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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) จัดท�ารายงานความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพ่ือแสดงถึงความมุ่งมั่น
ในการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ครอบคลุมผลการด�าเนินงานด้าน เศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม ตามแนวปรัชญาการด�าเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้องและโปร่งใส

แนวทางการจัดท�ารายงาน
รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2563 ใช้กรอบการรายงานสากลด้านความยั่งยืนฉบับมาตรฐาน (Global Reporting Initiative: 
GRI Standard) ระดบัพ้ืนฐาน (Core) และตวัชีว้ดัเพ่ิมเตมิ โดยคดัเลอืกประเดน็ส�าคญัดา้นความยัง่ยนืตามหลกัการก�าหนดเนือ้หา 
(Materiality Assessment) และน�าเสนอความก้าวหน้าตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable 
Development Goals : SDGs)

ขอบเขตของรายงาน
ขอบเขตของรายงานพิจารณาจากความเกี่ยวขอ้งทางธรุกจิ ความพรอ้มของขอ้มูลและผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบรษัิท 
ภายใตธุ้รกจิหลัก คอืธรุกจิผลติชิน้สว่นรถยนต ์เครือ่งจกัรกลการเกษตร ส�าหรบัขอบเขตการรายงานขอ้มลูผลการด�าเนินงานนัน้
จะครอบคลุม ดังนี้
1. บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
2. บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ�ากัด
3. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จ�ากัด
4. บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จ�ากัด

•	 ส�าหรับเนื้อหาการด�าเนินงานของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ที่อยู่นอกเหนือจากรายงานฉบับนี้สามารถอ้างอิงได้จาก 
รายงานประจ�าปี 2563 ของบริษัท หรือดาวน์โหลดได้ที่ 
www.satpcl.co.th/en/investor-relations/publications/report/annual-report

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

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
แผนกพัฒนาความยั่งยืน ฝ่ายพัฒนาระบบและความยั่งยืน

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์
129 หมู่ 2 ถนนบางนา - ตราด ต�าบลบางโฉลง อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร . 02-080-8233, 02-080-8237

GRI 102-45,102-46,102-48,102-49,102-50,102-51,102-52,102-53,102-54

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)   รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2563 001



สร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล
(Value Creation for All Stakeholders)
มุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจปัจจุบัน 
สู่ความยั่งยืน ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม 
และบรรษัทภิบาล

เร่งการปรับตัวทางธุรกิจเพ่ือการฟื้ นตัว
(ฺBusiness Acceleration to Recovery)
ปรับธุรกิจรองรับความไม่แน่นอนด้วยประสิทธิภาพ
และความสามารถในการแข่งขันระยะยาว

น�าสู่การเติบโตในความปกติใหม่
(Growth through New Normal)
พัฒนาความหลากหลายของรายได้ (Diversification)
และเตรียมความพร้อมและหาโอกาสเพ่ือการเติบโต 
ในธุรกิจภายใต้ความปกติใหม่

1. สารถึงผู้มีส่วนได้เสีย

GRI 102-14,102-32

รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2563  บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)002



บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ด�าเนินงานมาต่อเนื่องกว่า 58 ปี โดยมุ่งมั่นสู่วิสัยทัศน์ “เติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วย
เทคโนโลยผีา่นความรว่มมอืกบัพันธมติร” โดยยงัคงรกัษาการด�าเนินงานภายใตป้รชัญาการด�าเนินธรุกจิ “3 สมบรูณ ์สรา้งสมดลุ” 
เพ่ือสรา้งคุณคา่แกผู่ม้สีว่นไดเ้สยีอยา่งสมดลุและยัง่ยนืครอบคลมุมติิสิง่แวดลอ้ม สงัคม และบรรษัทภบิาลรองรบัการเปลีย่นแปลง
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และ สังคม
  
ในป ี2563 สถานการณก์ารแพรร่ะบาดไวรสั COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างกวา้งขวาง บรษัิทในกลุ่ม
สมบูรณไ์ดใ้หค้วามส�าคญัตอ่มาตรการการปอ้งกนัและรบัมือกบัสถานการณ์ ความเสีย่งต่อการระบาด รวมถงึความเสีย่งต่อผลการ
ด�าเนินงานจากการหยุดชะงักของสายโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ COVID-19 
น�าโดยผู้บริหารสูงสุดในทุกสายงานเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก้าว
ผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ไปด้วยกัน

สถานการณ์ COVID-19 นี้ส่งผลต่อวีถีการด�าเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ให้ต้องปรับตัวจากยอดการผลิตรถยนต์ในไทย
ตกต�า่ลงสู่ระดับต�่าที่สุดในรอบ 10 ปี อย่างไรก็ตามภายใต้วิกฤตดังกล่าวบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ได้เล็งเห็นโอกาสในการปรับตัวขับ
เคลื่อนการด�าเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน พร้อมทั้งบริหารความเสี่ยงน�าสู่การสร้างความต่อเนื่องของธุรกิจ โดยปรับปรุงการด�าเนิน
งานภาคปฏิบัติการ และปรับก�าลังการผลิตขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ยืดหยุ่น และพร้อมรับความไม่แน่นอนของสภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจที่มีความผันผวนในอนาคต

ในปทีีผ่า่นมา บรษัิทในกลุม่สมบรูณใ์หค้วามส�าคัญกบัการพัฒนาความรว่มมอืกบัพันธมติรทัง้ในกลุม่ผูผ้ลติยานยนต์ ผูผ้ลติชิน้สว่น
ยานยนต์ ผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการพัฒนาและหาโอกาสต่อยอดใน
อุตสาหกรรมยานยนต ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเปลีย่นแปลงและโอกาสในธรุกจิยานยนตอ์นาคต (Electric Vehicle) และอตุสาหกรรม
เครื่องจักรกลการเกษตรน�าสู่เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (Agri Tech) ตลอดจนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
โดยมุง่เนน้การพัฒนาองคค์วามรูแ้ละความรว่มมอืกบัพันธมิตรในการขยายโอกาสทางธรุกจิเพ่ือรองรบัการขยายโอกาสทางธรุกจิ
สู่การเติบโตและพัฒนาให้เกิดความหลากหลายของรายได้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล 
ตอบสนองประเด็นส�าคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

สุดท้ายนี้ ในนามของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ดิฉันขอขอบคุณการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน กลุ่มสมบูรณ์สามารถด�าเนินธุรกิจและ
เติบโตอย่างยั่งยืน ดิฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความทุ่มเทและความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการประกอบธุรกิจ
โดยค�านึงถึงคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล จะน�าสู่ประโยชน์ต่อทั้งสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม และน�าพาให้บริษัท 
ในกลุ่มสมบูรณ์เดินหน้าอย่างมั่นคง

นางสาวนภัสร กติะพาณชิย์
กรรมการผู้อ�านวยการ

GRI 102-14,102-32

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)   รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2563 003



ภาพรวมองค์กร
2.1 ข้อมูลทั่วไป

2.2 ปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
2.3 สายโซ่มูลค่าทางธุรกิจ
2.4 โครงสร้างธุรกิจ (โครงสร้างการถือหุ้น)
2.5 ผลิตภัณฑ์หลัก สัดส่วนรายได้
2.6 ส่วนแบ่งทางการตลาดและผลิตภัณฑ์หลัก
2.7 โครงสร้างองค์กรหลัก
2.8 พัฒนาการที่ส�าคัญ
2.9 รางวัลในปี 2563



2.1 ข้อมูลทั่วไป
ธุรกิจของเรา
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อในตลาดหุ้น
SAT

ประกอบธรุกจิผลติชิน้ส่วนส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนตเ์ปน็หลกั 
เชน่ รถยนตน์ัง่ รถกระบะ รถบรรทกุ และอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล 
เพ่ือการเกษตร โดยกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบยานยนต์ 
(Original Equipment Manufacturer: OEM) ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศซึ่งมีพันธสัญญาซื้อขายระยะยาว และ ผู้ค้า
ชิ้นส่วนอะไหล่ (Replacement Equipment Manufacturer: 
REM)

วันจดทะเบียนจัดตั้ง
SAT เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2538 
•	จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่ 
  31 มกราคม 2548

ส�านักงานใหญ่
129 หมู่ 2 ถนนบางนา - ตราด ต�าบลบางโฉลง อ�าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ผู้บริหารสูงสุด
นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้อ�านวยการ

ทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว
425,193,894 บาท

จ�านวนพนักงาน
1,981 คน 

หน่วยธุรกิจ : SAT&SFT
เทคโนโลยีการผลิต : ทุบขึ้นรูปเหล็กกลึง และประกอบ (Hot 
Forging & Machining)
1. บรษัิท สมบรูณ ์แอด๊วานซ์ เทคโนโลย ีจ�ากดั (มหาชน) : SAT
 เป็นบริษัทแม่ในกล่มุสมบูรณ์ ผลิตเพลาข้าง (Rear Axle 

Shaft) ให้แก่ผู้ผลิตยานยนต์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 ส�านักงานใหญ ่และโรงงาน ตัง้อยูเ่ลขที ่129 ถนนบางนา-ตราด 

กม.15 ต�าบลบางโฉลง อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
(SAT1) 

 โรงงานระยอง ตั้งอยู่เลขที่ 300/100 นิคมอุตสาหกรรม 
อีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง (SAT2)

2. บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จ�ากัด : SFT 
 ประกอบธรุกจิผลติชิน้สว่นยานยนต ์ดว้ยกระบวนการทุบขึน้รปู 

(ร้อน/เย็น) 
 ส�านักงานและโรงงาน ตัง้อยูเ่ลขที ่7/250 นคิมอตุสาหกรรม

อมตะซิตี้ จังหวัดระยอง

หน่วยธุรกิจ : BSK
3. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จ�ากัด : BSK
 ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และลงทุนในบริษัทอื่น
 ส�านักงาน ตั้งอยู่เลขที่ 112 ต�าบลบางโฉลง อ�าเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ 

หน่วยธุรกิจ : SBM & ICP
เทคโนโลยกีารผลติ : หลอ่เหลก็ กลงึ และประกอบ (Iron Casting 

& Machining)
4. บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ�ากัด : SBM
 ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้านงานหล่อ และขึ้นรูป 

ในสว่นของ Chassis Part และ Engine Part โดยมผีลติภณัฑห์ลกั 
ได้แก ่จานเบรก (Disc Brake) เบรกดุม (Drum Brake) และ
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร

 ส�านักงานและโรงงาน ตัง้อยูเ่ลขที ่112 ต�าบลบางโฉลง อ�าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ (SBM1 และ SBM2)

 โรงงานระยอง ตัง้อยู่เลขท่ี 7/229 หมู่ท่ี 6 นิคมอตุสาหกรรม
อมตะซิตี้ จังหวัดระยอง (SBM3)

5. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จ�ากัด : ICP
 ประกอบธรุกิจผลติชิน้สว่นงานหลอ่ (Casting Products) ส�าหรบั

รถยนต์ ได้แก ่จานเบรก (Disc Brake) เบรกดุม (Drum Brake) 
แท่นยึด (Bracket) และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร

 ส�านักงานและโรงงานท่ี 1 ตัง้อยูเ่ลขท่ี 7/137 นิคมอตุสาหกรรม
อมตะซิตี้ จังหวัดระยอง (ICP1)

 โรงงานที ่2 ตัง้อยูเ่ลขที ่7/299 นคิมอตุสาหกรรม อมตะซิต้ี
จังหวัดระยอง (ICP2)

การเป็นสมาชิกองค์กร

กลุ่มธุรกิจ

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

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)   รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2563 005



2.2 ปรชัญาในการด�าเนนิธรุกจิ วสิยัทศัน ์และพันธกจิ

ปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ
3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล

   ฅนสมบูรณ์               ธุรกิจสมบูรณ์             ชุมชนสมบูรณ์

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมยานยนต์

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ

พันธกิจ
•	 สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้ถือหุ้น
•	 ร่วมมือกับพันธมิตรเพ่ือพัฒนาการด�าเนินธุรกิจ
•	 ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าด้วยการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
•	 ยกระดับความสามารถด้านการผลิตและการบริหารองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นเลิศ
•	 มีความโปร่งใสและความยุติธรรมต่อคู่ค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน
•	 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
•	 เสริมสร้าง ฅนสมบูรณ์ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง ผ่านศูนย์การเรียนรู้ของสมบูรณ์

GRI 102-16

รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2563  บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)006
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2.3 สายโซ่มูลค่าทางธุรกิจ

GRI 102-9
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2.4 โครงสร้างธุรกิจ (โครงสร้างการถือหุ้น)

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564

หมายเหตุ:
1. * ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องเกินร้อยละ 10
2.  บริษัท สมบูรณ์ เซี่ยซัน เทค จ�ากัด (“SST”) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อ วันที่ 12 มิถุนายน 2563

บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จ�ากัด

29.92%
ตระกูลกิตะพาณิชย์ 

13.59%
ผู้ถือหุ้นรายย่อย

56.49%
100%

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ 
เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็ก
เหนียวอุตสาหกรรม จ�ากัด

99.99%

บริษัท บางกอกสปริง
อินดัสเตรียล จ�ากัด

99.99%

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล   
แคสติ้ง โปรดักส์ จ�ากัด

99.99%

บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง
เทคโนโลยี จ�ากัด

99.99%

บริษัท มูเบีย สมบูรณ์ 
ออโตโมทีฟ จ�ากัด

50.00%

บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์ 

โคเตท แซนด์ จ�ากัด*

21.25%

บริษัท ยามาดะ
สมบูรณ์ จ�ากัด*

20.0%

บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์
ออโตโมทีฟ จ�ากัด*

2.90%

บริษัท สมบูรณ์
โซมิคแมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด*

1.80%

บริษัท นิปปอน คิไค
เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด*

51%

บริษัท สมบูรณ์ เซี่ยซันเทค 
จ�ากัด

50.00%

GRI 102-5

รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2563  บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)008



2.5 ผลิตภัณฑ์หลัก สัดส่วนรายได้

AGRICULTURAL
MACHINERY PARTS

ชิ�นส�วนเคร�่องจักรกลการเกษตร

23%

20%

29%

26%

AUTOMOTIVE
PARTS

ชิ�นส�วนยานยนต�

OTHER PRODUCTS
(20 ITEMS)
ผลิตภัณฑ�อื่น

REAR
AXLE SHAFT

เพลาข�าง

DISC BRAKE,
DRUMBRAKE
จานดุม ดุมเบรค

OTHER
REVENUES

รายได�อื่น
2%

GRI 102-2

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)   รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2563 009



2.6 ส่วนแบ่งทางการตลาดและผลิตภัณฑ์หลัก

เพลาข้าง REAR AXEL SHAFT

จานเบรก DISC BRAKE

ดุมล้อ HUB WHEEL

เบรกดุม DRUM BRAKE

OTHERS
27%

SAT
73%

SBM
23%

OTHERS
77%

SBM/SFT
13%

OTHERS
87%

GRI 102-2,102-6

รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2563  บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)010
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2.7 โครงสร้างองค์กรหลัก

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)   รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2563 011



2.8 พัฒนาการที่ส�าคัญ

2505
•	ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด 

โรงงานแหนบสมบูรณ์สปริง (SBS)
•	ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด 

โรงงานสมบูรณ์เพลาและเกียร์ 
(SBA)

•	ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด 
โรงงานสมบูรณ์ผ้าเบรกและผ้าคลัช
รถยนต์และมอเตอร์ไซค์

2518
•	กอ่ตัง้ บรษัิท สมบรูณห์ลอ่เหลก็เหนยีว

อุตสาหกรรม จ�ากัด (SBM)

2520
•	กอ่ตัง้ บรษัิท บางกอกสปรงิ อนิดสัเตรยีล 

จ�ากัด (BSK)

2538
•	ก่อตั้ง บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ 

เทคโนโลยี จ�ากัด (SAT)

2547
•	 ขยายก�าลังการผลิต SAT และ SBM 

ไปทีน่คิมอตุสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ 
จ.ระยอง (SAT2 และ SBM3)

2548
•	บรษัิทในกลุม่สมบรูณ ์เขา้จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ภายใตช้ือ่ บรษัิท สมบรูณ ์แอด๊วานซ์ 
เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) (SAT)

2550
•	 เข้าซื้อกิจการของบริษัท อินเตอร์

เนชั่นแนล แคสติ้งโปรดักส์ จ�ากัด 
(ICP1) ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 
จ.ระยอง เพ่ือขยายก�าลังการผลิต
งานหล่อ

2551
•	 ขยายก�าลังการผลิต BSK ไปที่ 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง 
(BSK3)

2553
•	 ขยายก�าลังการผลิต บริษัท 

อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้งโปรดักส์ 
จ�ากัด สาขาที่ 2 (ICP2) ที่นิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง 
เพ่ือรองรับลูกค้าหลักในกลุ่มชิ้นส่วน
ยานยนต์ และลูกค้าในกลุ่มชิ้นส่วน
เครื่องจักรกลการเกษตร

2554
•	 จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท สมบูรณ์ 

ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จ�ากัด (SFT) 
เพ่ือขยายก�าลังการผลิตงานทุบขึ้นรูป

•	 อนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
และพัฒนาบุคลากรของบริษัทในกลุ่ม 
สมบูรณ์ (Somboon Learn-
ing Academy : SLA) ที่นิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง

2556
•	 SFT เพ่ิมทุนจดทะเบยีน 150 ลา้นบาท 

จากเดิม 100 ล้านบาท 
•	 จดัท�าแผนแม่บทดา้นความยัง่ยนืภายใต้

ปรชัญาในการด�าเนินธรุกจิ 3 สมบรูณ์ 
สร้างสมดุล 

2560
•	BSK เข้าท�าสัญญาร่วมทุน และ 

จดัตัง้บรษัิทรว่มทนุระหวา่ง SAT กบั 
MUBEA ENGINEERING AG

2562
•	BSK เข้าลงทุนในบริษัท นิปปอน 

คิไค เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด (“NKE”) 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.99 ของ
จ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมดของ 
NKE

2563
•	 SAT กบั Shenyang Siasun Robot & Automation 

Co., Ltd. จดัตัง้บรษัิทรว่มทนุชือ่ บรษัิท สมบรูณ์ 
เซีย่ซนั เทค จ�ากดั เพ่ือด�าเนนิธรุกจิใหบ้รกิาร 
System Integration อยา่งเตม็รปูแบบ 

•	 มกีารควบรวมก�าลงัการผลติดา้นงานหลอ่และงาน
กลงึจากจงัหวดัสมทุรปราการไปยงัจงัหวดัระยอง

2559
•	 SFT เพ่ิมทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท 

จากทุนเดิม 250 ล้านบาท 
•	 SAT ได้ผลักดันให้บ ริ ษัท คู่ ค้าของ 

กลุ่มสมบูรณ์กรุ๊ปเข้าร่วมประกาศ 
เจตนารมณ์ต้านโกงกับคณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การ ตอ่ตา้นการทจุรติ (Private Sector 
Collective Action Coalition Against 
Corruption Council: CAC) จ�านวน 
88 บริษัท

GRI 102-10
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2.9 รางวลัในป ี2563

1. รางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•	 รางวัล Best Investor Relation Awards of Honor เป็นรางวัลท่ีมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนท่ีมีความโดดเด่นด้าน 

การด�าเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ (ปีที่ 2)
•	 ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

    • Best Investor Relation Awards of Honor      • Thailand Sustainability Investment (THSI)

2. รางวัลจาก กระทรวงแรงงาน, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
•	 SAT1, SBM1, 2, 3 ไดร้บัรางวลัสถานประกอบกจิการดเีดน่ ดา้นแรงงานสมัพันธแ์ละสวสัดกิารแรงงาน ตอ่เนือ่งกนั 15 ปี
•	 SBM3, ICP1 ไดร้บัรางวลัสถานประกอบกจิการดเีดน่ ดา้นแรงงานสมัพันธแ์ละสวสัดกิารแรงงาน ตอ่เนือ่งกนั 10 ปี
•	 ICP2 ไดร้บัรางวลัสถานประกอบกจิการดเีดน่ ดา้นแรงงานสมัพันธแ์ละสวสัดกิารแรงงาน ตอ่เนือ่งกนั 5 ปี 
•	 SAT 2 ไดร้บัรางวลัสถานประกอบกจิการดเีดน่ ดา้นแรงงานสมัพันธแ์ละสวสัดกิารแรงงานประเทศ
•	 SAT1-2 ไดร้บัเกยีรตบิตัรประกาศเกยีรตคิณุระดบัทองแดง กจิกรรมรณรงคล์ดสถติอิบุตัเิหตจุากการท�างานใหเ้ปน็ศูนย์ 

ประจ�าป ี2563  
•	 SAT2 ไดร้บัรางวลัมาตรฐานการปอ้งกนัและแกไ้ขยาเสพตดิในสถานประกอบการ (มยส.) ประจ�าป ี2563 

จากสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน จงัหวดัระยอง 
•	 SBM3 ไดร้บัเกยีรตบิตัรการมรีะบบการจดัการดา้นยาเสพตดิในสถานประกอบกจิการ ตามโครงการโรงงานสขีาว ระดับท่ี 1
•	 ICP1-2 ไดร้บัเกยีรตบิตัรการมรีะบบการจดัการดา้นยาเสพตดิในสถานประกอบกจิการ ตามโครงการโรงงานสขีาว ระดับท่ี 3

3. รางวลัจาก กระทรวงอตุสาหกรรม, กรมโรงงานอตุสาหกรรม, การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
•	 SBM3, ICP1-2 ไดร้บัใบรบัรองวา่เป็นอตุสาหกรรมสเีขยีวระดบัที ่3 ระบบสเีขยีว (Green System) จากกระทรวงอตุสาหกรรม
•	 SAT1 SAT2 SBM3 ได้รับรางวัล CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2020

4. รางวัลจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, อุตสาหกรรมอมตะซิตี้
•	 SAT ได้รับรางวัล องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการระดับดีเด่น ประจ�าปี 2563 จากกระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์
•	 SFT ไดร้บัรางวลั Amata Best Wastes Management Awards 2020 ระดบั Platinum จากการนคิมอตุสาหกรรมอมตะซิต้ี 

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)   รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2563 013



การบรหิารจดัการผูม้ส่ีวนไดเ้สียและ 
ประเดน็ส�าคัญทางธรุกจิ
3.1 การบริหารการมีส่วนร่วมผู้มีส่วนได้เสีย
3.2 การก�าหนดประเด็นส�าคัญทางธุรกิจ



3.1 การบริหารการมีส่วนร่วมผู้มีส่วนได้เสีย

โอกาสและความท้าทาย
จากสถานการณ์ภัยพิบัติโรคระบาด COVID-19 บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์เล็งเห็นถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างน�าสู่
การเปลีย่นแปลงของความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยีและเปน็สว่นส�าคญัใหบ้รษัิทในกลุม่สมบรูณต์อ้งทบทวนถงึแนวทางการดแูล 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุลด้วยปรัชญาการด�าเนินธุรกิจ 3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล เป็นพันธกิจที่ส�าคัญในการบรรลุ 
เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือก่อให้เกิดคุณค่าอย่างยั่งยืน
จึงเป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย โดยบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ รับฟงัความต้องการ ความคาดหวัง ข้อกังวล และข้อเสนอแนะ 
ของผูมี้ส่วนไดส้ว่นเสยี เพ่ือน�ามาวเิคราะห ์และน�าเขา้กระบวนการวางแผนกลยทุธใ์นการปรบัปรงุการด�าเนนิงาน รวมทัง้การพัฒนา
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหเ้กิดมลูค่าเพ่ิมหรอืตอ่ยอดเพ่ือสรา้งนวตักรรมอนัจะสง่ผลต่อความเชือ่มัน่ และความไวว้างใจของผูมี้สว่นไดเ้สยี 
อีกทั้งยังเสริมสร้างศักยกาพทางการแข่งขันให้กับองค์กรในระยะยาว ซึ่งจะช่วยให้บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์เติบโตได้อย่างยั่งยืน

การด�าเนินงานที่ส�าคัญ
เพ่ือตอบสนองต่อโอกาสและความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของอุตสาหกรรมจากสภาวะวิกฤติโรคระบาด COVID-19 
บริษัทได้ด�าเนินการทบทวนการบริหารการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน และท�าการประเมินผลกระทบและอิทธิพล
ของแต่ละผู้มีส่วนได้เสียต่อองค์กร และประเด็นสาระส�าคัญจากผู้มีส่วนได้เสียและรายงานต่อคณะผู้บริหารและกรรมการบริษัท 
เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นต่อการด�าเนินงานและตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล น�าสู่การทบทวน
และปรับปรุงนโยบายพัฒนาความยั่งยืน (SD Roadmap 2021-2022) นอกจากนี้การศึกษานี้ได้สรุปให้กับหน่วยงานภายในที่
เกี่ยวข้องรับทราบถึงความต้องการ และ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่อกิจกรรมและการด�าเนินงานของบริษัท เพ่ือน�าไปจัด
ท�าแผนบริหารจดัการและการด�าเนินการตามแผนอยา่งมปีระสทิธภิาพตอ่ไป ทัง้นีท้มีบรหิารไดน้�ามาตรฐาน AA1000 Stakeholder 
Engagement Standard มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนากระบวนการการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุม น�าสู่การ
ระบุประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความส�าคัญ และการตอบสนองต่อประเด็นเหล่านั้นภายใต้กรอบการพัฒนา 3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล

ทัง้นีบ้รษัิทด�าเนินงานเพ่ือบรหิารจดัการความคาดหวงั ของผูม้สีว่น
ไดเ้สยี และตอบสนองตอ่ประเดน็ความคาดหวงัทีส่�าคัญ ประกอบด้วย 
•	 ระบุผู้มีส่วนได้เสีย
 หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องระบุผู้มีส่วนได้เสีย โดยพิจารณา 

จากความเกีย่วขอ้งกนัอยา่งมนียัส�าคัญ ไดแ้ก ่ความรบัผดิชอบ 
ความมีอิทธิพล ความสัมพันธ์ เป็นต้น

•	การจัดล�าดับความส�าคัญ
 จัดล�าดับความสัมพันธ์โดยค�านึงถึงอิทธิพลของ ผู้มีส่วนได้

เสียต่อการด�าเนินธุรกิจและผลกระทบจากการด�าเนินงาน 
ของบรษัิท

• ก�าหนดแผนการด�าเนินงานและผู้รับผิดชอบ
 ก�าหนดแผนการด�าเนินงานในรูปแบบแผนแม่บทการพัฒนา

ความยั่งยืนตามล�าดับความส�าคัญ พร้อมด�าเนินงานผ่าน 
ช่องทางและความถี่ที่เหมาะสม

• การตดิตามผลเพ่ือการรายงานและทบทวนแผนการด�าเนนิงาน
 ติดตามผลการด�าเ นินงานผ่าน SD Roadmap และ 

น�าผลรายงานตอ่คณะกรรมการพัฒนาความยัง่ยนื และกรรมการ
บรษัิท

GRI 102-21,102-42,102-43
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ผู้ถือหุ้น
ช่องทางการมีส่วนร่วม
•	ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี
•	 เยี่ยมชมกิจการประจ�าปี
•	กิจกรรมต่าง ๆ รายไตรมาส
•	 เว็บไซต์บริษัท
ความคาดหวัง
•	การสร้างผลตอบแทนที่ดี
•	การพัฒนาธุรกิจในด้านเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนอง 

การหยุดชะงักของธุรกิจ (Disruption)
•	การด�าเนนิงานทีม่คีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม
การด�าเนินงานที่ส�าคัญ
•	การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
•	การบริหารและพัฒนาองค์กรเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน 
•	การพัฒนาธุรกิจรองรับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง 

ในการหยุดชะงักของธุรกิจ (Disruption)

พนักงาน
ช่องทางการมีส่วนร่วม
•	ผู้บริหารระดับสูงสื่อสารโดยตรงกับพนักงานผ่านเวที 

จับเข่าคุยรายไตรมาส
•	การส�ารวจความผูกพันประจ�าปี We Care ทุก 2 ปี
•	การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบสองทางประจ�าปี
ความคาดหวัง
•	การพัฒนาศักยภาพเพ่ือความก้าวหน้าในการท�างาน
•	การได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม
•	ท�างานด้วยความปลอดภยั และมีสภาพแวดลอ้มการท�างานทีด่ี
การด�าเนินงานที่ส�าคัญ
•	 จัดท�าหลักสูตรการฝกึอบรมออนไลน์
•	ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท�างาน
•	บริหารค่าตอบแทนให้เหมาะสมในช่วงวิกฤต

ลูกค้า
ช่องทางการมีส่วนร่วม
•	การร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์รองรับความต้องการผู้บริโภค 

สังคม และ สิ่งแวดล้อม
•	ความร่วมมือด้านการพัฒนาการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพในกระบวนการ
•	การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าประจ�าปี
•	การประชุมรับทราบนโยบายลูกค้าประจ�าปี
•	การบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
•	การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมของลูกค้า
•	การติดต่อผ่านทางอีเมล และ ช่องทางออนไลน์
ความคาดหวัง
•	 คุณภาพของสินค้า ราคา และบริการ ตามความคาดหวัง 

ของลูกค้า
•	 ลดผลกระทบผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
•	 ร่วมสร้างคุณค่าต่อสังคมกับลูกค้า
•	การปฎิบัติตามคู่มือและข้อก�าหนดด้านห่วงโซ่คุณค่า
การด�าเนินงานที่ส�าคัญ
•	การผลิตและสง่มอบทีม่ปีระสทิธภิาพ คุณภาพและตรงเวลา
•	วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองความคาดหวัง 

ในด้านเทคโนโลยียานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
•	ด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมร่วมกับลูกค้า

คู่ค้า
ช่องทางการมีส่วนร่วม
•	การประชุมคู่ค้าประจ�าปี
•	ความร่วมมือด้านการพัฒนาการใช้ทรัพยากรอย่างม ี

ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
•	การตรวจประเมินคู่ค้า (site visit)
ความคาดหวัง
•	การเติบโตร่วมกันทางธุรกิจ
•	การจัดซื้อจัดหาที่เป็นธรรม
•	 ร่วมสร้างคุณค่าต่อสังคม
การด�าเนินงานที่ส�าคัญ
•	มีการก�าหนดและก�ากับนโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
•	การอบรมและพัฒนาคู่ค้าในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
•	ความร่วมมือในกิจกรรมเพ่ือสังคม

ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น
ช่องทางการมีส่วนร่วม
•	การประชมุรว่มกบัชมุชน หนว่ยงาน สถาบนัและมลูนธิติา่ง ๆ
•	การลงพ้ืนที่ส�ารวจความต้องการของชุมชน
•	การเข้าร่วมประชุมโครงการที่บริษัทขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิด

ความยั่งยืน
ความคาดหวัง
•	การเสียภาษีที่ถูกต้อง
•	 การสง่เสรมิการสรา้งอาชพีและการศึกษาเพ่ือสรา้งความเขม้

แขง็ในชมุชน
•	การดูแลสิ่งแวดล้อมรอบชุมชน
การด�าเนินงานที่ส�าคัญ
•	 ช�าระภาษีที่ถูกต้อง
•	การจดัท�าโครงการเพ่ือสรา้งอาชพีและสรา้งโอกาสทางการ

ศึกษาเพ่ือชมุชน เชน่ การจา้งงานคนพิการการเปิดโรงเรยีน
ผู้สูงอายุ เป็นต้น

•	 โครงการส่งเสริมด้านการศึกษา เช่น การให้ทุนการศึกษา 
โครงการทวิภาคี เป็นต้น

หน่วยงานราชการและภาครัฐ                                      
ช่องทางการมีส่วนร่วม
•	การติดตามนโยบายของภาครัฐจากช่องทางต่าง ๆ
•	การประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการ
ความคาดหวัง
•	การปฎบิตัติามกฏเกณฑ ์ขอ้บงัคบั และกฎหมายของภาครฐั
•	การรว่มมอืในโครงการตา่ง ๆ  ทีห่นว่ยงานราชการและภาครฐั
•	ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
การด�าเนินงานที่ส�าคัญ
•	 การปฏิบตัติามกฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั และกฏหมายอยา่งเครง่ครดั 
•	 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของภาครัฐ
•	สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมร่วมกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
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คู่แข่ง
ช่องทางการมีส่วนร่วม
•	  การเข้าร่วมในสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ความคาดหวัง
•	ด�าเนินกิจการดว้ยความโปรง่ใสภายใตก้ารค้าและการแขง่ขนั

ที่เป็นธรรม
การด�าเนินงานที่ส�าคัญ
•	ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ

สถาบันการศึกษา
ช่องทางการมีส่วนร่วม
•	การเยี่ยมชมและดูงานภายในและภายนอก
•	การรับนักศึกษาฝกึงาน
ความคาดหวัง
•	 ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในสถานที่ท�างานจริง
•	 เพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน
•	นกัศึกษาเรยีนรูค้วามรูเ้ฉพาะดา้นน�าไปใชใ้นการท�างานจรงิได้
การด�าเนินงานที่ส�าคัญ
•	 จดัสภาพแวดลอ้ม เพ่ือการเรยีนรู ้และ ถา่ยทอดแกน่กัศึกษา
•	 เป็นศูนย์การเรียนรู้

Keep satisfied

Monitor

Manage closely

Keep informed

ผู�ถือหุ�น

ชุมชน

หน�วยงานราชการ

ที่ปร�กษา
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Importance to SBG

ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส�าคัญ

1. การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรมยานยนต์

2. ความหลากหลายของพนักงานในองค์กร

3. การพัฒนาเทคโนโลยี เช่น Digitalization

4. ความเสีย่งใหม่ และความผกผนัของเศรษฐกจิและอตุสาหกรรม 

(Emerging Risks)

สรุปผลการด�าเนนิงานทีส่�าคญั
จากการด�าเนินกิจกรรมส�ารวจการมี
ส่วนรว่มของผูมี้สว่นไดเ้สยีในหลากหลาย 
ชอ่งทางผลการประเมนิผลระทบและอทิธพิล
ตอ่องคก์รจากผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่ตา่ง ๆ 
พบว่าระดับของผลกระทบและอิทธิพล
ตอ่องค์กรโดยผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่ตา่ง ๆ 
มรีะดบัทีแ่ตกตา่งกนัไป ผลลพัธด์งักลา่ว
น�าสูแ่นวทางและกระบวนการในการบรหิาร
ผุม้สีว่นไดเ้สยีทีแ่ตกตา่งกนัตาม Matrix นี้

ทั้งนี้จากผลการการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเน่ือง และแผนกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึง 
ผลส�ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย พบว่าประเด็นที่มีความส�าคัญมากที่สุดส�าหรับผู้มีส่วนได้เสีย 5 กลุ่มประเด็นเชิงกลยุทธ์ 
ที่ส�าคัญ ตามตารางการประเมินด้านล่างนี้ 
1. การพัฒนากลยุทธ์เพ่ือการเติบโตและแข่งขัน
2. การพัฒนาโอกาสในธุรกิจใหม่เพ่ือการเติบโต
3. การบริหารและพัฒนาพนักงานเพ่ืออนาคต
4. การพัฒนาบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
5. การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

GRI 102-21,102-40,102-42,102-43

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)   รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2563 017



3.2 การก�าหนดประเด็นส�าคัญทางธุรกิจ

จากปัจจัยการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจน�าสู่ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียท่ีเปลี่ยนแปลงใน 5 กลุ่มประเด็น
เชิงกลยุทธ์ที่ส�าคัญขององค์กร บริษัทได้ด�าเนินการในการส�ารวจ ประเมิน และ ก�าหนดประเด็นส�าคัญเพ่ือเป็นส่วนส�าคัญในการ
ปรับปรุงแผนแม่บท และแผนงานในทุกส่วนงานของบริษัทเพ่ือรองรับต่อประเด็นดังกล่าว

ทัง้นีก้ารก�าหนดประเดน็ส�าคญัทางธรุกจิประจ�าป ี2563 อา้งองิจากมาตรฐานการรายงานด้านความยัง่ยนืของ GRI Sustainability 
Reporting Standards และกรอบการรายงานแบบบูรณาการตามปรัชญาการด�าเนินธุรกิจ 3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล เพ่ือให้บริษัท
สามารถบริหารจัดการความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล รวมไปถึงประเด็นต่าง ๆ ท่ีอาจจะกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ
ขององค์กร และสามารถรายงานการด�าเนินงานตามความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการก�าหนดประเด็นส�าคัญทางธุรกิจ
1. การระบุประเด็นส�าคัญขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทรวบรวมประเด็นในแต่ละด้านโดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) แนวโน้มและทิศทางด้านความยั่งยืน และข้อก�าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทิศทางกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจขององค์กร 
การประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่อาจส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจ การสร้างคุณค่าและการตอบสนองแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ 
ได้มีการทบทวนประเด็นของปีที่ผ่านมาตามกระบวนการบริหารผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละประเด็นอีกด้วย

2. การประเมินระดับความส�าคัญ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความส�าคัญของประเด็นต่าง ๆ เหล่าน้ัน โดยพิจารณาระดับผลกระทบต่อการด�าเนินงาน 
และการสรา้งคณุคา่ของ ใหค้รอบคลมุดา้นการเงนิ กระบวนการทางธรุกจิและการปฏบิตักิาร ชือ่เสยีงองคก์ร ผลกระทบตอ่ลกูคา้คู่ค้า 
และพนักงาน และระดับความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร รวมไปถึงการพิจารณาความส�าคัญต่อการสร้างคุณค่า 
แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

3. การรับรองผลการประเมิน
หน่วยงานพัฒนาความยั่งยืน ได้รวบรวมและสรุปประเด็นส�าคัญ น�าเสนอต่อคณะกรรมพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท 
เป็นผู้ทบทวน พิจารณาและรับรองผลการประเมินสาระส�าคัญและให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูล

ผลการประเมินประเด็นส�าคัญทางธุรกิจ
จากการประเมินประเด็นส�าคัญอย่างรอบด้านในทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ในปี 2563 พบว่าผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 
น�าสู่ความไม่แม่นอนของธุรกิจ เศรษฐกิจ และ สังคม ส่งผลต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะความไม่แน่นอนของ
รายได้ในภาคธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจเป็นการชั่วคราวเพ่ือระงับการแพร่ระบาด COVID-19 และการถดถอยของเศรษฐกิจ
ในหลากหลายภาคส่วน ท�าให้การปรับตัว ยืดหยุ่น และการเรียนรู้และพัฒนา เป็นหัวข้อส�าคัญที่ทุกภาคส่วนต้องมีการปรับตัว 
เพ่ือความยั่งยืน ทั้งนี้บริบทการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีของยานยนต์ในอนาคตยังเป็นอีกหนึ่งประเด็นส�าคัญในอุตสาหกรรม
ยานยนตท่ี์เปน็ท่ีสนใจของกลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยี ปจัจยัดงักลา่วน�าไปสูก่ารบง่ชีป้ระเด็น ประเมนิระดับความส�าคญั และ รบัรองผลลพัธ์
โดยได้ผลลัพธ์ประเด็นส�าคัญดังต่อไปนี้

ประเดน็ส�าคญัโดยเฉพาะในกลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยีในสายโซค่ณุคา่โดยตรงจะอยูใ่นประเดน็การบรหิารหว่งโซค่ณุคา่เพ่ือการแขง่ขนั และ
การพัฒนาความยดืหยุน่ในการปฏบัิตกิารขององค์กรใหอ้งคก์รสามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการยอดผลติทีไ่มแ่นน่อน ประเดน็นี้ 
น�าสูค่วามส�าคญัของการปรบัลดก�าลงัการผลติใหส้มดลุกบัปรมิาณความต้องการท่ีปรบัลดลง ความผนัผวนภายใต้ความไม่แน่นอน
ของเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมประเดน็ดงักลา่วเป็นความทา้ทายทีส่�าคญัตอ่สายโซค่ณุคา่ของบรษัิทในกลุม่สมบรูณ ์การพัฒนาขา้ง
ตน้เปน็ปจัจัยส�าคญัสูก่ารพัฒนาความรว่มมอืพันธมติรและการตอบสนองความตอ้งการลกูคา้ ทัง้นีก้ารบรหิารความผกูพันพนกังาน 
การบรหิารความตอ่เนือ่งของสายงาน (Succession) และการพัฒนา Talent เป็นกลุ่มประเด็นสาระส�าคัญเกี่ยวเนื่องกับบุคลากร
ในกลุ่มสมบูรณ์น�าสู่การพัฒนาความสามารถองค์กรรองรับการเปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่องของด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ทั้งน้ีการพัฒนาให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนยังต้องประกอบกับการพัฒนาพ้ืนฐานส�าคัญขององค์กรที่สมดุลตามปรัชญาการ
ด�าเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” โดยเฉพาะการพัฒนาบรรษัทภิบาลและการบริหารความเสี่ยงที่ดี รวมถึงการพัฒนาด้าน 
สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม

GRI 102-44
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ทัง้น้ีบรษัิทไดน้�าผลประเมนิอยา่งรอบดา้นน�าสูก่ารสรปุและจดักลุม่ตามล�าดับความส�าคญัตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี และความส�าคญัตอ่บรษัิท
ในกลุ่มสมบูรณ์ในการบรรลุผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร นอกจากนี้บริษัทยังได้ประเมินช่องว่างการพัฒนาเทียบ
เคียงกับความคาดหวังขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือน�าสู่การปรับปรุงพัฒนาตาม Matrix ผลลัพธ์ในด้านล่างนี้ โดยผลการ
ประเมินดังกล่าวน�าสู่การปรับปรุงแผนแม่บท รวมถึงแผนกลยุทธ์ และ แผนงานในปี 2564 เป็นต้นไป

ความรับผ�ดชอบต�อสังคม

Watch List Ongoing Development Area to Focus
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Importance to SBG

การบร�หารจัดการ

สิ�งแวดล�อมที่ดี

บรรษัทภิบาล และ

การบร�หารความเสี่ยง

การพัฒนาความผูกพัน

พนักงาน

การพัฒนา Succession

และ Talent

การบร�หารห�วงโซ�คุณค�า

เพ�่อการแข�งขัน

การพัฒนาความ

ยืดหยุ�นการปฏิบัติการ

การพัฒนากลุ�ม

ธุรกิจใหม�

การพัฒนา

ความสามารถ

เพ�่ออนาคต

การพัฒนานวัตกรรม

เพ�่อการเติบโต

การพัฒนาดิจ�ทัล

เทคโนโลยี

ไม�มี Gap

มี Gap อย�างจำกัด

มี Gap ปานกลาง

สรุปผลการประเมินประเด็นส�าคัญทางธุรกิจ

GRI 102-44,102-47
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การบริหารเพ่ือความยั่งยืน
4.1 การบริหารจัดการด้านความยั่งยืน
4.2 การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืน



4.1 การบริหารจัดการด้านความยั่งยืน

ในปี 2563 บริษัทได้ประสบกับปัญหาในภาวะวิกฤต COVID-19 บรษัิทจงึไดต้ระหนกัดวีา่การด�าเนนิงานอยา่งยัง่ยนืในภาวะดงักลา่ว 
ภายใตว้สิยัทศัน ์“มุง่มัน่สรา้งการเตบิโตอยา่งยัง่ยนืในอตุสาหกรรมยานยนต์ด้วยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั ผา่นความรว่มมอืกบัพันธมติร
ทางธุรกิจ” เป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างมาก 

อยา่งไรกต็ามบรษัิทยงัคงยดึมัน่และด�าเนนิงานภายใตป้รชัญาการด�าเนนิธรุกจิ “3 สมบรูณ ์สรา้งสมดลุ” อยา่งตอ่เนือ่งโดยมพัีนธกจิ 
ในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล โดยในปีน้ีบริษัทเน้นการใช้แนวทาง “ยืดหยุ่น และปรับตัว” มาใช้ในการด�าเนินงาน 
เพ่ือให้บริษัทยังคงสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ รวมถึงมติท่ีประชุม ผู้ถือหุ้น อย่างเคร่งครัด โดยรวมกับ 
ประเดน็ความเสีย่งดา้น ESG เขา้กบัระบบการบรหิารจดัการความเสีย่งขององคก์ร ภายใตก้ารก�ากับดแูลของคณะกรรมการพัฒนาความยัง่ยนื 
ทัง้นี ้คณะกรรมการไดม้กีารตดิตามผลการด�าเนนิงานดา้นความยัง่ยนืผา่นการประชมุ รวมถงึผา่นการเยีย่มหนว่ยธรุกจิประจ�าปี

ผลการด�าเนินงานการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน ตามแผนแม่บทการพัฒนาความยั่งยืน 3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล  
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 65 เป้าหมาย 63 ผลการด�าเนินงาน 63

ฅนสมบูรณ์

•	ชัว่โมงท�าความดี/คน/ปี
•	ชั่วโมงการฝกึอบรม

•	≥10	ชม./คน/ปี
•	≥16	ชม./คน/ปี

•	8	ชม./คน/ปี
•	12	ชม./คน/ปี

•	8.0	ชม.
•	7.47	ชม.

ธุรกิจสมบูรณ์

•	เพ่ิมยอดขาย
•	ยกระดบัการพัฒนาคู่ค้า
•	ลดผลกระทบด้านสิ่ง
แวดล้อม

•	2	เท่าของป	ี2560
•	มากกว่า	5 
โครงการ

•	ลด	CO2 8% 
จากปี 2561

•	1.20	เท่าของป	ี2560
•	มากกว่า	2	โครงการ
•	ลด	CO2 5% 
จากปี 2560

•	0.68	เทา่ของป	ี2560
•	2	โครงการ
•	ลด	CO2 1.39% 
จากปี 2560

ชุมชนสมบูรณ์

•	สร้างมูลค่าเพ่ือสังคม •	0.20%	ของยอดขาย •	0.14%	ของยอดขาย •	0.07%	ของยอดขาย

ในปี 2563 บริษัท ได้ทบทวนนโยบายและแผนแม่บทการพัฒนาความยั่งยืนปี 2564 - 2565 เพ่ือให้สอดคล้องตามแนวทางของ 
SDG ตลาดหลักทรัพย์ และนโยบายของลูกค้า โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและอนุมัติ โดยจะประกาศเพ่ือให้พนักงาน 
ได้ปฏิบัติตามในปี 2564 

GRI 102-31
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4.2 การสนับสนุนการพัฒนาเปา้หมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนื

เพ่ือเปน็สว่นหนึง่ในการสรรคส์รา้งอนาคตทีเ่ราตอ้งการให้แกค่นรุน่ต่อไป บรษัิทยดึม่ันในการด�าเนนิงานเพ่ือสนับสนุนการบรรลเุป้าหมาย 
การพัฒนาทีย่ัง่ยนืของสหประชาชาต ิโดยไดป้ระเมนิความเชือ่มโยงระหวา่งกลยทุธข์ององคก์ร กบัเปา้หมาย การพัฒนาความยัง่ยนื
เปน็ประจ�าทกุป ีโดยป ี2563 บรษัิทด�าเนนิงานมติเิศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ียัง่ยนื 6 เป้าหมาย 
ต่อเนื่องจากปี 2562

ฅนสมบรูณ์
•	 จัดหลักสตูรฝกึอบรมพนกังานภายใต้

ศูนยก์ารเรยีนรูบ้รษัิทในกลุม่สมบรูณ์

ธุรกจิสมบรูณ์
•	 ขยายการอบรมหลกัสตูรตา่ง ๆ
•	 ใหก้บัคู่ค้า เชน่ TPS, Safety

ชมุชนสมบรูณ์
•	 ทุนการศึกษาลูกพ่อ
•	 นักศึกษาฝกึงาน
•	 ศูนยก์ารเรยีนรูผู้ส้งูวยั

ฅนสมบรูณ์
•	 โครงการ Future Competency
•	 หลกัสตูรดา้นความปลอดภัย

ธรุกจิสมบรูณ์
•	 สง่เสรมิการเตบิโต ทางเศรษฐกจิของ 

ผูม้สีว่นไดเ้สยี อยา่งตอ่เนือ่ง

ชมุชนสมบรูณ์
•	 โครงการพัฒนาอาชีพชุมชน 
•	 โครงการพัฒนางานผู้พิการ

ฅนสมบรูณ์
•	 โครงการ Innovation Day
•	 โครงการ QCC, Kaizen,Suggestion

ธรุกจิสมบรูณ์
•	 มกีระบวนการพัฒนานวัตกรรมรองรับ

การเปลีย่นแปลงอตุสาหกรรมยานยนต์

ชุมชนสมบรูณ์
•	 นวัตกรรมระบบอตัโนมตัใินงานกลงึ 

(Grinding Robot) เพ่ือประสทิธภิาพ 
และ ความปลอดภัย

ฅนสมบูรณ์
•	 โครงการลดและสรา้งคณุคา่จาก 

ขยะพลาสติก

ธรุกจิสมบรูณ์
•	 น�าหุ่นยนต์และสถานกีารผลติ

อตัโนมัติเพ่ือกระบวนการผลติทีเ่ปน็
มิตรต่อสิง่แวดลอ้ม

ชมุชนสมบรูณ์
•	 พัฒนาโรงงานสเีขยีวเพ่ือปรบัปรงุ

สภาพแวดล้อมในโรงงาน
•	 จัดการด้านสิง่แวดลอ้ม 

ไม่ใหส้ง่ผลกระทบตอ่ชมุชน

ฅนสมบรูณ์
•	 จัดฝึกอบรมด้านจริยธรรมให้กับ

พนกังาน

ธรุกจิสมบรูณ์
•	 ขยายแนวรว่มเรือ่งการตอ่ตา้นการ

ทจุรติไปยงัคู่ค้า

ชมุชนสมบรูณ์
•	 นโยบายเรือ่งสทิธมินษุยชนตอ่ผูม้ี

สว่นไดเ้สยี

ฅนสมบรูณ์
•	 ร่วมกบัสถาบนัการศึกษาพัฒนาทกัษะ

พนกังาน

ธรุกจิสมบรูณ์
•	 ร่วมลงทนุเพ่ือขยายธรุกจิทีเ่ตบิโตขึน้ 

และเพ่ิมประสทิธภิาพดา้นเทคโนโลยี
•	 สร้างความร่วมมือด้านการพัฒนา

ความยัง่ยนืกบั TRBN

ชุมชนสมบรูณ์
•	 การจดัท�ามาตรฐานวิชาชีพ

GRI 102-16,102-18,102-20,102-31
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การก�ากับดูแลกิจการและความยั่งยืน
5.1 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
5.2 จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
5.3 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



5. การก�ากับดูแลกิจการและความยั่งยืน
บริษัทยึดมั่นต่อการด�าเนินธุรกิจภายใต้การก�ากับดูแลที่ดี มีจริยธรรมและโปร่งใส เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึง
การด�าเนนิธรุกจิอยา่งมคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ทัง้นีก้ารพิจารณาประเดน็ส�าคญัของผูม้สีว่นไดเ้สยีพบวา่ประเด็น
ดา้นบรรษัทภบิาลและการบรหิารความเสีย่งเป็นหนึง่ในประเดน็ส�าคญัในการสรา้งความเชือ่มัน่ใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
ต่อผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท และ คู่ค้าของบริษัท ทั้งนี้การพัฒนาองค์กรในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี น�าสู่การบริหารความเสี่ยง 
และ การควบคุมภายในจะท�าให้เกิดความเชื่อมั่นถึงการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียในทุก ๆ กลุ่ม และน�าสู่ธุรกิจ 
สมบรูณต์ามปรขัญาการด�าเนินธรุกจิ 3  สมบรูณ ์สรา้งสมดลุ และเปน็องคก์รทีด่�าเนนิงานอยา่งซือ่สตัย ์สจุรติ น�าสูป่ระสทิธภิาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันขององค์กรโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันในทุกระดับอันเป็นปัจจัย
พ้ืนฐานส�าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน การก�ากบักจิการทีด่นีีย้งัเปน็พ้ืนฐานส�าคญัในการสง่เสรมิเปา้หมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) - ข้อที่ 16 ในการส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เกิดความเป็นธรรม
กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

5.1 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนเป็นองค์กรโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลที่แท้จริง มีความรับผิดชอบและ
รกัษาผลประโยชนข์องผูม้สีว่นไดเ้สยีและสงัคมโดยรวมพัฒนาบคุลากรให้เปน็คนดี คนเกง่ มคีณุธรรมสง่เสรมิความรู ้และคณุภาพ
ชวีติพรอ้มกบัการพัฒนาสภาพแวดลอ้มสิง่แวดลอ้มทีด่ขีึน้เพ่ือมุง่สูป่ระสทิธผิลความรบัผดิชอบต่อสงัคมผา่นแนวทางการรายงาน
ความยั่งยืน ตามกรอบการจัดท�ารายงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานทุก
ระดับ ได้ยึดถือแนวปฏิบัติตามคู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน ทั้งนี้ 
ยังขยายขอบเขตการก�ากับดูแลไปยังบริษัทในเครือ และเผยแพร่แนวปฏิบัติและนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีไปสู่คู่ค้า   

แนวทางการบริหารจัดการ
โครงสรา้งการก�ากบักจิการทีด่ใีนปี 2563 คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการจ�านวนทัง้สิน้ 9 คน ในจ�านวนนีเ้ปน็กรรมการอสิระจ�านวน 
6 คน โดยบรษัิทใหค้วามส�าคัญกบัโครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการบรษัิททีเ่หมาะสม เพ่ือประโยชนส์งูสดุตอ่องคก์รและผูม้ี
ส่วนไดเ้สยีจงึจดัตัง้คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารเพ่ือพิจารณาคดัเลอืกคณะกรรมการบรษัิทจากความ
สามารถ ความรูแ้ละประสบการณใ์นสายอาชพีตา่ง ๆ  อยา่งเหมาะสม โดยพิจารณาจากคณุสมบตัติามกฎหมายและหลกัเกณฑท์ี ่ก.ล.ต. 
ก�าหนดพรอ้มทัง้ความรูค้วามช�านาญและประสบการณ ์(Skill Matrix) มาพิจารณาโดยไมก่ดีกนัหรอืจ�ากดัความแตกตา่งดา้นเพศ 
อาย ุเชือ้ชาต ิหรอืศาสนา มาปฎบิตัหินา้ทีก่�ากบัดแูลกจิการของบรษัิท เพ่ือกอ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อองคก์รและผูมี้สว่นได้เสยีทุกกลุม่

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ทั้งคณะเป็นประจ�าทุกปีเพ่ือทบทวนว่าได้มีการก�ากับดูแลใน
การด�าเนินงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการก�ากับกิจการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ทัง้นีบ้รษัิทไดพั้ฒนาแบบจากตวัอยา่งแบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตามความเหมาะสม 
และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัท และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และวิเคราะห์ 
ผลการประเมิน เพ่ือน�าไปสู่การด�าเนินการของฝา่ยบริหาร 

นอกจากนี้ บริษัทยังเข้าการตรวจประเมินโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance 
Report: CGR) โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) ผลการประเมนิจดัอยูใ่นระดบั “ดเีลศิ” หรอื 5 ตราสญัลกัษณ์ 
ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 รวมทั้งได้รับการประเมิน 100 คะแนนเต็ม โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) 
จากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผลการประเมินจากทุกโครงการล้วนแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการพัฒนาด้านการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
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ผลการประเมินตามโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท
จดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report : CGR) (คะแนน)

ปรับปรุงนโยบาย ยืนหยัดต่อเจตนารมณ์ เผยแพร่แบ่งปันไปยังผู้มีส่วนได้เสีย

ปรบัปรบัปรงุนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
โดยการน�าหลักการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี
ส�าหรบับรษัิทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) 
โดยส�านกังานคณะกรรมการหลกัทรพัยแ์ละ 
ตลาดหลักทรัพย์มาประยุกต์ใช้

กรรมการผูอ้�านวยการให้ความส�าคญั
ตอ่การสรา้งความตระหนกัดา้นการ
ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีผา่นการสือ่ความ
กบัผูบ้รหิารระดบัสงูในการประชมุคณะ
กรรมการจดัการ และพนกังานทกุระดบั
ในเวท ีTop Communication Activity 
ในหวัขอ้ตา่ง ๆ อาท ิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์(Conflict of Interest) 
นโยบายงดรบัของขวญั (No Gift Poli-
cy) และนโยบายการก�ากบั

บรษัิทได้จดักิจกรรมการมีส่วนรว่มผูม้สีว่น
ได้เสียในปี 2563 โดยจัดเวทีสานเสวนา 
และ เข้าสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียส�าคัญ 
นอกจากนีไ้ดจ้ดัท�าแบบสอบถามเพ่ือรบั
ทราบความคาดหวงัและขอ้กงัวลทีม่ตีอ่การ
ด�าเนนิกจิกรรมขององคก์รตอ่ผูม้สีว่นได้เสยี 
นอกจากนีบ้รษัิทไดแ้ลกเปลีย่นแนวทางการ
บรหิารงานในสถานการณ ์COVID-19 ใหก้บั
ผูม้สีว่นไดเ้สยีเพ่ือปอ้งกนัความเสีย่งรว่มกนั 

ปรับปรุงนโยบายความหลากหลาย (Skill 
Matrix) ของคณะกรรมการบริษัท 

พนักงานที่ตอบแบบทดสอบหัวข้อ 
“จรยิธรรมในตัวคณุ” ผา่นระบบออนไลน์ 

วางแผนปรับปรุุงคู่มือการก�ากับดููแล 
กจิการที่ด่ ีเพ่่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ
ก�ากบัดแูลกจิการที่ด่ ีและสอดคล้องกับ
การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์โลก 
ทีเ่ปน็การพัฒนาเทคโนโลยแีละการรกัษา
สิ่งแวดล้อม

สือ่สารนโยบายงดรบัของขวญั (No Gift 
Policy) ในชว่งเทศกาลและในโอกาสอืน่ใด
ไปยงัพนกังานทัว่ทัง้องคก์รและผูเ้กีย่วขอ้ง
ของ SBG

5.2 จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
บริษัทจัดท�านโยบายและคู่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี พร้อมส่ือสารกับพนักงานทั่วท้ังองค์กร เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจ 
และการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

การรับเรื่องร้องเรียน
ในปี 2563 ได้มีการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนเพ่ือก�าหนดหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยบริษัท
ก�าหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสเรื่องการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับข้อก�าหนดกฎหมาย ระเบียบ หลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ ผ่านทางจดหมาย หรืออีเมล ส่งถึงกรรมการอิสระ และฝา่ยเลขานุการบริษัท 
ทั้งนี้ ไม่พบข้อร้องเรียนที่เป็นการปฏิบัติที่ผิดต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันหรือเรื่องการทุจริต

ผลการด�าเนินงาน
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ได�รับเบาะแสข�อร�องเร�ยน
ผ�านช�องทางต�าง ๆ อาทิ 
จดหมาย อีเมล โทรศัพท� 
โดยข�อมูลของผู�ร�องเร�ยน
จะถูกเก็บเป�นความลับ

เบาะแสและข�อร�องเร�ยน
จะถูกนำมาพ�จารณา

ตามกระบวนการ
และนโยบาย การแจ�งเบาะแส

และรับข�อร�องเร�ยนของบร�ษัท 

หลังจากข�อร�องเร�ยน
ผ�านการพ�จารณาและตรวจสอบ

อย�างถี่ถ�วนแล�ว SBG จะแจ�งสาเหตุ
สถานะผลการพ�จารณา

พร�อมมาตรการแก�ไขกลับไปยัง
ผู�ร�องเร�ยนและหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง
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การส่งเสริมความตระหนักด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทได้ส่งเสริมความส�าคัญในการสร้างความตระหนัก และให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานในเรื่องการก�ากับกิจการที่ดี ดังนี้

หลักสูตรจริยธรรมกับความยั่งยืน
หลกัสูตรจรยิธรรมกบัความยัง่ยนื จะมเีนือ้หาเกีย่วกบันโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัของบรษัิท สาเหตกุารทจุรติ และการปอ้งกนั และ 
การขยายเครอืขา่ยการตอ่ตา้นการทจุรติไปยังคู่ค้า และยังจดัอบรมให้กบัพนักงานใหม่ทุกระดับ พนักงานจะต้องเขา้รบัการอบรมทัง้สิน้ 
100% ในป ี2563 ไดม้กีารจดัอบรมจ�านวน 1 รุน่ ผูเ้ขา้รว่ม จ�านวน 40 คน รวมทัง้ด�าเนินการใหผู้บ้รหิารทกุคนท�าแบบทดสอบความ
เข้าใจเกีย่วกบัเรือ่งการตอ่การการทจุรติคอรร์ปัชนั ผา่นระบบ Intranet ของบรษัิท และน�าผลทีไ่ด้มาประเมินระดับความรูค้วามเขา้ใจ 
เพ่ือปรับปรุงการสื่อสารให้ผู้บริหารมีความเข้าใจ พบว่า ผู้บริหารทุกคนผ่านการท�าแบบทดสอบ 100%  

หลักสูตรการต่อต้านการทุจริต
ในปี 2563 บริษัทได้ขยายเครือข่ายเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปยังคู่ค้า ดังนี้
1. ได้เชิญให้ Supplier เข้าร่วมรับฟงัการบรรยาย SME Executive Briefing เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 = 7 บริษัท
2. ได้เชิญให้ Supplier เข้าร่วม  SME Clinic ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 = 7 บริษัท

5.3 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
คณะกรรมการบรษัิทมุง่มัน่ทีจ่ะปอ้งกนัการทจุรติคอรร์ปัชนั เพ่ือน�าไปสูก่ารเป็นองคก์รโปรง่ใสอยา่งแท้จรงิ จงึได้ก�าหนดแผนสง่เสรมิ 
และปลูกฝังจริยธรรมองค์กรในระยะยาวและต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน เพ่ือให้พนักงานมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
มีจติส�านกึทีด่ ีมวีนิยั มคีวามรู ้มคีณุธรรมจรยิธรรม น�าไปสูก่ารเป็นวฒันธรรมองคก์รใหม่ ภายใต้แผนสง่เสรมิและปลกูฝงัจรยิธรรมองค์กร

บริษัทเป็น 1 ใน 27 องค์กรแรกที่ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และเป็น 1 ใน 9 องค์กรแรกท่ีได้ผ่านการรับรอง
จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition 
Against Corruption Council : CAC) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556

ในปี 2562 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 
(CAC) ได้มีมติให้การรับรองต่ออายุ “บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)” เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัต ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง 

ในปี 2563 แม้จะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก บริษัทยังเดินหน้าด�าเนินการ 
สนับสนุนคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง ในการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้เข้าร่วมอบรมกับ CAC 
เพ่ือสง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจ รวมถงึการจดัท�าแบบประเมินตนเอง วธิปีระเมินความเสีย่ง การตรวจสอบและวธิกีารติดตามประมวลผล 
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ป้องกันการให้และรับสินบน 

คณะกรรมการบรษัิทไดอ้นมุตันิโยบาย / ขอ้ก�าหนด / แนวปฏบิตัใินการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั 
ของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ดังนี้
คณะกรรมการบริษัทห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ (SBG) ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ 
เช่น การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยง รับรอง เงินบริจาค/เรี่ยไร ผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเอง จากบุคคลที่ท�าธุรกิจกับบริษัท
ในกลุ่มสมบูรณ์ โดยครอบคลุมพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ข้อก�าหนด
(1) ก�าหนดนโยบายตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนัไวใ้นคูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการ และคูม่อืจรยิธรรมธรุกจิ และขอ้พึงปฏบิตัใินการท�างาน
(2) ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์
(3) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กร เป็นประจ�าทุกปี 
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แนวปฏิบัติ
(1) ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต และ

จรยิธรรม และขอ้พึงปฏบัิตใินการท�างาน โดยตอ้งไมเ่ขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งการทจุรติคอรร์ปัชนั ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 
(2) พนักงานของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ต้องไม่พึงละเลย/เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท�าที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้อง

กับบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ก�าหนดให้ท�าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจผ่านช่องต่าง ๆ ที่ก�าหนดไว้ 

(3) บรษัิทจะใหค้วามเปน็ธรรมและคุม้ครองพนกังานทีแ่จง้เรือ่งทุจรติคอรร์ปัชนัท่ีเกีย่วขอ้งกบับรษัิทในกลุม่สมบูรณ์ โดยใชม้าตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามท่ีบริษัทก�าหนดไว้ในนโยบายการแจ้ง 
ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

(4) ผูท้ีก่ระท�าการทจุรติคอรร์ปัชนั ถอืเป็นการกระท�าทีผ่ดิจรยิธรรมของบรษัิท ซึง่ตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษทางวนิยั ตามระเบยีบ
ที่บริษัทก�าหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระท�านั้นผิดกฎหมาย 

(5) บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ตระหนักถึงความส�าคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ และท�าความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

(6) บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้าง “ฅนสมบูรณ์” ให้มีจิตส�านึกที่ดี และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ของสังคม และประเทศชาติ

หลักการและกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้ฝา่ยตรวจสอบภายใน เป็นผู้ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต แยกออกจากการประเมินความเสี่ยง
ระดับองค์กร และใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ตามระบบงาน Core Business

ซึ่งจะพิจารณาความเสี่ยงแต่ละกิจกรรม เพ่ือวิเคราะห์ช่องทางการทุจริต และประเมินโอกาส ผลกระทบ (ระดับคะแนนการประเมิน
โอกาส และผลกระทบ อา้งองิตามเกณฑข์องคูม่อืการบรหิารความเสีย่งองคก์ร) โดยผลการประเมนิจะน�ามาจดัท�าแผนการตรวจสอบ 
ประจ�าปี และมีการทบทวนเป็นประจ�าทุกปี

คณะกรรมการบรษัิทก�าหนดใหม้แีนวทางการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายการตอ่ตา้น 
ทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้
1. ท�าการส�ารวจ “การมสีว่นไดเ้สยี” ของกรรมการ และผูบ้รหิาร 4 ล�าดับแรก ตามทีก่ฎหมายก�าหนด และขยายการส�ารวจไปยงั

ผูบ้รหิารทกุระดบั ทีม่อี�านาจด�าเนนิการ รวมไปถงึพนกังานทีม่สีว่นไดเ้สยี เพ่ือปอ้งกนัการขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ทีจ่ะน�าไปสู่
การทุจริตคอร์รัปชัน 

2. ก�าหนดชอ่งทางการแจง้เบาะแส และมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส ไวใ้นเวบ็ไซตบ์รษัิท โดยสือ่สารใหพ้นกังานทกุระดบัท�าการ
ร้องเรียนและแจ้งเบาะแส และให้ถือเป็นวินัยและหน้าที่ของพนักงานที่ต้องพึงกระท�า

3. ก�าหนดให้ฝ่ายก�ากับและตรวจสอบ ท�าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต และจัดท�าแผนตรวจประเมิน ให้สอดคล้องกับ
แผนฝา่ยตรวจสอบภายใน 

4. ผูท้ีก่ระท�าการทจุรติคอรร์ปัชนั ถอืเปน็การกระท�าทีผ่ดิจรยิธรรมของบรษัิท ซึง่ตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษทางวนิยั ตามระเบยีบ
ที่บริษัทก�าหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระท�านั้นผิดกฎหมาย 

5. ส่งเสรมิความรูผ้า่นหลกัสตูร “จรยิธรรม...กบัความยัง่ยนืขององคก์ร” ส�าหรบัพนกังานใหม ่เพ่ือใหเ้กดิความเขา้ใจในจรยิธรรมธรุกจิ 
และขอ้พึงปฏบัิตใินการท�างาน นโยบายต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั และแนวปฏบิติัในการรบัสิง่ของและการให้สิง่ของหรอืประโยชนอ์ืน่ใด 
ของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์

6. จดัท�าแบบทดสอบความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับเรือ่งจรยิธรรมธรุกจิ และขอ้พึงปฏบิติัในการท�างาน และการต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชนั 
ผ่านระบบ Intranet ของบริษัท และน�าผลที่ได้มาประเมินระดับความรู้และความเข้าใจ เพ่ือทบทวนและพัฒนาจริยธรรมธุรกิจ 
และข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน รวมทั้งสร้างจิตส�านึกในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

Order to Cash Planning and

Production

Procure To Pay Warehouse &

Logistic 
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แนวปฏิบัติในการรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด
(1) ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนักงาน รับ ขอรับเรี่ยไร ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การให้บริการ การสนับสนุนทางการเงิน 

เงินรางวัลใด ๆ จากลูกค้า เจ้าหนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ท�าธุรกิจกับบริษัท 
(2) การขอสนบัสนนุในรปูเงนิหรอืสิง่ของ สามารถกระท�าได้ในรปูองคก์รกบัองคก์ร โดยต้องได้รบัการลงนามอนมุติัจากกรรมการ

ผู้มีอ�านาจลงนาม เท่านั้น
(3) เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนท่ัวไปพึงปฏิบัติต่อกัน โดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดน้ัน ต้องมีราคา

หรือมูลค่าการรับไม่เกิน 2,000 บาท และ/หรือ มีความจ�าเป็นที่ต้องรักษาสัมพันธภาพอันดีงามระหว่างบุคคล หรือองค์กร 
(4) ก�าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้แทนองค์กรในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด และน�าส่งกรรมการผู้อ�านวยการ 

ผ่านส�านักงานเลขานุการบริษัท ภายใน 5 วันท�าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด 
(5) ยกเว้น ของช�ารว่ยในชว่งเทศกาลอนัเปน็ประเพณนียิม พนกังานสามารถรบัไดโ้ดยตอ้งมมีลูคา่ไมเ่กนิ 500 บาท เชน่ พวงกญุแจ 

ปฏิทิน สมุดบันทึก เป็นต้น ที่มีตราสัญลักษณ์ขององค์กรนั้นระบุไว้ โดยก�าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้แทนในการรับมอบ 
และรายงานให้กรรมการผู้อ�านวยการทราบ ผ่านส�านักงานเลขานุการบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(6) เพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานเป็นผู้แทนองค์กรในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด 
เว้นแต่เหตุสุดวิสัย อนุโลมให้ผู้บริหารที่ต�า่กว่า 1 ขั้น (สายงานตนเองหรือสายงานอื่น) เป็นผู้รับมอบ และรายงานต่อผู้บริหาร
ระดับสูงทันที

แนวปฏิบัติในการให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด
(1) การให้สิ่งของ ก�าหนดให้ในโอกาสเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน โดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น 

บริษัทเป็นผู้ด�าเนินการจัดหาซึ่งก�าหนดราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท และจัดให้มีการส�ารวจ/ตรวจสอบความเหมาะสม
ก่อนด�าเนินการ เพ่ือป้องกันการน�าไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน

(2) ก�าหนดให้ผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้แทนองค์กร ในการมอบสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด

การด�าเนินงานปี 2563 
1.  บรษัิทก�าหนดกลยทุธใ์นการยกระดบัธรรมาภบิาล การบรหิารความเสีย่ง ความรบัผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีและสงัคมบนพ้ืนฐาน 

ของการมีความรู้คู่คุณธรรม โดยเป็น 1 ใน 6 ภารกิจหลักของยุทธศาสตร์องค์กร เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงกบัการสรา้งภมูคิุม้กนัทีด่ใีนการด�าเนนิธรุกจิ และสง่เสรมิใหพ้นกังานทกุระดบัทัว่ทัง้องคก์ร 
มีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตส�านึกในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต 

2.  บรษัิทไดส้ง่เสรมิความรูใ้นรปูแบบ การอบรม/สมัมนา สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร และกจิกรรมตา่ง ๆ เพ่ือน�าไปสูก่ารเปน็วฒันธรรม
องค์กรใหม่ ภายใต้แผนส่งเสริมและปลูกฝงัจริยธรรมองค์กร ดังนี้
2.1 บรษัิทก�าหนดหลกัสตูร “จรยิธรรม… กบัความยัง่ยนืองคก์ร” โดยมเีนือ้หามุง่เนน้ทางดา้นนโยบายของบรษัิท จรยิธรรม และ

จิตส�านึกในการท�างาน มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในการรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น และมีจิตส�านึกในการต่อ
ต้านทุจริตคอร์รัปชัน ให้กับพนักงานที่เข้าใหม่ทุกระดับ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรยิธรรมธุรกจิของบรษัิท และเป็นการน�าพาองคก์รไปสูก่ารเปน็ “องคก์รทีโ่ปรง่ใส” และมคีณุภาพ สามารถตรวจสอบได ้
ในทุกกระบวนการ

2.2 เพ่ือเป็นการสอบทาน ทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการทุจริตคอร์รัปชันของผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�า 
บรษัิทด�าเนนิการใหผู้บ้รหิารทกุคนท�าแบบทดสอบ และทบทวนความรูเ้กี่ยวกบัการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนั ผา่นระบบ 
Intranet ของบริษัท ทุกคนต้องผ่านเกณฑ์ในระดับ 80% หากไม่ผ่านเกณฑ์ ผู้บริหารจะต้องกลับไปทบทวนและต้องท�า
แบบทดสอบใหมจ่นกวา่จะผา่น จากการวดัผลดงักลา่ว พบวา่ผูบ้รหิารทกุคนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเรือ่งการตอ่ตา้น
การทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท เป็นอย่างดี 

2.3 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้คู่ค้า ผู้ มีส่วนได้เสีย เติบโตไปพร้อมกับบริษัทในกลุ่มสมบูรณ ์
โดยก�าหนดกลยุทธ์การเพ่ิมคุณค่าทางธุรกิจ จากจุดเริ่มต้นโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) 
ในการตอ่ตา้นการทจุรติของบรษัิทในกลุม่สมบรูณ ์เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่กระบวนการ Supply Chain มคีวามโปรง่ใสอยา่งแทจ้รงิ 
จึงไดข้ยายเครอืขา่ยการประกาศเจตนารมณไ์ปสูคู่ค่า้ (Supplier) โดยสง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจตลอดจนเหน็ความส�าคญั 
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพ่ือขยายเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

2.4 รายงานแผนงานและการปฏิบัติงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
ให้คณะกรรมการบริษัททราบผ่านคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลทุกไตรมาส
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2.5 คณะกรรมการบรษัิทก�าหนดชอ่งทางการแจง้ขอ้รอ้งเรยีนและขอ้เสนอแนะ (Whistle Blower) โดยเปดิโอกาสให้พนกังาน
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดกฎหมาย โดยมีเป้าหมายเพ่ือ 
(1) การพัฒนา/ฝกึอบรม (2) แกไ้ข/ปรบัปรงุดา้นบรหิารจดัการ (3) ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ และก�าหนดใหเ้ลขานกุารบรษัิท 
ท�าหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียนด้านการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ของบริษัท

ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ ผ่านอีเมล์ของกรรมการอิสระ
1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม  อีเมล : sansern.w@somboon.co.th หรือ 
2. ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย  อีเมล : panja.sena@somboon.co.th หรือ
3. นายอัจฉรินทร์ สารสาส   อีเมล : ajarin.s@somboon.co.th  หรือ 
4. นายไพฑูรย์ ทวีผล  อีเมล : ptaveebhol@somboon.co.th หรือ 
5. ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง  อีเมล : suthad.setboonsarn@somboon.co.th หรือ 
6. นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์  อีเมล : prayongh@somboon.co.th หรือ 
7. เลขานุการบริษัท   อีเมล : pasucha.s@somboon.co.th  หรือเบอร์โทรศัพท์ 02-080-8271

 หรือส่งผ่านไปรษณีย์ถึง เลขานุการบริษัท อาคาร 11 ชั้น 2 บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์
เทคโนโลยี เลขที่ 129 หมู่ที่ 2ถนนบางนา-ตราด กม.15 ต�าบลบางโฉลงอ�าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

2.6 บริษัทได้ประกาศงดรับ - ให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ทุกรูปแบบ 
เพ่ือลดความเส่ียงทีอ่าจเกดิจากการใหแ้ละการรบัของขวญั และเพ่ือสรา้งบรรทดัฐานทีดี่
ในการท�างาน โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนอื่น และเพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

การด�าเนินงานกระบวนการขยายเครือข่าย โครงการมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
ของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์
บริษัทได้ก�าหนดให้คู่ค้าของบริษัททุกราย ต้องร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันกับบริษัทในกลุ่ม
สมบูรณ์ และในปี 2563 บริษัทก�าหนดแผนงานและเป้าหมายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยพัฒนาให้คู่ค้าที่มีมูลค่าการซื้อขาย
จ�านวนมากร่วมประกาศเจตนารมณ์กับ CAC 
    

ผลการประกาศเจตนารมณ์กับคู่ค้ากับ CAC

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID-19 บริษัทยังคงด�าเนินการส่งเสริมความรู้ให้กับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือขยายเครือ
ข่ายโครงการมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และให้คู่ค้ามีจิตส�านึกและเห็นความส�าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
และเป็นการส่งเสริมผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน 
โดยเชญิชวนใหคู้ค่า้เขา้รว่มอบรมกบั CAC โดยมวีตัถปุระสงค ์คอื (1) มรีะบบการด�าเนินงานภายในองคก์รทีโ่ปรง่ใส (2) มมีาตรฐาน
การท�างาน เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของคู่ค้ารายใหญ่และคู่ค้าต่างชาติ (3) ลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการ
อบรมสัมมนาในรูปแบบ Online Seminar ผ่านระบบ WebEx ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เข้าร่วม SME Executive Briefing 2/2020 ในรูปแบบ Online Seminar ผ่านระบบ WebEx 

โดยมีบริษัทคู่ค้าเข้าร่วม จ�านวน 7 บริษัท 
2. เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เข้าร่วม SME Clinic 2/2020 ในรูปแบบ Online Seminar ผ่านระบบ WebEx โดยมีบริษัทคู่

ค้าเข้าร่วม จ�านวน 7 บริษัท

เป�าหมาย

11 บร�ษัท
Performance

100%
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การบริหารความเส่ียง
6.1 การบริหารความเส่ียงองค์กร



6.1 การบริหารความเสี่ยงองค์กร 
 
บรษัิทในกลุม่สมบรูณไ์ดพั้ฒนาการบรหิารความเสีย่งองคก์รอยา่งตอ่เนือ่ง โดยมุง่เนน้การพัฒนารองรบัการเปลีย่นแปลงของสภาพ
เศรษฐกจิและอตุสาหกรรมทีม่พีลวตัรจากความเสีย่งใหม ่(Emerging Risks) ทีม่คีวามซบัซอ้นและไมแ่นน่อนมากขึน้ การพัฒนาระบบ
การบรหิารความเส่ียงนีเ้ปน็หนึง่ในประเดน็ส�าคญัทางธรุกจิเพ่ือให้บรษัิทมีบรรษัทภบิาลท่ีดีและสรา้งความเชือ่ม่ันให้กบัผูมี้สว่นไดเ้สยีถงึ
การบรหิารปจัจยัความไมแ่นน่อนทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่ผลการด�าเนนิงานและความยัง่ยนืของบรษัิทน�าสู่การพัฒนาธรุกจิสมบรูณเ์พ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่งสมดุลตามปรชัญาการด�าเนนิธรุกิจ 3 สมบูรณ์ สรา้งสมดุล ทัง้น้ีปี 2563 ทัว่โลก 
ได้เผชิญกับสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งเป็นภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจถดถอย และ การผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์
ลดลงในระดับสูงสุดในรอบมากกว่า 20 ปี ทั้งนี้บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ได้พัฒนากระบวนการการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ 
(Business Continuity Plan) ในสภาวะที่บริษัทต้องเผชิญกับปัญหาโรคระบาดและได้แลกเปลี่ยนแนวทางและมาตรการให้กับ
ภาคเอกชนเพ่ือเปน็แนวทางในการรว่มกนัปอ้งกนัการระบาดไวรสั COVID-19 รว่มกนั จากแนวทางดังกลา่วจะเห็นได้วา่การบรหิาร
ความเสี่ยงขององค์กรรองรับต่อความไม่แน่นอนจะมีส่วนส�าคัญในการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อที่ 17 ในการ
ร่วมกับพันธมิตรเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ได้น�าระบบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานในระดับสากล (COSO) มาใช้เป็นเครื่องมือในการก�ากับดูแล
กิจการ เพ่ือให้การด�าเนินกลยุทธ์องค์กรเกิดประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
แวดลอ้มในการด�าเนนิธรุกจิอยา่งรวดเรว็ และยงัตอบสนองความคาดหวงัผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุม่อย่างเหมาะสม ทัง้น้ี บรษัิทในกลุ่ม
สมบรูณก์�าหนดให้มนีโยบายการบรหิารความเสีย่งระดับจดัการ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏบัิติท่ัวท้ังองคก์ร และให้การบรหิารความ
เส่ียงของบรษัิทในกลุม่สมบรูณม์ทีศิทางทีช่ดัเจน สอดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละเป้าหมายทางธรุกจิ ภายใต้กรอบการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ี 
โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับนโยบาย (BOD) ท�าหน้าที่ ก�าหนดนโยบายความเสี่ยงและอนุมัติความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ขององค์กร (Risk Appetite) ก�ากับดแูลการด�าเนินงานตามนโยบายและกลยทุธก์ารบรหิารความเสีย่งขององคก์รและก�าหนด
โครงสร้างการบรหิารความเสีย่งใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร แตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัจดัการ และตดิตามผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ  

2. คณะกรรมการบริหารความเสีย่งระดับจัดการ (Enterprise Risk Management Committee: ERM) ท�าหนา้ทีก่�าหนดกลยทุธ์
การบรหิารความเสีย่งระดบัองคก์รและความเสีย่งทีย่อมรบัไดเ้สนอตอ่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งระดบันโยบายเพ่ือพิจารณา 
ก�าหนดกระบวนการและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร ติดตามการทบทวนความเสี่ยงและการรายงาน 
ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล รวมถงึแตง่ตัง้คณะท�างานบรหิารความเสีย่งระดบัสายงานแตล่ะสงักดัตามความเหมาะสม 

3. คณะท�างานบริหารความเสีย่งระดบัสายงาน (Functional Risk Management Committee: FRM) ท�าหน้าทีบ่ง่ชี ้ประเมนิความเสีย่ง 
และจดัท�าแผนบรหิารความเสีย่งระดบัสายงาน พรอ้มทัง้ก�าหนดผูร้บัผดิชอบ รวมถงึตดิตามและรายงานผลการจดัการความเสีย่ง 
ระดับปฏิบัติการเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 

4. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ท�าหน้าที่ สอบทานการบริหารความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีน�าสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ก�าหนดไว ้
ทั้งน้ีกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์มุ่งเน้นให้การด�าเนินกลยุทธ์องค์กรตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่อยา่งเหมาะสม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้า พนักงาน และคู่ค้า น�าสู่การพัฒนาธุรกิจและการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งช่วย 
เพ่ิมมูลค่าให้องค์กรและลดความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นทั้งในด้านผลก�าไรและด้านการปฏิบัติงาน

ในปี 2563 บรษัิทในกลุม่สมบรูณไ์ดว้เิคราะหแ์ละบง่ชีป้ระเดน็ความเสีย่งหลกัขององคก์รจากทัง้ปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอกองคก์ร 
พร้อมจัดท�าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�า่เสมอ ดังรายละเอียดท่ีได้สรุปใน
ตารางต่อไปนี้
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ความเสี่ยง ผลกระทบ แนวทางจัดการความเสี่ยง

1. ด้านกลยุทธ์ (Strategy)

ความเสี่ยงที่บริษัทจะ 
สูญเสียยอดขายและก�าไร
จากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมในการด�าเนิน
ธุรกิจ

ความไม่แน่นอนของ 
ผลประกอบการของบริษัท
ในกลุ่มสมบูรณ์

•	ติดตามการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน 
เพ่ือประเมินผลกระทบต่อยอดขายและพิจารณาการตัดสินใจ
ที่ส�าคัญ

•	ทบทวนแผนการด�าเนินงานในระยะสั้น และระยะยาว 
เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางกลยุทธ์องค์กร

•	 พัฒนากระบวนการผลิตและต้นทุน ด้วยการใช้เทคโนโลยีและ
ระบบอัตโนมัติ รองรับความต้องการของลูกค้า

•	บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและพัฒนาความร่วมมือกับ 
Supply chain 

•	ทบทวนเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ของบริษัทเป็นประจ�าทุกปี

ความเสี่ยงที่บริษัทจะ 
ไม่สามารถพัฒนาความร่วม
มือทางธุรกิจได้ส�าเร็จตาม
กลยุทธ์

ความไม่แน่นอนของรายได้
และการเติบโตของธุรกิจใน
กลุ่มสมบูรณ์

•	 ศึกษาโอกาส ความต้องการผลิตภัณฑ์ และ 
ตลาดของผลิตภัณฑ์เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ 

•	 วางแผนพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่ส�าคัญ
•	 มุ่งเนน้ความสามารถในการสรา้งคณุคา่ใหก้บัพันธมติรทางธรุกจิ

2. ด้านการด�าเนินงาน (Operation)

ความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
การพัฒนาความสามารถ
ของบุคลากรรองรับ 
การเติบโตขององค์กร

ความไม่ต่อเนื่องของการ
สืบทอดต�าแหน่งส�าคัญใน
องค์กร

•	 วางแผนและก�าหนดความต้องการบุคลากรในต�าแหน่งส�าคัญ
ขององค์กรในช่วง 5 ปีข้างหน้า

•	 สรรหาและคัดเลอืกบคุลากรทีม่คีวามสามารถสงู จากทัง้ภายใน 
และภายนอกหน่วยงาน รวมถึงภายนอกองค์กร

•	 วางแผนพัฒนาขีดความสามารถและทักษะที่จ�าเป็น 
ในต�าแหน่งส�าคญัขององคก์ร และเตรยีมความพรอ้มใหก้บั 
บคุลากรเพ่ือวางแผนการสืบทอดต�าแหน่งส�าคัญ

•	สร้างเครือข่ายกับสถานบันการศึกษาและองค์กรภายนอก 
เพ่ือเป็นโอกาสในการดึงดูดคนที่มีความรู้ความสามารถสูง 
เข้ามาร่วมงาน

ความเสีย่งเกีย่วกบั
การเปลีย่นแปลง 
ทางด้านภูมิอากาศ 
สิง่แวดลอ้ม
ภยัพิบตัทิางธรรมชาติ 
และโรคระบาด

การหยุดชะงักของห่วงโซ่
อุปทาน 
และการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ 

•	 วิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) 
และก�าหนดกระบวนการที่ส�าคัญ เพ่ือก�าหนดกลยุทธ์ในการ
บริหารความเสี่ยง

•	ทบทวนและจัดเตรียมแผนฉุกเฉิน รองรับเมื่อเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤต 

•	ทบทวนและจัดท�าแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Plan: BCP) พร้อมทั้งก�าหนดผู้รับผิดชอบและ
ด�าเนินการซ้อมตามแผนอย่างสม�า่เสมอ

•	บริหารความต่อเนื่องของสายโซ่อุปทาน ทั้งในด้านการเงิน
และทรัพยากรส�าคัญเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

3. ด้านการเงิน (Finance)

ความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตรา 
แลกเปลี่ยน

ความไม่แน่นอนของรายรับ
และรายจ่ายของบริษัท 
ในกลุ่มสมบูรณ์

•	ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยน และคาดการณ์
มูลค่าธุรกรรมที่จะเกิดขึ้น 

•	บริหารความเสี่ยงด้วยการท�าสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้า และการบริหารรายรับรายจ่ายที่เป็น 
สกุลเงินตราต่างประเทศให้มีความสอดคล้องกัน 
(Natural Hedge)

•	ทบทวนและบริหารสัญญาลูกค้า

4. ด้านความสอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance)

ความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมาย 
กฎระเบียบ และการบังคับ
ใช้กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับ
ภาคอุตสาหกรรม

ความเสียหายต่อชื่อเสียง
ของบริษัทการลงโทษ 
และค่าปรับจากหน่วย 
งานราชการ
หรือนิคมอุตสาหกรรม

•	 ศึกษาและทบทวนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจ
อย่างสม�า่เสมอหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ

•	 พัฒนากรอบการก�ากับดูแล และนโยบายที่ส�าคัญรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายต่างๆ 

•	 จัดตั้งคณะท�างานเพ่ือด�าเนินการตามความจ�าเป็น 
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ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) 
จากสถานการณ์โรคระบาดไวรัส COVID -19 ไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ส่งผลต่อความเสี่ยงใหม่ที่ส�าคัญด้านสุขภาพและ 
ความปลอดภัยของพนักงานและทุกคน รวมถึงต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทในภาพรวม ด้วยเหตุการณ์นี้ท�าให้บริษัทมีหน้าที่ 
ในการปกปอ้งพนกังานจากไวรสั COVID -19 และยงัตอ้งปรบัตัวรองรบัต่อการเปลีย่นแปลงของยอดผลติและความผนัผวนของความต้องการ 
รวมถึงความเสี่ยงในการหยุดชะงักของสายโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งคณะบริหารความต่อเนื่อง 
จากสถานการณ์โรคระบาด COVID -19 เพ่ือให้สามารถตัดสินใจและด�าเนินการต่อสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ได้อย่างทันท่วงที

การส่งเสริมวัฒนธรรมความเสี่ยง
ระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการน�าสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
ที่ก�าหนดไว้ และการสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยงองค์กรเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่สนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความ
ส�าเร็จได้

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ให้ความส�าคัญในการมีส่วนร่วมและการน�ากรอบการบริหารความ
เสี่ยงไปปฏิบัติ โดยใช้เป็นเครื่องมือในการก�าหนดกลยุทธ์และการด�าเนินงาน พร้อมทั้งน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจที่ส�าคัญ และ
ต้องการผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมความเสี่ยงองค์กร โดยมีแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยง ดังนี้ 
•	ก�าหนดให้พนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการด�าเนินงานตามหลักการบริหารความเสี่ยง
•	ก�าหนดกรอบและนโยบายบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเกิดความเข้าใจและ 

ใช้ภาษาความเสี่ยงในแนวทางเดียวกัน และมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการบริหารความเสี่ยง
•	สือ่สารใหเ้หน็ถงึการเชือ่มโยงระหวา่งการบรหิารความเสีย่งกบักลยทุธอ์งคก์ร และท�าความเข้าใจกบัพนกังานทกุคนถงึความรบัผิดชอบ 

ต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้เกิดการยอมรับในกระบวนการน�าสู่ความส�าเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง
•	ก�าหนดให้มีการฝึกอบรมแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในกรอบการบริหารความเสี่ยง 

ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยง และการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง
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7.1 กลยุทธ์ฅนสมบูรณ์
“สร้างคุณค่าต่อตนเอง องค์กร และสังคม”

บรษัิทในกลุม่สมบรูณ ์ใหค้วามส�าคัญกับพนกังาน ซ่ึงถอืเปน็ทรพัยากรท่ีส�าคญัในการผลกัดันองคก์รให้เติบโต เพ่ือให้การด�าเนนิธรุกจิ 
ด�าเนินไปอยา่งมปีระสทิธภิาพมคีวามตอ่เนือ่ง และสามารถยกระดบัการแขง่ขนัได ้ตามปรชัญาการด�าเนินธรุกจิ 3 สมบรูณ ์สรา้งสมดลุ 
ทั้งน้ีกลยุทธ์ฅนสมบูรณ์จะมีส่วนส�าคัญในการพัฒนาประเด็นส�าคัญทางธุรกิจ โดยเฉพาะการพัฒนาความสามารถบุคลากร 
ในทักษะใหม่เพ่ืออนาคต การพัฒนาความตอ่เนือ่งของสายงาน (Succession) และพัฒนา Talent รวมถงึการพัฒนาความผกูพัน
ของพนักงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนาการเติบโตให้กับธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้การพัฒนา
กลยุทธ์ฅนสมบูรณ์ยังเป็นพ้ืนฐานที่ส�าคัญในการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (SDG) ในการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน 
โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษา การพัฒนานวัตกรรม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาพลเมืองที่ดีน�าสู่การ
เป็นองค์กรที่มีบรรษัทภิบาลที่ด�าเนินงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปรงใส และต่อต้านการคอร์รัปชันในรูปแบบต่าง ๆ ได้

นโยบายฅนสมบูรณ์
บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่คุณภาพชีวิตด้วยการสร้างวัฒนธรรมตามค่านิยมองค์กร  
ใส่ใจต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ปลูกฝังให้พลังงานเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง โดยบริษัทตระหนักถึงการรักษาพนักงานที่มี 
ความรู้ความสามารถ สร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน มุ่งเน้นบริหารจัดการบุคลากรให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล และ
เปน็ทีย่อมรบัทัง้จากบคุลากร ดว้ยการพัฒาความสามารถพนกังาน เพ่ือรองรบัธรุกจิในอนาคต อกีทัง้ยงัมกีารพัฒนา Succession 
และ talent เพ่ือรองรับการเติบโตในหน้าที่ของพนักงานอีกด้วย
เพ่ือมุง่สูเ่ปา้หมายองคก์รในสถานการณภ์าวะวกิฤต ิCOVID-19 สง่ผลให้รปูแบบการบรหิารทรพัยากรบคุคลเปลีย่นแปลงไปอยา่งมาก 
จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการ เพ่ือให้พนักงานมีความพร้อมและยืดหยุ่นต่อสภาพแวดล้อมในภาวะดังกล่าว 
และให้พนักงานท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมอ ภายใต้ปรัชญาการด�าเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” ในด้านฅนสมบูรณ์ 
เพ่ือให้พนักงาน “สร้างคุณค่าต่อตนเอง องค์กร และสังคม”
พนกังานทีเ่ปน็ “คนด ีและ คนเกง่” เปน็สิง่ส�าคญัทีท่�าใหธ้รุกจิยัง่ยนื ในภาวะวกิฤตนี ้บรษัิทจงึสนบัสนนุใหพ้นกังานมบีทบาทหนา้ที่
ยืดหยุ่นมากขึ้น พนักงานสามารถโยกย้ายต�าแหน่งหรือสับเปลี่ยนหน้าที่กันได้ อีกทั้งในปัจจุบันเทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามา 
มบีทบาทในธรุกจิยานยนตม์ากขึน้บรษัิทยงัคงจดัให้มีการอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมทักษะความสามารถให้กบัพนักงาน และเสรมิสรา้ง
ทักษะความรู้ที่จ�าเป็นในสถานการณ์นี้ เพ่ือให้พนักงานมีศักยภาพพร้อมต่อการขับเคลื่อนองค์กรในอนาคต

แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการทั้งองค์กร ได้แก่ การก�าหนดบทบาทของพนักงานในภาวะวิกฤต COVID-19 
การออกแบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการท�างานแบบ New Normal โดยปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์  
การจดัสรรพนกังานใหเ้พียงพอ สรา้งและผลกัดนัความสามารถของพนกังานใหเ้หมาะสมกบังาน การบรหิารจดัการและการประเมนิ
ผลปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับรูปแบบการท�างาน รวมถึงพัฒนาผู้บริหารในการเป็นผู้น�าองค์กรอีกด้วย
บริษัทได้มีการบริหารจัดการการพัฒนาพนักงานในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เนื่องจากไม่สามารถรวม
กลุ่มท�ากิจกรรมต่าง ๆ ได้เช่นเดิม บริษัทจึงได้จัดหลักสูตรการเรียนรู้แบบออนไลน์ และส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้ด้วยตนเอง 
โดยในปี 2563 นี้ชั่วโมงการฝกึอบรมอยุ่ที่ 7.47 ชั่วโมง/คน/ปี และปรับการจัดกิจกรรมการท�าความดีที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้
มากขึ้นและง่ายขึ้น ท�าให้ชั่วโมงการท�าความดีบรรลุผลตามเป้าหมาย 8 ชั่วโมง/คน/ปี

GRI 103
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ผลการด�าเนินงานด้านฅนสมบูรณ์ปี 2563

ชั่วโมง/คน/ปี
8.00

ชั่วโมงความดีเฉลี่ย

ชั่วโมง/คน/ปี
12.00

ชั่วโมงการฝกึอบรมเฉลี่ย

หลักสูตร
52

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร

ล้านบาท
2.5

งบประมาณการพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน

ชั่วโมง/คน/ปี
8.00

ชั่วโมงความดีเฉลี่ย

ชั่วโมง/คน/ปี
7.47

ชั่วโมงการฝกึอบรมเฉลี่ย

หลักสูตร
52

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร

ล้านบาท
2.5

งบประมาณการพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน

ชั่วโมง/คน/ปี
8.90

ชั่วโมงความดีเฉลี่ย

ชั่วโมง/คน/ปี
12.00

ชั่วโมงการฝกึอบรมเฉลี่ย

หลักสูตร
92

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร

ล้านบาท
4.2

งบประมาณการพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน

เป้าหมายปี 2563 ผลการด�าเนินงานปี 2563 ผลการด�าเนินงานปี 2562

7.2 การพัฒนาคนดี
บริษัทได้ตระหนักว่าการสร้างคุณค่าต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความยั่งยืน ดังนั้น กิจกรรมเพ่ือสังคม 
ในด้านต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบันตามปณิธานของผู้ก่อตั้ง “คุณสมบูรณ์ กิตะพาณิชย์”

ในการด�าเนนิธรุกจิด้วยความรับผดิชอบตอ่สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ควบคูไ่ปกบัการสรา้งมลูคา่ในการด�าเนนิธรุกจิ บรษัิทมคีวามเชือ่ม่ัน 
ว่าเป้าหมายดังกล่าวจะเกิดได้จะต้องใช้แนวคิดระเบิดจากข้างใน (Inside Out) ซึ่งการจะบรรลุผลส�าเร็จดังกล่าวได้ จึงต้อง
สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส�านึกตอบแทนสังคมนับเป็นปัจจัยที่ส�าคัญ บริษัทจึงมีนโยบายให้พนักงานท�าความดี 
ตามแนวทางฅนสมบูรณ์

นโยบายส่งเสริมการท�าความดี
จากนโยบายการพัฒนาความยัง่ยนืภายใตป้รชัญาการด�าเนินธรุกจิ “3 สมบรูณ์ สรา้งสมดุล” ในด้านฅนสมบรูณ์ทีมุ่ง่เนน้การพัฒนา 
พนกังานใหส้ามารถ “สรา้งคุณค่าตอ่ตนเอง องค์กร และสงัคม” บรษัิทจงึให้ความส�าคญักบัการพัฒนาให้พนกังานมศัีกยภาพในการ
ท�างานทีด่ ีโดยการพัฒนาคนใหเ้ป็นคนด ีเพ่ือส่งเสริมการแสดงออกถงึพฤตกิรรมทีส่ะทอ้นถงึการเปน็คนทีม่คีณุธรรม และจรยิธรรม

GRI 404-1,404-2,404-3
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แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทได้มีการตั้งเป้าหมายการท�าความดีต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ในปี 2563 มีเป้าหมายการท�าความดี 8 ชั่วโมงต่อคนต่อปี แนวทาง
การท�าความดีของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง ดังนี้

จากสถานการณ์ COVID-19 ท�าให้พนักงานไม่สามารถรวมกลุ่มท�ากิจกรรมต่าง ๆ 
ได ้เชน่เดมิบรษัิทจงึไดเ้พ่ิมแนวทางการท�าความดเีปน็กรณพิีเศษ ทีเ่ขา้ถงึไดม้ากขึน้และงา่ยขึน้ 
เพ่ือให้พนักงานปฏิบัติและสามารถบรรลุเป้าหมายได้ 

1. การท�าความดีขั้นพ้ืนฐาน
การบริจาคโลหิต เป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยพนกังานสามารถเขา้รว่มบรจิาคโลหติตามทีอ่งคก์รรว่มกบัสภากาชาดไทยทีจ่ดัขึน้ภายใน 
หรอืไปรว่มบรจิาคโลหติตามสถานทีต่า่ง ๆ ภายนอกองคก์รได้ บรษัิทได้รว่มกบัสภากาชาดไทย
จัดให้มีการบริจาคโลหิตต่อเนื่องเป็นปีที่ 21
ในครั้งนี้มีผู้บริหารและพนักงานที่บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องครบตามเกณฑ์และได้รับเข็มที่
ระลึกจากสภากาชาดไทย

การรว่มกจิกรรมส�าคญัทางศาสนา บรษัิทไดส้ง่เสรมิให้พนักงานท�ากจิกรรมได้ด้วยตนเองโดยการท�าบุญตักบาตร เวยีนเทยีน ใน
วนัส�าคัญทางศาสนา เชน่ วนัอาสาฬหบชูา วนัมาฆะบชูา วนัวสิาขบชูา วนัเขา้พรรษา เปน็ต้น และกจิกรรมการท�าบุญตักบาตรตาม
ที่บริษัทจัดขึ้น เป็นการเพ่ิมช่องทางการท�าความดีให้พนักงานได้เข้าถึงมากขึ้น 

1 2 3กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ 
“อำสำสมัคร”กำรท�ำควำมดีขั้นพ้ืนฐำน กำรแบ่งปันควำมรู้

148 คน
สภากาชาดไทยได�ปร�มาณโลหิต รวม

66,600 ซีซี

ในป� 2563 ได�มีการบร�จาคโลหิตจำนวน 3 ครั้ง
มีพนักงานผู�บร�หาร และคู�ค�าของบร�ษัทร�วมบร�จาคโลหิต

จำนวน
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การท�าความดเีพ่ือส่ิงแวดล้อม ภายใตโ้ครงการ “สรา้งมลูคา่จากขยะขวดพลาสตกิ” โดยการใหพ้นกังานน�าขวดพลาสติกมาบรจิาค
แทนการทิง้ เพ่ือน�าไปแปรรปูเปน็จวีรใหพ้ระสงฆ ์โดยขวดพลาสตกิใส 15 ใบ = ผา้ไตรจวีร 1 ผนื ซึง่โครงการนีร้ว่มเปน็สว่นหนึง่ในการรกัษ์โลก 
ลดขยะที่เกิดจากพลาสติก ลดโลกร้อน และยังเป็นการทะนุบ�ารุง ส่งเสริมพระพุทธศาสนาได้อีกด้วย

2. การแบ่งปันความรู้ แบ่งออกเป็น 3 แนวทางด้วยกันดังนี้
การเป็นวิทยากรผ่านหลักสูตรของ SLA
เป็นการส่งเสริมให้พนักงานน�าสมรรถนะ ประสบการณ์ ที่มีอยู่ถ่ายทอดให้กับพนักงานภายในบริษัทผ่านหลักสูตรของ SLA 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ของบุคลากรของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะการสอนงานของผู้สอนงานอีกด้วย

การแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร
เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในกระบวนการจัดการองค์ความรู้ 
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยมีการบันทึกองค์ความรู้ที่ได้ด�าเนินการถ่ายทอด

การแบ่งปันความรู้ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
เป็นการให้ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ แนวความคิดถ่ายทอดในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการสอนงานแบบบรรยาย การสอนงาน OJT 
การเข้าร่วมเสวนา การ Coaching การเป็นพ่ีเลี้ยง ซึ่งนอกเหนือจากหน้าที่งานประจ�าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้การท�าความดีในการแบ่งปันความรู้ ให้นับจ�านวนชั่วโมง จากการแบ่งปันความรู้จริง เพ่ือบันทึกชั่วโมงความดี 

3. กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน ์หรอืกจิกรรมเพ่ือสงัคม เป็นกจิกรรมทีส่ง่เสรมิให้พนกังานบ�าเพ็ญตนให้เปน็ประโยชนต่์อองคก์ร ชมุชน 
สังคม และประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือช่วยขัดเกลาจิตใจของพนักงานให้มีความเมตตา กรุณา มีความเสียสละ 
และมีจิตสาธารณะ เพ่ือช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับการสร้างบรรยากาศภายในองค์กร ท่ีเอ้ือให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสเข้าร่วมท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ต่าง ๆ ที่สามารถใช้ความเก่งของตนเองท�าความดี และท�าประโยชน์ให้ผู้อื่น บ�าเพ็ญประโยชน์ผ่านกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น
ซึ่งในแต่ละปีบริษัทจะก�าหนดแผนการด�าเนินกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ เพ่ือสื่อสารและเชิญชวนให้พนักงานทุกคนได้เข้าร่วมตาม
ช่วงโอกาสต่าง ๆ ในปี 2563 มีกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมแจกน�า้วันเด็ก ณ สภาสังคมสงเคราะห์
- กิจกรรมท�าความสะอาดอุทยานกิตะพาณิชย์
- Big Cleaning อาคาร 2 และอาคาร 4
- กิจกรรม Big Cleaning Day / พ้ืนที่ส่วนกลางโดยรอบ SBG 
- กิจกรรมซ่อมแซมโต๊ะให้โรงเรียนวัดสีล้ง จังหวัดสมุทรปราการ
- กิจกรรมซ่อมแซมโต๊ะให้โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสมุทรปราการ
- กิจกรรมซ่อมแซมโต๊ะให้โรงเรียนบ้านหนองบอน จังหวัดระยอง
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ผลการด�าเนินงานการพัฒนาคนดี

จ�านวนชั่วโมงการท�าความดีเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมด

8
ชั่วโมงต่อคนต่อปี (ทุกคน)
ส�ำเร็จตำมเปำ้หมำย 100%

เป้าหมายปี 2563

91%
(จำกพนักงำนทั้งหมด)

ส�าเร็จตามเป้าหมาย

ชั่วโมงเฉลี่ย / คน/ปี
ปี 25617.8

ชั่วโมงเฉลี่ย / คน/ปี
ปี 25638.0

ชั่วโมงเฉลี่ย / คน/ปี
ปี 25628.9

เปา้หมาย 8 ชัว่โมง/ คน/ ปี

เปา้หมาย 7 ชัว่โมง/ คน/ ปี

เปา้หมาย 6 ชัว่โมง/ คน/ ปี

7.3 การพัฒนาคนเก่ง
ปัจจุบันโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ น�าสู่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ที่มีการแข่งขันเพ่ิมสูงขึ้นน�าสู่ความจ�าเป็นในการพัฒนาความสามารถองค์กรและความสามารถบุคลากรให้มีความพร้อมให้เป็นคน
เก่งรองรับกับกลยุทธ์ขององค์กรที่จะต้องเติบโตอย่างยั่งยืน

นโยบายการพัฒนาคนเก่ง
บริษัทมีความมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพพนักงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และตอบสนองความต้องการของ
พนักงานในองค์กรทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง เพราะฅนสมบูรณ์เป็นสิ่งส�าคัญท่ีขับเคลื่อนในการสร้าง
ความไดเ้ปรยีบทาง ธรุกจิและตอ่ยอดผลก�าไรทางธรุกจิใหแ้กอ่งคก์ร ดว้ยวฒันธรรมทีส่นบัสนนุใหเ้ปน็องคก์รแหง่การเรยีนรู้ บรษัิท
จึงส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฝกึอบรมที่สอดคล้องกับสายงานและพัฒนา ศักยภาพของพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม โดย
มีศูนย์การเรียนรู้บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ (Somboon Learning Academy: SLA) ด�าเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานทั่วทั้ง
องค์กร เพ่ือสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ิมขึ้นให้กับพนักงาน ซึ่งเน้นควบคุมคุณภาพในการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน ตรงตาม
ความต้องการขององค์กรและพนักงาน

แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทได้ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของบริษัท โดยให้แต่ละหน่วยงาน ได้ท�าการวางแผนฝึกอบรมสมรรถนะที่จ�าเป็นขององค์กร 
โดยแบ่งหมวดหลักสูตรการพัฒนา
•	 กลุ่มหลักสูตรพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันเชิงธุรกิจ (Business Advancement Program)
•	 กลุ่มหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้น�า (Leadership Development Program) 
•	 กลุ่มหลักสูตรพัฒนาทักษะและเทคนิคการท�างาน (Functional Excellence Program) 
•	 กลุ่มหลักสูตรทักษะพ้ืนฐาน (Fundamental Program) 
•	 กลุ่มหลักสูตรการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan (IDP) 
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ในปี 2563 มีโครงการที่ส�าคัญ ดังนี้

1. การพัฒนาหลักสูตร Online เพ่ือรองรับสภานการณ์ COVID-19
จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 สง่ผลให้ไมส่ามารถด�าเนนิการจดัฝกึอบรมพัฒนาบคุลากรในรปูแบบปกตไิด้ 
จึงมีกระบวนการปรับเปลี่ยน ในรูปแบบของ Online โดยมีกระบวนการในการด�าเนินการดังนี้

กระบวนการเรียนรู้หลักสูตร Online

ติดตามผลหลังการอบรม

(3 เดือน)

8

สรุปผลการฝ�กอบรม

พร�อมบันทึกประวัติการฝ�กอบรม

(ภายใน 7 วัน)

7

ทำแบบประเมินความพ�งพอใจ

6

ทำแบบทดสอบผ�านระบบ

Online / Offline

5

เร�ยนผ�าน live สด

/ เร�ยนผ�านว�ดีโอ

4

แผนก HRD

แจ�งยืนยันการอบรม

ให�กับพนง.ทราบ

3

แผนก HRD

ลงทะเบียนใน

หลักสูตรออนไลน�

2

ประชาสัมพันธ�

หลักสูตรออนไลน�

1

FINISH

START

สัดส่วนการเข้าอบรมแยกตามประเภท จ�านวนผู้เข้ารับการฝกึอบรมในแต่ละระดับ

12%
2%87%

Class Room
Online
Project

Staff Operation

Manager
Chief

Foreman

30%

16%23%

26%

ในปี 2563 บริษัทจัดให้มีการฝกึอบรมพนักงาน ซึ่งมีจ�านวนชั่วโมงเฉลี่ย 7.47 ชั่วโมง/คน/ปี
จ�านวนหลักสูตรภายในจัดจริง 52 หลักสูตร เป็นหลักสูตร Online 6 หลักสูตร 

ผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาคนเก่ง
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2. กรอบการจัดท�ามาตรฐานวิชาชีพ
นอกจากกระบวนการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบการฝึกอบรมแล้ว บริษัทได้ให้ความส�าคัญกับสมรรถนะของบุคลากรตาม Core 
Process โดยไดด้�าเนนิการจดัท�ามาตรฐานวชิาชพีภายในองคก์ร ซึง่จะเปน็กรอบขอ้ก�าหนดเก่ียวกบัการปฏบิตังิานในวชิาชพีใหเ้กดิ
ผลเปน็ไปตามเปา้หมาย  พรอ้มกบัมกีารพัฒนาตนเองอยา่งตอ่เนือ่งใหส้อดคลอ้งกบัวชิาชพี เพ่ือใหเ้กดิความช�านาญในการประกอบ
วิชาชีพ ทั้งความช�านาญเฉพาะด้านและความช�านาญตามระดับคุณภาพของมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรืออย่างน้อยจะต้องมีการ
พัฒนาตามเกณฑ์ที่ก�าหนดว่ามีความรู้ ความสามารถ และความช�านาญ เพียงพอที่จะปฎิบัติงานในสายวิชาชีพนั้น 

ผลการด�าเนินงานการจัดท�ามาตรฐานวิชาชีพจ�านวน 4 สาขา

มาตรฐานวิชาชีพ
ด�าเนินการจัดท�ามาตรฐาน
โดยผู้เชี่ยวชาญภายในและ

ภายนอกองค์กร

การด�าเนินการจัดท�า
ข้อสอบทฤษฎี และปฏิบัติ 
พร้อมหลักสูตรการพัฒนา 

ด�าเนินการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพงานปั๊ มขึ้นรูปร้อน 100% 100% จ�านวน 2
หลักสูตร 370 คน/ครั้ง

มาตรฐานวิชาชีพ Machining 100% 100% จ�านวน 3
หลักสูตร 256 คน/ครั้ง

มาตรฐานวิชาชีพงานหลอ่หลอมโลหะ 100% 100% Next step

มาตรฐานวิชาชีพงานซ่อมบ�ารุง 50% Next step Next step

กรอบการจัดทำมาตรฐาน

จัดทำข�อสอบวัดสมรรถนะ
คู�มือเอกสารงาน มาตรฐานหน�างาน

สัมภาษณ�ผู�ปฏิบัติงานจร�ง
มาตรฐานอาชีพ

Descriptor
Occupation Standard

กระบวนการจัดทำมาตรฐาน

1. ร�างมาตรฐาน
2. จัดทำข�อสอบ
3. จัดทำสื่อการสอน
4. เตร�ยมผู�สอน และ แผนการฝ�กอบรม
     (SLA &BU)
5. Career Path

SBG HRD + Shopfloor Audit

การจ�ายค�าตอบแทน
ให�สอดคล�องกับความสามารถ

Training Roadmap
IDP (Individual Development Plan)

การปรับปรุงมาตรฐาน

เคร�่องมือยืนยันความสามารถและ
การยกระดับความสามารถ

การสอบวัดระดับสมรรถภาพ
ตามมาตรฐาน 4 ระดับ

(Operator / Leader / Former / Chief)
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และภายหลังการรับรองตามมาตรฐานวิชาชีพ พนักงานได้รับการพิจารณาในการจ่ายผลตอบแทนให้สอดคล้องกับความสามารถ 
(Pay For Performance) ซึ่งเป็นกระบวนการส�าคัญในการพัฒนาคนเก่ง และรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร 

นอกจากนั้น บริษัทยังมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะในการท�างานที่สูงขึ้น ด้วยการลงทุนด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนษุย์จึงเปน็ภารกิจส�าคัญอยา่งยิง่ทีมุ่ง่เนน้การพัฒนาไมเ่พียงแตอ่งคค์วามรู ้(Knowledge) และทกัษะ (Skill) เทา่นัน้ แตย่งัรวม
ถึงอุปนิสัยส่วนบุคคล (Attribute) เพ่ือให้บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร ทั้งนี้ได้
ก�าหนดนโยบายพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบนับตั้งแต่การรับบุคลากรใหม่ โดยเริ่มจากการปฐมนิเทศ ทั้งนี้พนักงานใหม่จะได้
สมัผสัการเรยีนรูใ้นศูนยฝ์กึอบรมและพัฒนาศักยภาพการผลติ (Productivity Training and Education Center) ซึง่ครอบคลมุ
ดา้นส�าคญั ๆ ขององคก์ร รวมถงึดา้นความปลอดภยัโดยจะเรยีนรูค้วามปลอดภยัภาคปฏบัิติด้วยระบบจ�าลอง (Simulation) เพ่ือ
ให้พนักงานตระหนักและเข้าใจระบบการท�างานพ้ืนฐานของเครื่องจักรและการหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในงาน หลังจากนั้น
ฝา่ยพัฒนาทรพัยากรมนษุยจ์ะตดิตามประเมนิผลการท�างาน (On-the-Job Training) เพ่ือประเมินความพรอ้มการท�างานในระดบั
ปฏิบัติงานฝา่ยผลิต เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการท�างานและการปรับตัวกับองค์กรของพนักงานใหม่ทุกระดับ The Association 
for Overseas Technical Scholarship (AOTS) ในการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น แล้วส่งไปเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ 
บรษัิท IBARASEKI  ประเทศญ่ีปุน่เพ่ือฝกึอบรมการปฏบิตังิานจรงิในกระบวนการผลติ เพ่ือเสรมิสรา้งประสบการณต์รงและพัฒนา
ระบบการท�างานเพ่ือสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้จริงหลังจบการอบรม โดยมีระยะการอบรม 90 วัน แล้วกลับมาด�าเนินโครงการ
การปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างานได้

3. การส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร
ปจัจบุนั “นวตักรรม” มคีวามส�าคญัอยา่งมากส�าหรบัธรุกจิอตุสาหกรรมรถยนต์ นวตักรรมจะชว่ยเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนัได้ 
บริษัทจึงมุ่งสร้างสรรค์และพัฒนาพนักงานให้เกิดความคิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่อยู่เสมอ ท้ังยังส่งเสริมบรรยากาศในองค์กรที ่
เอ้ือตอ่การคิดคน้นวตักรรม เชน่ จดัฝกึอบรมแนวคดิ การออกแบบสรา้งสรรคน์วตักรรมใหม่ เพ่ือน�ามาต่อยอดความรูแ้ละความคดิ 
ในการสร้างนวัตกรรมไดเ้ปน็ตน้ รวมถงึสนบัสนนุใหเ้กดินวตักรรมในทุกสายงานขององคก์ร ซึง่จะมีผูบ้รหิารเป็นผูค้อยให้ค�าปรกึษา
และส่งเสริมให้พนักงานพัฒนานวัตกรรมใหม่จนสามารถน�านวัตกรรมเหล่านั้นไปเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือลดต้นทุนการผลิตได้

Innovation Day
SBG Innovation Day เปน็หนึง่กจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพ่ือสง่เสรมิด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีในองคก์ร ซึง่จดัขึน้เป็นปีท่ี 5 ติดต่อกนั 
เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมระดับผู้จัดการขึ้นไปจ�านวน 150 ท่าน โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมในปีนี้ เป็นการปฏิบัติให้เกิดผล 
ซึง่น�า Kaizen ทีโ่ดดเดน่ของแตล่ะ BU มาจดัน�าเสนอในรูปแบบ AR Vision และมกีารน�าวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญจากสถาบนัไทย-ญีปุ่น่ 
(TGI) มาให้ความรู้ในเรื่องของการก้าวเข้าสู่ Innovation รวมทั้งพนักงานที่มีความรู้ความสามารถได้มีการน�าเสนอผลงานระดับ 
Project ของกลุม่ทมีงานผูพั้ฒนาทกุ BU รวมทัง้ยงัเปน็พ้ืนทีแ่ลกเปลีย่นความรูร้ะหวา่งผูเ้ยีย่มชม และผูน้�าเสนอ เพ่ือน�าไปประยกุต์
ใช้ในหน่วยงานของตนเอง
ภายในงานมีการจัดกิจกรรม Shop Floor ของแต่ละ BU เพ่ือแสดงผลงานนวัตกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ของพนักงาน 
ในหัวข้อ ดังนี้

AUTOMATION
SAT2

KARAKURI
SBM3

ENVIRONMENT
ICP1
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QCC & Kaizen
บริษัทมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยด�าเนินการผ่านกิจกรรมหลักที่ส�าคัญได้แก่ Quality Control Circle (QCC) และ Kaizen บริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบาย ดังนี้ 
มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถของพนกังาน โดยผ่านการบรหิารงานแบบมีสว่นรว่มด้วยการท�ากจิกรรม Quality Control Circle 
(QCC) และ Kaizen เพ่ือปรับปรุงงานด้านคุณภาพ และกระบวนการท�างานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการ
ท�างานเป็นทีม และร่วมกันแก้ไขปัญหา ก�าจัดสาเหตุของปัญหาท่ีต้นตอ รวมถึงการป้องกันปัญหาในงานท่ีท�าอยู่อย่างเป็นระบบ 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในที่ท�างาน และน�าไปสู่การลดการสูญเสียจากการท�างาน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพสินค้าและบริการ 
ต้นทุน ความเชื่อถือ และความพึงพอใจลูกค้า

ผลการด�าเนินงานกิจกรรม QCC & Kaizen ปี 2563

จ�านวนกลุ่ม QCC มีเป้าหมาย 80%  (105 กลุ่ม) ผลส�าเร็จ 100% (131 กลุ่ม) 

ผลประโยชน์จากการด�าเนินกิจกรรม QCC Activity 2020 = 1,973,573 บำท 

SBM3 ได้รับ Thailand Kaizen Award 2020
(Bronze award): สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

กิจกรรม QCC มีเป้าหมายให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 100% ผลส�าเร็จ 91%
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7.4 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัทมีนโยบายส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน และสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับสมาชิก 
รวมทั้งสหกรณ์ยังถือเป็นศูนย์รวมในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกท่ีอยู่ในกลุ่มบริษัท จึงท�าให้สหกรณ์มีความมั่นคง
และเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ในป ี2563 จากสถานการณภ์าวะวกิฤต COVID-19 ท�าให้รายได้ของพนักงานลดลง บรษัิทได้มีมาตรการชว่ยเหลอืสมาชกิสหกรณ์ 
เพ่ือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย โดยการพักช�าระหนี้เงินกู้ และขยายงวดการช�าระหนี้ออกไป มีพนักงานสนใจส่งเรื่องเข้าร่วมโครงการ
เป็นจ�านวนมาก 

สมาชิกจำนวน

1,077 ราย

เง�นทุนหมุนเว�ยน
159,563,214.22 บาท

อัตราการจ�ายป�นผล

4.28%

 อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยคืน

12%

สมาชิกจำนวน

1,348 ราย

เง�นทุนหมุนเว�ยน
188,328,168.30 บาท

อัตราการจ�ายป�นผล

4.0%

 อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยคืน

8.84%

ป� 2563 ป� 2562
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8.1 กลยุทธ์ธุรกิจสมบูรณ์
“สร้างมูลค่าตอบสนองผู้มีส่วนได้เสีย”

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจสมบูรณ์ตามปรัชญาการด�าเนินธุรกิจ 3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล โดยมุ่งเน้น “สร้างมูลค่าตอบสนอง 
ผูม้ส่ีวนไดเ้สีย” โดยใหค้วามส�าคญัตอ่การบรหิารจดัการ ด้วยหลกัธรรมภบิาล ความโปรง่ใส น�าสูค่วามยัง่ยนืของธุรกจิ ทัง้น้ีสภาวะ
วิกฤติ COVID-19 เป็นสถานการณ์ส�าคัญท�าให้บริษัทได้พัฒนาการบริหารธุรกิจในสภาวะวิกฤต น�ามาสู่การบริหารสายโซ่อุปทาน 
ในเรื่องวัตถุดิบและการเงิน เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity) โดยมุ่งเน้นการเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ
ด้วยนวัตกรรมเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ทังนี้ในการพัฒนาธุรกิจสมบูรณ์บริษัทได้ค�านึง
ถึงประเด็นส�าคัญทางธุรกิจ โดยเฉพาะการบริหารห่วงโซ่คุณค่า (Supply Chain) เพ่ือการแข่งขันโดยท�างานร่วมกับลูกค้าและ 
คู่ค้าเพ่ือยกระดับการแข่งขันของสายโซ่คุณค่าทั้งในด้านการปฏิบัติการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้บริษัทยังพัฒนาการ
บริหารการจัดการเทคโนโลยีเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อพนักงานและชุมชน การบริหารธุรกิจสมบูรณ์ดังกล่าวจะเป็นส่วนส�าคัญในการ
สนบัสนนุเปา้หมายการพัฒนาทีย่งัยนื (SDG) โดยเฉพาะการพัฒนาการสง่เสรมิการจา้งงาน การใชท้รพัยากรอยาง่มปีระสทิธภิาพ 
การยกระดับนวัตกรรม และการสร้างสังคมที่สงบสุข ซึ่งจะเป็นที่จะต้องท�างานร่วมกับพันธมิตรและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

แนวทางการบริหารจัดการ
ในภาวะวิกฤต COVID-19 การด�าเนนิธรุกจิใหม้คีวามตอ่เนือ่ง บรษัิทค�านงึถงึความปลอดภยัของพนกังาน ลกูคา้ และคูค่า้ทางธรุกจิ
ท่ีเกีย่วขอ้งทกุคนเปน็ส�าคญั เนน้การท�างานทีร่วดเรว็และยดืหยุน่ในการปรบัตัวตามพฤติกรรมและความต้องการท่ีเปลีย่นแปลงไป
ของลูกค้า มองหาโอกาสในการลงทุนธุรกิจใหม่ เพ่ือพัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็ง เติบโตได้ในระยะยาวต่อไป
นอกจากนั้น ในปี 2563 บริษัทยังได้ท�าการทบทวนการสร้างความผูกพัน และสอบถามความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
เพ่ือน�ามาวางแผนกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับภาวะวิกฤตในปัจจุบัน

อัตราการลาออกพนักงาน

น้อยกว่า 12%

ก�าซคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�าที่ลดลง

10%

อัตราความพ�งพอใจลูกค�า
100%

โครงการพัฒนาคู�ค�า
2 โครงการ

อัตราการลาออกพนักงาน

8%

ก�าซคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�าที่ลดลง

1.39%

อัตราความพ�งพอใจลูกค�า
98%

โครงการพัฒนาคู�ค�า
2 โครงการ

อัตราการลาออกพนักงาน

11%

ก�าซคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�าที่ลดลง

4.72%

อัตราความพ�งพอใจลูกค�า
98%

โครงการพัฒนาคู�ค�า
4 โครงการ

เป�าหมายป� 2563 ผลการดำเนินงานป� 2563 ผลการดำเนินงานป� 2562

GRI 103
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8.2 สิทธิมนุษยชน
บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ เคารพและปฏิบัติตามหลักกฏหมายเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมถึงการป้องกันและหลีกเลี่ยงการละเมิด 
สทิธมินษุยชนของพนกังาน คูค่า้ทางธรุกจิ และ ชมุชนท้องถิน่ ภายใต้บทบัญญติัท่ีได้ก�าหนดไวต้ามกฎหมายไทย รวมถึงกฎเกณฑต์า่ง ๆ  
ประกอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กลุ่มบริษัท และพนักงาน
สิทธิแรงงานและสภาพการท�างานของพนักงานในกลุ่มบริษัทสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานทั้งในระดับสากล และ กฏหมายไทย 
ซ่ึงครอบคลมุหลกัเกณฑท์ีร่ะบใุนนโยบายการก�ากับดแูลกจิการ จรยิธรรมธรุกจิ และขอ้พึงปฏบิตัใินการท�างาน นโยบายด้านการจา้งงาน 
และบรรจุพนักงาน นโยบายด้านการประเมินผลงาน นโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทน นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร และ 
นโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์ของบริษัท

กลุ่มคู่ค้าทางธุรกิจ
บรษัิทมุง่หวังใหคู้ค่า้เคารพในสทิธมินษุยชน โดยมกีารคดัเลอืกและด�าเนินธรุกจิกบัคูค่า้อยูบ่นพ้ืนฐานของความเสมอภาคและเปน็ธรรม 
และเปดิโอกาสใหคู่้ค้ามสีว่นรว่มกบักจิกรรมบรษัิทเพ่ือสรา้งจติส�านกึเพ่ือสงัคมตามทีไ่ด้ระบใุนจรยิธรรมธรุกจิ และขอ้พึงปฏบิติัในการท�างาน 
(Code of Conduct) นอกจากนี้บริษัทได้เรียกร้องให้คู่ค้าแสดงความมุ่งมั่นในการระบุประเด็นการป้องกันการลดผลกระทบ 
และการรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในกรณีที่มีการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน

กลุ่มสังคมและชุมชน
บริษัทด�าเนินธุรกิจในทุกขั้นตอนด้วยความเคารพต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ เพ่ือลดผลกระทบต่อความเป็นอยู่และ 
คณุภาพชวีติของสงัคมชมุชน ซึง่เปน็ไปตามมาตรฐานสากล ISO 14001 นอกจากนี้ บรษัิท ยงัไดจ้ดัเตรยีมชอ่งทางส�าหรบัชมุชน
ในการร้องเรียนและให้ค�าแนะน�าต่าง ๆ โดยบริษัท จะด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกร้องเรียนอย่างทันทีและเหมาะสม ในกรณีที่ม ี
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
 
การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
ในปี 2563 บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ปราศจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากพนักงาน

GRI 103,406-1

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)   รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2563 047



บริษัทได้ส�ารวจความพึงพอใจ เพ่ือน�าไปประเมินและวิเคราะห์
ปัจจัยความผูกพันที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินการของ
บริษัทซึ่งจะน�าไปท�าแผนในการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป

หมายเหตุ : ส�ารวจความพึงพอใจ 2 ปีครั้ง

จากการที่บริษัทได้ดูแลและสร้างการมีส่วนร่วมให้กับพนักงาน
อยา่งต่อเน่ือง สง่ผลให้อตัราการลาออกป ี2563 มีแนวโน้มท่ีดขีึน้
อัตราการลาออกพนักงาน 

ผลการสำรวจความพ�งพอใจ 2562

ผู�บร�หาร 3.58 3.53 3.47
พนักงาน 3.29 3.42 3.28

ค�าเฉลี่ย 2562 ค�าเฉลี่ย 2562 ค�าเฉลี่ย 2562

9.20% 11.13% 8%

อัตราการลาออกจากองค์กร
(ของพนักงานทั้งหมด %)

2563 2562 2561

ผลการด�าเนินงานการดูแลและสร้างการมีส่วนร่วมให้กับพนักงาน

8.3 การดูแลและสร้างการมีส่วนร่วมให้กับพนักงาน
บรษัิทใหค้วามส�าคญักบัการดแูลพนกังานซ่ึงถอืเป็นหวัใจส�าคญัทีจ่ะผลกัดันให้องคก์รประสบความส�าเรจ็ โดยหลกัทีบ่รษัิทค�านงึถงึ 
คือหากพนักงานมีความสุขทั้งในชีวิตการท�างานและชีวิตครอบครัว ความสุขนั้นก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีที่จะท�าให้องค์กร 
ประสบความส�าเรจ็อยา่งยัง่ยนื ดงันัน้การดแูลคณุภาพชวีติของพนกังานจงึเปน็อกีหนึง่ภาระกจิส�าคญัทีบ่รษัิท มุง่เนน้ในการด�าเนินการ

แนวทางการบริหารจัดการ
•	 ดา้นการส่ือสาร ER in Line เปน็อีกหนึง่ชอ่งทางการส่ือสารขอ้มลูแบบ Two Way Communication โดยสิง่ทีบ่รษัิทมุง่เนน้คอืการไดม้า 

ซึง่ขอ้มูลความเปน็อยูข่องพนักงาน ณ ปัจจบุันและปญัหาต่าง ๆ เพ่ือน�ามาเปน็ข้อมูลในการวางแนวทางช่วยเหลอืและยกระดบั
คณุภาพชวีติพนกังาน โดยการสง่ทมีงานแรงงานสมัพันธเ์ขา้ไปพูดคยุอยา่งเปน็กนัเองกบัพนกังาน เพ่ือใหพ้นกังานไดเ้ปดิใจเล่า
ถงึปญัหาตา่ง ๆ ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทัง้จากบรษัิทและจากสถานการณ์แวดลอ้มภายนอก รวมถงึเป็นการแลกเปลีย่น 
ข้อมูลและแนวทางที่บริษัทก�าลังด�าเนินการให้พนักงานได้ทราบและมีขวัญก�าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันกับองค์กร

•	 ดา้นความปลอดภยั มาตรการดแูลพนกังานในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ในชว่งของสถานการณก์ารแพรร่ะบาด 
ของเชือ้ไวรสั COVID-19 บรษัิทใหค้วามส�าคญักบัการดแูลสขุภาพของพนกังาน เพ่ือการปอ้งกนัการตดิเชือ้ไวรสั COVID-19 โดยมี
การก�าหนดมาตรการเชงิปอ้งกนัตา่ง ๆ  มากขึน้ เชน่ ตัง้จดุคดักรองเพ่ือวดัอณุหภมูริา่งกายกอ่นการเขา้มาปฏบิตังิานภายในบรษัิท 
การตอบแบบสอบถามเพ่ือคดักรองพนกังานทีม่คีวามเสีย่ง นอกจากนัน้การจดัหาอปุกรณป์อ้งกนัตา่ง ๆ กเ็ปน็สิง่ส�าคญัทีบ่รษัิท
ให้ความส�าคัญ เช่น จัดหาหน้ากากอนามัยให้กับพนักงานทุกคน เจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่าง ๆ ภายในบริเวณบริษัท 

•	 ดา้นการเงนิ มาตราการบรรเทาภาระหนีสิ้นในช่วงสถานการณว์กิฤตเศรษฐกจิ บรษัิทเลง็เหน็ความส�าคญัของปญัหาภาระหนีส้นิของ
พนกังานในชว่งสถานการณว์กิฤตเศรษฐกจิและชว่งของการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 จงึไดจ้ดัท�าโครงการส�ารวจหนีส้นิ 
ของพนกังานเพ่ือหาแนวทางรว่มกนัในการแกไ้ขปัญหาหนีส้นิอยา่งยัง่ยนื โดยเชญิทีป่รกึษาด้านการเงนิเขา้มาให้ความรูเ้ชงิลกึกบั
พนกังานรายบคุคลถงึวธิกีารจดัการกบัหนีส้นิอยา่งเป็นระบบ เพ่ือเป็นแนวทางให้เพ่ือนพนักงาน สามารถบรหิารจดัการการเงนิ 
ในช่วงเวลาวิกฤติได้ดีขึ้น และให้พนักงานตระหนักถึงทางเลือกที่มีในการแก้ไขปัญหาภาระหนี้สิน และสุดท้ายพนักงานได้เข้าใจ
ถึงหลักการส�าคัญ ในการแก้ปัญหา เพ่ือป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซ�า้เดิม 

•	 ด้านสวสัดกิาร ในชว่งสถานการณว์กิฤตเศรษฐกจิและชว่งของการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 บรษัิทยังคงด�าเนนิการ 
ตามนโยบายในการน�าเสียงสะท้อนจากพนักงานมาปรับปรุงและพัฒนาองค์กรท่ีมีการส�ารวจความพึงพอใจเม่ือปี 2562 
มาพิจารณาปรบัปรงุ โดยเนน้การปรบัปรงุรปูแบบสวสัดกิารทีไ่มเ่ปน็ตวัเงนิเปน็หลกั ไดแ้ก ่การลามงคลสมรส, การลาเพ่ือรบัปรญิญา, 
การลากรณีภรรยาคลอดบุตร และการลาเนื่องจากภัยพิบัติธรรมชาติ ส่วนสวัสดิการที่เป็นตัวเงินนั้น จะมีการปรับเพ่ิมค่ากะ 
ให้กับพนักงานในระดับปฏิบัติการ

รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2563  บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)048



8.4 การบรหิารจดัการดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั
บรษัิทมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิงานดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท�างาน ดว้ยการออกแบบกระบวนการผลติ 
ท่ีปลอดภัย ควบคู่ไปกับการตรวจสอบพ้ืนที่ปฏิบัติงานและการตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ ให้มีความปลอดภัยและสอดคล้อง 
กับกฎหมายและข้อก�าหนดรวมถึงการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยด้วยวัฒนธรรม
ความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกระดับในองค์กรพร้อมกับน�านโยบายสู่การปฏิบัติและตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภัยของ 
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการบริหารจัดการ
1. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นเลิศด้านความปลอดภัย เพ่ือลดจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยขั้นรุนแรง
2. เพ่ือตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภัยของลูกค้าและภาครัฐในการปฏิบัติตามกฏหมาย และข้อก�าหนด
3. ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร และการสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมความปลอดภัย เพ่ือให้เกิดทักษะ ความรู้ และความตระหนัก 

ในเรื่องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
•	 การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

การเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอาจเกิดขึ้นทุกกรณี เช่น การฝกึซ้อมกรณีสารเคมีรั่วไหล การฝกึซ้อมดับเพลิง 
และอพยพหนีไฟ โดยมีพนักงานเข้าร่วม 100% 

• กิจกรรมส่งเสริมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
การส่งเสริมกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร และการสร้างวัฒนธรรมและ 
พฤตกิรรมความปลอดภยั เพ่ือใหเ้กดิทกัษะ ความรู ้และความตระหนักในเรือ่งความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท�างาน 
โดยมีการด�าเนนิกจิกรรม ดงันี ้กจิกรรม KY Ability เพ่ือให้พนักงานมีความรูค้วามเขา้ใจในการหยัง่รูอ้นัตรายในงานประเภทตา่ง ๆ  
สามารถหามาตรการการปอ้งกนัอนัตรายได ้โดยพนกังานเขา้รว่มกจิกรรมไดต้ามแผน 100%, กจิกรรมการคน้หาอนัตราย (Completely 
Check Completely Find out : CCCF) เพ่ือใหพ้นักงานสามารถคน้หาอันตรายจากงานท่ีปฏบัิติ รวมถึงน�าเสนอแนวทางการแกไ้ข 
ไดเ้ขา้รว่มกจิกรรม 100% กจิกรรมการสง่เสรมิพฤตกิรรมดา้นความปลอดภยั (Behavior Based Safety : BBS) เปน็การสง่เสรมิ
พฤตกิรรมการแสดงออกทีป่ลอดภยัและลดพฤตกิรรมทีเ่สีย่งอนัตราย โดยมเีปา้หมายปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง 100% รวมถงึกจิกรรม 
Safety Shop floor Management เปน็กจิกรรมทีใ่หผู้บ้รหิารทกุระดบั มสีว่นรว่มในการส�ารวจพ้ืนทีป่ฏบิตังิาน มเีปา้หมาย
ให้ด�าเนินการส�ารวจพ้ืนที่ปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยก�าหนดเป้าหมาย 1 ครั้ง/สัปดาห์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม 
ส่งเสริมความปลอดภัยอื่น ๆ อาทิ เช่น กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา เป็นต้น

สรุปผลการด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เป�าหมาย

0

อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

(ราย)

2563 2562 2561

2 3 4

อุบัติเหตุไม�หยุดงาน

(ราย) 

เป�าหมาย

≤3
2563 2562 2561

13 6 9

เป�าหมาย

0

อุบัติภัยจากอัคคีภัยขั้นรุนแรง

(ครั้ง)

2563 2562 2561

0 0 0

เป�าหมาย

≤1.06

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ

2563 2562 2561

0.50 0.62 0.86

GRI 103,403-4,403-5

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)   รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2563 049



8.5 การจดัการธรุกจิในภาวะวกิฤตจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  COVID–19 เป็นเร่ืองที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดการระบาดในวงกว้างไปทั่วโลก ส่งผลให้มี
การเสียชีวิตเป็นจ�านวนมาก เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทางลบทั้งในระดับจุลภาค และมหภาค ทั้งในระดับประเทศ และ 
โลก บรษัิทในกลุม่สมบรูณเ์องไดร้บัผลกระทบจากยอดขายทีล่ดลง เนือ่งจากไดร้บัปจัจยัลบจากยอดการผลติรถยนตท์ีล่ดลง ในป ี2563 
เชน่เดยีวกนั อยา่งไรกต็ามมกีารเตรยีมความพรอ้มรบัมอื ในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 โดยด�าเนนิการดงันี้

1. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ผู้บริหารระดับสูง มีนโยบายบริหารความเสี่ยง เพ่ือป้องกันการระบาดของ เชื้อไวรัส COVID-19 ในบริษัท โดยการจัดตั้ง 
คณะกรรมการปอ้งกนั COVID-19 เพ่ือท�าการออกนโยบาย คูม่อืการจดัการวกิฤต COVID-19 แนวทางปฏบิตั ิและมาตรการปอ้งกนั
การแพรร่ะบาดของโรคตดิตอ่เชือ้ไวรสั COVID-19 ในสถานประกอบกจิการ เชน่ การควบคมุการเขา้ออก ดว้ยการตรวจวดัอณุหภมิู
กอ่นเขา้ท�างานของพนกังาน และผูม้สีว่นไดเ้สยี เชน่ Supplier, ผูม้าติดต่อ นโยบายให้พนักงานสามารถท�างานทีบ้่าน (Work from 
home) โดยใชช้อ่งทางสือ่ออนไลนใ์นการประชมุ นโยบายการเวน้หา่งพ้ืนทีท่างสงัคม เชน่ จดัใหม้รีะยะหา่งในโรงอาหาร และ นโยบาย
การเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงที่ก�าหนดโดยให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ตามมาตรการที่ก�าหนดจากราชการ เป็นต้น

การตรวจวัดอณุหภมิูกอ่นการเขา้ท�างาน           การจดัใหม้รีะยะห่างทางสงัคมภายในโรงอาหาร

1. รถบร�การรับส�งพนักงาน

ล�างรถด�วยน้ำยาฆ�าเชื้อ ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน�ากากอนามัย

2. ห�องอาหาร

เว�นระยะห�าง 1 เมตร ติดแผงกั้นระหว�างบุคคล

3. ห�ามบุคคลภายนอกเข�าส�วนการผลิตหร�อสำนักงาน

กำหนดพ�้นที่นั่งรอภายนอก 

4. ห�องประชุมและโต�ะทำงาน

จำกัดผู�เข�าร�วมประชุม เว�นระยะห�าง 1 เมตร

5. สลับเวลาการทำงาน

แบ�งทีมออกเป�นส�วนย�อยเพ�่อป�องกันการหยุดทั้งทีมหากพบติดเชื้อ

6. คัดกรองบุคคลากรก�อนเข�าทำงาน

ตรวจอุณหภูมิพนักงานก�อนเข�าทำงาน
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2. มาตรการป้องกันเชิงรุก 
บริษัทได้จัดให้มีการแผนป้องกันการหยุดชะงักของความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan; BCP) โดยจัดให้มีการ
ท�าแผนจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อพบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการ เพ่ือให้มั่นใจว่าเม่ือเกิดเหตุการณ์บริษัท มีความพร้อมทั้ง
ทางดา้นองคค์วามรูข้องบคุคลากร อปุกรณท์ีใ่ชใ้นการด�าเนนิการ เชน่ ชดุป้องกนัสารเคมี อปุกรณ์ฉดีพ่นสารเคมีฆา่เชือ้  หอ้งแยก
ส่วนส�าหรับผู้มีความเสี่ยง (Isolation room) รวมทั้งก�าหนดให้มีวิธีการประสานงานและช่องทางสื่อสารกับหน่วยงานก�ากับ การ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งภายในและภานอกองค์กร เช่น โรงพยาบาลใกล้เคียง และ สาธารณสุขจังหวัด

แผนภาพการจัดการความเสี่ยงและการสื่อสารกรณีพบผู้ติดเชื้อในบริษัท

3. มาตรการฟื้ นฟู
บรษัิทไดจ้ดัใหม้แีผนฟื้นฟูธรุกจิกรณพีบผูต้ดิเชือ้ในสถานประกอบการ เพ่ือสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูม้สีว่น
ได้เสียว่าบริษัท มีความพร้อมในการฟื้ นฟูธุรกิจ ได้แก่ วิธีการสอบสวนและปิดพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงของ 
ผูต้ดิเชือ้ การสบืกลบัของผูใ้กลช้ดิกบัผูต้ดิเชือ้เพ่ือหากลุม่คนทีม่คีวามเสีย่งและด�าเนนิการใหท้�ากกัตวัเอง 
(Self-quarantine) การท�า Big cleaning เพ่ือฆา่เชือ้บรเิวณดงักลา่ว เพ่ือใหส้ามารถกลบัมาด�าเนนิการ
ผลิตได้อย่างรวดเร็ว ธุรกิจสามารถกลับมาด�าเนินการได้ โดยมีผลกระทบน้อยที่สุด
 

มีไข� ร�วมกับอาการอย�าง

ใดอย�างหนึ่ง เช�น ไอ เจ็บคอ

มีน้ำมูก หอบเหนื่อย

เมื่อพนักงานถูกบ�งชี้ว�าเป�นกลุ�ม

เสี่ยงที่ต�องถูกส�งตรวจสอบ

โคว�ด 19

เข�ารับการตรวจในรพ. 

แจ�งต�อเจ�าพนักงานควบคุม

โรคติดต�อ ภายใน 3 ชั่วโมง

แจ�งผลยืนยันการติดเชื้อ

(Confirm Patient)

แจ�งต�อเจ�าพนักงานควบคุมโรคติดต�อ

ภายใน 3 ชั่วโมง

สนง.สาธารณสุข 

รายงานผลทันที

ที่ได�รับการยืนยัน

แจ�ง HR ทันที

ที่ได�รับแจ�งข�อมูล

แจ�งต�อเจ�าพนักงานควบคุม

โรคติดต�อ ภายใน 3 ชั่วโมง

แจ�งเพ�่อทราบ ทันทีแจ�งเพ�่อทราบ ทันที

แจ�งเพ�่อทราบ

กรมควบคุมโรค

สนง.สาธารณสุข 

หน�วยงาน Complianceหน�วยงาน HRหน�วยงาน CS

ผู�บังคับบัญชา 

พนง. 

หน�วยงาน Finance

หน�วยงาน ER

หน�วยงาน

Procurement

หน�วยงาน

Procurement

ตลาดหลักทรัพย�

ชุมชนรอบข�าง

คู�ค�า

ลูกค�า

คณะผู�บร�หาร
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TCC & THCC 3rd Run for Health
SAT ไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมกบัชมรมความรว่ม
มือโตโยตา้ (TCC) รว่มกบั ชมรมความรว่ม
มือไทย-ฮโีน ่(THCC) จดักจิกรรม เดนิ-วิง่
โดยวตัถปุระสงคข์องการจดักจิกรมใน
ครัง้นีค้อืเพ่ือใหพ้นกังานบรษัิทในชมรมมี
สขุภาพทีด่แีละเสรมิสรา้งความสมัพันธอ์นั
ดีระหวา่ง Toyota, Hino และสมาชกิชมรม 
TCC & THCC 

MCC CSR คนืชวีาสูท่ะเลไทย EP2
SAT ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมความ
ร่วมมือผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มิตซูบิชิมอ
เตอร์สประเทศไทย (MCC) เป็นส่วนหนึ่ง
ในการอนุรักษ์ทะเลไทยด้วยการร่วมจัด
ท�าประการังเทียมและปล่อยปลาเพ่ือ
เพ่ิมระบบนิเวศที่ดีแก่ทะเล ณ สัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี

THCC CSR Activity: Rice Distribution
SAT ได้เข้าร่วมกับ ชมรมความร่วมมือ
ไทย-ฮีโน่ (THCC) ในการน�าข้าวสาร
จ�าหนา่ย แจกจา่ยใหก้บัสมาชกิบรษัิทตา่ง ๆ 
ของชมรม เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
ปรุงอาหารแก่พนักงาน ในช่วงวิกฤติ 
COVID-19 ที่เกิดขึ้น

กิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

8.6 การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า  
บริษัทให้ความส�าคัญต่อการสร้างคุณค่า พัฒนาความสัมพันธ์ และเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า ตลอดจนเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า 
ซึ่งเป็นปัจจัยที่น�าไปสู่ความส�าเร็จของธุรกิจบริษัท โดยปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความจริงใจและสุภาพอ่อนน้อม และมีเจตจ�านง 
ทีจ่ะแสวงหาวธิกีารทีจ่ะสนองความตอ้งการของลกูคา้ให้มีประสิทธภิาพมากย่ิงขึน้โดยก�าหนดเปน็นโยบายและขอ้ปฏบัิติไวดั้งต่อไปนี้

นโยบายการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
1. ผลิต ออกแบบ และส่งมอบสินค้าที่ผ่านการรับรองคุณภาพและได้มาตรฐาน ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม 

ไม่ค้าก�าไรเกินควร 
2. ให้ข้อมูลข่าวสารและค�าแนะน�าที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ต่อลูกค้า เพ่ือให้ทราบเกี่ยวกับสินค้า การบริการ  
3. ปฏบิตัติามเงือ่นไขตา่ง ๆ ทีม่ตีอ่ลกูค้าอย่างเครง่ครดั กรณีทีไ่มส่ามารถปฏบิติั ตามเงือ่นไขขอ้ใดได้ ต้องรบีแจง้ให้ลกูคา้ทราบ 

เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนว ทางแก้ไขปัญหา 
4. ปฏิบัติกับลูกค้าด้วยความสุภาพ และเป็นที่วางใจของลูกค้า  
5. มรีะบบการจดัเกบ็ขอ้มลูของลกูคา้อยา่งปลอดภยัมมีาตรการรกัษาความลบัของลกูคา้ ไม่ส่งต่อขอ้มูลโดยไม่ได้รบัความยินยอม

จากลูกค้า และไม่น�าข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 
6. รับประกันสินค้า ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาที่ก�าหนดในเงื่อนไขสัญญาการค้า และปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
7. ใหม้รีะบบ/กระบวนการ ทีใ่หล้กูคา้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัคณุภาพ ปรมิาณ ความปลอดภยัของสนิคา้และบรกิาร รวมท้ังความรวดเรว็

ในการตอบสนองการสง่มอบ และการด�าเนนิการอยา่งถงึท่ีสดุ เพ่ือให้ลกคูา้ได้รบัการตอบสนองอยา่งรวดเรว็และมีประสทิธภิาพ 
8. ริเริ่มสนับสนุนการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับลูกค้า 
9. มุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ือผลผลิตสินค้า การใช้บรรจุภัณฑ์ และการขนส่งสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
10. สร้างช่องทางในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าทราบอย่างต่อเนื่อง 

บริษัทให้ความร่วมมือกับลูกค้าในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงงาน ได้คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม ่
น�ามาปรับใช้ในการท�างานอย่างต่อเนื่อง
สนันสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ต่าง ๆ กับลูกค้ามาโดยตลอดเช่นเดิม
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ผลการด�าเนินงานการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า 

The Best Quality Award : Gold Award (Truck Business) – SAT
The Best Quality Award : Gold Award (Truck Business) – SAT
The Best Operation Award : Gold Award (Truck Business) – SBM
Overall Award : Silver Award – SAT
THCC Safety Activity : Rank A - SFT

QCD Awards : Silver Award – SAT

หมายเหตุ  :  เรียงล�าดับลูกค้าตามตัวอักษร

98%

พาภณุคนา้ด

บอมง่สรากนา้ด

3652 ีปมวรยดโย่ีลฉเจใอพงึพมาวค

รากดัจรากนา้ด

มรรกวศิวนา้ด

าคารนา้ด

รากิรบนา้ด

96%

100%

92%

100%

98%

100%

98%

พาภณุคนา้ด

บอมง่สรากนา้ด

2652 ีปมวรยดโย่ีลฉเจใอพงึพมาวค

รากดัจรากนา้ด

มรรกวศิวนา้ด

าคารนา้ด

รากิรบนา้ด

95%

100%

98%

100%

97%

100%

ลูกค้า       รางวลัป ี2563

ผลประเมินความพึงพอใจ
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8.7 การบริหารจัดการคู่ค้า
การด�าเนนิธรุกจิตอ้งอาศัยความรว่มมอืจากคูค่า้ บรษัิทจงึให้ความส�าคญัในการจดัการสายโซอ่ปุทานเพ่ือควบคมุความเสี่ยงท่ีอาจ 
ส่งผลกระทบกับความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาคู่ค้าให้สามารถด�าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันโดยถือหลัก
นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการสายโซ่อุปทานมาโดยตลอด  

ในปี 2563 บริษัท ได้จัดท�า“แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนส�าหรับคู่ค้าบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ (Supplier Code of Conduct)” 
เพ่ือใชเ้ปน็มาตรฐานในการด�าเนนิงานกบัคูค่า้ ใหม้คีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม และปฏบิตัไิดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประกอบด้วย นโยบายคู่ค้าด้านแรงงาน สิทธิมนุษยชน และจริยธรรม นโยบายคู่ค้าในการ 
จัดซื้อจัดจ้างสีเขียว โดยพิจารณาเนื้อหาและขอบเขตให้อยู่ภายใต้ข้อก�าหนด ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยผลักดัน
ให้คู่ค้าของ บริษัทมีการด�าเนินงานอย่างยั่งยืน ดังนี้

1. Supplier code of conduct
มาตรการขอความร่วมมือให้คู่ค้าปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนส�าหรับคู่ค้าบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ (Supplier Code of 
Conduct) บรษัิทให้ความส�าคัญและผลกัดนัมาอยา่งตอ่เนือ่ง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่คูค่า้รายส�าคญั (Critical supplier) เชน่ คูค่า้ทีม่ลูค่า
ซื้อขายสูง หรือคู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูง เช่น คู่ค้าที่ขาดการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
จะสามารถน�าแนวทางปฏิบัติไปปรับปรุงใช้กับแต่ละองค์กรได้อย่างเหมาะสม โดยบริษัทมีมาตรการและเป้าหมายให้คู่ค้าเป้าหมาย 
ทุกรายต้องลงนามแสดงเจตนารมณ์ ในการด�าเนินงาน 100% ในปี 2565 โดยหลังจากนั้นจะเริ่มด�าเนินการประเมินความเสี่ยงคู่
ค้าตามหลัก ESG อีกครั้ง ว่าคู่ค้าได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม

2. มาตรการขยายแนวร่วมการต่อต้านการทุจริต
บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการขยายแนวร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องในการเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับคู่ค้าในการปรับปรุง
กระบวนการการท�างานให้โปร่งใสทุกขั้นตอนและแนะน�าการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือขอรับรองระบบ จาก CAC
•	 ในป ี2563 คูค่า้ของบรษัิทไดท้�าการประกาศเจตนารมณก์ารตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนักบัทางบรษัิทแลว้ รวมทัง้หมด 775 ราย 
•	 คูค้า้ของบรษัิทไดท้�าการประกาศเจตนารมณก์บัทาง CAC รวมทัง้หมด 90 ราย (นบัจากป ี2559)
•	 คูค่า้ของบรษัิทไดร้บัการรบัรองระบบฯ จากทาง CAC แลว้ ทัง้หมด 15 ราย (นบัรวมจากป ี2559)

บร�ษัทตั้งเป�าหมายในป� 2563 ให� Supplier
ลงนามรับทราบในเอกสาร Supplier Code of Conduct

จำนวน 9 บร�ษัท คิดเป�น
 100% ของแผน

GRI 102-9,103,308-1,103,414-1
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3. นโยบายคู่ค้าด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.1 นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green Purchasing Policy)

1. CHEMICAL SUBSTANCES OF CONCERN 
(RAW MATERIAL SUPPLY)

2. ENVIRONMENTAL AN GLOBAL WARNING
IMPACT REDUCTION

- Ensure material and products comply with Toyota’s 
SOCs guideline (overed 11 substances) and Honda’s 
chemical substance management standard (4 metals: 
Pb. Cd. Hg. Cr*) with testing report or certificate

*Request Testing report on July 2017

- CFC - tree packaging
- Energy saving project or reduction CO, Emission 

(Logistic activities)
- Project 3R (Reuse, Recycle, Reduce)

*Request: Project Sheet and Action Plan

3. RAW METERIAL (STEEL SCRAP) 4. CSR AWEARNESS / COMMUNITY CARE

- Ensure raw material without radioactive contam-
ination

*Request: Testing report or certification in March & August 2017

- Corporate Social Responsibility (CSR) Activities   
inside/outside company (Sat least 1 activity/year)

*Request Self activities or Participation with SBG’s CSR activities, declare by 
survey form.

3.2 สารต้องห้ามในวัตถุดิบ
บริษัทมีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบจากคู่ค้าโดยการขอใบรับรองผลิตภัณฑ์จากคู่ค้ารวมทั้งสุ่มตรวจวัดปริมาณสารต้องห้าม 
(Substance of Concerns : SOCs) 11 ชนิดที่จัดเป็นสารอันตรายต่อสุขภาพและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต 
ในระบบนเิวศตามขอ้ก�าหนดของลกูค้าเชน่ ตะกัว่ (Pb)แคดเมยีม (Cd) ปรอท (Hg) โครเมีย่ม (Cr6+) แรใ่ยหิน (Asbestos) เปน็ตน้

3.3 วัตถุดิบปราศจากการปนเปื้ อนสารกัมมันตรังสี
บริษัทมีนโยบายการคัดเลือก จัดซ้ือและจัดหาวัตถุดิบ จากผู้ผลิตและผู้จัดจ�าหน่ายเหล็กที่ไม่มีการปนเปื้ อนสารกัมมันตรังสี 
เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ตลอดกระบวนการและผลติภณัฑข์องบรษัิทมคีวามปลอดภยัจากสารกมัมนัตรงัสอียา่งแทจ้รงิ ทัง้นี ้ดว้ยความมุง่หวงั 
ให้พนกังาน คูค่า้ ลกูคา้ ตลอดจนผูบ้รโิภค มคีวามมัน่ใจวา่ บรษัิทมคีวามหว่งใย ใสใ่จดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัตลอดหว่งโซ ่
ธุรกจิ

3.4 การป้องกันและการลดภาวะโลกร้อน
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้คู่ค้าด�าเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานเพ่ือลดภาวะโลกร้อน เช่น โครงการโรงงานปลอดโฟมลด ละ เลกิ 
ใชโ้ฟมเปน็บรรจภุณัฑ ์รวมถงึสง่เสรมิใหม้โีครงการอนรุกัษ์พลงังานในโรงงานของคูค่า้ เพ่ือชว่ยลด CO2 ทางออ้ม เปน็ตน้ 

4. นโยบายคู่ค้าด้านสิทธิมนุษยชน
Conflict Minerals Policy
บริษัทมีนโยบายจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากแหล่งท่ีน่าเชื่อถือ มีการส�ารวจคู่ค้าและผลักดันนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 
ให้กับคู่ค้าที่เกี่ยวข้องและประกาศเป็นนโยบายที่ชัดเจนต่อสาธารณะ โดยไม่ยอมรับวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่มาจากประเทศท่ีมี 
การละเมดิสทิธมินษุยชน หรอืมกีารคว�า่บาตรทางการคา้จากนานาชาต ิโดยเฉพาะแรธ่าต ุ4 ชนดิ ไดแ้ก ่ดบีกุ (Sn) แทนทาลมั (Ta) ทงัสเตน (W) 
และทองค�า (Au) ที่มาจากเหมืองแร่ในประเทศที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทวีปแอฟริกา
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การพัฒนาคู่ค้า

การมีคู่ค้าที่ดีจะท�าให้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการเจริญเติบโตของธุรกิจรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความช�านาญ 
และการเข้าถึงลูกค้าแต่ละประเภทสินค้าจะมีความแตกต่างกัน การเพ่ิมโอกาสให้คู่ค้าสามารถน�าเสนอสิ่งท่ีดีท่ีสุดให้กับลูกค้า 
จะส่งผลดีทั้งในด้านทันต่อเหตุการณ์ ทันเทคโนโลยี มีความโปร่งใสอีกทั้งยังช่วยเพ่ิมช่องทางการในการลดต้นทุนได้อีกด้วย

ในป ี2563 จากสถานการณ ์COVID-19 ทีส่ง่ผลกระทบต่อหลายธรุกิจ ท�าให้ขาดสภาพคลอ่งทางการเงนิ บรษัิทได้เลง็เห็นถึงความ
ส�าคญัทีจ่ะชว่ยเหลอืและบรรเทาปญัหาสภาพคลอ่งใหก้บัคูค่า้ จงึได้เขา้รว่มโครงการ F.T.I. Faster PAYMENT ของสภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย เพ่ือเร่งอัดฉีดสภาพคล่องให้กับคู่ค้า โดยมาตรการนี้จะท�าการพักช�าระหนี้ให้แก่คู่ค้าภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

แนวทางในการบริหารจัดการ

QCDEM
ควบคุมคุณภาพ

ในการออกแบบผลิต

และบร�การ

เทคโนโลยีในการออกแบบ
และการผลิตที่มีคุณภาพ

(Quality)

ความสามารถในการแข�งขัน
ด�านต�นทุนการผลิต VA/VE 

(Cost)

ความโปร�งใสและ
ความยุติธรรมต�อคู�ค�า   

(Morale)

ระบบการจัดส�ง
ที่มีประสิทธิภาพ
Just in Time

(Delivery)

ความรับผ�ดชอบต�อสังคม
และสิ�งแวดล�อม

(Environment)

กลยุทธ์การจัดการ
ซัพพลายเชนและเกณฑ์
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วางแผนและ 
บริหารจัดการคู่ค้า

พัฒนาและ 
ยกระดับคู่ค้า

ประเมินผลงานด้วย 
QCD

ปรับปรุงแก้ไข 
ในรายการที่บกพร่อง

วางแผนและบรหิารจดัการคูค่า้ 
ด้วย SBG : Supply 
Positioning Model โดย แบง่
กลุม่ Supplier ออกเป็น 
4 ประเภท
1. Bottleneck
2. Critical
3. Routine
4. Leverage

โดยท�าการจัดซือ้จดัจา้งและ
บรหิารความเสีย่งตามกลุม่สนิคา้ 
ทีว่างไวเ้พ่ือไมใ่หก้ระทบตอ่
ตน้ทนุการผลิตสินค้าและมี
วัตถุดิบเพียงพอตอ่ไลนก์าร
ผลติของบรษัิท

บริษัทมีแผนในการพัฒนา 
ยกระดับ และสื่อสารข้อมูล 
แก่คู่ค้าส�าคัญอย่างต่อเนื่อง
ทุกปีตามแนวทาง ดังนี้
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบ 

TPS / Lean Supply Chain
2. ให้ค�าแนะน�าในการปรับปรุง

กระบวนการท�างานให้มี
ความโปรง่ใส เพ่ือเป็นแนว
ร่วมการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน (CAC)

3. SBG’s Annual Supplier 
Meeting 

ทุกครั้งที่ท�าการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าเข้ามาสู่กระบวนการ
ผลิตทางบริษัทจะท�าการ
ประเมินคุณภาพของสินค้า 
ด้วยระบบ QCD : Quality,
Cost, Delivery
เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่สนิคา้นัน้มี
คณุภาพตามมาตรฐาน 
ดว้ยตน้ทนุทีต่�า่และจดัสง่
ภายในระยะเวลาทีก่�าหนด

ทางบรษัิทไดเ้ปดิชอ่งทางใหคู้ค้่า 
ไดช้ีแ้จงหรอืแสดงความคิด
เหน็ตอ่บรษัิทใน 2 กรณ ีคอื
1. สิ่งที่อยากให้บริษัทเข้าไป

ช่วยพัฒนาในส่วนที่ขาด 
ให้แก่คู่ค้า ซึ่งทางบรัษัทจะ
น�าเข้ามาสู่แผนพัฒนาและ
ยกระดับคู่ค้าประจ�าปีต่อไป

2. ข้อเสนอแนะจากคู่ค้า 
ถึงบริษัทให้แก้ไขปรับปรุง
ในส่วนที่บริษัท 
สร้างผลกระทบต่อคู่ค้าใน
ด้านต่าง ๆ

โดยมุง่หวงัใหเ้กดิความ
ยตุธิรรมและโปรง่ใส 
ตอ่คูค่า้สงูสดุ

รางวัลจากการประเมิน QCD คู�ค�า ประจำป� 2563

Outstanding Performance (Q,D):

6 บร�ษัท
Outstanding Cost (C):

6 บร�ษัท
Performance (Q,D):

32 บร�ษัท
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8.8 การจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มและการอนรุกัษ์พลงังาน
บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และเครื่องจักรการเกษตร ท่ีมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจ โดยให้ความส�าคัญกับ
การใช้ทรัพยากรและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2563 บริษัทได้ก�าหนดนโยบบายและเป้าหมาย ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็น
แนวทางปฏบิตัสิ�าหรบัพนกังาน ใหใ้ชท้รพัยากรอย่างเหมาะสม และรว่มกนัลดผลกระทบด้านสิง่แวดลอ้ม จากกระบวนการการผลติ
ตลอดจนผลกัดนัใหเ้กดิการพัฒนาตลอดทัง้หว่งโซค่ณุคา่เพ่ือการจดัการอยา่งยัง่ยนื มกีารบรหิารจดัการภายในเพ่ือใหส้อดคลอ้ง
กับกฎหมาย นโยบายของลกูคา้ โดยมกีารตรวจสอบดา้นสิง่แวดลอ้มเปน็ประจ�าตามมาตรฐานการรบัรอง ISO14001 หวัขอ้ส�าคญั
ในการจัดการ ได้แก่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดการทรัพยากรน�้า การจัดการของเสีย และการจัดการพลังงาน โดยม ี
ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม  
2560-2564

เป้าหมาย 
ภายในปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

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

ลดลง 10% 
1.95 ตัน CO2eq 
ต่อยอดการผลิต

ลดลง 1.39 %
2.14 ตัน CO2eq 
ต่อยอดการผลิต

ลดลง 4.72%
2.02 ตัน CO2eq 
ต่อยอดการผลิต

ลดลง 3.69%
2.15 ตัน CO2eq 
ต่อยอดการผลิต

2. ปริมาณการใช้น�า้ต่อยอดการผลิต* ลดลงจากปี 2557 
   (6.19 ลบ.ม. ต่อยอดการผลิต*)

ลดลง 10%
5.57 ลบ.ม. 

ต่อยอดการผลิต

ลดลง 9.72 % 
ต่อยอดการผลิต 

5.65 ลบ.ม.

ลดลง 13.57%
5.12 ลบ.ม. 

ต่อยอดการผลิต

ลดลง 18.06%
5.06 ลบ.ม. 

ต่อยอดการผลิต
3. ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่ส่งก�าจัดต่อยอดการผลิต* 

ลดลงจากปี 2558 (0.0288 ตัน ต่อยอดการผลิต*)
ลดลง 10%
(< 0.0259)

ลดลง 16.67%
(0.024)

ลดลง 24.17%
(0.0233)

ลดลง 32.01%
(0.0195)

4. โครงการด้านสิ่งแวดล้อมส�าเร็จตามแผนงาน 100% 100% 100% 100%

หมายเหตุ : (*) ยอดการผลิตหมายถึง หน่วยตันผลิตภัณฑ์ หรือ พันชิ้นผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยุ่กับความเหมาะสมของแต่ละบริษัท

บริษัทมีแนวคิดถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ การออกแบบ การขนส่ง การผลิต การส่งมอบและใช้
ผลติภณัฑ์ของลกูค้า ผูบ้รโิภค และการก�าจัดของเสยี ซึง่จะเห็นได้วา่การขนสง่ เขา้ไปมีบทบาทท้ังทางด้าน Inbound และ Outbound 
ดังนั้นในปี 2563 บริษัทได้มีการควบรวมก�าลังการผลิตด้านงานหล่อและงานกลึงจากจังหวัดสมุทรปราการไปยังจังหวัดระยอง 
เพ่ือให้เกิดการคล่องตัวในการผลิต ใกล้กับลูกค้า ท�าให้สามารถลดก๊าซเรือนกระจกที่ปลดปล่อยจากการลดระยะทางในการขนส่ง
ได้  โดยในปี 2564 จะด�าเนินการจัดท�าการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ได้ตัวเลข 
ก๊าซเรือนกระจกต่อไป

1.การอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อน
ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) 
เป็นความเสี่ยง และความท้าทายในการแก้ไขปัญหาของระดับโลก 
อนัมเีหตมุาจากโลกประสบปญัหาปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกในบรรยากาศ
ปรมิาณมากเกนิความสมดลุ สาเหตหุลกัมาจากกจิกรรมของมนษุย์ 
และส่งผลกระทบตามมามากมาย  ดงันัน้ทางบรษัิท มุง่มัน่ทีจ่ะท�าให้
สถานประกอบการเป็นสังคมคาร์บอนต�่า โดยมีนโยบายและแนว
ปฏบิตั ิและเปา้หมาย ในการจดัท�ามาตรการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืน
กระจกโดยมีเป้าหมายลดลงให้สอดคล้องเป้าหมายที่ประเทศไทย 
ได้เสนอการมีส่วนร่วมในข้อตกลงปารีส (COP21)  

โดยในปี 2563 จะเห็นได้ว่าบริษัทมีการด�าเนินโครงการเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ต่อเนื่องหลายโครงการ ได้แก่โครงการติดตั้งระบบ Solar Cell ที่โรงงาน SAT1 และ ICP2 ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง 1,443KW  
และยงัมแีผนงานทีจ่ะขยายพ้ืนทีใ่นการตดิตัง้ Solar Rooftop ไปยังโรงงาน SAT2 ในปี 2564 น้ี  โดยในปี 2563 บรษัิทสามารถลด
ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกตอ่ยอดการผลติลงได ้1238.82 TonsCo2eq  จากโครงการการอนรุกัษ์พลงังาน และ คดิเปน็การปลดปลอ่ย 
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อผลิตภัณฑ์ ดังมีรายละเอียดดังนี้

โดยมีเป�าหมายลดลง

10% ภายในป� 2564
เม่ือเทียบกับป� ฐาน 2560

GRI 102-10,GRI 103,302-3,305-5
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โครงการอนุรักษ์พลังงาน 2563 พลังงานที่ลดได้  
(kWh ต่อปี)

ตัน CO2
(เทียบเท่า)  
ที่ลดได้ต่อปี

1. ลด loss หมอ้แปลงดว้ยการควบคมุคา่ Power factor (SAT2) 78,819.84 39.05

2. ลดลมรั่วในไลน์ผลิต (SAT2) 44,382.24 21.99

3. ใช้ Timer ควบคุมการเปิด-ปิดไฟไฮเบย์ในไลน์การผลิต (SAT2) 15,760.80 7.81

4. ควบคุมเวลาปิดเปิดแอร์ห้อง MT (SAT2) 35,380.80 17.53

5. เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศพ้ืนที่ HR เป็น Inverter (SAT2) 15,350.40 7.60

6. ลดการท�างานช่วง Unload ของมอเตอร์ G02(FG5) (SAT2) 13,728.00 6.80

7. ปรับปรุงประสิทธิภาพ Air compressor and Main piping system (ICP1) 709,585.14 351.53

8. ปรับปรุงประสิทธิภาพ Air compressor และ ติดตั้ง Invertor (SBM3) 386,034.95 191.24

9. ติดตั้ง Sola Rooftop โรงงาน (ICP2) 714,307.86 353.21

10. โครงการอนุรักษ์พลังงาน ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 – 2563 (Solar Rooftop, Air Compressor) 488,629.00 242.06

รวม 2,500,654.03 1,238.82

2.การบริหารจัดการทรัพยากรน�า้อย่างยั่งยืน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก เป็นผลท�าให้ให้เกิดความเสี่ยงฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ท�าให้ปริมาณน�้าเริ่มขาดแคลน 
ในขณะที่ความต้องการใช้น�้าทั้งภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ยังคงมีต่อเนื่อง บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ให้ความส�าคัญใน
การใช้ทรัพยากรน�า้อย่างคุ้มค่า โดยการ ออกนโยบาย และแนวปฏิบัติอย่างจริงจัง ในการตั้งเป้าหมายให้เกิดการใช้น�า้อย่างคุ้มค่า 
ด้วยการจัดท�าโครงการลดการใช้น�้าในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประเมินความเสี่ยง และจัดท�ามาตรการฉุกเฉิน 
จากประเด็นปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ชลบุรีและระยอง โดยโครงการส�าคัญที่ด�าเนินการมีดังนี้
•	 ควบคุมและลดการใช้น�า้ในกระบวนการผลิต เพ่ือให้ปริมาณการใช้น�า้อยู่ในโควต้าที่ได้รับ  
•	 ส�ารวจจุดรั่วไหลของน�า้ภายในบริษัท และท�าการแก้ไขท�าให้สามารถช่วยลดการสูญเสียของน�า้ลงได้ 1%
•	 ติดตั้งระบบท่อน�า้ Brine ในส่วนห้องน�า้ น�าน�า้มาใช้ท�าความสะอาดพ้ืน รดน�า้ต้นไม้
•	 รณรงค์สื่อสาร การใช้น�า้อย่างประหยัด และติดป้ายย�า้เตือนจุดที่มีการใช้น�า้ให้กับพนักงาน ในการใช้ทรัพยากรน�า้อย่างคุ้มค่า

ตดิตัง้ Solar Rooftop ขนาด 1,443KW ณ โรงงาน (ICP2) ปรับปรุงประสทิธภิาพ Air compressor and Main piping system (ICP1)

GRI 302-4,103,305-5,306-5
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3. การจัดการของเสีย
บรษัิทในกลุม่สมบรูณม์ุง่มัน่ในการบรหิารจดัการของเสยีโดยใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่มากทีส่ดุ โดยมเีปา้หมายทีใ่นการลดของเสยี
จากการผลิต โดยใช้หลักการ 3R คือ การลดปริมาณของเสียโดยการลดการใช้ (Reduce) การน�าของเสียกลับมาใช้ซ�า้ (Reuse) 
และการน�าของเสียกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มาเป็นกรอบด�าเนินการผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้

3.1 ความมุ่งมั่นแและความส�าเร็จในการจัดการของเสีย
ในป ี2563 บริษัทในกลุม่สมบูรณไ์ดเ้ขา้รว่มกจิกรรมกบัหนว่ยงานภายนอกเพ่ือสง่เสรมิและสรา้งความมสีว่นรว่มในการจดัการของเสยี 
อย่างเป็นระบบ โดยได้รับรางวัลดังนี้
•	 โครงการการจัดการกากอุตสาหกรรมและมูลฝอยในโรงงานส�าหรับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรม

อมตะซิตี้ระยอง ประจ�าปี 2563 Platinum Level (ICP1, ICP2, SBM3, SFT)
•	ส�ารวจโรงงานเพ่ือยกระดบัการเปน็เมอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศ ระดบั Eco-Excellence ประจ�าป ี2563 (ส�าหรบันคิมอตุสาหกรรม

อมตะซิตี้ ระยอง) (ICP1, ICP2, SBM3)

โครงการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs  ที่ส�าคัญ
ค่าใช้จ่ายที่ลดได้ (บาทต่อปี)

เปลี่ยนแปลง 2563 2562

1. Reuse น�า้ Brine จากระบบผลิตน�า้ RO กลับมาใชล้้างท�าความสะอาดพ้ืน และใชใ้นโถสขุภณัฑ์
ห้องน�า้ (ICP1)  

เพ่ิมขึ้น 
36.81%

166,131 121,430

2. น�าเศษเหล็ก และเศษขี้กลึง กลับมาหลอมเป็นวัตถุดิบ (Internal Recycle) (SBM3) เพ่ิมขึ้น 
62.76%

4,433,770 2,724,034

3. น�า Coolant ที่ใช้แล้ว น�ากลับมาใช้ซ�า้ที่กระบวนการอื่นๆ (Internal Reuse) (SBM3) เพ่ิมขึ้น 
39.47%

435,326 312,125

4. ลดปริมาณการส่งก�าจัดวัสดุปนเปื้ อนแบบฝงักลบ ไปเป็นแบบใช้เป็นเชื้อเพลิงผสม RDF   
   (Zero Waste to Landfill) (SBM3, ICP1, SAT1) 

เพ่ิมขึ้น 
2.08%

103,357 101,250

รวม   5,138,584 3,258,839

GRI 103
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4. การจัดการสภาพแวดล้อมของโรงงาน
บริษัทส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี และ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในโรงงาน เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศ
ให้มีความร่มรื่น พนักงานได้มีมุมพักผ่อนที่เพียงพอ ซึ่งจะส่งผลท�าให้พนักงานท�างานได้อย่างมีความสุข 
โดยเฉพาะในชว่งสถานะการณข์องไวรสัโคโรนา สง่ผลใหห้ลายธรุกจิลว้นได้รบัผลกระทบ เชน่เดียวกนักบับรษัิทในกลุม่สมบูรณ์ บางไลน์การผลติ 
ตอ้งหยดุชะงกั ผู้บรหิารจ�าเปน็ตอ้งปรบัแผนการบรหิารงาน บรหิารพนกังาน ซึง่เปน็โอกาสทีดี่ในการให้พนกังานเขา้รว่มและมสีว่น
ร่วมในโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ดังต่อไปนี้
1. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงงานเพ่ือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

•	 การปรบัปรงุพ้ืนทีใ่นสว่นเตาหลอม ICP1, ICP2: น�าวสัดุมากัน้พ้ืนทีไ่มใ่ห้ควนัฟุง้กระจายไปยงัพ้ืนทีก่ารท�างานสว่นอืน่ พรอ้มทัง้
ปรบัปรงุระบบดดูควนั และฝุน่ เพ่ือใหส้ามารถดดูกลบั น�าไปก�าจดัและลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้

•	 การปรบัปรงุพ้ืนทีใ่นสว่นเทน�า้เหลก็ ICP1: น�าวสัดุมากัน้พ้ืนทีไ่มใ่ห้ควนัฟุง้กระจายไปยงัพ้ืนทีก่ารท�างานสว่นอืน่ ลดผลกระทบ 
ดา้นสิง่แวดลอ้ม

•	 การปรบัปรงุระบบน�า้เสยีโดยใชร้ะบบบ�าบดัแบบบงึประดษิฐ ์เนน้อาศัยกระบวนการทางธรรมชาตผิสมผสานกบัการปลกูพืชซึง่
มลีกัษณะคลา้ยกบัพ้ืนทีชุ่ม่น�า้ เป็นตวับ�าบดัน�า้เสีย ซึง่เปน็ระบบทีม่ปีระสทิธภิาพคอ่นขา้งสงูในการบ�าบัดสารอนิทรยีไ์นโตรเจน 
ฟอสฟอรสั ของแขง็แขวนลอย โลหะหนกั และมคีา่ใชจ้า่ยต�า่ (SBM3)

•	 สร้างความมสีว่นรว่มของพนกังาน และลดผลกระทบด้านสิง่แวดลอ้ม โดยการน�าทรายด�าท่ีเหลอืท้ิงจากกระบวนการผลติมาใช้
ประโยชนด์ว้ยการน�าเป็นส่วนผสมในการท�าอฐิบลอ็ค เพ่ือน�ามาปพ้ืูนทางเท้าด้านหน้าโรงงาน ผลลพัธส์ามารถลดคา่ใชจ้า่ยในการ
สง่ก�าจดักากอตุสาหกรรม และคา่ใชจ้า่ยในการซือ้อฐิบลอ็ค (ICP1, ICP2)
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2. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่พักผ่อนของพนักงาน
•	 เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานให้ดีขึ้น (ICP1, ICP2, SBM3)
•	 เพ่ิมพ้ืนที่ในการพักผ่อนส�าหรับพนักงาน (ICP1, ICP2, SBM)  
•	 พนักงานร่วมกันสร้างโรงเรือนในการเพาะช�าต้นกล้าไม้ เพ่ือน�ามาใช้ประโยชน์ในโรงงาน (ICP2)

การเฝา้ระวังตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บรษัิทไดม้กีารด�าเนนิการรายงานผลการปฏบิตัติามมาตราการปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตราการติดตามตรวจ
สอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามรอบเวลาที่ก�าหนด 2 ครั้ง/ปี ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามกฎหมายก�าหนด นอกจากนี้บริษัทจัดให้มีการตรวจตราพ้ืนที่ภายในโรงงาน รวมถึงการเยี่ยมชุมชนโดยรอบโรงงาน
ร่วมกับหน่วยงานราชการ/ผู้น�าชุมชนเพ่ือส�าารวจความคิดเห็นและรับฟงัข้อเสนอแนะเพ่ือน�ากลับมาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

GRI 103
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8.9 นวัตกรรมในกระบวนการธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน
บริษัทไดส่้งเสริมและสนบัสนนุดา้นการคดิคน้และพัฒนาผลติภณัฑ ์ผา่นแผนกการวจิยัและพัฒนา (Research and Development 
Department) ทีม่คีวามเชีย่วชาญในการออกแบบ ทดสอบ และพัฒนาวตัถดุบิและผลติภณัฑ ์น�าสูน่วตักรรมดา้นผลติภณัฑเ์พ่ือสรา้งคุณค่า 
แกผู่ม้สีว่นไดเ้สยีอยา่งรอบดา้นและตอบสนองทศิทางการเปลีย่นแปลงในอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลการเกษตร 

แนวทางการบริหารจัดการ
บรษัิทไดก้�าหนดใหม้หีนว่ยงานทีท่�าหนา้ทีว่จิยัและพัฒนา ส�าหรบักลุม่ธรุกจิหลกัของบรษัิทซึง่ท�าหนา้ทีว่เิคราะหโ์อกาสสรา้งมลูคา่เพ่ิมของธรุกิจ 
เพ่ือก�าหนดเป็นโครงการ แผนงาน และขออนุมัติงบประมาณตามกระบวนการจัดท�าแผนกลยุทธ์ทุกปี

สายงานวิจัยและพัฒนา

  ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ   ฝ่ายทดสอบและประเมินผลิตภัณฑ ์

ทั้งนี้บริษัทมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใน 2 ระดับ คือ การพัฒนานวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ และ นวัตกรรมในกระบวนการทางธุรกิจ 
มุ่งเนน้การสรา้งนวตักรรมในผลติภณัฑผ์า่นความรว่มมอืพันธมติรทางธรุกจิ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง่ลกูคา้ คูค่า้ ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น 

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ตลอดช่วงอายุผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์เพลาหลัง (Axle shaft) และเบรคดิสก์ (Brake Disc) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
หลักของบริษัทเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการลูกค้า อีกทั้งยังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในกระบวนการผลิตและการใช้งาน
นอกจากการพัฒนาผลติภณัฑป์จัจบุนัของบรษัิท บรษัิทยงัไดศึ้กษาการพัฒนาผลติภณัฑใ์หมเ่พ่ือโอกาสในการตอ่ยอดในธรุกจิทีม่ี
มลูคา่เพ่ิมสงู โดยในป ี2563 บรษัิทไดว้จัิยและศึกษาการพัฒนาหุ่นยนต์เพ่ือใชใ้นฟารม์ เพ่ือตอบสนองต่อการเพ่ิมประสทิธภิาพและ
ความแมน่ย�าในการท�าการเกษตรอนาคต ซึง่บรษัิทคาดหมายการวจิยัพัฒนาจะสามารถน�าสูก่ารใชจ้รงิและขายไดภ้ายใน 3 ปขีา้งหนา้

นอกจากนี้บริษัทมีแนวทางการด�าเนินงาน และ กระบวนการส่งเสริมนวัตกรรมในการบวนการทางธุรกิจในทุกระดับขององค์กร 
ซึ่งช่วยให้องค์กรเกิดการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ และ สร้างคุณค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาต้นทุน การลด
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยค�านึงถึงประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างรอบด้าน 
ในปี 2563 บริษัทได้มุ่งเน้นการศึกษาการใช้เทคโนโลยี Vision Inspection เพ่ือน�ามาใช้ในกระบวนการผลิตและตรวจสอบของ
องค์กร ซึ่งบริษัทคาดหมายให้การพัฒนาดังกล่าวน�าสู่การยกระดับความสามารถในการตรวจสอบและลดความเสี่ยงในภาคการ
ผลิตขององค์กรในระยะยาว

ผลการด�าเนินโครงการด้านนวัตกรรมในปี 2563 
ล�าดับที่ ชือ่โครงการ วัตถปุระสงค์ คุณค่า/ประโยชน/์ผลกระทบเชิงบวก

1 Lightweight axle shaft
พ.ศ.2561-2563

•	 เพ่ือลดน�า้หนกัผลติภณัฑต์ามความตอ้งการ
ของลกูคา้

•	 เพ่ิมสมรรถนะการขบัขีแ่ละลดการบรโิภค
พลงังาน

•	 ตอบสนองความตอ้งการ
•	 ทัง้ดา้นคณุภาพและราคา
•	 ชว่ยใหร้ถมนี�า้หนกัเบา และ
•	 ประหยดัพลงังาน ลดการปลอ่ยมลภาวะ

2 พัฒนา Brake Disc
เพ่ือลดมลภาวะทางเสยีง
พ.ศ.2562-ปัจจุบัน

•	 เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะชิน้สว่นในดา้นการสัน่สะ 
เทอืนและเสยีง

•	 เพ่ิมเพ่ิมความแมน่ย�าในกระบวนการผลิต

•	 ตอบสนองความตอ้งการ
•	 OEM และผูบ้รโิภคในดา้นเสยีงรบกวน
•	 เพ่ิมขดีความสามารถในการผลติ

3 Farming Robotic
พ.ศ.2563-ปัจจุบัน

•	 เพ่ือพัฒนาความรูใ้นการพัฒนาและ 
น�า Robot มาใชใ้นภาคการเกษตร 
ในประเทศไทย

•	 เพ่ือพัฒนาโอกาสทางธรุกจิใหมใ่หก้บัองคก์ร

•	 ตอบสนองใหเ้กษตรกรสามารถเพ่ิม
ประสทิธภิาพในการท�าการเกษตร

•	 เพ่ิมโอกาสในการตอ่ยอดธรุกจิเดมิ 
ไปสูธ่รุกจิใหมท่ีม่ผีลตอบแทนและความยัง่ยนืสงู

4 Vision Inspection
พ.ศ.2563-ปัจจุบัน

•	 เพ่ือตอบสนองความตอ้งการในดา้นการผลติ
และตรวจสอบทีแ่มน่ย�า

•	 เพ่ือพัฒนาการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมใน
กระบวนการผลติและตรวจสอบขององคก์ร

•	 ลดความเสีย่งในความผดิพลาดในการตรวจ
สอบผลติภณัฑ์

•	 พัฒนาตน้ทนุ และประสทิธภิาพการผลติและ
ตรวจสอบ
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ตัวอย่างการด�าเนินโครงการด้านนวัตกรรมองค์กร
นวตักรรมและเทคโนโลยี เปา้หมาย กลยทุธ์ ผลการด�าเนินงาน

เน่ืองจากในปจัจุบัน OEM ใหค้วามส�าคญั 
ในการควบคุมคุณภาพของรถยนต์ 
เพ่ือปอ้งกนัการรอ้งเรยีนจากลกูคา้ 
หน่ึงในปัญหาท่ีพบคอืปญัหาเบรกแลว้
เกดิเสยีง การสัน่สะเทอืน และความรูส้กึ
ทีไ่ม่พึงประสงค์ (Noise Vibration and 
Harshness) NVH ซึง่ท�าให้บรษัิท OEM 
ก�าหนดใหผู้ผ้ลิตจานเบรกและดรมัเบรก
ตอ้งควบคุมค่าความถีธ่รรมชาตขิองชิน้งาน 
(Natural frequency) ซึง่เปน็สมบตัติวัหนึง่ 
ท่ีสง่ผลต่อการเกดิปญัหา NVH ท�าให้บรษัิท 
SBM ซ่ึงเปน็ผูผ้ลิตชิน้สว่นจานเบรกและ
ดรมัเบรก จึงมุ่งมัน่วจิยัและพัฒนาวธิกีาร 
ในการควบคุมกระบวนการผลติ และ 
วิธกีารตรวจสอบ เพ่ือใหส้ามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกคา้

สามารถพัฒนาองค์ความ
รูใ้นการผลิตใหส้ามารถ
ควบคมุคา่ความผันผวน
ของความถ่ีธรรมชาตขิอง
จานเบรกและดรมัเบรก 
ทีผ่ลติใหอ้ยูใ่น Spec. 
ที่ลูกค้าก�าหนด 
ตลอดจนพัฒนาการ
ตรวจวัดชิน้งานให้
สามารถวดัชิน้งานไดท้กุ
ตวั เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าจะไม่
สง่งานทีม่คีา่ความถีไ่มไ่ด้
ตาม Spec. ถงึมอืลกูค้า

1) สนบัสนนุงบประมาณ
ในการทดลอง วิจยัและ
พัฒนา

2) สง่เสริมให้ผู้เช่ียวชาญ
ในกระบวนการผลติ 
และทมีวิจยัพัฒนา ร่วม
ท�าการคดิค้นวิธกีาร 
หรือน�าเทคโนโลยีทีม่อียู่
ในปจัจบุนัมาตอ่ยอด

3) สร้างระบบนเิวศที่
เอือ้ตอ่การพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี

1) สามารถผลติจานเบรกที่
สามารถควบคมุความผนัผวน 
ของค่าความถีธ่รรมชาติ 
อยูใ่นเกณฑ์ทีล่กูค้าก�าหนด 
และตน้ทนุอยูใ่นเกณฑ์ที่
แข่งขันได้

2) สามารถพัฒนาวิธกีารในการ  
ตรวจวัดค่าความถีธ่รรมชาติ 
ของชิน้งานทกุตวัแบบอตัโนมตั ิ
และมัน่ใจวา่จะไมม่กีารสง่ 
ชิน้ NG ถงึมอืลกูค้า

กิจกรรมการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในองค์กร Quality Control Circle (QCC) 
บรษัิทไดด้�าเนนิโครงการ Quality Control Circle (QCC) มาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนากระบวนการผลติท่ีสะอาดและมีประสิทธภิาพ 
โดยใหพ้นักงานมีส่วนรว่มการพัฒนาและปรบัปรงุใหม้คุีณภาพและเพ่ิมประสทิธภิาพสูผู่ม้สีว่นไดเ้สยีของบรษัิท ซึง่ใชว้ธิกีารระดมสมอง 
และสง่เสรมิใหม้กีระบวนการแกไ้ขปัญหาอย่างเปน็ระบบ ลดการสญูเสยีดา้นงบประมาณและเวลาจากการท�างาน ซึง่ความคาดหวงัสงูสดุ 
ของกิจกรรมน้ีคือ การท�าให้สินค้าและบริการมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีความน่าเชื่อถือ สร้างความพึงพอใจและความปลอดภัย 
แกล่กูคา้และผูบ้รโิภค ซึง่จากการทีพ่นกังานเขา้รว่มในป ี2563 สรปุรวม 131 เรือ่ง ซึง่สามารถลดคา่ใชจ้า่ยจากการพัฒนากระบวนการ
ได้จ�านวน 1.9 ล้านบาท
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8.10 การด�าเนินการด้านภาษี
บริษัทมุ่งมั่นทีจะก้าวไกลอย่างมีคุณค่า ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเสียทั้งหมด ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการด้านภาษี
มาโดยตลอด เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคม โดยยึดหลักความถูกต้องและตรวจสอบได้ ตามนโยบายด้านภาษี โดยในปี 2563  
บริษัทมีรายได้รวม 6,026.795 ล้านบาท และได้จ่ายภาษีให้รัฐบาลเป็นจ�านวนเงิน 40.236 ล้านบาท

1. ด�าเนินการให้มีการปฏิบัติการด้านกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วนรวมถึงการใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ผู้ถือหุ้นและหน่วยงานของรัฐ

2. ด�าเนินการน�าส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด รวมถึงการบริหารจัดการช�าระภาษีอากรและ/หรือขอคืนภาษี
อากร (ถ้ามี) เพ่ือให้เกิดสภาพคล่องสูงสุดแก่บริษัท

3. ท�าการศึกษาและพิจารณาผลกระทบทางภาษีอย่างสม�า่เสมอเมื่อมีกฎหมายหรือนโยบายทางภาษีอากรใหม่ ๆ ประกาศออกมา 
รวมถึงกรณีที่บริษัทมีการท�าธุรกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

4. บริหารจัดการด้านการวางแผนภาษีอากรโดยมีการศึกษากฎหมายรวมถึงข้อบังคับต่าง ๆ เพ่ือพิจารณาผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้น รวมถึงมีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางภาษีอากร เพ่ือให้การน�าไปปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขตามที่กฎหมายก�าหนด โดยไม่เป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมาย

5. จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านภาษีและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐทางด้านภาษี เพ่ือให้การด�าเนินการของบริษัท 
เป็นไปอย่างถูกต้อง รวมถึงการให้ข้อมูลการด�าเนินงานของบริษัทตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เมื่อได้รับการร้องขอหรือเรียก
ตรวจจากหน่วยงานของรัฐ

6. ท�าการเปิดเผยข้อมูลการจ่ายภาษีรายปีของบริษัทสู่สาธารณชน เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในการจ่ายถูกต้อง 
ครบถ้วน โปร่งใส ตลอดจนมีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7. ให้ความรู้ทางภาษีแก่บุคลากรในองค์กรเพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)   รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2563 065
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9.1 กลยุทธ์ชุมชนสมบูรณ์
“สร้างโอกาส เพ่ือสังคมที่เข้มแข็ง”

บริษัทมีความมุ่งมั่น “สร้างโอกาส เพ่ือสังคมที่เข้มแข็ง” เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน และสังคม ทั้งนี้บริษัทได้ก�าหนดกลยุทธ์การลงทุนเพ่ือสังคมและชุมชน ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ 
งบประมาณขององค์กร และความต้องการของชุมชน โดยมีแนวนโยบายส�าคัญสนับสนุนให้พนักงานเป็นคนดีและเก็บชั่วโมงความ
ดีร่วมกันทั่วทั้งองค์กร เพ่ือให้พนักงานทุกคนมีจิตอาสาในการสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะ นอกจากนี้บริษัทมีชมรมสมบูรณ์กรุ๊ป
อาสาและโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเพ่ือการพัฒนาชุมชน สังคม นอกจากการส่งเสริมการท�าความดีในพนักงานทุกคนของ
องค์กร บรษัิทมุง่เนน้การสรา้งเครอืขา่ยสถาบนัการศึกษาเพ่ือใหเ้กดิประโยชนก์ารด�าเนินงานขององคก์รและเปน็ประโยชนต์อ่หนว่ย
งานศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่การพัฒนามาตรฐานวชิาชพีในทักษะและความสามารถเฉพาะในอตุสาหกรรมยานยนต์ และการพัฒนา
นักศึกษาเพ่ือเข้าสู่การท�างานในอุตสาหกรรมยานยนต์รองรับความต้องการบุคลากรและทักษะที่ส�าคัญ และสนับสนุนการพัฒนาสู่
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ในการสร้างการศึกษาที่เท่าเทียมและการพัฒนานวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมไทย

แนวทางการบริหารจัดการ
บรษัิทมคีวามตัง้ใจทีจ่ะสรา้งคณุคา่ทางสงัคมอยา่งยัง่ยนื จงึไดป้รบัปรงุแนวทางการด�าเนินงานอยา่งสม�า่เสมอตามความเหมาะสม 
ในป ี2563 บรษัิทก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงานใหเ้ขา้กบัภาวะวกิฤต COVID-19 ดว้ยการเนน้ย�า้มาตรการดา้นสขุอนามยัและความ
ปลอดภัยของบริษัท เพ่ือช่วยป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 และรณรงค์ในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง 
บริษัทยังคงเน้นประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนชุมชนในประเด็นต่าง ๆ ตามความต้องการของชุมชน และ
ยังมีการสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างความร่วมมือกับภาคการศึกษาและสถาบันต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความ
ร่วมมือในการพัฒนาเยาวชน ทั้งทางด้านทุนการศึกษา ทักษะการเรียนรู้ รวมถึงการเป็นโรงเรียนในโรงงาน เพ่ือร่วมสร้างความ
ยั่งยืนร่วมกันต่อไป
นอกจากน้ัน บรษัิทได ้มกีารวางแผนกลยทุธแ์ละตดิตามดา้นสงัคมชมุชน ผา่นแผนแมบ่ทชมุชนสมบรูณ ์โดยมกีระบวนการทบทวน
ผ่านคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน ถึงแนวทางการจัดการโครงการต่าง ๆ
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หมายเหตุ : ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ท�าให้บริษัทต้องปรับการบริหารงานในทุกด้าน ให้เกิดความต่อเนื่อง จึงท�าให้การจัดสรรค์งบประมาณในการพัฒนาชุมชนลดลงจากปีที่ผ่านมา 
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9.2 การพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน
บริษัทได้น�าระบบมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วม 
กับชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยผ่านการรับรองมาตรฐานด้วยการได้รับรางวัลและเกียรติบัตรเป็นประจ�าทุกปี ส�าหรับในปี 
2563 บริษัทได้น�าโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน 3 โรงงานโดยจัดเขตพ้ืนท่ีชุมชนรอบเขตประกอบการฯ เพ่ือชี้แจงขั้นตอน
การด�าเนินงาน จัดสานเสวนาท�าโครงการให้ตรงต่อความต้องการของแต่ละชุมชน ท�าให้ปัญหาของชุมชนได้รับการแก้ไขตรงตาม
ความต้องการ มีมาตรฐานและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดการยอมรับ ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจจากชุมชน สามารถตอบปัญหาใน
การอยู่ร่วมกันระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนได้อย่างชัดเจน

ปี 2563 บริษัทได้ด�าเนินกิจกรรมสานเสวนากับอบต.ต�าบลบางโฉลง และผู้น�าชุมชน เพ่ือสอบถามปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนอย่างแท้จริง เพ่ือน�ามาปรับปรุงแนวทางการด�าเนินงาน ให้บริษัทและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
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9.3 การสร้างโอกาสเพ่ือการศึกษา
บรษัิทใหค้วามส�าคญัในการสรา้งโอกาสดา้นการศึกษา ดว้ยความมุง่มัน่ทีจ่ะพัฒนาคนใหเ้ปน็คนดแีละคนเกง่ และเปน็พลเมอืงทีด่ขีองสงัคม 
เปน็โรงเรยีนในโรงงาน จงึไดร้ว่มกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน เพ่ือสง่เสรมิให้เยาวชนซึง่เปน็ก�าลงัส�าคญัในการพัฒนา 
ประเทศไดม้โีอกาสดา้นการศึกษา โดยเฉพาะระดบัอาชวีศึกษาทีเ่ปน็เสาหลกัในการผลติบคุลากรสูภ่าคอตุสาหกรรมใหเ้ตบิโตอยา่งเขม้แขง็ 
ได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทได้มีการด�าเนินโครงการเพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างยั่งยืน ดังนี้

โครงการสหกิจศึกษา
บริษัทมุ่งมั่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายใต้แนวคิด “โรงเรียนในโรงงาน” เพ่ือสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคม 
จงึไดเ้ปดิกวา้งใหท้ัง้ภายในและภายนอกเขา้มาศึกษา เรยีนรูป้ระสบการณ์จรงิในโรงงาน ดังน้ัน โครงการสหกจิศึกษากจิ จงึได้กอ่ตัง้ขึน้ 
ในป ีพ.ศ. 2544 และด�าเนนิโครงการเรือ่ยมาจนถงึปัจจบัุนรวมท้ังหมด 20 รุน่ ท้ังน้ี โครงการน้ีมุ่งเน้นการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์
ท�างานจริง (Work-based learning) ซึง่ตอ้งใชค้วามรูทั้กษะท่ีตรงตามสาขาวชิาของนักศึกษา เพ่ือสรา้งคณุคา่แก่ตัวเอง องค์กร 
และน�าเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างการศึกษากับพ่ีเลี้ยงหรือเพ่ือนนักศึกษาด้วยกัน

ผลการด�าเนินการ :
ในปี 2563 มนีกัศึกษาเขา้รบัการฝกึงานในบรษัิทภายใตโ้ครงการสหกจิศึกษาทัง้สิน้จ�านวน 11 คน โดยมีนกัศึกษาจาก 4 สถาบนั ไดแ้ก่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีรุนาร ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ีมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนัุนทา

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านชิ้นส่วนยานยนต์
จากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานของ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน 
ได้ริเริ่มโครงการ “พัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา” โดยเป็นความร่วมมือของ 4 สถาบัน คือ ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กรมพัฒนาฝมีอืแรงงาน สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย และสมาคมผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนตไ์ทย เพ่ือรว่มกนัจดัการศึกษารปูแบบทวิภาคี 
ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนให้บรรลุตามมาตรฐานของการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นในระดับ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมทั้งการพัฒนาครูและบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน โดยน�าความรู้ในภาคทฤษฎีอันเป็นสากลมาพัฒนาผู้เรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติ 
และมสีมรรถนะในลกัษณะทีเ่ปน็ผูป้ฏบัิตงิานจรงิได ้หรอืประกอบอาชพีอสิระได้ โดยหลกัสตูรการฝกึอบรมจะใชอ้งคค์วามรูท้ีเ่ปน็มาตรฐาน 
ในหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับต้นของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (Super Blue Collar) เข้าผนวกกับทักษะภาคปฏิบัติ 
ทัง้น้ีเพ่ือใหเ้กิดการขบัเคลือ่นการผลติก�าลงัคนอาชวีศึกษาดว้ยการจดัการเรยีนการสอนอาชวีศึกษาระบบทวภิาค ีสามารถน�าเอาองคค์วามรู ้
ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ และแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม ผลการด�าเนินงานในการมีส่วนในการส่ง
วทิยากรไปรว่มจดัการเรยีนการสอนในการด�าเนินโครงการตอลดระยะเวลา 4 ป ีและรบันกัศึกษาเขา้ฝกึปฏบิตังิานในรปูแบบทวภิาคี 
ระยะ 1 ปีการศึกษา และรับเข้าปฏิบัติงานภายหลังส�าเร็จการศึกษา

ผลการด�าเนินการ:
ในปี 2563 มีนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานในบริษัท ภายใต้อ.กรอ.อศ.ทั้งสิ้นจ�านวน 8 คน โดยมีนักศึกษาจาก 3 สถาบัน ได้แก่ 
วิทยาลัยขาณุวรลักษณ์บุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคตราด

โครงการทุนการศึกษาเพ่ือลูกพ่อ 
เป็นโครงการที่ส่งเสริมทุนสนับสนุนเพ่ือการศึกษาให้กับพนักงาน บุตรพนักงาน และเด็กนักเรียนในชุมชน ในปี 2563 บริษัท 
ได้มอบทุนการศึกษา จ�านวน 143 ทุน เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 746,000 บาท เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา โดยบริษัท 
ได้ด�าเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 22

โครงการโรงเรียนในโรงงาน (แหล่งการเรียนรู้ในโรงงานส�าหรับเยาวชน)
เพ่ือสรา้งโอกาสใหก้บัเยาวชนไดเ้รยีนรูเ้ชงิทฤษฎแีละภาคปฏบิติั สามารถพัฒนาทกัษะและประสบการณไ์ด้มากขึน้กอ่นจบการศึกษา
และไปสู่สังคม บริษัทจึงได้ด�าเนินโครงการความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยในปี 2563 มีค่าใช้จ่าย 
ในการจัดจ้างนักศึกษาฝกึงานจ�านวน 4.7 แสนบาท และมีเยาวชนเข้ามาเรียนรู้ ดูงาน และฝกึปฏิบัติ จ�านวน 22 คน 
1. โครงการสหกิจศึกษา จ�านวน 11 คน
2. โครงการ กรอ.อศ. ยานยนต์และชิ้นส่วน จ�านวน 8 คน
3. โครงการนักศึกษาฝกึงานทั่วไป จ�านวน 3 คน
และบริษัทได้สร้างโอกาสทางการศึกษาเป็นเงินจ�านวนทั้งส้ิน 1.2 ล้านบาท
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9.4 การบ�าเพ็ญประโยชน์
เพ่ือสังคมของโรงงาน
บรษัิทพรอ้มทีจ่ะสนบัสนนุและสรา้งการมสีว่นรว่มกบัทกุภาคสว่น
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้
ดีขึ้น ผ่านนโยบายและกิจกรรมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพ่ือ
แก้ไขปัญหาและสร้างโอกาสให้ชุมชนและสังคม และยกระดับ 
ความสามารถของชมุชนเพ่ือใหส้ามารถกา้วหนา้ไปพรอ้มกบัธรุกจิ 
และพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ในปี 2563 บริษัทได้ด�าเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
อยา่งตอ่เนือ่ง ดว้ยตระหนกัวา่เปน็หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ทีจ่ะตอ้งพึงมี 
ต่อชุมชนซึ่ ง เป็นผู้ ที่ มีส่ วนได้ เสียที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษัท 
ในการด�าเนนิธุรกจิ โดยการใหก้ารสนบัสนนุงบประมาณส�าหรบั 
การด�าเนนิโครงการและกจิกรรมตา่งๆ อยา่งตอ่เนือ่งเปน็ประจ�าทกุปี 
และเพ่ือเป็นการสร้างจิตส�านึกและการมีส่วนร่วมจากพนักงาน 
บรษัิทยังส่งเสรมิใหพ้นกังานไดม้โีอกาสรว่มก�าหนดรปูแบบการ
ท�ากิจกรรม CSR เพ่ือสร้างให้เกิดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของ
โครงการ และร่วมผลักดันให้โครงการและกิจกรรมเพ่ือสังคม
ต่างๆ ประสบผลส�าเร็จ ด้วยการร่วมแรงร่วมใจจากพนักงาน
ทกุระดบั ในป ี2563 พนกังานไดท้�าความดเีพ่ือสงัคมเปน็จ�านวน 
15,651.15 ชั่วโมง

9.5 โครงการสมบูรณ์ 
สรา้งสรรคป์นัสขุ
จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดไวรสั COVID-19 ได้สง่ผลกระทบ 
ไปทั่วโลก บริษัทให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือป้องกันการ
ระบาดใหก้บัชมุชน ซึง่ถอืเปน็สว่นหนึง่ในการสนบัสนนุทมีบคุลากร
ทางการแพทย์ในการต่อสู้กับวิกฤตการณ์ดังกล่าว ด้วยการ
บรจิาคเครือ่งมอืและอปุกรณท์างการแพทย ์และหนา้กากผา้ ใหก้บั 
โรงพยาบาล โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพชมุชน และหน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้ง 
ในพ้ืนทีส่มทุรปราการและระยอง ซึง่เปน็ทีต้ั่งโรงงานของบรษัิท มลูคา่ 
104,154.56 จ�านวน 6 หน่วยงาน ดงันี้

1. โรงพยาบาลบางพลี
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบางโฉลง
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลห้วยปราบ
4. อบต.บางโฉลง
5. อบต.มาบยางพร
6. อบต.ตาสิทธิ์
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สรุปผลการด�าเนินงาน
10.1 ฅนสมบูรณ์
10.2 ธุรกิจสมบูรณ์
10.3 ชุมชนสมบูรณ์



ฅนสมบูรณ์
การสรา้งคนดตีามแนวทางฅนสมบรูณ์ 2563 2562 2561 หมายเหตุ

การมีสว่นรว่มในการท�าความดขีองพนกังานตอ่คนตอ่ป ี(รอ้ยละของพนกังานทัง้หมด) 91 98 94

จ�านวนชัว่โมงในการท�าความดีของพนกังานตลอดทัง้ป ี(ชัว่โมง) 15,651.15 20,550.00 18,634.20

จ�านวนชัว่โมงเฉล่ียตอ่คนตอ่ปใีนการท�าความดีของพนกังานตลอดทัง้ป ี(ชัว่โมง) 8.0 8.9 7.8

พนักงานรว่มท�าความดโีดยการบรจิาคโลหติใหก้บัสภากาชาดไทย (คน) 148 713 403

ปรมิาณโลหติท่ีพนักงานไดบ้รจิาคใหก้บัสภากาชาดไทย (ซซี)ี 66,600 320,850 181,350

การสรา้งคนเกง่ตามแนวทางฅนสมบรูณ์

เงนิลงทุนในด้านการพัฒนาศักยภาพพนกังาน (ลา้นบาท) 2.5 5.4 5.4

จ�านวนหลกัสตูรภายใน 52 92 116

รอ้ยละของพนักงานทีเ่ขา้ฝกึอบรม 100 100 100

จ�านวนชัว่โมงอบรมเฉลีย่ตอ่คนตอ่ป ี(ชัว่โมง) 7.47 12.0 18.2

จ�านวนพนกังานท่ีได้รบัการปรบัต�าแหนง่ (คน) 32 36 76

จ�านวนโครงการดา้น Suggestion & Kaizen 1,628 1,487 2,557

จ�านวนโครงการดา้น QCC 131 373 205

ค่าใชจ่้ายหรอืต้นทุนทีส่ามารถลดไดจ้ากโครงการดา้น QCC (ลา้นบาท) 1.9 38 7.9

GRI 404-1,404-2,404-3
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ธุรกิจสมบูรณ์
ดา้นเศรษฐกจิ 2563 2562 2561 หมายเหตุ

การสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิ (งบการเงนิรวม ส�าหรบัปสีิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม)

ขอ้มูลเกีย่วกบัหุน้สามญั

ราคาพารต่์อหุน้ (บาท) 1 1 1

มูลค่าตามบญัชตีอ่หุน้ (บาท) (1) 16.68 15.6 15.3

ก�าไรต่อหุน้ (บาท) (1) 0.88 2.11 2.15

ผลการด�าเนินงานดา้นเศรษฐกจิ (พันบาท)

รายได้จากการขาย 5,882,559 8,005,588 8,193,797

รายได้รวม 6,026,795 8,198,588 8,307,933

ก�าไรสุทธิ 374,763 898,666 915,597

ขอ้มูลเกีย่วกบังบดลุ (พันบาท)

สนิทรพัยห์มุนเวยีน 4,406,626 4,580,744 4,224,378

สนิทรพัยร์วม 8,955,308 9,311,490 9,064,761

หน้ีสนิหมุนเวียน 1,500,761 1,635,510 1,723,592

หน้ีสนิรวม 1,864,565 2,108,202 2,178,121

ทุนท่ีออกและเรยีกช�าระแลว้ 425,194 425,194 425,194

สว่นของผูถ้อืหุน้ 7,042,274 7,203,288 6,886,640

อัตราสว่นทางการเงนิ

ผลตอบแทนต่อสว่นผูถ้อืหุน้ (%) 5.28% 12.80% 13.76%

ผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (%) 29.09% 41.68% 39.89%

ผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) 4.10% 9.78% 9.83%

ก�าไรข้ันต้น (%) 15.15% 18.66% 18.43%

อัตราสว่นสนิทรพัยห์มนุเวยีนตอ่หนีส้นิหมนุเวยีน (เทา่) 2.94 2.8 2.45

อัตราสว่นสภาพคลอ่งตอ่หนีส้นิ (เทา่) 2.36 2.28 2.01

อัตราสว่นหน้ีสนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 0.26 0.29 0.32

ภาษีและสทิธปิระโยชนท์างภาษี (พันบาท)

ภาษีท่ีจ่ายใหร้ฐับาล 40.2 99.7 91.8

จรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ

จ�านวนขอ้รอ้งเรยีนจากการละเมดิจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ
ท่ีเขา้สูร่ะบบรอ้งเรยีนของบรษัิท (กรณ)ี 0 0 0

กรณกีารละเมดิจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิทีต่รวจสอบแลว้เปน็ความจรงิ (กรณ)ี 0 0 0

GRI 102-7,201-1,205-3
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ดา้นทรพัยากรบคุคล 2563 2562 2561 หมายเหตุ

จ�านวนพนกังานท้ังหมด (คน) 1,981 2,309 2,389

•	ชาย 1,664 1,960 2,389

•	หญงิ 317 349 351

จ�านวนพนกังาน แบง่ตามสถานทีท่�างาน (คน)

•	สมทุรปราการ 408 675 856

•	ระยอง 1,573 1,634 1,533

พนักงานใหม่ทัง้หมด (คน) 177 216 320

พนักงานท่ีลาออกจากองคก์รทัง้หมด (คน) 193 257 187

•	พนกังานท่ีลาออก	มอีายนุอ้ยกวา่	30	ปี 105 142 97

•	พนกังานท่ีลาออก	มอีายตุัง้แต	่30	ป	ีขึน้ไป 88 115 90

•	อตัราการลาออกจากองคก์ร	(%	ของพนกังานทัง้หมด) 9.20% 11.13% 8.00%

การลาคลอดบตุร (คน)

•	พนกังานท่ีลาคลอดบตุร 3 9 17

•	พนกังานท่ีกลับมาท�างานหลงัจากคลอดบตุร 3 9 17

•	อตัราการกลับมาท�างานหลงัจากคลอดบตุร	(%) 100% 100% 100%

ด้านผลิตภณัฑ์และบรกิาร

ดัชนีความพึงพอใจของลกูคา้โดยรวม 98% 98% 88%

ด้านการบรหิารจัดการสายโซอ่ปุทาน

จ�านวนคูค้่าท่ีได้รบัการถา่ยทอดความรูร้ะบบการผลติแบบโตโยตา้ (TPS) จากบริษัทฯ 0 6 3

ด้านความปลอดภยั

อุบัติเหตุรนุแรงถงึขัน้หยดุงานลดลงเปน็ (ราย) 2 3 4

อุบัติเหตุไม่หยดุงานลดลงเหลอื (ราย) 13 6 9

อัตราความถีข่องการบาดเจบ็ 0.50 0.62 0.86

อุบัติภยัจากอคัคีภยัขัน้รนุแรง (ครัง้) 0 0 0

GRI 102-7,102-8,401-1,401-2,403-9
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ด้านส่ิงแวดลอ้มและการใชท้รพัยากร หน่วย 2563 2562 2561 หมายเหตุ
1. ปรมิาณวัตถดิุบทีใ่ชใ้นการผลติ
1.1 วัตถดิุบหลักท้ังหมด (เหลก็แผน่, เหลก็เสน้ เปน็ตน้) ตนั 24,855.84 32,398.03 62992.68  
1.2 วัตถดิุบรไีซเคิลทัง้หมด ตนั 18,316.27 26,687.45 34,626.17

% เทยีบวัตถดุบิรีไซเคิลทัง้หมด 73.69 83.00% 55.00%
1.2.1 วัตถดิุบหลัก ประเภท Recycle จากภายนอก ตนั 15,866.61 18,724.63 3,575.21
(เชน่ เหล็กอดักอ้นจากโรงประกอบรถยนต ์เปน็ตน้) % เทยีบกบัวัตถดุบิหลกัทัง้หมด 63.83 58.00% 5.68%
1.2.2 วัตถดิุบหลักประเภท Recycle ภายในกลุม่บรษัิท ตนั 2,449.66 7,962.82 31,050.96

% เทยีบกบัวัตถดุบิหลกัทัง้หมด 9.86 25.00% 49.29%
1.3 วัตถดิุบประเภทสว่นผสมเคมอีืน่ๆ โดยรวมทัง้หมด ตนั 2,373.59 2,908.67 705.68
2. การบรโิภคพลังงานไฟฟา้และเชือ้เพลงิ
2.1 การใชพ้ลังงานรวมทกุชนดิ กกิะจลู 450,231.79 740,027.11 984,037.48  
2.2 พลังงานรวมจากการใชเ้ชือ้เพลงิทกุชน ิ100% กกิะจลู 24,964 177,900 435,437

% เทยีบกบัพลงังานรวมทกุชนดิ 5.54 24.00% 44.25%
พลังงานจากน�า้มนัเตาทกุชนดิ กกิะจลู 0 139,206 208,370
พลังงานจากแกส๊ LPG กกิะจลู 25,100 38,127 34,734
พลังงานจากกา๊ซธรรมชาติ กกิะจลู 468 567 192,332
2.3 พลังงานไฟฟา้ทีซ่ือ้เขา้มาใช้ กกิะจลู 422,191.68 561,095.06 548,506.31

% เทยีบกบัพลงังานรวมทกุชนดิ 93.77 76.00% 55.74%
2.4 พลังงานไฟฟา้หมนุเวยีนทีผ่ลติใชเ้อง กกิะจลู 2,472.26 1032.21 94.59

% เทยีบกบัพลงังานรวมทกุชนดิ 0.55 0.14% 0.01%
2.5 พลังงานรวมท่ีใชต้อ่หนว่ยผลติภณัฑ์ กกิะจลูตอ่จ�านวนชิน้ผลติภัณฑ์ 

(พันชิน้)
14.78 17.62 18.24 SAT1, SAT2,

SFT, SBM2, SBM3
กกิะจลูตอ่น�า้หนกัผลติภัณฑ์ 
(ตนั)

3.25 7.14 7.97 SBM1, ICP1, ICP2

2.6 ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่ 68,296.88 89,726.88 106,662.42

2.7 ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกตอ่หนว่ยผลติภณัฑ์ ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่
ตอ่จ�านวนชิน้ผลติภัณฑ์ (พันชิน้)

2.41 2.02 2.15 SAT1, SAT2, SFT,
SBM2, SBM3

3. การจัดการกากอตุสาหกรรม
3.1 ปรมิาณของเสยีทัง้หมด ตนั 20,213.50 28,213.46 33,309.70
3.2 ปรมิาณของเสยีไมอ่นัตรายทัง้หมดทีน่�าไปก�าจัด ตนั 17,027.18 24,658.57 18,873.35

โดยการฝงักลบ (Landfills) ตนั 12,176.81 16,020.03 332.65
- ฝุน่ทรายด�า ตนั 9,605.56 15,462.67 -
- ตะกรนั ตนั 2,344.81 387.49 -
- เศษทรายไสแ้บบ ตนั - 33.55 -
- ฝุน่เหล็ก ตนั 119.33
- อ่ืน ๆ ตนั - 135.53 -
โดยการเผาท�าลาย (Incineration) ตนั - - -
โดยการใชซ้�า้ (Reuse) ตนั - - -
โดยการน�ากลับมาใชป้ระโยชนใ์หม ่(Recycle) ตนั 2,971.49 7,817.46 17,018.78
โดยน�ากลับมาคืน (Recovery) ตนั - 8.13
โดยวิธอีืน่ ๆ ตนั 1,878.88 812.95 1,521.92

3.3 ปรมิาณของเสยีอนัตรายทัง้หมดทีน่�าไปก�าจัด ตนั 3,186.42 3,554.89 14,436.35
โดยการฝงักลบ (Landfills) ตนั 160.35 473.93 839.13
โดยการเผาท�าลาย (Incineration) ตนั - - -
โดยการใชซ้�า้ (Reuse) ตนั - 36.28
โดยการน�ากลับมาใชป้ระโยชนใ์หม ่(Recycle) ตนั 2,207.65 1,676.11 13,017.81
โดยการท�าเป็นเชือ้เพลงิทดแทน ตนั 200.43 712.18 -
โดยการท�าเชือ้เพลงิผสม ตนั 615.32 656.39 -
โดยการบ�าบัดน�า้เสยีดว้ยวธิทีางเคมกีายภาพ ตนั 2.57 - -
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ด้านส่ิงแวดลอ้มและการใชท้รพัยากร หน่วย มาตรฐาน 2563 2562 2561 หมายเหตุ

4. อากาศ

4.1 คณุภาพอากาศจากปลอ่งระบาย ภายในโรงงาน

กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์(Carbon Monoxide : CO) ppm < 690 19.34 16.67 122

กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน (Oxide of Nitrogen : NOx) ppm < 200 14.49 14.18 N/A

กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(Sulfur Dioxide : SO2) ppm < 60 1.87 1 < 100

ฝุน่ละอองรวม (Total Suspended Particulates : TSP) mg/Nm3 < 400 15.16 10.42 7.85

4.2 คณุภาพอากาศในบรรยากาศ ในพ้ืนทีช่มุชนรอบโรงงาน

กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์(Carbon Monoxide : CO) mg/Nm3 < 34.20 2.18 0.87 1.31

กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์(Nitrogendioxide : NO2) ppm < 0.17 0.05 0.01 0.06

กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(Sulfur Dioxide : SO2) mg/Nm3 < 0.30 0.01 0.00 0.03

ฝุน่ละอองรวม (Total Suspended Particulates : TSP) mg/Nm3 < 0.33 0.26 0.07 0.11

5. น�า้

5.1 ปรมิาณน�า้ทีใ่ชท้ัง้หมด ลบ.ม. - 277,984.78 191,514.29 216,958.05

ปรมิาณน�า้ท่ีใชใ้นสว่นของการะบวนการผลติ (น�า้ประปา) ลบ.ม. - 277,162.18 170,696.16 163,658.86

% เทยีบกับ
ปริมาณน�า้ใช้

ทัง้หมด - 99.70% 89.00% 75.43%

ปรมิาณน�า้ทีน่�ากลับมาใชใ้หม ่(น�า้จากระบบผลติน�า้ Treated) ลบ.ม. - 0.00 20,818.13 53,299.19

% เทยีบกับ
ปริมาณน�า้ใช้

ทัง้หมด - 0 11.00% 24.57%

5.2 ปรมิาณน�า้ทิง้ทีผ่า่นการบ�าบดักอ่นปลอ่ยออกทัง้หมด ลบ.ม. - 146,102.84 153,211.43 95,940.62

5.3 คณุภาพน�า้ทิง้ทีผ่า่นการบ�าบดักอ่นปลอ่ยออก

pH ณ จดุปล่อย - 5.5-9.0 7.92 7.9 7.37

คา่อณุหภมู ิณ จุดปลอ่ย องศา
เซลเซยีส < 40 20.4 30.06 30.13

คา่ความตอ้งการออกซเิจนทางชวีเคม ี(BOD5) mg/l < 500 59.81 55 4.82

คา่ความตอ้งการออกซเิจนทางเคม ี(COD) mg/l < 750 153.94 167.75 26.49

คา่น�า้มนัและไขมันจากน�า้ทีผ่า่นการบ�าบดั (Grease and Oil) mg/l < 5 1.6 4.78 2.33

คา่โลหะหนกั สงักะส ีในน�า้ทิง้ (Zn) mg/l < 5 0.29 0.22 1.66

6. ระดบัเสยีง

6.1 ภายในโรงงาน

ระดบัเสยีงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง ในบรเิวณการท�างาน dB(A) < 90.0 82.46 83.68 83.2

ระดบัเสยีงสงูสดุ ในบรเิวณการท�างาน dB(A) < 140 102.28 111.77 98.7

6.2 ในพ้ืนทีช่มุชนรอบโรงงาน 0

ระดบัเสยีงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ในพ้ืนทีช่มุชนรอบโรงงาน dB(A) < 70 60.8 56.75 52.1

ระดบัเสยีงสงูสดุ ในพ้ืนทีช่มุชนรอบโรงงาน dB(A) < 115 92.13 95.47 80.7

7. การรัว่ไหลของน�า้มนัและสารเคมี

จ�านวนคร้ังการรัว่ไหลของน�า้มนัและสารเคมี ครัง้ - 0 0 0

8. การด�าเนนิงานตามกฏหมายสิง่แวดลอ้ม

ค่าปรบัจากการด�าเนนิงานไมส่อดคลอ้งกบักฎหมายสิง่แวดลอ้ม บาท - 0 0 0

จ�านวนครัง้ในการด�าเนนิงานไมเ่ปน็ไปตามกฎหมายสิง่แวดลอ้ม ครัง้ - 0 0 0

9. ขอ้รอ้งเรยีนดา้นสิง่แวดลอ้มจากภายนอก

จ�านวนคร้ังขอ้รอ้งเรยีนดา้นสิง่แวดลอ้มจากภายนอก ครัง้ - 0 0 0
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ชุมชนสมบูรณ์
การสรา้งโอกาสทางการศึกษาแกเ่ยาวชน 2563 2562 2561 หมายเหตุ

มูลค่าในการสรา้งโอกาสทางการศึกษาใหแ้กเ่ยาวชน (ลา้นบาท) 1.2 2.4 2.8

ทุนการศึกษาเพ่ือลกูพ่อ (บาท) 746,000 727,500 952,000

จ�านวนนกัศึกษาฝกึงาน (คน) 22 80 176

จ�านวนนกัศึกษาโครงการทวภิาค ี(คน) - 5 2

จ�านวนนกัศึกษาโครงการสหกจิศึกษา (คน) 11 42 44

การพัฒนาคุณภาพชวีติเพ่ือสงัคมและชมุชน

มูลค่าในการสรา้งคณุคา่เพ่ือสงัคม (ลา้นบาท) 2.5 6 2.5

จ�านวนชัว่โมงเฉลีย่ท�าความดีเพ่ือสงัคมทัง้องคก์ร (ชัว่โมง) 15,651.15 20,550 18,634.20

จ�านวนโครงการในการพัฒนาชมุชนเพ่ือความยัง่ยนื 3 4 3

จ�านวนคนของโครงการศูนยก์ารเรยีนรูผุ้ส้งูวยัต�าบลบางโฉลง - 50 114

จ�านวนคนในการพัฒนาคณุภาพชวีติใหแ้กผู่ด้อ้ยโอกาส (พนกังานผูพิ้การ) 25 25 26

การสรา้งพันธมิตรหรอืเครอืขา่ยกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ ในการพัฒนาสงัคม

ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย √ √ √

ท่ีว่าการอ�าเภอบางพลี √ √ √

องค์การบรหิารสว่นต�าบลบางโฉลง √ √ √

สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย √ √ √

มูลนิธนิวัตกรรมทางสงัคม √ √ √

กรมโรงงานอุตสาหกรรม √ √ √

สภาสงัคมสงเคราะหแ์หง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ฯ √ √ √

สถาบันไทยพัฒน์ √ √ √

กรมสง่เสรมิคุณธรรม และจรยิธรรม √ √ √
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ดัชนีชี้วัดตามกรอบแนวทางการ 
จัดท�ารายงานความยั่งยืนระดับสากล
(GRI Content Index)



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 5, 9, 10

GRI 102-3 Location of headquarters 5

GRI 102-4 Location of operations 5

GRI 102-5 Ownership and legal form 8

GRI 102-6 Markets served 10

GRI 102-7 Scale of the organization 5, 73, 74

GRI 102-8 Information on employees and other workers 5, 74

GRI 102-9 Supply chain 7, 54-57

GRI 102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 12, 58

GRI 102-11 Precautionary Principle or approach 31, 32, 33

GRI 102-12 External initiatives 26, 27, 28, 29

GRI 102-13 Membership of associations 5, 77

Strategy

GRI 102-14 Statement from senior decision-maker 2, 3

GRI 102-15 Key impacts, risks, and opportunities 31, 32, 33

Ethics and integrity 

GRI 102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 6, 24, 25

GRI 102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 25, 26, AR 30-38

Governance

GRI 102-18 Governance structure 24, AR 49-56

GRI 102-19 Delegating authority 

GRI 102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics 24, AR 49

GRI 102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics 15, 16, 17, 68, AR 14

GRI 102-22 Composition of the highest governance body and its committees AR 51-66

GRI 102-23 Chair of the highest governance body AR 51-66

GRI 102-24 Nominating and selecting the highest governance body AR 19-29

GRI 102-25 Conflicts of interest AR 17-18, 28-29

GRI 102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy AR 19-29

GRI 102-27 Collective knowledge of highest governance body AR 25-29

GRI 102-28 Evaluating the highest  governance body’s performance AR 26-29

GRI 102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social impacts 31, 32, 33

GRI 102-30 Effectiveness of risk management processes 31, 32, 33

GRI 102-31 Review of economic, environmental, and social topics 21, 24

GRI 102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting 2, 3

GRI 102-55
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Disclosure Description Page

GRI 102-33 Communicating critical concerns 33

GRI 102-34 Nature and total number of critical concerns -

GRI 102-35 Remuneration policies AR 69-72

GRI 102-36 Process for determining remuneration AR 69-73

GRI 102-37 Stakeholders’ involvement in remuneration AR 69-74

GRI 102-38 Annual total compensation ratio AR 69-74

GRI 102-39 Percentage increase in annual total compensation ratio -

Stakeholder engagement 

GRI 102-40 List of stakeholder groups 16-17

GRI 102-41 Collective bargaining agreements -

GRI 102-42 Identifying and selecting stakeholders 15-17

GRI 102-43 Approach to stakeholder engagement 15-17, 68

GRI 102-44 Key topics and concerns raised 18-19

Reporting practice 

GRI 102-45 Entities included in the consolidated financial statements 1, 5

GRI 102-46 Defining report content and topic Boundaries 1

GRI 102-47 List of material topics 19

GRI 102-48 Restatements of information 1

GRI 102-49 Changes in reporting 1

GRI 102-50 Reporting period 1

GRI 102-51 Date of most recent report 1

GRI 102-52 Reporting cycle 1

GRI 102-53 Contact point for questions regarding the report 1

GRI 102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 1

GRI 102-55 GRI content index 79-82

GRI 102-56 External assurance -

GRI 200 : Economic 

GRI 201 : Economic Performance 

GRI 103 : Management Approach 46

GRI 201-1 Direct economic value generated and distributed 73

GRI 205 : Anti-corruption 

GRI 103 : Management Approach 26

GRI 205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 73

GRI 300 : Environmental 

GRI 301 : Materials 

GRI 103 : Management Approach 
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Disclosure Description Page

GRI 301.1 Materials used by weight or volume 75

GRI 301.2 Recycled input materials used 75

GRI 302 : Energy 

GRI 103 : Management Approach 58

GRI 302-1 Energy consumption within the organization 75

GRI 302-3 Energy intensity 58, 75

GRI 302-4 Reduction of energy consumption 59, 75

GRI 303 : Water and Effluents 

GRI 103 : Management Approach 59

GRI 303-3 "Water withdrawal" 76

GRI 303-4 "Water discharge" 76

GRI 303-5 Water consumption 76

GRI 305 : Emissions 

GRI 103 : Management Approach 58, 62

GRI 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 75

GRI 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 75

GRI 305-4 GHG emissions intensity 75

GRI 305-5 Reduction of GHG emissions 58-59, 75

GRI 305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant air emissions 76

GRI 306 : Effluents and Waste 

GRI 103 : Management Approach 60

GRI 306-1 Water discharge by quality and destination 76

GRI 306-2 Waste by type and disposal method 76

GRI 306-5 Water bodies affected by water discharges and/or runoff 59

GRI 307 : Environmental Compliance 

GRI 103 : Management Approach 

GRI 307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations 76

GRI 308 : Supplier Environmental Assessment 

GRI 103 :  Management Approach 54

GRI 308-1  New suppliers that were screened using environmental criteria 54

GRI 400 : Social 

GRI 401 : Employment 

GRI 103 : Management Approach 35

GRI 401-1 New employee hires and employee turnover 74

GRI 401-2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees 74

GRI 403 : Occupational Health and Safety 

GRI 102-55
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Disclosure Description Page

GRI 103 : Management Approach 49

GRI 403-4 "403-4  Worker participation, consultation, and communication on occupational health and safety" 49

GRI 403-5 "Worker training on occupational health and safety" 49

GRI 403-9 Work-related injuries 74

GRI 404 : Training and Education 

GRI 103 :  Management Approach 35

GRI 404-1  Average hours of training per year per employee 36, 72
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