณ	เพื่อให้พนักงาน 

	 	 ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีคุณภาพและมีความสุข

 • กิจกรรมกีฬาส ี	เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ 

	 	 แข่งขันกีฬา	เสริมสร้างความสุขและความสามัคคี	

 • กิจกรรมทางศาสนาและประเพณีสำาคัญ	เป็นกิจกรรมการ 

	 	 รักษาและต่อยอดขนบธรรมเนียม	ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

	 	 ในวันสำาคัญของไทยต่างๆ	เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจให้กับ 

	 	 พนักงาน	

ผลสำารวจความพึงพอใจ 2562

3.58 3.53

3.29 3.42

ค่าเฉลี่ย	
2562ระดับ

ผู้บริหาร

พนักงาน

ค่าเฉลี่ย	
2558

3.47

3.28

ค่าเฉลี่ย	
2556
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8.4  การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัทในกลุ่มสมบูรณ	์มีความมุ่งมั่นสร้างสถานที่ทำางานให้มีความปลอดภัย	เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทำางานที่ดี	โดยมุ่ง
พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้าน	อาชีวอนามัย	ความปลอดภัย	และสภาพแวดล้อมในการทำางานอย่างต่อเนื่อง	โดยให้ความสำาคัญ
กับการสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่ปลอดภัย	การตรวจสอบพื้นที่และเครื่องจักรก่อนเริ่มงาน	การนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีความ
ปลอดภัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต	การเข้าร่วมประกวดสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย	เพื่อมุ่งสู่อุบัติเหตุเป็นศูนย ์

และปราศจากความสูญเสียต่างๆ	รวมถึงการตอบสนองความพึงพอใจต่อลูกค้าด้านความปลอดภัย			

วัตถุประสงค์
1 พัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นเลิศด้านความปลอดภัย	เพื่อลดจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ 
2	 เพื่อตอบสนองนโยบายลูกค้าและภาครัฐในการปฏิบัติตามกฏหมาย	และข้อกำาหนด 

3	 เพื่อให้เกิดความรู้	ทักษะ	และความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทำางาน	โดยการฝึกอบรม 

	 พัฒนาบุคลากร	และการสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมความปลอดภัย

สรุปผลการดำาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ตัวชี้วัด เป้าหมาย
0

≤5

ปี 2560
3

10

ปี 2561
4

9

ปี 2562
3

6

1.  อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (ราย)

2.  อุบัติเหตุไม่หยุดงาน (ราย)

≥20% 
(1.06%) 1.661.551.56

3.  อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ
     (ลดลง %ต่อปี)

0 000
4.  อุบัติภัยจากอัคคีภัยขั้นรุนแรง  
    (ครั้ง)

• การเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
	 การเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอาจเกิดขึ้นทุกกรณี	เช่น	การฝึกซ้อมกรณีสารเคมีรั่วไหล	การฝึกซ้อม	ดับเพลิง	และ
อพยพหนีไฟ		โดยมีพนักงานเข้าร่วม	100%	

• การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน 
เช่น	กิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมด้านความปลอดภัย	(Behavior	
Based	Safety	:	BBS)	เพื่อให้พนักงานแสดงออกถึงพฤติกรรม
ความปลอดภัยเชิงบวก	ซึ่งส่งเสริมพฤติกรรมการแสดงออก
ที่ปลอดภัยและลดพฤติกรรมที่เสี่ยงอันตราย	โดยมีเป้าหมาย
อย่างน้อย	2	เรื่อง/ป	ีซึ่งได้ตามเป้าหมายที่กำาหนด	เช่น	การสร้าง
พฤติกรรมเมื่อถึงทางข้ามให้ทำาการหยุดและชี้นิ้วก่อนข้ามถนน	และ
การสร้างพฤติกรรมไม่ใช้โทรศัพท์ขณะเดินหรือขับขี่ยานพาหนะทุก

ชนิด	กิจกรรม	KY	Ability	เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจใน
การหยั่งรู้อันตรายในงานประเภทต่างๆ	และสามารถหามาตรการ
การป้องกันอันตรายได้	โดยพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามแผน	
100%	นอกจากนี้	ยังมีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยทั้งในงาน
และนอกงาน	อาท	ิเช่น	กิจกรรมการค้นหาอันตราย	(Completely	
Check	Completely	Find	out	:CCCF)	Shop	floor	Management	
กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย	กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย	
กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา	และอบรมด้านความปลอดภัย	เป็นต้น
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8.5  การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน
นโยบายการ ิบัติต่อค่ค้า
บริษัทมีนโยบายในการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าในลักษณะการเป็น 

พันธมิตรธุรกิจท่ีดีภายใต้หลักการโปร่งใส	เป็นธรรม	และเท่าเทียมซึง่ 

มีการกำาหนดระเบียบวิธีปฏิบัติอย่างชัดเจนในจรรยาบรรณบริษัท
เรื่องการปฏิบัติต่อคู่ค้าและผู้จัดหาสินค้า	สรุปสาระสำาคัญ	ดังนี้

1	 ผู้บริหารและพนักงานต้องยึดหลักผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

2		 บริษัทให้โอกาสคู่ค้า/ผู้จัดหาสินค้าอย่างเสมอภาคในการ
แข่งขันทั้งธุรกิจขนาดเล็ก	และธุรกิจผู้ด้อยโอกาสชนกลุ่มน้อย
สตรีและทหารผ่านศึกทุพพลภาพ

3	 มีการแข่งขันจากผู้เสนอราคา	และการคัดเลือกอย่างเหมาะสม
	 เป็นธรรม

4		 มีหลักเกณฑ์การประเมิน	และคัดเลือกคู่ค้าพร้อมจัดทำารูปแบบ
สัญญาที่เหมาะสมเป็นสากล

5	 จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามการปฏิบัติตามสัญญาเพื่อ
ให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาครบถ้วนเพื่อป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
จัดหา

6	 พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าที่มีการประกาศ
เจตนารมย์การต่อต้านการทุจริต

7		 ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัท	มีต่อคู่ค้า 
ภายใต้กรอบการแข่งขันที่เป็นธรรม

8		 ผู้บริหารและพนักงานไม่เรียก	ไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ที่ไม่
สุจริตกับคู่ค้า

9		 หากบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้	บริษัทจะรีบแจ้งให้
คู่ค้าทราบล่วงหน้า	เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

โดยในปี	2563	บริษัทได้จัดทำา	“แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืน
ของคู่ค้าบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์	(เอสบีจี)”	โดยพิจารณาเนื้อหาและ
ขอบเขตให้อยู่ภายใต้ข้อกำาหนด	ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
ซึ่งจะช่วยผลักดันให้คู่ค้าของ	เอสบีจี	มีการดำาเนินงานอย่างมี
จริยธรรม	เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม	มีการดูแล	อาชีว	อนามัย	
และความปลอดภัยของลูกจ้าง	รวมถึงการให้ความสำาคัญต่อการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน

กิจกรรมส่งพนักงานกลับบ้านปลอดภัย

กิจกรรมการหยั่งรู้อันตราย

กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

อบรมหลักสูตร	การขับรถฟอร์คลิฟต์ 
อย่างปลอดภัย

Kick	off	Safety	Activity

อบรมหลักสูตร	การปฐมพยาบาล



GRI	307-1,308-1,414-1

1)	 CHEMICAL	SUBSTANCES	
			 OF	CONCERN		(RAW	MATERIAL,
			 MATERIAL	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

•	 CFC-free	packaging
•	 Energy	saving	project	or	reduction	 
CO

2
	Emission.	(Logistic	activities)

•	 Project	3R	(Reuse,	Recycle,	Reduce)	 
(at	least	1	project/year)

*	Request:	Project	Sheet	and	Action	Plan

4)		CSR	AWARENESS/
			 COMMUNITY	CARE

•	 Corporate	Social	Responsibility
	 (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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นโยบายการจัด ือจัดจ้าง

บริษัทมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่สอดคล้องกับนโยบายของลูกค้า	กฎหมายภายในประเทศ	รวมทั้งกฎระเบียบและข้อกำาหนดในระดับ
สากล	โดยบริษัทได้สื่อสารนโยบายด้านต่างๆ	ให้คู่ค้ารับทราบในการประชุมคู่ค้าเป็นประจำาทุกปี	ซึ่งรวมถึงมาตรการสนับสนุนและส่ง
เสริมมาตรฐานในระหว่างการดำาเนินงานซึ่งครอบคลุมด้านต่างๆ	ดังนี้

2. นโยบายคู่ค้าด้านสิทธิมนุษยชน Conflict Minerals Policy 

บริษัทมีนโยบายจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ	มีการสำารวจคู่ค้าและผลักดันนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนให้กับคู่ค้าที่
เกี่ยวข้องและประกาศเป็นนโยบายที่ชัดเจนต่อสาธารณะโดยไม่ยอมรับวัตถุดิบจากแหล่งผลิต	ที่มาจากประเทศที่มีการละเมิดสิทธิมนุษย
ชน	หรือมีคว่ำาบาตรทางการค้าจากนานาชาต	ิโดยเฉพาะแร่ธาต	ุ4	ชนิด	ได้แก่	ดีบุก	(Sn)แทนทาลัม	(Ta)	ทังสเตน	(W)	และทองคำา	(Au)	
ที่มาจากเหมืองแร่ในประเทศที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทวีปแอฟริกา

  1.  นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green Purchasing Policy)
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8.6  การพัฒนาคู่ค้า
บริษัทเชื่อว่าการมีคู่ค้าที่ดีจะทำาให้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและ
การเจริญเติบโตของธุรกิจรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว	เนื่องจาก	
ความชำานาญ	และการเข้าถึงลูกค้าแต่ละประเภทสินค้าจะมีความ
แตกต่างกัน	การเพิ่มโอกาสให้คู่ค้าสามารถนำาเสนอสิ่งที่ดีที่สุด
ให้กับลูกค้าจะส่งผลดีทั้งในด้านทันต่อเหตุการณ	์ทันเทคโนโลยี	
มีความโปร่งใสอีกทั้งยังช่วยเพิ่มช่องทางการในการลดต้นทุน
ได้อีกด้วย	ในปี	2562	บริษัทจึงได้มีการดำาเนินการพัฒนาคู่ค้าที่
สำาคัญอย่างต่อเนื่อง	ดังนี้

• กลยุทธ์ ล เครื่องมือที่ใ ้ในการพั นา
 1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบ TPS / Lean Supply Chainให้แก่คู่ค้า
	 บริษัทได้ร่วมมือกับทาง	TMBในการถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบ 

 TPS	:	Transaction	Processing	System	/	Lean	Supply	Chain 

	 ให้แก่คู่ค้าในช่วงเดือนสิงหาคม	ถึง	เดือนพฤศจิกายน		2562	 
		 เป็นระยะเวลา	4	เดือน	จำานวน	6	ราย	ได้แก่
	 	 1.	FOCUS	MECHANIC	CO.,	LTD
	 	 2.	V.R.P.	RUBBER	AND	TRADE	CO.,	LTD
	 	 3.	TOOL	LINK	CO.,	LTD
	 	 4.	THAI	AUTOMACH	CO.,	LTD
	 	 5.	YONGKEE	CO.,	LTD
	 	 6.	 บริษัท	 เพิ่มพูน	 เพ้นท์	 ออโต้พาร์ท	 (2013)	 จำากัด 

	 ภายหลังจากที่คู่ค้าได้รับการฝึกอบรม	ศึกษาดูงานและทำา 
		 workshopภายในบริษัทแล้ว	จึงได้มอบหมายให้แต่ละคู่ค้า 
	 จัดทำาโครงการลดต้นทุนภายในองค์กรจากการลงมือปฏิบัติ 
	 จริงพร้อมนำาเสนอโครงการช่วงท้ายหลักสูตร	เพื่อรับคำาแนะนำา 
	 ไปปรับปรุงและต่อยอดโครงการต่อไป

 2. ขยายแนวร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
	 นับตั้งแต่ป	ี2559	ที่บริษัทได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ 

	 แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

		 (CAC-Thailand’s	Private	Sector	Collective	Action	Coalition 

		 Against	Corruption)จวบจนปัจจุบันนี	้บริษัทยังคงมุ่งมั่น 

	 ในการขยายแนวร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อ 

	 เนื่องในการเป็นพี่เลี้ยงให้กับคู่ค้าในการปรับปรุงกระบวนการ 

	 การทำางานให้โปร่งใสทุกขั้นตอนและแนะนำาการจัดเตรียมเอกสาร 

	 เพื่อขอรับรองระบบ	จาก	CAC

 จนทำาให้ในปี	2563	คู่ค้าของบริษัทได้ทำาการประกาศเจตนารมณ์ 
	 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับทางบริษัทแล้ว	รวมทั้งหมด
	 666	ราย	(นับรวมจากปี	2559)

 • คู่ค้าของบริษัทได้ทำาการประกาศเจตนารมณ์กับทาง	CAC 

		 	 รวมทั้งหมด	90	ราย	(นับจากป	ี2559)
 • คู่ค้าของบริษัทได้รับการรับรองระบบฯ	จากทาง	CAC	แล้ว 

  ทั้งหมด	9	ราย	(นับรวมจากปี	2559)	โดยมีรายชื่อดังนี้	
  

	 	 1.	Trident	Steel	Co.,	Ltd.
	 	 2.	Nippon	Kikai	Engineering	Co.,	Ltd.
	 	 3.	TOA	Paint	(Thailand)	Public	Company	Limited
	 	 4.	Metro	System	Cooperation	Public	Company	Limited
	 	 5.	Thai	V.P.	Corporation	Limited	
	 	 6.	Tsuchiyoshi	Somboon	Coated	Sand	Co.,	Ltd.
	 	 7.	Poem	Poon	EDP	Co.,	Ltd.	
	 	 8.	Focus	Mechanic	Co.,	Ltd.
	 	 9.	V.R.P.	Ruabber	and	Trade	Co.,	Ltd.

 เป้าหมาย	ภายในระยะเวลา	3	ป	ีนับตั้งแต่ปี	2563-2565	 
	 ทางบริษัทมีโครงการที่จะผลักดันให้คู่ค้าได้รับการรับรองระบบ 

	 จากทาง	CAC	จำานวน	15	ราย		(ปี	2562	ได้รับการรับรองแล้ว 

		 4	ราย)
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บริษัทมีแผนในการพัฒนา	
ยกระดับ	และสื่อสาร
ข้อมูลแก่คู ่ค้าสำาคัญ
อย่างต่อเนื่องทุกปีตาม
แนวทาง	ดังนี้
1.	ถ่ายทอดองค์ความ
รู ้ระบบ	TPS	/	Lean	
Supply	Chain
2.	ให้คำาแนะนำาในการ
ปรับปรุงกระบวนการ
ทำางานให้มีความโปร่งใส
เพื่อเป็นแนวร่วมการต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	
(CAC)
3.	SBG’s	Annual	
Supplier	Meeting	

ทุกครั้งที่ทำาการจัดซื้อ
จัดจ้างสินค้าเข้ามาสู ่
กระบวนการผลิตทาง 

บริษัทจะทำาการประเมิน
คุณภาพของสินค้า	 
ด้วยระบบ	 
QCD	:	Quality,	Cost,	
Delivery
เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้านั้น
มีคุณภาพตามมาตรฐาน	
ด้วยต้นทุนที่ตำ่าและจัดส่ง
ภายในระยะเวลาที่กำาหนด

ทางบริษัทได้เปิดช่อง
ทางให้คู ่ค้าได้ชี้แจงหรือ
แสดงความคิดเห็นต่อ
บริษัทใน	2	กรณี	คือ
1.สิ่งที่อยากให้บริษัท
เข้าไปช่วยพัฒนา 
ในส่วนที่ขาดให้แก่คู ่ค้า	 
ซึ่งทางบริษัทจะนำาเข้า
มาสู ่แผนพัฒนาและยก
ระดับคู ่ค้าประจำาปีต่อไป
2.ข้อเสนอแนะจาก 

คู่ค้าถึงบริษัทให้แก้ไข
ปรับปรุงในส่วนที่บริษัท
สร้างผลกระทบต่อคู ่
ค้าในด้านต่างๆ	โดย
มุ่งหวังให้เกิดความ
ยุติธรรมและโปร่งใส 

ต่อคู่ค้าสูงสุด

พัฒนาและ 
ยกระดับคู ่ค้า

ประเมินผลงาน
ด้วย	QCD

ปรับปรุงแก้ไขใน
รายการที่บกพร่อง

QCDEM
ควบคุมคุณภาพ
ในการออกแบบ 

ผลิตและบริการ

เทคโนโลยีในการออกแบบ
และการผลิตที่มีคุณภาพ	

QUALITY

ความโปร่งใสและ 
ความยุติธรรม 

ต่อคู่ค้า
MORALE

ระบบการจัดส่งที่
มีประสิทธิภาพ 

JUST	IN	TIME
DELIVERY

ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENT

ความสามารถในการ
แข่งขันด้านต้นทุนการ

ผลิต	VA/VE 

COST

วางแผนและบริหาร
จัดการคู่ค้า

วางแผนและบริหาร
จัดการคู่ค้าด้วย	SBG:
Supply	Positioning	
Model	โดยแบ่งกลุ่ม	
Supplier	ออกเป็น	4	
ประเภท
1.	Bottleneck
2.	Critical
3.	Routine
4.	Leverage
โดยทำาการจัดซื้อจัด
จ้างและบริหารความ
เสี่ยงตามกลุ่มสินค้า 
ที่วางไว้เพื่อไม่ให้
กระทบต่อต้นทุน 

การผลิตสินค้าและ 
มีวัตถุดิบเพียงพอ 

ต่อไลน์การผลิต 

ของบริษัท
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8.7 การพัฒนาความสัมพันธ์ลูกค้า  

ลูกค้าถือว่าเป็นสิ่งสำาคัญที่สุดในการทำาธุรกิจทุกประเภท	องค์กร
ต้องพึ่งพาลูกค้า	ดังนั้น	องค์กรจึงต้องทำาความเข้าใจกับความ
ต้องการของลูกค้า	ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	และต้องพยายาม
ดำาเนินการ	ให้บรรลุความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด		เพื่อ
รักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

บริษัทมีนโยบายให้ความสำาคัญต่อการสร้างคุณค่า		พัฒนา
ความสัมพันธ์		และเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า	ตลอดจนเป็นที่ไว้
วางใจของลูกค้า	ซึ่งเป็นปัจจัยที่นำาไปสู่ความสำาเร็จของธุรกิจ
บริษัท		โดยปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความจริงใจและสุภาพอ่อนน้อม	
และมีเจตจำานง	ที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของ
ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยกำาหนดเป็นนโยบายและข้อ
ปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้
 

1.		 ผลิต	ออกแบบ	และส่งมอบสินค้าที่ผ่านการรับรองคุณภาพ 

	 และได้มาตรฐาน	ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็น 

	 ธรรม	ไม่ค้ากำาไรเกินควร	
2.		 ให้ข้อมูลข่าวสารและคำาแนะนำาที่ถูกต้อง	เพียงพอ	และทัน 

	 เหตุการณ์	ต่อลูกค้า	เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ		
3.		 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง	ๆ	ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด	กรณี 
	 ที่ไม่สามารถปฏิบัติ	ตามเงื่อนไขข้อใดได	้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้า 
	 ทราบ	เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา	

4.		 ปฏิบัติกับลูกค้าด้วยความสุภาพ	และเป็นที่วางใจของลูกค้า		
5.		 มีระบบการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัยมีมาตรการ	

	 รักษาความลับของลูกค้า	ไม่ส่งต่อข้อมูลโดยไม่ได้รับความ 

	 ยินยอมจากลูกค้า	และไม่นำาข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ 
	 ของตนเอง	และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ	

6.		 รับประกันสินค้า	ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาที่เหมาะสม	และปฏิบัต ิ

	 ตาม	พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	
7.		 ให้มีระบบ/กระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ 

	 ปริมาณ	ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ	รวมทั้งความ 

	 รวดเร็วในการตอบสนองการส่งมอบ	และการดำาเนินการอย่าง 

	 ถึงที่สุด	เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว	
8.		 ริเริ่มสนับสนุนการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

	 ของลูกค้า	
9.		 มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อผลผลิตสินค้า	การใช้บรรจุภัณฑ์	และ 
	 การขนส่งสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	

10.		สร้างช่องทางในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการ 

	 พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้	ลูกค้าทราบอย่างต่อเนื่อง	

บริษัทให้ความร่วมมือกับลูกค้าในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ปรับปรุงงาน		และนำาไปใช้กับการทำางานจริงอย่างต่อเนื่อง		เป็นการ
พัฒนาความรู้ความสามารถให้กับพนักงาน	ได้คิดสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่	นำามาใช้ในการทำางานอีกด้วย

นอกเหนือจากกิจกรรมปรับปรุงงานแล้ว	บริษัทยังสนับสนุนและ
เข้าร่วมกิจกรรม	CSR	ต่างๆ	กับลูกค้ามาโดยตลอด	ความใกล้
ชิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมทำาให้เกิดความผูกพันที่มากกว่าคำา
ว่าลูกค้ากับคู่ค้า			

ลูกค้า รางวัลปี 2562
•	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	3	กิจกรรม	THCC	QCC	Activity	2019		(Group	B)
•	 รางวัลชนะเลิศ	THCC	QCC	Activity	2019	(Group	D)		
•	 รางวัลชนะเลิศ		THCC	QA	Improvement	Activity	2019	(Group	4)

•	 SPARE	PARTS	AWARD	
•	 QUALITY	AWARD

 

•	 Bronze	Award	Kubota	Kaizen	Community	Productivity	Up	200%

 

•	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1	กิจกรรม	MCC-QCC	Activity	2019		(Group	A)
•	 รางวัลชมเชย		MCC	QCC	(SBM3)

หมายเหตุ	:	เรียงลำาดับลูกค้าตามตัวอักษร

ความพึงพอใจเฉลี่ย 

โดยรวมปี	2562

ด้านคุ าพ

ด้านการส่งมอบ

ด้านการจัดการ

ด้านวิ วกรรม

ด้านราคา

ด้านบริการ

95%

100%

97%

100%

98%

100%

98%
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บริษัทให้ความสำาคัญกับการใช้น้ำาอย่างคุ้มค่า	โดยมีระบบบำาบัดน้ำาเสียจากระบวนการผลิตและสำานักงาน	โดยไม่ปล่อยทิ้งแต่จะ
สำารองเก็บไว้ใช้ภายในบริษัท	โดยนำามาปรับปรุงคุณภาพ	เรียกว่าน้ำา	Treated	ก่อนนำากลับมาใช้ใหม่ที่กระบวนการผลิตบางส่วน	
รวมถึงใช้ที่หอหล่อเย็น	(Cooling	Tower)	ในป	ี2562	มีการโอนย้ายสายการผลิตที่เคยใช้น้ำาประปา	ไปที่นิคมอมตะซิตี้	จ.ระยอง	จึง
ทำาให้สัดส่วนการใช้น้ำา	Treated	ลดลงเหลือ	11%	ทั้งนี้ระบบผลิตน้ำา	Treated	ยังคงมีประสิทธิภาพและสามารถผลิตน้ำาได้เพียง
พอต่อความต้องการใช้น้ำาในอนาคต	

• การจัดการทรัพยากรนา้

25612562

นำา้ประปานำา้ประปา
75.43%89.00%

24.57%11.00%
นำา้Treatedนำา้Treated

2560

นำา้ประปา
88.00%

12.00%
นำา้Treated

8.8  การจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน
บริษัทในกลุ่มสมบูรณ	์มีความมุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจ	ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ		
พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อป้องกันและลดผลกระทบอย่างต่อเนื่อง	ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู	้ความตระหนักด้าน
สิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม	จากการนำานโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ	สามารถสรุปผลการดำาเนินงานตาม
เป้าหมายที่สำาคัญ	ได้ดังนี้

หม�ยเหตุ: 
(*) ยอดก�รผลิต หม�ยถึง หน่วยตันผลิตภัณฑ์ หรือ พันชิ้นผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับคว�มเหม�ะสมของแต่ละบริษัท

ตัวชี้วัดตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมระยะ 5 ปี
(2560-2564)

เป้าหมาย 
ภายในปี 2564 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

1)	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิต/ 
			กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	ต่อยอดการผลิต*	ลดลง 

				จากปี	2560	(2.17	ตัน	CO2eq	ต่อยอดการผลิต*)

ลดลง	10%
1.95	ตัน	CO2eq
ต่อยอดการผลิต

ลดลง	4.72	%
2.02	ตัน	CO2eq 

ต่อยอดการผลิต

ลดลง	3.69	%	 
2.15	ตัน	CO2eq

ต่อยอดการผลิต

ปีฐาน 

2.17	ตัน	CO2eq 

ต่อยอดการผลิต

2)	ปริมาณการใช้น้ำา	ต่อยอดการผลิต*	ลดลงจาก 

				ปี	2557	(6.19	ลบ.ม.	ต่อยอดการผลิต*)
ลดลง	10% 

5.57	ลบ.ม.
ต่อยอดการผลิต	

ลดลง	22.34	%
4.80	ลบ.ม.	 
ต่อยอดการผลิต

ลดลง	18.06% 

5.06	ลบ.ม.	 
ต่อยอดการผลิต

ลดลง	19.96% 

5.16	ลบ.ม.	 
ต่อยอดการผลิต

3)	ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่ส่งกำาจัดต่อยอด 

				การผลิต*	ลดลงจากปี	2558	(0.0288	ตัน 

				ต่อยอดการผลิต*)

ลดลง	4%	
(≤	0.0259)

ลดลง	30.89% 

(0.0179)
ลดลง	32.01%	 
(0.0195)

ลดลง	47.96%	 
(0.0150)

4)	โครงการด้านสิ่งแวดล้อมสำาเร็จตามแผนงาน 100% 100% 100% 100%
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บริษัทมีนโยบายคัดแยกวัสดุไม่ใช้แล้วตามประเภทและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ	ก่อนส่งให้ผู้รับกำาจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน	นำาไป
ฝังกลบหรือบำาบัดตามวิธีที่กฎหมายกำาหนด	ในปี	2561	บริษัทได้ริเริ่มโครงการปลอดขยะพลาสติก	(Zero	Plastic	Wastes)	รณรงค์
ให้พนักงานมีจิตสำานึกในการลดขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง	โดยการ	ลด	ละ	เลิกใช้	ถุงพลาสติก	ด้วยการใช้ถุงผ้าในชีวิตประจำา
วัน	ขอความร่วมมือร้านค้าภายในบริษัทงดแจกถุงพลาสติกหูหิ้ว	และลดการใช้หลอด	เป็นต้น	ในระยะยาวบริษัทมีนโยบายที่จะขยายผล
ไปสู่กิจกรรมต่างๆ	เช่น	การประชุม	การฝึกอบรม	ด้วยการใช้แก้วกระดาษ	ใช้น้ำาบรรจุขวดแก้ว		เลือกขนมเบรคที่ห่อหุ้มด้วยกระดาษ
หรือวัสดุจากธรรมชาติ	เป็นต้น	นอกจากนี	้บริษัทยังคงดำาเนินโครงการจัดการของเสียตามหลัก	3Rs	(Reduce	Reuse	Recycle)	ต่อ
เนื่องจากปี	2560	โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายได้กว่า	2.6	ล้านบาท	อีกทั้งยังให้ความสำาคัญกับการรีไซเคิลหรือนำาของเสียไปเป็นวัตถุดิบ
หรือเชื้อเพลิงทดแทนในกระบวนการผลิตของบริษัท	รวมทั้งในอุตสาหกรรมอื่นๆ	เพื่อหลีกเลี่ยงการกำาจัดของเสียด้วยวิธีการฝังกลบ
ให้น้อยที่สุด	ตามแนวทาง	Zero	Waste	to	Landfill

• การจัดการวัสดุ ม่ใ ้ ล้ว ล กากอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่ายที่ลดได้มากขึ้น (บาทต่อปี)
โครงการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs  ที่สำาคัญ เปลี่ยนแปลง ปี 2562 ปี 2561

1)	Reuse	น้ำา	Brine	จากระบบผลิตน้ำา	RO	กลับมาใช้ล้าง 

				ทำาความสะอาดพื้นและถนนในโรงงาน	
เพิ่มขึ้น	1.48% 121,430 119,660

2)	นำาเศษเหล็ก	และเศษขี้กลึง	กลับมาหลอมเป็นวัตถุดิบ 

				(Internal	Recycle)
เพิ่มขึ้น	30.31% 2,724,034 2,090,381

3)	คัดแยก	เม็ดขัด,	ฝุ่นเหล็ก,	scale	เหล็ก	และขายเพื่อนำากลับ 

				มาใช้ใหม่	(External	Recycle)
เพิ่มขึ้น	17.01% 66,751 57,046

4)	คัดแยกน้ำามันชุบออกจาก	Slag	และขายนำาน้ำามัน 

				ชุบเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่	(External	Recycle)
เพิ่มขึ้น	26.22% 97,041 76,880

5)	นำา	Coolant	ที่ใช้แล้ว	นำากลับมาใช้ซ้ำาที่กระบวนการอื่นๆ 

				(Internal	Reuse)
 เพิ่มขึ้น	13.50% 312,125 275,000

6)	ลดปริมาณการส่งกำาจัดวัสดุปนเปื้อนแบบฝังกลบ	ไปเป็น 

				แบบใช้เป็นเชื้อเพลิงผสม	RDF	(Zero	Waste	to	Landfill)
โครงการใหม่ 101,250 -

				รวม 3,422,631 2,618,967

ในป	ี2562	บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ได้เข้าร่วมโครงการ	AMATA	
BEST	WASTE	MANAGEMENT	AWARDS	2019	และได้รับ
รางวัลด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมและมูลฝอยในโรงงาน
จากบริษัทอมตะ	ฟาซิลิตี	้เซอร์วิส	จำากัด	ประจำาป	ี2562	ในระดับ
ต่าง	ๆ	ดังนี้

• บริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนล	แคสติ้ง	โปรดักส์	จำากัด	(ICP1)
	 ได้รับรางวัล	GOLD		LEVEL

• บริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนล	แคสติ้ง	โปรดักส์จำากัด	(ICP2) 
	 ได้รับรางวัล	PLATINUM	LEVEL

• บริษัท	สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม	จำากัด	(SBM3) 
		 ได้รับรางวัล	PLATINUM	LEVEL	

• บริษัท	สมบูรณ์	ฟอร์จจิ้ง	เทคโนโลยี	จำากัด	(SFT)	ได้รับรางวัล 

		 PLATINUM	LEVEL	
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โครงการอนุรักษ์พลังงาน 2562 พลังงานที่ลดได้  
(kWh ต่อปี)

ตัน CO2 (เทียบเท่า) 
ที่ลดได้ต่อปี

	1.	ติดตั้งเครื่องควบคุมแรงดันลมของเครื่องอัดอากาศ	(Intelligent	Flow	Control	:	IFC)	ที่	SAT1 

					และ	SAT2
292,177.68 170.07

	2.	เปลี่ยนโคมไฟแสงสว่างในโรงงานเป็นโคม	LED	ที่	SAT1,	SAT2	และ	SFT 60,745.73 35.36

	3.	Zero	Loss	Drain	ลดการสูญเสียลมอัดจากการเดรนน้ำา	ที่	SAT1 25,285.52 14.72

	4.	HMMT	Activity	2018	ที่	SAT2 12,286,799.27 7,151.80

	5.	เปลี่ยน	Cooling	Tower	Fan	เป็นชนิดประหยัดพลังงาน	ลด	KW	ลง	20-30%	ที่		SBM&ICP 370,539.10 215.68

	6.	เปลี่ยนโคมไฟแสงสว่างในโรงงานเป็นโคม	LED	ในสำานักงานทั้งหมด	ที่		SBM&ICP 45,855.14 31.12

	7.	ลดการใช	้NGV	จากการเปลี่ยนวาล์วและฉนวนหุ้มท่อไอน้ำา	SAT2 27,345.92 16.12

	8.	ยกเลิกการใช้	Motor	ปั๊มน้ำา	11	KW.	ของ	ระบบ	Cooling	Water	(SFT) 27,588.00 16.13

	9.	โครงการอนุรักษ์พลังงาน	ต่อเนื่องตั้งแต่ปี	2556-2562	(Solar	Rooftop,	Efficiency	Fan, 
					Ring	Loop		Air	Compressor		เป็นต้น)			

2,941,040.08 1,711.90

	 รวม 16,077,376.44 9,362.90

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ทั้งภายในโรงงานและในพื้นที่ชุมชนเป็นประจำาทุกป	ีซึ่งผลการตรวจ
วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่าง	ๆ	ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำาหนด	นอกจากนี้บริษัทจัดให้มีการตรวจตราพื้นที่ภายใน
โรงงาน	รวมถึงการเยี่ยมชุมชนโดยรอบโรงงานร่วมกับผู้นำาชุมชน	ไตรมาสละ	1	ครั้ง	เพื่อสำารวจความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ
เพื่อนำากลับมาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

บริษัท	มีความมุ่งมั่นในการดำาเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง	โดยได้ริเริ่ม
โครงการปลอดโฟม	ตั้งแต่ป	ี2551	จนปราศจากการใช้โฟมภายในโรงงาน	100%	ในปี	2553	และดำาเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน	
และได้ขยายผลไปยังคู่ค้าในการไม่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นโฟมและมีนโยบายส่งเสริมให้คู่ค้าดำาเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานเพื่อลดภาวะ
โลกร้อน	บริษัท	ไม่มีการจัดซื้อสารที่มีส่วนผสมของก๊าซเรือนกระจก	เช่น	CFCs,	HCFCs,	Halons,	และ	Methyl	Bromide	ซึ่งเป็นสาร
ทำาลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ	ตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน	บริษัทได้ตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิตและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	ลงให้ได	้10%	ภายในป	ี2564	เมื่อเทียบกับปี	2560	โดยในปี	2562	
บริษัทได้ดำาเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อยอดการผลิต	ลงได้	4.72	%	คิดเป็น
พลังงานที่ลดได้16,077,376.44	kWh	ต่อป	ีหรือลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก	(GHG)	9,362.90	ต่อป	ีรายละเอียดโครงการอนุรักษ์
พลังงาน	ตามตารางด้านล่าง	ดังนี้

• การเ าร วังตรวจวัดคุ าพสิ่ง วดล้อม

• การอนุรัก ์พลังงาน ล ลด าว โลกร้อน

ลดก�รใช้ NGV จ�กก�รเปลี่ยนว�ล์ว
และฉนวนหุ้มท่อไอน้ำ�

ยกเลิกก�รใช้ Motor ปั๊มน้ำ� 11 KW. 
ของ ระบบ Cooling Water

Solar Rooftop
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8.9  นวัตกรรมในกระบวนการธุรกิจ 
  เพ่ือความย่ังยืน
บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์	
ผ่านแผนกการวิจัยและพัฒนา	(Research	and	Development	
Department)	ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ	ทดสอบ	และ
พัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์	นำาสู่นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
เพื่อสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านและตอบสนอง
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลการเกษตร	

ทั้งนี้บริษัทมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใน	2	ระดับ	ได้แก่	
1.	การพัฒนานวัตกรรมในผลิตภัณฑ	์และ	
2.	นวัตกรรมในกระบวนการทางธุรกิจ	

บริษัทมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ผ่านความร่วมมือ
พันธมิตรทางธุรกิจ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้า	คู่ค้า	ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและลดผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมตลอดช่วงอายุผลิตภัณฑ	์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์
ใบมีดพรวนดิน	(Rotary	blade)	เพลาหลัง	(Axle	shaft)	และ
เบรคดิสก์	(Brake	Disc)	ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการลูกค้า	อีกทั้งยังลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมทั้งในกระบวนการผลิตและการใช้งาน

นอกจากนี้บริษัทมีแนวนโยบาย	และ	กระบวนการส่งเสริมนวัตกรรม
ในกระบวนการทางธุรกิจในทุกระดับขององค์กร	ซึ่งช่วยให้องค์กร
เกิดการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ	และ	สร้างคุณค่า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาต้นทุน	การลดผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม	อีกทั้งยังเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทาง
ธุรกิจ	โดยคำานึงถึงประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน	

• กิจกรรมการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในองค์กร
 Quality Control Circle (QCC)

บริษัทได้ดำาเนินโครงการ	Quality	Control	Circle	(QCC)	มาอย่าง
ต่อเนื่อง	เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตที่สะอาดและมีประสิทธิภาพ	
โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมการพัฒนาและปรับปรุงให้มีคุณภาพ
และเพิ่มประสิทธิภาพสู่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท	ซึ่งใช้วิธีการระดม
สมองและส่งเสริมให้มีกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ	ลด
การสูญเสียด้านงบประมาณและเวลาจากการทำางาน	ซึ่งความ
คาดหวังสูงสุดของกิจกรรมนี้คือ	การทำาให้สินค้าและบริการมี
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง	มีความน่าเชื่อถือ	สร้างความพึงพอใจและ
ความปลอดภัยแก่ลูกค้าและผู้บริโภค	ในปี	2562	ได้มีการดำาเนิน
โครงการที่สำาคัญ	ดังนี้

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ คุณค่า/ประโยชน์/ผลกระทบเชิงบวก
1)	Lightweight	axle	
				shaft

• เพื่อลดน้ำาหนักผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของ 

			ลูกค้า
• เพิ่มสมรรถนะการขับขี่และลดการบริโภคพลังงาน

• ตอบสนองความต้องการทั้งด้านคุณภาพ 

			และราคา
• ช่วยให้รถมีน้ำาหนักเบา	และประหยัดพลังงาน 

			ลดการปล่อยมลภาวะ

2)	Aluminium	forging 

				product
•	 เพื่อให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี	Aluminium	forging 

			ผ่านวิธ	ีReverse	engineering	และ	Pilot	Project
• ต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ	 Forging	 ในกลุ่ม 

			Aluminium	ซึ่งมีความต้องการสูงในอนาคต

• เพ่ิมโอกาสในการต่อยอดธุรกิจเดิมไปสู่ 

				ธุรกิจใหม่ท่ีมีผลตอบแทนและความย่ังยืนสูง
• ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
			และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การผลิตชิ้น 

			ส่วนในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า
3)	Rotary	Blade •	 แก้ปัญหาภาคการเกษตร	ด้านขาดแคลนแรงงาน	 

			ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
•	พัฒนาความร่วมมือในการออกแบบและพัฒนา 
			ร่วมกับผู้จัดจำาหน่ายเครื่องจักรกลเกษตรสำาคัญไทย

•	 ลดการส้ินเปลืองอัตราการใช้น้ำามัน	และ 
			ความคงทน	Rotary	Blade	ให้เหมาะกับ 

			สภาพดินในประเทศไทย
•	 ต้นทุนเกษตรกรรมลดลง	ลดปัจจัยการ 

			ขาดแคลนแรงงาน
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 8.10 การดำาเนินงานด้านภาษี
บริษัทให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการด้านภาษีมาโดยตลอด	
ยึดหลักความถูกต้อง	โปร่งใส	และตรวจสอบได้	โดยในป	ี2562		
บริษัทมีรายได้รวม	8,198.588	ล้านบาท	และได้จ่ายภาษีให้รัฐบาล
เป็นจำานวนเงิน	99.758	ล้านบาท

ในปีนี้บริษัทได้ออกนโยบายการบริหารจัดการด้านภาษีออกมาให้
ทราบอย่างชัดเจนดังนี้

1.	 ดำาเนินการให้มีการปฏิบัติการด้านกฎหมายและข้อบังคับ
ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องด้านภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน	รวมถึง
การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งแก ่

ผู้ถือหุ้นและหน่วยงานของรัฐ

2.	 ดำาเนินการนำาส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนด
รวมถึงการบริหารจัดการชำาระภาษีอากรและ/หรือขอคืนภาษี
อากร	(ถ้ามี)	เพื่อให้เกิดสภาพคล่องสูงสุดแก่บริษัท

3.	 ทำาการศึกษาและพิจารณาผลกระทบทางภาษีอย่างสม่ำาเสมอ
เมื่อมีกฎหมายหรือนโยบายทางภาษีอากรใหม่ๆ	ประกาศออก
มา	รวมถึงกรณีที่บริษัทมีการทำาธุรกรรมใหม่ๆ	เกิดขึ้นทั้งนี้
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

4.	 บริหารจัดการด้านการวางแผนภาษีอากรโดยมีการศึกษา
กฎหมายรวมถึงข้อบังคับต่างๆ	เพื่อพิจาราณาผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้น	รวมถึงมีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางภาษีอากร	
เพื่อให้การนำาไปปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ ์

วิธีการและเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำาหนด	โดยไม่เป็นการ
หลีกเลี่ยงกฎหมาย

5.	 จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านภาษีและติดต่อประสานงานกับหน่วย
งานของรัฐทางด้านภาษ	ีเพื่อให้การดำาเนินการของบริษัท
เป็นไปอย่างถูกต้อง	รวมถึงการให้ข้อมูลการดำาเนินงาน
ของบริษัทตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น	เมื่อได้รับการร้องขอ
หรือเรียกตรวจจากหน่วยงานของรัฐ

6.	 ทำาการเปิดเผยข้อมูลการจ่ายภาษีรายปีของบริษัทสู่สาธารณชน		
เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในการจ่ายถูก
ต้อง	ครบถ้วน	โปร่งใส	ตลอดจนมีการประเมินความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องและทบทวนอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

7.	 ให้ความรู้ทางภาษีแก่บุคคลากรในองค์กรเพื่อให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
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9  ชุมชนสมบูรณ์

9.1  กลยุทธ์ชุมชนสมบูรณ์
9.2 โครงการศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัยตำาบลบางโฉลง
9.3 การสร้างโอกาสเพ่ือการศึกษา
9.4 การบำาเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคมของโรงงาน
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9.1  กลยุทธ์ชุมชนสมบูรณ์

แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทมีความมุ่งมั่น	“สร้างโอกาส	เพื่อสังคมที่เข้มแข็ง”		เพื่อส่ง
เสริมการเจริญเติบโต	อย่างยั่งยืนของชุมชน	และสังคม	โดยบริษัทฯ	
มีแนวทางในการพัฒนาทางสังคมและชุมชน	ดังนี้	

 •	 ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษาของเยาวชน	เป็นโรงเรียนใน 

	 	 โรงงาน	
 •	 การสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอาย	ุและการสร้างอาชีพให้ผู้พิการ	
 •	 การบำาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมของโรงงาน

ทั้งนี้บริษัทได้มีความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายที่มีความถนัด
และเชี่ยวชาญ	ในด้านนั้นๆ	โดยเฉพาะ	และสนับสนุนให้พนักงานมี
ความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม	อันเป็นบทบาทหน้าที่
ของพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ	เพื่อผลักดันให้เกิด 

สัมฤทธิผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมอย่างแท้จริง	สร้างคุณค่าและพัฒนาสังคมในหลากหลาย
มิติส่งผลให้การดำาเนินชีวิต	และคุณภาพชีวิตของคนในสังคมดี
ขึ้นอย่างยั่งยืน	อาทิการให้ความรู	้ทางการเงิน	การจุดประกายให้
ประชาชนเริ่มต้นประกอบอาชีพหรือ	ทำาธุรกิจ	รวมถึงการส่งเสริม
ให้พนักงานและลูกค้ามีส่วนร่วมการมีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้มีการวางแผนกลยุทธ์และติดตามด้านสังคมชุมชน	ผ่าน
แผนแม่บทชุมชนสมบูรณ์	โดยมีกระบวนการทบทวนผ่านคณะ
กรรมการพัฒนาความยั่งยืน	ถึงแนวทางการจัดการโครงการต่างๆ	

 9.2  โครงการศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัย 
  ตำาบลบางโฉลง
ฅนสมบูรณ์	ธุรกิจสมบูรณ์	และ	ชุมชนสมบูรณ์นับเป็นอีกหนึ่ง
เรื่องของปรัชญาในการดำาเนินธุรกิจขององค์กร	เรามุ่งเน้นเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โดยเฉพาะกลุ่มที่เปราะบางในสังคม 

ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มหนึ่งที่บริษัทเล็งเห็นความสำาคัญที่ต้องช่วย
กันดูแล	ดังนั้น

โรงเรียนผู้สูงวัยจึงนับเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุเพื่อให้เค้าดำารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมี
คุณค่า	สามารถพึ่งพาตนเองได	้ได้ทำากิจกรรมสร้างสรรค์ส่งผล
ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง	

บริษัทได้เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาของโครงการ	และได้มีโอกาสร่วมกับ
ภาคส่วนต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็น	อบต.บางโฉลง	ที่ว่าการอำาเภอบางพลี		
บริษัทเอกชนต่างๆ	สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน	์สร้าง
ความรู้	เติมความสดชื่นคืนให้กับผู้สูงวัย	

นวทางสาคั ในการดาเนินงาน
บริษัทมีการวางแผนการดำาเนินงาน	ในการเข้าร่วมสนับสนุน
โครงการศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัยตำาบลบางโฉลง	โดยคำานึงถึงความ
ต้องการและความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ	และเป็นการ
นำาทรัพยากรบุคคล	และองค์ความรู้ต่างๆ	ที่บริษัทมีอยู	่นำาออกมา
ใช้ทำาประโยชน์ให้กับชุมชนให้มากที่สุด	โดยมีแผนดำาเนินการดังนี้

เป็นที่ปรึกษาโครงการ
•  ให้คำาแนะนำา	ร่วมวางแผนในการดำาเนินงาน	และการทำากิจกรรม
ต่างๆ	ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ	ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ	
ไม่ว่าจะเป็น	สถานที่	อุปกรณ์	สิ่งของ	เจ้าหน้าที	่เพื่ออำานวย
ความสะดวก	ให้การดำาเนินงานในโครงการสำาเร็จไปด้วยดี

เป็นวิทยากรให้ความรู้ 
ทางบริษัทได้เชิญผู้บริหารและพนักงาน	ที่มีความรู้ความชำานาญ
เฉพาะในด้านต่างๆ	มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้สูงอายุ		เพื่อผู้
สูงอายุสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน		ช่วยเหลือตัวเอง
และครอบครัวได้เบื้องต้น	สามารถนำาความรู้ที่ได้ไปช่วยสื่อสารให้
กับคนอื่นๆ	ได้

•  ให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นโดยผู้บริหารฝ่ายกฎหมาย
ของบริษัท	ปัจจุบันนี้ในชีวิตประจำาวันของเรา	ไม่ว่าใครจะทำา
อะไรก็จะต้องมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตลอดเวลา	เช่น	
เมื่อมีคนเกิดก็ต้องแจ้งเกิด	ต้องตั้งชื่อ	ต้องเข้าโรงเรียน	

2.46 34
โครงการ ล้านบาทล้านบาท รุ่น

สร้างคุณค่า
เพื่อสังคม

ศูนย์การเรียนรู้
ผู้สูงวัย

ชั่วโมงความดี
เพื่อสังคมทั้ง
องค์กร

สร้างโอกาส
ทางการศึกษา



รายงานความยั่งยืนประจำาปี	2562 • บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)60

การกู้ยืมเงิน	ซื้อขาย	การทำาสัญญาต่าง	ๆ	เหล่านี้ล้วนต้อง
ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำาหนดไว้ทั้งสิ้น	รัฐธรรมนูญกำาหนด
ให้ประชาชนมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย	การรู้กฎหมาย	จึง
จำาเป็นอย่างยิ่ง	เพราะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกคน	ที่จะ
ได้ทราบถึงของเขตของสิทธ	ิและหน้าที่ของตน	ตลอดจนข้อ
ปฏิบัติต่าง	ๆ	ตามที่กฎหมายกำาหนด	เมื่อรู้กฎหมายก็จะได้ไม่
ทำาผิดกฎหมาย	และไม่ถูกผู้อื่นเอารัดเอาเปรียบโดยใช้กฎหมาย
เป็นเครื่องมือ	ทำาให้สังคมมีระเบียบ	วินัย	และสงบเรียบร้อย

• สอนภาษาจีนเบื้องต้นโดยล่ามภาษาจีนของบริษัท	เป็นการ
สร้างความรู้ใหม่ๆ	ให้กับผู้สูงอาย	ุและสำาหรับครอบครัวที่มี
อาชีพค้าขาย		สามารถนำาไปใช้ได้จริงในการกล่าวทักทาย	
ขอบคุณ	ต้อนรับลูกค้าต่างชาติและยังได้ความสนุกสนานใน
การเรียนรู้อีกด้ว

• ให้ความรู้เรื่องขยะพลาสติกโดยผู้บริหารฝ่ายสิ่งแวดล้อม	โดย
มีการอบรมให้ความรู้กับผู้สูงอายุ	ถึงสถานการณ	์และปริมาณ
ขยะของประเทศไทยในปัจจุบัน	เพือให้เค้าได้ตระหนักถึงผลกระ
ทบของขยะต่อประเทศ	สังคมและตนเอง	สอนวิธีการแยกขยะ
ให้ถูกประเภท	และทิ้งขยะให้ถูกต้อง	แนะนำาการใช้สิ่งอื่นทดแทน
การใช้พลาสติกต่างๆ	ที่ใช้แล้วทิ้ง	เพื่อลดขยะพลาสติกในครัว
เรือนให้น้อยลง	ผู้สูงอายุสามารถนำาความรู้ที่ได้ไปสื่อสารต่อ
กับคนในครอบครัวและเพื่อนบ้าน	เพื่อช่วยรณรงค์เรื่องการ
ลดขยะพลาสติก	ทางบริษัทได้มอบชุดแก้วน้ำาให้กับผู้สูงอายุ
ทุกท่าน	ไว้ใช้ในการมาเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ	เพื่อลด
การใช้แก้วพลาสติก	และขวดน้ำาพลาสติก

เป็นครูฝึกอาชีพ
•	สอนการปลูกพืชกลับหัวโดยพนักงาน	ทางบริษัทได้รับคำา
แนะนำาจากผู้บริหารให้นำาเรื่องการปลูกพืชกลับหัวมาศึกษา	
และนำามาปรับใช้ในสวนสมบูรณ์ของเรา

	 การปลูกพืชกลับหัวนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร
และผู้ที่สนใจปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือน	ซึ่งวิธีดังกล่าวพบ
ว่าพืชมีการเจริญเติบโตได้ดี	และยังสามารถนำาพืชที่ปลูกแบบ
กลับหัวมาตกแต่งจัดสวนภายในบ้านหรือ	สถานที่ต่าง	ๆ	ทำาให้
เกิดความแปลกตาแก่ผู้พบเห็น

	 สำาหรับบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม	ที่มีพื้นที่ใช้สอยไม่มาก	
เป็นที่นิยมในการปลูกผักกลับหัว	เพราะสามารถนำาไปแขวน
ได้ง่าย	โดยใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทั้งส่วนบนและส่วนล่างของ
กระถาง	นอกจากจะช่วยประหยัดพื้นที่ปลูกแล้ว	ยังสามารถ
มีผักต่างๆ	เก็บไว้ทานด้วยฝีมือตัวเอง

	 จากการศึกษาและทดลอง	เราได้เห็นถึงประโยชน์ของการปลูก
พืชแนวใหม่	จึงนำามาเผยแผร่ให้ความรู้กับกลุ่มผู้ที่สนใจเข้ามา
ศึกษาดูงานในสวนสมบูรณ์ของเรา	และก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่
เรานำามาสอนให้กับผู้สูงอายุในโครงการ	ซึ่งได้รับความสนใจ
เป็นอย่างมาก
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เป็นบ้านให้ศึกษาเรียนรู้ดูงาน

•  ศึกษาดูงานการทำาเกษตรในสวนสมบูรณ์	ให้ได้ผลผลิตดีใน
พื้นที่จำากัด	ทางชมรมเกษตร	และพนักงานผู้พิการของเราได้
นำาประสบการณ์และความรู้ที่ได้จากการทดลองปลูกพืชผักใน
สวนสมบูรณ์	มาให้ความรู้	และคำาแนะนำากับผู้ที่สนใจสามารถ
นำาไปประยุกต์ไช้ปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆ	แบบปลอดสารเคมี	
ไว้รับประทานที่บ้านเพื่อสุขภาพ	ในยุคที่ข้าวยากหมากแพง	เรา
คงต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น	ไม่ว่าพื้นที่
ในบ้านและคอนโดจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่แค่ไหน	ก็สามารถ
ปลูกพืชผักเอาไว้รับประทานเองได้	โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อให้
สิ้นเปลือง	เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำาหรับการประหยัด
ค่าใช้จ่าย

•  ศึกษาวิธีการทำาถังหมักรักษ์โลก	(	Green	Cone)	แบบง่ายๆ		
จากวัสดุที่หาได	้ราคาไม่แพง	ไว้ใช้ในครัวเรือน	ทดแทนการใช้
ปุ๋ย	ลดขยะและกลิ่น	ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย

	 โดยทางบริษัทได้เข้าไปศึกษาดูงานการทำาถังหมักรักษ์โลก
ต้นแบบกับ	“ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลนสิรินาท
ราชินี”	จังหวัดประจวบคิรีขันธ์	และได้นำามาทำาใช้ในสวนสมบูรณ์
จำานวน	3	ชุดด้วยกัน	

 
	 ผลผลิตที่ได้จากถังหมักรักษ์โลก	คือ	ธาตุอาหารต่างๆที่เกิด
จากกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์และสัตว์ในชั้นดิน
ชนิดต่างๆจะกระจายแพร่ลงสู่ดินบริเวณรอบๆ	ถังหมัก	ทำาให้
ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช	
ดังนั้นการปลูกผักบริเวณรอบๆ	ถังหมักรักษ์โลก	จึงเป็นการ
ปลูกต้นไม้โดยที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยอีก	เพียงแค่เรานำาเศษอาหารเท
เข้าไปในถังหมัก	อาหารเหล่านั้นก็จะเกิดกระบวนการหมัก	และ
เติมธาตุอาหารเข้าไปในดินโดยอัตโนมัต	ิซึ่งปัจจุบันหลายหน่วย
งานได้ส่งเสริมการใช้ถังหมักรักษ์โลกอย่างแพร่หลาย

	 ทางบริษัทจึงนำาความรู้ที่ได้รับในการไปดูงานและการนำามา
ปฏิบัติจริง	มาต่อยอดโดยการให้ความรู้	คำาแนะนำากับพนักงาน	
และผู้ที่สนใจเข้ามาดูงาน	สามารถนำาไปทำาใช้ได้ที่บ้าน	โรงเรียน	
และแหล่งชุมชนต่างๆ

บริษัทได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัยตำาบล
บางโฉลงในด้านต่างๆ	อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา	2	ป	ีจนถึงปัจจุบัน
ป	ี2562	มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการเป็นจำานวนกว่า	150	คน	รวม
ทั้งหมด	3	รุ่น	สิ่งที่ได้รับจากการดำาเนินโครงการ

•  ผู้สูงอายุในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองต่างๆ	มากย่ิงข้ึน
•  ผู้สุงอายุสามารถดูแลสุขภาพของตนเองในแบบผู้สูงวัยได้
•  ผู้สูงอายุได้ทำากิจกรรมนันทนาการร่วมกัน
•  เกิดความสามัคคีในชุมชน	และพบปะพูดคุยกันระหว่างผู้สูง
อายุ	

•  ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพและถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่สังคม	
สามารถดำาเนินชีวิต	สร้างความสัมพันธ์ท่ีมีระหว่างผู้สูงอายุกับ
คนทุกวัยได้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างม่ังคงและมีความสุข

•  เสริมสร้างประสบการณ์และให้สังคมตระหนักในคุณค่าของผู้
สูงอายุ	การมีคุณภาพชีวิตที่ด	ี

• พนักงานและผู้บริหารในองค์กรมีความเข้าใจผู้มีส่วนได้เสียที่
แตกต่างกันออกไปมากขึ้น

• สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กรกับชุมชน

ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยดูแลสังคม	
ดูแลคนในชุมชนให้เค้าสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างพอเพียง	
และมีความสุข	ช่วยสร้างสังคมรอบข้างให้เข้มแข็ง	จะเป็นองค์กร
ตัวอย่าง	และเป็นกระบอกเสียงเพื่อส่งต่อการทำากิจกรรมเพื่อ
สังคมนอกเหนือจากการทำาธุรกิจเพื่อค้ากำาไรเพียงอย่างเดียว

80%
ความพึงพอใจ 

หลังการเรียนรู ้
ของผู้สูงวัย

1	แสนบาท
ในการสร้างคุณค่า	
แก่ศูนย์การเรียนรู้ฯ
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9.3  การสร้างโอกาสเพ่ือการศึกษา
บริษัทให้ความสำาคัญในการสร้างโอกาสด้านการศึกษา	เป็นโรงเรียน
ในโรงงาน	ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคนให้เป็นคนเก่งคนดี	และ
เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม	จึงได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	ทั้งภาค
รัฐและเอกชน	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนซึ่งเป็นกำาลังสำาคัญในการ
พัฒนาชาติได้มีโอกาสด้านการศึกษา	โดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษา
ที่เป็นเสาหลักในการผลิตบุคลากรสู่ภาคอุตสาหกรรมให้เติบโต
อย่างเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน	ทั้งนี้บริษัทได้มีการดำาเนินโครงการ
เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างยั่งยืน	ด้วยการลงทุนเป็น
จำานวนเงินทั้งสิ้น	2.4	ล้านบาท	โดยมีโครงการที่สำาคัญ	ดังนี้

• โครงการสหกิจศึกษา
บริษัทมุ่งมั่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายใต้แนวคิด	“โรงเรียนใน
โรงงาน”	เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคม	จึงได้เปิด
กว้างให้ทั้งภายในและภายนอกเข้ามาศึกษา	เรียนรู้ประสบการณ์
จริงในโรงงาน	ดังนั้น	โครงการสหกิจศึกษา	จึงได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต	่
พ.ศ.2544	และดำาเนินโครงการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรวมทั้งหมด	
19	รุ่น	ทั้งนี้	โครงการนี้มุ่งเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ทำางาน
จริง	(Workbased	learning)	ซึ่งต้องใช้ความรู้ทักษะที่ตรงตาม
สาขาวิชาของนักศึกษา	เพื่อสร้างคุณค่าแก่ตัวเอง	องค์กร	และ
นำาเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างการศึกษากับพี่เลี้ยงหรือเพื่อน
นักศึกษาด้วยกัน	ในปี	2562	บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบ
การที่ดำาเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับคณะฯ	เนื่องจากสถาน
ประกอบการท่านมีประสิทธิภาพและความเข้มแข็งในการดำาเนิน
กิจกรรมสหกิจศึกษา	จากมหาวิทยาลัยบูรพา

ผลการดำาเนินการ :
ในป	ี2562	มีนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานในบริษัท	ภายใต้โครงการ 

สหกิจศึกษาทั้งสิ้นจำานวน	42	คน	โดยมีนักศึกษาจาก	11	สถาบัน	
ได้แก่	มหาวิทยาลัยบูรพา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร	ีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	มหาวิทยาลัย
ทักษิณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ	์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

• โครงการทวิภาคี 
เป็นโครงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งในการร่วมให้ความรู้แก่นักเรียนในระดับอาชีวศึกษา	โดย
การนำาเข้ามา	“ร่วมเรียน	ร่วมงาน”	กับบริษัท	โดยนักเรียนที่เข้าร่วม

โครงการจะได้ฝึกปฏิบัติงานจริงร่วมกับสายการผลิตและได้เรียน
รู้ประสบการณ์ต่างๆ	จากชีวิตการทำางาน	อีกทั้งยังสนับสนุนทุน
การศึกษาและสวัสดิการต่างๆ	ให้แก่นักเรียนด้วย	ในปี	2562	มี
นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานจำานวน	5	คน	และได้ดำาเนินโครงการ
มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่	7

• โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ร่วมกับ	
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(EEC)	ได้จัด 

“โครงการจัดการแข่งขันเพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้	ด้าน
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ”	ให้กับนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา	และ 
มัธยมศึกษา	

บริษัทจึงได้มีโอกาสเป็นโรงเรียนในโรงงานให้กับโครงการนี	้จำานวน	
100	คน	โดยเข้าศึกษาดูงานในกระบวนการผลิต	หุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ

• โครงการทุนการศึกษาเพื่อลูกพ่อ 
บริษัทเล็งเห็นความสำาคัญของการได้รับทางการศึกษาอย่าง
เท่าเทียมโดยเฉพาะเยาวชนที่ขาดทุนทรัพย์สำาหรับใช้จ่ายในด้าน
การศึกษาและลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว	รวมถึงสร้างโอกาส
ให้เยาวชนจบการศึกษาเพื่อสามารถสร้างอาชีพและรายได้ในอนาคต
จึงได้จัดทำา	“โครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อลูกพ่อ”	โดยบริษัทได้
จัดทำาโครงการนี้มาต่อเนื่องเป็นปีที	่21	และในปี	2562	ได้มอบให้ 
กับเด็กกตัญญูและขาดแคลนทุนทรัพย์บุตรพนักงาน	และพนักงาน
รวมทั้งสิ้น	183	ทุน	รวมมูลค่า	727,500	บาท	

• สรุปโครงการแหล่งการเรียนรู้ในโรงงานสำาหรับเยาวชน
เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชนได้เรียนรู้เชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัต	ิ
สามารถพัฒนาทักษะและประสบการณ์ได้มากขึ้นก่อนจบการ
ศึกษาและไปสู่สังคม	บริษัทจึงได้ดำาเนินโครงการความร่วมมือกับ
สถาบันทางการศึกษาต่างๆ	ทั่วประเทศ	โดยในป	ี2562	มีเยาวชน
เข้ามาเรียนรู้	ดูงานและฝึกปฏิบัติ	จำานวน	80	คน	

	 1.	โครงการสหกิจศึกษา	จำานวน	42	คน

	 2.	โครงการทวิภาค	ีภาคปกต	ิจำานวน	5	คน

	 3.	โครงการ	กรอ.อศ.	ยานยนต์และชิ้นส่วน	จำานวน	8	คน

	 4.	โครงการนักศึกษาฝึกงานทั่วไป	จำานวน	25	คน
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 การบาเพ ร โย น์เพื่อสังคม องโรงงาน

บริษัทได้ริเริ่มและดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมาตั้งแต่ปี	2540	ซึ่ง
เป็นระยะเวลากว่า	22	ปี	โดยมีแนวคิดในการตอบแทนคุณแผ่นดิน	
พร้อมที่จะสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อส่ง
เสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น	ผ่าน
นโยบายและกิจกรรมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหา
และสร้างโอกาสให้ชุมชนและสังคม	และยกระดับความสามารถ
ของชุมชนเพื่อให้สามารถก้าวหน้าไปพร้อมกับธุรกิจ	และพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน

ในปี	2562	บริษัทได้ดำาเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง	ด้วยตระหนักว่าเป็นหน้าที่ของบริษัท	ที่จะต้องพึงมีต่อ
ชุมชนซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	ในการดำาเนิน
ธุรกิจ	โดยการให้การสนับสนุนงบประมาณสำาหรับการดำาเนิน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ	อย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี	และเพื่อ
เป็นการสร้างจิตสำานึกและการมีส่วนร่วมจากพนักงาน	บริษัทยัง
ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสร่วมกำาหนดรูปแบบการทำากิจกรรม	
CSR	เพื่อสร้างให้เกิดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของโครงการ	และ
ร่วมผลักดันให้โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ	ประสบผล
สำาเร็จ	ด้วยการร่วมแรงร่วมใจจากพนักงานทุกระดับ	ในปี	2562	
พนักงานได้ทำาความดีเพื่อสังคมเป็นจำานวน	20,550.10	ชั่วโมง
(รายละเอียดในหัวข้อการพัฒนาคนดี	หมวดฅนสมบูรณ์)

• องค์ความรู้โรงเรียนในโรงงาน

•  เกษตรทฤษฎีใหม ่	บริษัทรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุด
มิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย	จึงได้น้อมนำาหลักทฤษฎีใหม่ไป
ปรับใช้ในพื้นที่โรงงานอย่างเหมาะสม	ให้สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่	ทั้งนี้บริษัทได้ดำาเนินการขับเคลื่อนและสืบสาน“เกษตร
ทฤษฎีใหม่”	โดยสนับสนุนให้พนักงานและชุมชนนำาแนวทาง
ทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการดำาเนินกิจกรรมทางการเกษตร	 
ในพื้นที่ของตนเองตามความเหมาะสมเพื่อให้มีคุณภาพชีวิต 

ดีขึ้น	สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน	และมีรายได้เสริม	

• เครือข่ายลูกพระดาบส	บริษัทได้เข้าไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ให้การเรียนรู้	และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร	การเพิ่มมูลค่า 
สินค้าเกษตร	สมุนไพร	การใช้พลังงานทดแทน	และอื่นๆ	 
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของศิษย์พระดาบสหลักสูตร
การเกษตรพอเพียง	และช่างไม้เครื่องเรือนของโรงเรียน
พระดาบส	การศึกษา	ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน	การท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ตลอดจนใช้เป็น
สถานที่ฝึกอบรม	ฝึกปฏิบัติงาน	และศึกษาดูงานของนักเรียน	
นิสิต	นักศึกษา	เกษตรกร	และประชาชนทั่วไป	โดยให้อยู่ในความ
รับผิดชอบร่วมกันของสำานักพระราชวัง	มูลนิธิพระดาบส	และ
จังหวัดสมุทรปราการ

• การลดการใช้ขยะพลาสติก	ด้วยนโยบายบริษัทได้มีการ
รณรงค์และสร้างวัฒนธรรมให้กับพนักงานในเรื่องการลด
การใช้ขยะพลาสติกในรูปแบบต่างๆ	มาตั้งแต่ป	ี2561	และ 
ในปี	2562	บริษัทได้ไปศึกษาเรียนรู้การทำา	“ถังหมักรักษ์โลก”	
ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ของการกำาจัดของเสียที่แหล่งกำาเนิด	
โดยมีวัตถุประสงค์ในการออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อจัดการ 

กับขยะอินทรีย์ที่เหลือจากครัวเรือน	เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเชื้อโรค
หรือไปปนเปื้อนกับขยะอื่นๆ	ที่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ต่อได้	 
อีกทั้งยังได้ประโยชน์ในเรื่องของธาตุอาหารที่เป็นผลพลอยได้
ใช้ในการปรับปรุงดิน	ทำาให้ดินมีความเหมาะสมต่อการเจริญ
เติบโตของพืช	ที่ได้ชื่อว่า	Green	Cone	
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10  สรุปผลการดำาเนินงาน

10.1  ฅนสมบูรณ์
10.2  ธุรกิจสมบูรณ์
10.3  ชุมชนสมบูรณ์
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การสร้างคนดีตามแนวทางฅนสมบูรณ์ 2562 2561 2560 หมายเหตุ

การมีส่วนร่วมในการทำาความดีของพนักงานต่อคนต่อปี	 
(ร้อยละของพนักงานทั้งหมด)

98 94 -

จำานวนชั่วโมงในการทำาความดีของพนักงานตลอดทั้งปี	
(ชั่วโมง)

20,550.10 18,634.20 19,541.00

จำานวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อคนต่อปีในการทำาความดีของพนักงาน
ตลอดทั้งป	ี(ชั่วโมง)

8.9 7.8 6.9

พนักงานร่วมทำาความดีโดยการบริจาคโลหิตให้กับ
สภากาชาดไทย	(คน)

713 403 304

ปริมาณโลหิตที่พนักงานได้บริจาคให้กับสภากาชาดไทย	(ซีซี) 320,850 181,350 61,200
การสร้างคนเก่งตามแนวทางฅนสมบูรณ์
เงินลงทุนในด้านการพัฒนาศักยภาพพนักงาน	(ล้านบาท) 5.4 5.4 5.6
จำานวนหลักสูตรภายใน 92 116 82
ร้อยละของพนักงานที่เข้าฝึกอบรม 100 100 100
จำานวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี	(ชั่วโมง) 12 18.2 18.12
จำานวนพนักงานที่ได้รับการปรับตำาแหน่ง	(คน) 36 76 67
จำานวนโครงการด้าน	Suggestion	&	Kaizen 1,487 2,557 170
ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่สามารถลดได้จากโครงการด้าน	
Suggestion	&	kaizen	(ล้านบาท)

12.6 2.6 2.7

จำานวนโครงการด้าน	QCC 373 205 202
ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่สามารถลดได้จากโครงการด้าน	QCC	
(ล้านบาท)

38 7.9 17.4

ฅนสมบูรณ์
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ด้านเศรษฐกิจ	 
การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ	 
(งบการเงินรวม	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม)

2562 2561 2560 หมายเหตุ

้อมลเกี่ยวกับหุ้นสามั

ราคาพาร์ต่อหุ้น บาท 1 1 1

มลค่าตามบั ีต่อหุ้น บาท 15.6 15.3 15.1

กา รต่อหุ้น บาท 2.11 2.15 1.91
ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ	(พันบาท)
ราย ด้จากการ าย 8,005,588 8,193,797 8,593,222
ราย ด้รวม 8,198,588 8,307,933 8,802,283
กา รสุทธิ 898,666 915,597 811,241
ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล	(พันบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน 4,580,744 4,224,378 4,486,481
สินทรัพย์รวม 9,311,490 9,064,761 9,571,969
หนีสินหมุนเวียน 1,635,510 1,723,592 2,464,594
หนีสินรวม 2,108,202 2,178,121 3,151,999
ทุนที่ออก ล เรียก าร ล้ว 425,194 425,194 425,194
ส่วน องผ้ ือหุ้น 7,203,288 6,886,640 6,419,970
อัตราส่วนทางการเงิน
ผลตอบ ทนต่อส่วนผ้ ือหุ้น 12.80% 13.76% 13.18%
ผลตอบ ทนจากสินทรัพย์ าวร 41.68% 39.89% 33.60%
ผลตอบ ทนจากสินทรัพย์ 9.78% 9.83% 8.54%
กา ร ันต้น 18.66% 18.43% 15.49%
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีสินหมุนเวียน เท่า 2.8 2.45 1.82
อัตราส่วนส าพคล่องต่อหนีสิน เท่า 2.28 2.01 1.51
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วน องผ้ ือหุ้น เท่า 0.29 0.32 0.49
ภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษี	(พันบาท)

า ีที่จ่ายให้รั บาล 99.7 91.8 83.1
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ
จานวน ้อร้องเรียนจากการล เมิดจรรยาบรร ในการ
ดาเนินธุรกิจ
ที่เ ้าส่ร บบร้องเรียน องบริ ัท กร ี 0 0 0
กร ีการล เมิดจรรยาบรร ในการดาเนินธุรกิจที่ตรวจ
สอบ ล้วเ นความจริง กร ี

0 0 0

ธุรกิจสมบูรณ์
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ด้านทรัพยากรบุคคล 2562 2561 2560 หมายเหตุ

จำานวนพนักงานทั้งหมด	(คน) 2,309 2389 2,745
 าย 1,960 2038 2,339

 ห ิง 349 351 406

จำานวนพนักงาน	แบ่งตามสถานที่ทำางาน	(คน)
 สมุทร ราการ 675 856 945
 ร ยอง 1,634 1,533 1800
พนักงานใหม่ทั้งหมด	(คน) 216 320 232
พนักงานที่ลาออกจากองค์กรทั้งหมด	(คน) 257 187 291
 พนักงานที่ลาออก มีอายุน้อยกว่า  142 97 170
 พนักงานที่ลาออก มีอายุตัง ต่   น 115 90 121

 อัตราการลาออกจากองค์กร  องพนักงานทังหมด 11.13% 8% 10.60%

การลาคลอดบุตร	(คน)	16
 พนักงานที่ลาคลอดบุตร 9 17 43
 พนักงานที่กลับมาทางานหลังจากคลอดบุตร 9 17 43
 อัตราการกลับมาทางานหลังจากคลอดบุตร 100% 100% 100%
การดูแลพนักงานและสวัสดิการ
งบ ร มา โครงการพั นาคุ าพ ีวิตในการทางาน 

     ล้านบาท
22.4 21.1 18.1

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
ดั นีความพงพอใจ องลกค้าโดยรวม 98% 88% 88%
ด้านการบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน
จานวนค่ค้าที่ ด้รับการ ่ายทอดความร้ร บบการผลิต บบ
โตโยต้า  จากบริ ัท

6 3 4

ด้านความปลอดภัย
อุบัติเหตุรุน รง ง ันหยุดงานลดลงเ น ราย 3 4 3
อุบัติเหตุ ม่หยุดงานลดลงเหลือ ราย 6 9 10
อัตราความ ี่ องการบาดเจบ ลดลง ต่อ 1.55 1.56 1.66
อุบัติ ัยจากอัคคี ัย ันรุน รง ครัง 0 0 0
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ด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร หน่วย 2562 2561 2560 หมายเหตุ

1.ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
1.1	วัตถุดิบหลักทั้งหมด	(เหล็กแผ่น,	เหล็กเส้น	เป็นต้น) ตัน 32,398.03 62,992.68 54,372.26 ป	ี2562	ข้อมูลจาก

ทุกโรงงาน

1.2	วัตถุดิบรีไซเคิลทั้งหมด ตัน
 
%	เทียบกับวัตถุดิบ 

หลักทั้งหมด

26,687.45
83%

34,626.17 

55.%
28,929.79 

53%
 วัต ุดิบหลัก ร เ ท  จาก ายนอก 18,724.63 3,575.21 3,032.41

เ ่น เหลกอัดก้อนจากโรง ร กอบร ยนต์ เ นต้น %	เทียบกับวัตถุดิบ 

หลักทั้งหมด
58.% 5.68% 5.58%

 วัต ุดิบหลัก ร เ ท  ายในกลุ่มบริ ัท ตัน
 
%	เทียบกับวัตถุดิบ 

หลักทั้งหมด

7,962.82
25%

31,050.96
49.29%

25,897.38
47.63%

1.3	วัตถุดิบประเภทส่วนผสมเคมีอื่นๆ	โดยรวมทั้งหมด ตัน 2908.67 705.68 610.28
2.	การบริโภคพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง
2.1	การใช้พลังงานรวมทุกชนิด กิกะจูล 740,027.11 984,037.48 854,766 ป	ี2562	ข้อมูลจาก

ทุกโรงงาน

2.2	พลังงานรวมจากการใช้เชื้อเพลิงทุกชนิด100%	 กิกะจูล
%	เทียบกับพลังงาน 

รวมทุกชนิด

177,899.84
24%

435,437
44.25%

386,782
45.25%

พลังงานจากนามันเตาทุก นิด กิกะจูล 139,206.24 208,370 163,524.98
พลังงานจาก กส กิกะจูล 38,126.6 34,734 36,862.64
พลังงานจากกา ธรรม าติ กิกะจูล 567 192,332 186,430.08
2.3	พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อเข้ามาใช้ กิกะจูล

%	เทียบกับพลังงาน 

รวมทุกชนิด

561,095.06
76.00%

548,506.31
55.74%

467,889.89
54.74%

2.4	พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนที่ผลิตใช้เอง กิกะจูล
%	เทียบกับพลังงาน 

รวมทุกชนิด

1,032.21
0.14%

94.59
0.01%

94.59
0.01%

2.5	พลังงานรวมที่ใช้ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ กิกะจูลต่อจำานวนชิ้น
ผลิตภัณฑ์	(พันชิ้น)

กิกะจูลต่อน้ำาหนัก
ผลิตภัณฑ์	(ตัน)

17.62

7.14

18.24

7.97

16.89

8.26
2.6	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นทั้งหมด ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า
89,726.88 106,662.42 99,211.62

2.7	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อจำานวนชิ้น
ผลิตภัณฑ์	(พันชิ้น)
 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อน้ำาหนัก
ผลิตภัณฑ์	(ตัน)

2.51

1.26

2.39

0.89

2.41

0.91

3.	การจัดการกากอุตสาหกรรม
3.1	ปริมาณของเสียทั้งหมด ตัน 28,213.46 33,309.70 30,194.77 ข้อมูลจาก

ทุกโรงงาน

3.2	ปริมาณของเสียไม่อันตรายทั้งหมดที่นำาไปกำาจัด ตัน 24,658.57 18,873.35 17,610.05
โดยการ งกลบ ตัน 16,020.03 332.65 121.28
 ุนทรายดา ตัน 15,462.67 - -
 ต กรัน ตัน 387.49 - -
 เ ทราย ส้ บบ ตัน 33.55 - -
 อื่น ตัน 135.53 - -

โดยการเผาทาลาย ตัน - - -
โดยการใ ้ า ตัน - - -
โดยการนากลับมาใ ้ ร โย น์ใหม่ ตัน 7,817.46 17,018.78 16,228.46
โดยนากลับมาคืน ตัน 8.13 - -
โดยวิธีอื่น ตัน 812.95 1,521.92 1,260.32
3.3	ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมดที่นำาไปกำาจัด ตัน 3,554.89 14,436.35 12,584.72
โดยการ งกลบ ตัน 473.93 839.13 653.82
โดยการเผาทาลาย ตัน - - -
โดยการใ ้ า ตัน 36.28 - -
โดยการนากลับมาใ ้ ร โย น์ใหม่ ตัน 1,676.11 13,017.81 11,741.51
โดยการทาเ นเ ือเพลิงทด ทน ตัน 712.18 - -
โดยการทาเ ือเพลิงผสม ตัน 656.39 - -
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ด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร หน่วย มาตรฐาน 2562 2561 2560 หมายเหตุ

4.	อากาศ

4.1	คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย	ภายในโรงงาน ข้อมูลจากทุกโรงงาน

กา คาร์บอนมอนอก ด์    ppm <	690 16.67 122 1.6

กา ออก ด์ อง นโตรเจน     ppm <	200 14.18 N/A <0.01

กา ัลเ อร์ ดออก ด์     ppm <	60 1 <	100 2.07

ุนล อองรวม     mg/Nm3 <	400 10.42 7.85 1.6

4.2	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ	ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน

กา คาร์บอนมอนอก ด์    mg/Nm3 <	34.20 0.87 1.31 0.72

กา นโตรเจน ดออก ด์    ppm <	0.17 0.01 0.06 0.023

กา ัลเ อร์ ดออก ด์     mg/Nm3 <	0.30 0.00 0.03 <0.002

ุนล อองรวม     mg/Nm3 <	0.33 0.07 0.11 0.056

5.	น้ำา

5.1	ปริมาณน้ำาที่ใช้ทั้งหมด ลบ.ม. - 191,514.29 216,958.05 266,629.78 ข้อมูลจากSAT	&SFT

ริมา นาที่ใ ้ในส่วน องการ บวนการผลิต นา ร า ลบ.ม. - 170,696.16 163,658.86 234,640.47
%	เทียบกับปริมาณ
น้ำาใช้ทั้งหมด - 89.00% 75.43% 88.00%

ริมา นาที่นากลับมาใ ้ใหม่ นาจากร บบผลิตนา ลบ.ม. - 20,818.13 53,299.19 31,989.31
%	เทียบกับปริมาณ
น้ำาใช้ทั้งหมด - 11.00% 24.57% 12.00%

5.2	ปริมาณน้ำาทิ้งที่ผ่านการบำาบัดก่อนปล่อยออกทั้งหมด ลบ.ม. - 153,211.43 95,940.62 103,985.61

5.3	คุณภาพน้ำาทิ้งที่ผ่านการบำาบัดก่อนปล่อยออก ข้อมูลจากทุกโรงงาน

  จุด ล่อย - 5.5-9.0 7.9 7.37 7.2

ค่าอุ ห มิ  จุด ล่อย องศา 
เซลเซียส <	40 30.06 30.13 28.68

ค่าความต้องการออก ิเจนทาง ีวเคมี mg/l <	20 55 4.82 5

ค่าความต้องการออก ิเจนทางเคมี mg/l <	120 167.75 26.49 44.14

ค่านามัน ล มันจากนาที่ผ่านการบาบัด   mg/l <	5 4.78 2.33 2.4

ค่าโลห หนัก สังก สี ในนาทิง mg/l <	5 0.22 1.66 1.51

6.	ระดับเสียง

6.1	ภายในโรงงาน ข้อมูลจากทุกโรงงาน

ร ดับเสียงเ ลี่ย  ั่วโมง ในบริเว การทางาน dB(A) <	90.0 83.68 83.2 83.8

ร ดับเสียงสงสุด ในบริเว การทางาน dB(A) <	140 111.77 98.7 99

6.2	ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน

ร ดับเสียงเ ลี่ย  ั่วโมง ในพืนที่ ุม นรอบโรงงาน dB(A) <	70 56.75 52.1 54.3

ร ดับเสียงสงสุด ในพืนที่ ุม นรอบโรงงาน dB(A) <	115 95.47 80.7 88.4

7.	การรั่วไหลของน้ำามันและสารเคมี

จานวนครังการรั่ว หล องนามัน ล สารเคมี ครั้ง - 0 0 0 ข้อมูลจากทุกโรงงาน

8.	การดำาเนินงานตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม
ค่า รับจากการดาเนินงาน ม่สอดคล้องกับก หมายสิ่ง วดล้อม บาท - 0 0 0 ข้อมูลจากทุกโรงงาน

จานวนครังในการดาเนินงาน ม่เ น ตามก หมายสิ่ง วดล้อม ครั้ง - 0 0 0

9.	ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก

จานวนครัง ้อร้องเรียนด้านสิ่ง วดล้อมจาก ายนอก ครั้ง - 0 0 0 ข้อมูลจากทุกโรงงาน
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การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน 2562 2561 2560 หมายเหตุ

มูลค่าในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน	(ล้านบาท) 2.4 2.8 3.5

ทุนการศึกษาเพื่อลูกพ่อ	(บาท) 727,500 952,000 961,000

จำานวนนักศึกษาฝึกงาน	(คน) 80 176 141

จำานวนนักศึกษาโครงการทวิภาคี	(คน) 5 2 11

จำานวนนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา	(คน) 42 44 53
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสังคมและชุมชน
มูลค่าในการสร้างคุณค่าเพื่อสังคม	(ล้านบาท) 6 2.5 1.7

จำานวนชั่วโมงรวมทำาความดีเพื่อสังคมทั้งองค์กร	(ชั่วโมง) 20,550.10 18,634.20 19,541
จำานวนโครงการในการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน 4 3 1

จำานวนคนของโครงการศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัยตำาบลบางโฉลง 50 114 -
จำานวนคนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 25 26 28
การสร้างพันธมิตรหรือเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ	ในการพัฒนา

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย √ √ √
ที่ว่าการอำาเภอบางพลี √ √ √
องค์การบริหารส่วนตำาบลบางโฉลง √ √ √
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย √ √ √
มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม √ √ √
กรมโรงงานอุตสาหกรรม √ √ √
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ √ √ √
สถาบันไทยพัฒน์ √ √ √
กรมส่งเสริมคุณธรรม	และจริยธรรม √ √ -

ชุมชนสมบูรณ์
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11 ดัชนีช้ีวัดตามกรอบแนวทางการ 
 จัดทำารายงานความย่ังยืน 
 ระดับสากล (GRI Content Index)
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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 7
GRI 102-4 Location of operations 7
GRI 102-5 Ownership and legal form 10
GRI 102-6 Markets served 11,12
GRI 102-7 Scale of the organization 7,66,67
GRI 102-8 Information on employees and other workers 7,67
GRI 102-9 Supply chain 9
GRI 102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 14
GRI 102-11 Precautionary principle or approach 31,32,33
GRI 102-12 External initiatives 26,28,29
GRI 102-13 Membership of associations 7,70
STRATEGY
GRI 102-14 Statement from senior  decision-maker 5
GRI 102-15 Key impacts, risks, and  opportunities 31,32,33
ETHICS AND INTEGRITY
GRI 102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 26 
GRI 102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 27,AR 12-17
GOVERNANCE 
GRI 102-18 Governance structure 26,AR 44-49 
GRI 102-19 Delegating authority AR 17-20
GRI 102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics 26,AR 20
GRI 102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics 18,19,AR 20 
GRI 102-22 Composition of the highest governance body and its  committees AR 44-49
GRI 102-23 Chair of the highest governance body  AR 44
GRI 102-24 Nominating and selecting the highest governance body  AR 18-19
GRI 102-25 Conflicts of interest  AR 20,71
GRI 102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy AR 20
GRI 102-27 Collective knowledge of highest governance body  AR 52-56
GRI 102-28 Evaluating the highest governance body’s performance 26,AR 22-23
GRI 102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social impacts 31-33
GRI 102-30 Effectiveness of risk management processes  31-33
GRI 102-31 Review of economic, environmental, and social topics 23,26
GRI 102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting  5
GRI 102-33 Communicating critical concerns  33
GRI 102-34 Nature and total number of critical concerns  -
GRI 102-35 Remuneration policies  AR33
GRI 102-36 Process for determining remuneration  AR33
GRI 102-37 Stakeholders’ involvement in remuneration  AR33
GRI 102-38 Annual total compensation ratio AR65
GRI 102-39 Percentage increase in annual total compensation ratio -
STAKEHOLDER ENGAGEMENT  
GRI 102-40 List of stakeholder groups  18-19
GRI 102-41 Collective bargaining agreements  AR 33
GRI 102-42 Identifying and selecting stakeholders  18
GRI 102-43 Approach to stakeholder engagement  18-19
GRI 102-44 Key topics and concerns raised  18-21
REPORTING PRACTICE  
GRI 102-45 Entities included in the consolidated financial statements 4,7
GRI 102-46 Defining report content and topic Boundaries  4
GRI 102-47 List of material topics  20,21
GRI 102-48 Restatements of information  4
GRI 102-49 Changes in reporting  4
GRI 102-50 Reporting period  4
GRI 102-51 Date of most recent report 4
GRI 102-52 Reporting cycle 4
GRI 102-53 Contact point for questions regarding the report  4
GRI 102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 4
GRI 102-55 GRI content index  72-73
GRI 102-56 External assurance  -
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Disclosure Description Page 
GRI 200 : Economic   
GRI 201 : Economic Performance   
GRI 201-1  Direct economic value generated and distributed 66
GRI 205  : Anti-corruption   
GRI 205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 66
GRI 300 : Environmental   
GRI 301 : Materials   
GRI 301-1 Materials used by weight or volume 68
GRI 301-2 Recycled input materials used  68
GRI 302: Energy   
GRI 302-1 Energy consumption within the organization 55,68
GRI 302-3 Energy intensity  55,68
GRI 302-4 Reduction of energy consumption 55,68
GRI 303 : Water   
GRI 303-1 Water withdrawal by source  53,59
GRI 303-2 Water sources significantly affected by withdrawal of wate 53,69
GRI 303-3 Water recycled and reused  53,69 
GRI 304 : Biodiversity   
GRI 304-2 Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity 54,56
GRI 304-3 Habitats protected or restored  -
GRI 305 : Emissions   
GRI 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions  55,59
GRI 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions  69
GRI 305-4 GHG emissions intensity  69
GRI 305-5 Reduction of GHG emissions  55
GRI 305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant air emissions 69
GRI 306 : Effluents and Waste   
GRI 306-1 Water discharge by quality and destination 54,68
GRI 306-2 Waste by type and disposal method 68
GRI 306-5 Water bodies affected by water discharges and/or runoff 68
GRI 307 : Environmental Compliance   
GRI 307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations 69
GRI 308 : Supplier Environmental Assessment   
GRI 308-1 New suppliers that were screened using environmental criteria 49
GRI 400 : Social   
GRI 401 : Employment   
GRI 401-2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees - 
GRI 403 : Occupational Health and Safety   
GRI 403-2 Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism,  47,48,67 
  and number of work-related fatalities 
GRI 403-3 Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation 47
GRI 404 : Training and Education
GRI 404-1 Average hours of training per year per employee 35,38,65
GRI 404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs 39-42 
GRI 404-3 Percentage of employess receiving regular performance and career development reviews 40,65
GRI 406 : Non-discrimination 
GRI 406-1 Incidents of discrimination and corrective actions taken 45-46
GRI 414 : Supplier Social Assessment 
GRI 414-1 New suppliers that were screened using social criteria 49-51 
GRI 419 : Socioeconomic Compliance 
GRI 419-1 Non-compliance with laws and regulations in the social and economic area N/A


