
8.8	การจดัการด้านสิง่แวดล้อม
บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์มีความมุ่งม่ันในการด�าเนินธุรกิจ	โดยให้ความส�าคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลด 

ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม	โดยบรษัิทได้ก�าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านส่ิงแวดล้อม	เพือ่เป็นแนวทางปฏิบตัสิ�าหรบัหน่วยธุรกจิ	พนกังาน	

ให้ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม	และร่วมกนัลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม	จากกระบวนการผลิต	ตลอดจนผลักดนัให้เกิดการพฒันา	ท้ังห่วง

โซ่คณุค่าเพ่ือการจดัการอย่างยัง่ยนื	มกีารบรหิารจัดการภายในให้สอดคล้องกบับริบทองค์กร	กฎหมาย	นโยบายของลกูค้า	โดยมกีารตรวจ

สอบด้านสิง่แวดล้อมเป็นประจ�าตามมาตรฐานการรบัรองทีส่�าคัญ	เช่น	ระบบ	ISO14001-2015		โดยหวัข้อส�าคัญในการจดัการ	ได้แก่ 

การจดัการการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	การจดัการด้านพลังงาน	การบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้	การจดัการของเสีย	และการจดัการ

คณุภาพอากาศ	โดยมเีป้าหมาย	ตวัช้ีวดั	และผลการด�าเนนิงาน	ดังนี้
ตัวชี้วัดตามนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม 64 เป้าหมาย 2564

1.	ปริมาณก๊าซเรอืนกระจก

ต่อยอดการผลติ	(ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าต่อตันการผลติ)

ลดลงจากปี	2561

* Scope	1+2	**

ลดลง	6	% ลดลง	13.22%

2.	ปรมิาณการใช้พลังงานต่อยอดการผลติ	(กกิะจูลต่อตนัการผลติ)

* ลดลงจากปี	2561

ลดลง	3% ลดลง	24.38%

3.	ปรมิาณการใช้น�า้ต่อยอดการผลติ	ลดลง	3%	จากปี	2561 ลดลง	3	% ลดลง	2.58%

4.	ปริมาณกากอุตสาหกรรมทีส่่งก�าจดัต่อยอดการผลิตลดลง	3%	จากปี	2561 ลดลง	3% เพิม่ขึน้	31.13

* มีการเปล่ียนแปลงโดยใช้ปรมิาณน�า้หนกัจากยอดการผลติจากบัญชใีนการเปรยีบเทียบข้อมลูตวัชีว้ดัปัจจบัุนกบัข้อมลูปีฐาน	2561	จากเดิมท่ีมกีารใช้ท้ังหน่วยน�า้หนกั
และหน่วยชิ้นงาน	ปีฐานที่แตกต่างกัน

**	 ในปี	2564	ได้มกีารจัดเก็บข้อมลูก๊าซเรือนกระจก	และได้รบัการทวนสอบเฉพาะ	Scope	1	และ	2	โดยหน่วยงานศนูย์ความเป็นเลศิทางด้านพลงังานเชงินเิวศเศรษฐกจิ
คณะวิศวกรรมเคมี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1. การจดัการการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศและการจดัการพลังงาน

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมผลิต	ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนต	์และ

อตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลการเกษตร	โดยกลุม่ลกูค้าหลกัได้แก่	ผูป้ระกอบยานยนต์	(Original	Equipment	Manufacturer	“OEM”)

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	โดยตลอดกระบวนการผลิตตัง้แต่การรบัวตัถดุบิ	การขนส่ง	และการผลิต	มกีารใช้พลงังานและทรพัยากร

ก่อให้เกิดของเสยี	ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ของการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศของโลก	เช่น	การ

ใช้ไฟฟ้าในอาคารและเครือ่งจกัร	การเผาไหม้เช้ือเพลงิส�าหรบัยานพาหนะ	และการใช้วตัถุดบิ

ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทซึ่งเป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นจะด�าเนินธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงความส�าคัญของการ

ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า	จงึด�าเนนิการจดัท�าข้อมลูด้านก๊าซเรอืนกระจกโดยใช้หลกัการประเมนิคาร์บอนฟตุพริน้ท์ของ

องค์กรและผลติภณัฑ์	และข้อก�าหนดของประเทศไทยทีร่บัรองโดยองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก	(องค์การมหาชน)	แสดงผล

ในรปูของคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า	ท�าให้องค์กรทราบถงึจุดทีม่นียัส�าคญั	(hot	spot)	ของการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขององค์กร

น�าไปสู่การก�าหนดแนวทางบริหารจัดการและพัฒนาการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ	รวมท้ังเป็นการเตรียมความพร้อมของข้อมูล

ทางด้านบญัชก๊ีาซเรอืนกระจกขององค์กร	เพือ่ประโยชน์ในการรายงานปรมิาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไป

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564 077
GRI	103,	302-3,	305-5



แนวทางการบริหารจัดการ

1. เร่ิมการจดัท�าฐานข้อมลูก๊าซเรอืนกจะจก	หลักการประเมนิคาร์บอนฟตุพริน้ท์ผลติภณัฑ์และองค์กร	(Carbon	Footprint	of	Product	:	CFP,

Carbon	Footprint	of	Organization	:	CFO	)	ซึ่งพิจารณาตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ	การผลิต	ตลอดจนการขนส่ง	แสดงผลใน

รูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	ท�าให้องค์กรทราบถึงจุดที่มีนัยส�าคัญ	(hot	spot)	ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	โดยเริ่ม

มีการแบ่งเป็น	3	Scope	ตามหลัก	ISO14064-1	ข้อมูลในปี	2564	ได้รับการทวนสอบจากหน่วยงานศูนย์ความเป็นเลิศทางด้าน

พลงังานเชงินเิวศเศรษฐกจิ	ภาควิชาวศิวกรรมเคม	ีคณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์	เฉพาะ	Scope	1	และ	2	แล้ว

โดยมีแผนเก็บข้อมูล	Scope	3	และทวนสอบด้วยหน่วยงานทวนสอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก

เพื่อขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรในล�าดับถัดไป

2. ด�าเนินการต้ังเป้าหมายให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลดโลกร้อนเพื่อไม่ให้โลกร้อนเกิน	2	องศาเซลเซียส	และด�าเนินกิจกรรมลด

ก๊าซเรือนกระจกมาอย่างต่อเนื่อง	ในปัจจุบันบริษัทมีการตั้งเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก	30%	ในปี	2030	จากปีฐาน	2018	โดย

เน้นเสาหลัก	3	ด้าน	ได้แก่	1.ส่งเสริมการใช้พลงังานหมนุเวยีน	เช่น	การตดิตัง้	Solar	Cell	ปัจจบุนัมีก�าลงัการผลติตดิตัง้รวมกนักว่า

5.6	MW	หรือเกือบ	5%	ของการใช้พลังงานทั้งหมด	(ในปี	2564	การใช้พลังงานหมุนเวียนรวมยังคงอยู่ระดับ	1.7%	เนื่องจาก

ท�าการติดตั้ง	Solar	Cell	ในช่วงปลายปี	2564	ท�าให้การใช้ประโยชน์จาก	Solar	Cell	ยังไม่เต็มปี)	ของพลังงานที่ใช้ทั้งหมด

2. การใช้พลังงานในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ	เช่น	ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ไฟน้อยให้ประสิทธิภาพสูง	3.	ส่งเสริมการใช้

พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ปล่อยคาร์บอนต�า่	เช่น	การใช้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ผลิตจากก๊าซธรรมชาติ		

3. ทวนสอบและการเปิดเผยข้อมูลก๊าซเรือนกระจก	หลังจากบริษัทได้ด�าเนินโครงการที่ส�าคัญ	จึงได้เก็บข้อมูลหลังด�าเนินโครงการ

และได้เริม่ให้หน่วยงานภายนอกทีไ่ด้รบัการรบัรองจากองค์การบรหิารก๊าซเรอืนกระจกเข้ามาทวนสอบข้อมลูเพือ่ความถกูต้องก่อน

น�าไปเปิดเผยสู่สาธารณะ	โดยในปี	2564	มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	Scope	1	และ2		ปริมาณ	78,112	กว่าตัน	โดยลดลงกว่า

ปี	2561	กว่า	26.76%

รูปที	่1	กราฟแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก	Scope	1	และ	2	ของปี	2564

ปริมาณกาซเรือนกระจก Scope 1 และ 2

2564

การปลอยกาซเรือนกระจกทางตรง (ประเภท 1)
การปลอยกาซเรือนกระจกทางตรง (ประเภท 2) 
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564078
GRI	302-3,	305-5



โดยได้รับการทวนสอบข้อมูลโดยหน่วยงานศนูย์ความเป็นเลศิทางด้านพลงังานเชิงนเิวศเศรษฐกจิ	ภาควิชาวศิวกรรมเคม	ีคณะวศิวกรรมศาสตร์		

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	โดยมแีผนเก็บข้อมลู	Scope	3	และทวนสอบด้วย	Third	party	เพือ่ขึน้ทะเบยีนคาร์บอนฟตุพริน้ท์องค์กร

รูปที่		2	กราฟแสดงข้อมูลการใช้พลังงานระหว่างปี	2561-2564

โครงการท่ีส�าคญั 

บริษทัมแีนวนโยบายเพิม่การใช้พลงังานหมนุเวยีนมาตัง้แต่ปี	2018	โดยปัจจบุนัมโีครงการพลงังานไฟฟ้าแสงอาทติย์รวมทัง้กลุม่รวม 

5.6	MW	โดยแบ่งเป็นการติดตัง้ในปี	2564	จ�านวน	3.6	MW	ได้แก่

1.	บริษัท	สมบรูณ์หล่อเหลก็เหนยีวอตุสาหกรรม	จ�ากดั	(SBM)	ขนาดก�าลังผลิตตดิตัง้	2.1	MW	สามารถลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้

1,209	ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า	และลดต้นทนุค่าใช้จ่ายด้านจดัการพลงังานประมาณ	2.7	ล้านบาทต่อปี

2.	บริษทั	สมบรูณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลย	ีจ�ากัด	(มหาชน)	(SAT-2)		ขนาดก�าลงัผลติตดิตัง้	1.5	MW	โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกได้รวม	864	ตนัต่อปี	และลดต้นทนุค่าใช้จ่ายด้านการจดัการพลงังานประมาณ	1.38	ล้านบาทต่อปี

รปูที	่3	ภาพติดตัง้พลงังานไฟฟ้าแสงอาทติย์	SBM	Plant	

ขนาดก�าลงัผลติตดิตัง้	2.1	MW	

รูปที	่4	ภาพติดตัง้พลงังานไฟฟ้าแสงอาทติย์	SAT-2	Plant 

ขนาดก�าลงัผลติตดิตัง้	1.5		MW	

ปริมาณพลังงานที่ใชทั้งหมดภายในองคกร      ปริมาณพลังงานที่ไมสามารถหาทดแทนไดที่ใชทั้งหมดภายในองคกร

ปริมาณพลังงานที่สามารถหาทดแทนไดที่ใชทั้งหมดภายในองคกร  %Renewable Energy
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564 079
GRI	302-4



โครงการอนุรักษ์พลังงาน 2564 พลังงานที่ลดได้ 
(kWh ต่อปี)

ลดค่าใช้จ่าย
ล้านบาทต่อปี

ตนัคารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่าที่ลดได้ต่อปี

1. โครงการพลงังานไฟฟ้าแสงอาทติย์	ขนาด	2.1	MW 2,670,859 2.71 1,209

2. โครงการพลงังานไฟฟ้าแสงอาทติย์	ขนาด	1.5	MW 1,535,664 1.38 863.66

3. โครงการเปลีย่น	Resource	การใช้ไฟฟ้า	SBM	&	ICP 215,000 0.86 107.28

4. โครงการลดการใช้พลงังานพดัลมในกระบวนการผลติ

SAT-2,	SFT

15,405 0.02 7.68 

5. โครงการเปลีย่น	Air	Compressor	ประสิทธภิาพสงู	SBM 344,675 1.06 172

รวม 4,436,928 6.03 2,332.62

ผลการด�าเนินงาน
1. ลดกา๊ซเรือนกระจก 2,332.62 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเทา่ ในป ี2564

2. เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลงังานหมุนเวียนเป็น 1.7% จาก 0.01% ในป ี2561

3. ประหยดัค่าใช้จ่ายดา้นพลังงาน 6.03 ลา้นบาท
4. ทวนสอบขอ้มลูก๊าซเรือนกระจก

Scope 1 และ 2
จ�านวน 5,663 และ 72,549

ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเทา่

และอยู่ระหวำ่งเกบ็ขอ้มลู Scope 3
และรอกำรทวนสอบเพ่ือข้ึนทะเบยีนคำร์บอน

ฟุตพร้ินทใ์นระดบัองค์กร

ร่วมแบ่งปัน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมต่อส่ิงแวดล้อม	สังคมและเศรษฐกิจ	และ 

ผลกระทบดงักล่าวนัน้ส่งผลทัง้ภายในประเทศและในระดบัโลก	ท�าให้นานาประเทศรวมถงึองค์กรต่าง	ๆ	ระดบัโลกได้เหน็พ้องต้องกัน 

ในการให้ความส�าคญัต่อการณรงค์ในการแก้ไขและรบัมอืกบัปัญหาต่าง	ๆ	อนัเนือ่งมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ	ซึง่บรษิทั 

ในกลุม่สมบรูณ์	มคีวามมุง่มัน่ในการด�าเนนิการจดัการด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	โดยได้ร่วมมอืกบัศนูย์ความเป็นเลศิทางด้าน

พลังงานเชงินเิวศเศรษฐกจิ	ในฐานะทีป่รึกษาในการจดัท�าฐานข้อมลูคาร์บอนฟตุพริน้ท์ผลิตภณัฑ์	คาร์บอนฟตุพริน้ท์ของผลติภณัฑ์เศรษฐกจิ

หมนุเวยีน	และคาร์บอนฟุตพริน้ท์องค์กร	ซ่ึงเป็นจดุเริม่ต้นทีด่ใีนการพฒันาความยัง่ยนื	น�าไปสูก่ารก�าหนดแนวทางบรหิารจดัการและ

พฒันาการผลติอย่างมปีระสทิธภิาพ	รวมทัง้เป็นการเตรยีมความพร้อมข้อมลูทางด้านบญัชีก๊าซเรอืนกระจกขององค์กรเพือ่เป็นประโยชน์

ในการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไป

รศ.ดร.หาญพล	พึง่รศัมี	

หวัหน้าศนูย์ความเป็นเลศิทางด้านพลังงานเชงินเิวศเศรษฐกจิ	

ภาควชิาวศิวกรรมเคม	ีคณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564080



2. การจดัการด้านน�า้อย่างยัง่ยนื

บริษทัให้ความส�าคญัในการใช้ทรพัยากรน�า้อย่างคุม้ค่า	โดยการออกนโยบายและแนวปฏบัิตอิย่างจรงิจงั	ในการตัง้เป้าหมายให้เกดิการใช้น�า้ 

อย่างคุ้มค่าผ่านการจดัท�าโครงการลดการใช้น�า้ในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนือ่ง	

โครงการลดการใช้น�า้ทีส่�าคญั
โครงการลดการใช้น�้า 2564 ปริมาณน�้าที่ลดได้ (M3 ต่อปี) ลดค่าใช้จ่าย บาทต่อปี

ลดการใช้น�า้ประปาในกระบวนการ	Forging	Line	 26,271 788,141

โครงการลดการใช้น�า้ทีส่�าคญั

1. ลดการใช้น�้าได้	2.58%	ของ	Water	intensity	เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้น�้าปี	2564	กับ	2561	โดยมีค่าเท่ากับ	2.65	และ

2.72	ลกูบาศก์เมตรต่อตันการผลติ

2. ลดค่าใช้จ่ายการใช้น�า้	788,141	บาทต่อปี	หรอื	26,271	ลกูบากศ์เมตรจากกระบวนการผลิต

รูปที	่5	กราฟแสดงการใช้น�้าในการผลิต	เปรียบเทียบระหว่างปี	2561	และ	2564

3. การจดัการของเสยีและการส่งเสริมเศรษฐกจิหมนุเวยีน

บริษทัในกลุม่สมบรูณ์มุง่มัน่บรหิารจดัการของเสยี	มใีช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากทีสุ่ด	มเีป้าหมายลดของเสียจากการผลิต	ซึง่ได้มกีาร

ใช้หลักการ	3	R		คือ	การลดปริมาณของเสียโดยลดการใช้	(Reduce)	การน�าของเสียกลับมาใช้ซ�้า	(Reuse)	และการน�าของเสีย 

กลับมาใช้ใหม่	(Recycle)	รวมทั้งส่งเสริมในภาพรวมการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศ	ผ่านการสร้างความร่วมมือในการน�า

เหล็กที่เป็นของเสียจากกระบวนการผลิตของผู้มีส่วนได้เสียส�าคัญในห่วงโซ่คุณค่ากลับมาผลิตใหม่	โดยใช้จุดแข็งของบริษัทที่มีเตา

หลอมเป็นของตนเอง	ซึ่งยังคงมาตรฐานคุณภาพที่ส�าคัญ

รูปที	่6	ภาพแสดงห่วงโซ่การรีไซเคิลวัตถุดิบในกระบวนการผลิตของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์

อัตราสวนการใชน้ำ (Water intensity)
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แนวทางการบรหิารจัดการ

ในปี	2564	บรษิทัยงัคงยดึแนวทางการด�าเนนิการจดัการของเสยีโดยใช้หลกั	3Rs	เป็นหลกั	ได้แก่	Reduce	ลดการเกดิของเสยีในกระบวนการผลติ 

Reuse	การน�าเอาหน่วยช่วยการผลิตกลับมาวนใช้	เช่น	การน�าทรายด�าที่ใช้ขึ้นแบบกลับมาใช้ในกระบวนการเดิม	และการรีไซเคิล 

เน้นการส่งเสรมิด้านเศรษฐกจิหมนุเวยีน	ได้แก่	ส่งเสรมิการใช้วสัดรีุไซเคลิกลบัเข้ามาผลติทีโ่รงหลอมใหม่	โดยตอกย�า้ด้วยการขอรบัรอง

ผลติภณัฑ์คาร์บอนฟุตพริน้ท์ประเภทเศรษฐกจิหมุนเวยีนจากองค์กรบรหิารก๊าซเรอืนกระจก	เพือ่ให้เกดิกระบวนการทวนสอบอย่างโปร่งใส 

โดยบริษัทได้รับการรับรอง	2	ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์	Disc	Brake	โดยมีค่า	Recycle	Content	ที่	47.52%	ส�าหรับผลิตภัณฑ์ 

จากโรง	ICP	และ	65.48	%	ส�าหรับโรง	SBM	โดยบรษิทัในกลุม่สมบรูณ์ช่วยผลกัดนัการใช้วสัดรุไีซเคิลในปี	2564	ทัง้หมด	54.42%	หรอื	

52,907	ตนั

บรษิทัยงัมโีครงการทีด่�าเนนิตามหลกั	3Rs	อืน่	ๆ	ดงันี้

โครงการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs  ที่ส�าคัญ ค่าใช้จ่ายที่ลดได้ (บาทต่อปี)
2564

ลดค่าใช้จ่ายในการส่งก�าจดัน�า้เสียอาคาร	3	โดยการส่งเข้าระบบบ�าบดัน�า้เสยีของ	SAT-2	 249,560	

ลดค่าใช้จ่ายในการส่งก�าจดัน�า้เสีย	จาก	Forging	Line	(Process	Bondelize	บ่อ	5

น�า้เสียจากการเปลีย่นถ่ายน�า้บ่อ	5	Process	G9) 295,999

รวม 545,559

ผลการด�าเนนิงาน

1. สามารถใช้วสัดเุหลก็รีไซเคลิเข้ามาท�าการผลติได้ถึง	52,907		ตนัต่อปี	หรอืคดิเป็น	54.42%	ของวสัดเุหล็กทีใ่ช้ในกลุม่	ICP,	SBM

2. ได้รบัการรับรองคาร์บอนฟตุพริน้ท์ผลติภณัฑ์ประเภทเศรษฐกจิหมนุเวยีน	ได้แก่	ผลติภัณฑ์	Disc	Brake	โดยมี	%	Recycle	Content

สงูถงึ	65.48%	ส�าหรบั	ICP,	47.52%	ส�าหรับ	SBM	ช่วยสร้างเศรษฐกิจหมนุเวียนภายในประเทศ

3. ลดค่าใช้จ่ายในการก�าจดัของเสีย	545,559	บาทต่อปี

รางวลัท่ีได้รบั

SFT	ได้รับรางวลั	Amata	Best	Waste	Awards	2021	(Platinum	Level	)	จากนคิมอตุสาหกรรมอมตะซติี	้จงัหวดัระยอง

4. กจิกรรมส่งเสรมิด้านสิง่แวดล้อมและพลงังาน

บรษัิทมแีนวนโยบายสนบัสนนุให้บคุลากรมคีวามรูค้วามเข้าใจด้านการจดัการส่ิงแวดล้อมและการอนรุกัษ์พลังงาน	จงึได้จดัการอบรมที่

ส�าคญัดังนี้
กจิกรรมการอบรมให้ความรูกั้บพนกังาน 

• หลกัสตูร	Internal	Audit	ISO14001:2015

• หลกัสตูรการประเมนิความเสีย่งและโอกาสด้านสิง่แวดล้อม

• หลกัสตูรการประเมนิ	Aspect

กจิกรรมการอบรมให้ความรูกั้บพนกังาน

• หลกัสตูรการสร้างจติส�านึกในการอนรุกัษ์พลังงาน

กจิกรรมการอบรมให้ความรูกั้บพนกังานเก่ียวกบัด้านสิง่แวดล้อมและความปลอดภยั

• ฝึกซ้อมแผนการระงับเหตุฉกุเฉนิเก่ียวกบัแก๊ส	และสารเคมหีกร่ัวไหล

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564082
GRI	103,	306-1



5. การจดัการสภาพแวดล้อมของโรงงาน

บรษิทัส่งเสรมิให้มีการปรบัปรงุสภาพแวดล้อมในการท�างานทีดี่	และเพิม่พ้ืนทีส่เีขยีวภายในโรงงาน	เพือ่เป็นการสร้างบรรยากาศให้ม ี

ความร่มรืน่	พนักงานได้มีมมุพกัผ่อนทีเ่พยีงพอ	ซ่ึงจะส่งผลให้พนกังานท�างานได้อย่างมคีวามสขุ	

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 

สภาพปัจจบุนั	:

พ้ืนทีบ่ริเวณโดยรอบตวัอาคารไม่เป็นระเบยีบ	(ICP	1	Plant)

เป้าหมาย	:

ปรบัปรงุพืน้ทีโ่ดยรอบให้เป็นซุม้พักผ่อนของพนกังาน

ผลทีไ่ด้รบัจากการปรบัปรงุ	:	ภูมทิศัน์ในบรเิวณพืน้ทีท่�างานดูสวยงามและสบายตาโดยการปลกูต้นไม้เพิม่รอบตวัอาคารโรงงาน

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 

สภาพปัจจบุนั	:

พ้ืนทีบ่รเิวณโดยรอบตวัอาคารไม่เป็นระเบยีบ

(ICP2	Plant)

เป้าหมาย	:

ตดิตัง้หลงัคากันแดดหลงัเตาหลอมส�าหรบัพนักงานซ่อมกาและ

ปรบัปรงุสภาพแวดล้อม

ผลทีไ่ด้รบัจากการปรบัปรงุ	:	ภูมทิศัน์ในบรเิวณพืน้ทีท่�างานดูสวยงามและสบายตาโดยการปลกูต้นไม้เพิม่รอบตวัอาคารโรงงาน

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 

สภาพปัจจบุนั	:	

พืน้ทีบ่รเิวณโดยรอบตวัอาคารไม่เป็นระเบยีบ

(ICP2	Plant)

เป้าหมาย	:

ปรบัปรงุพืน้ทีโ่ดยรอบให้เป็นซุม้พักผ่อนของพนกังานพืน้ที่	

Finishing
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ผลทีไ่ด้รบัจากการปรบัปรงุ	:	ภูมทิศัน์ในบรเิวณพืน้ทีท่�างานดูสวยงามและสบายตาโดยการปลกูต้นไม้เพิม่รอบตวัอาคารโรงงาน
ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 

สภาพปัจจบุนั	:

พ้ืนทีบ่รเิวณโดยรอบตวัอาคารไม่เป็นระเบยีบ

(ICP2	Plant)

เป้าหมาย	:

ปรบัปรงุพืน้ทีโ่ดยรอบให้เป็นซุม้พักผ่อนของพนกังานพืน้ทีห่น้า

อาคารส�านกังาน

ผลทีไ่ด้รบัจากการปรบัปรงุ	:ภมิูทศัน์ในบริเวณพืน้ทีท่�างานดสูวยงามและสบายตาโดยการปลกูต้นไม้เพิม่รอบตวัอาคารโรงงาน

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 

สภาพปัจจบุนั	:

พ้ืนทีบ่รเิวณโดยรอบตวัอาคารไม่มช่ีองระบายอากาศของอาคาร

ผลติ	1	และ	2	(	SBM		Plant	)

อาคารผลติ	1																																		อาคารผลติ	2

เป้าหมาย	:

ปรบัปรงุพืน้ทีโ่ดยรอบ	ติดตัง้ระบบอากาศ	ท�าให้ระบบการ

หมนุเวยีนอากาศภายในโรงงานดขีึน้

	ผลทีไ่ด้รบัจากการปรบัปรงุ	:	ระบบระบายอากาศภายในอาคารผลติดขีึน้

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 

สภาพปัจจบุนั	:

พ้ืนทีบ่รเิวณโดยรอบตวัอาคารไม่เป็นระเบยีบ

(SBM	Plant)

เป้าหมาย	:

ปรบัปรงุพืน้ทีโ่ดยรอบให้เป็นซุม้พักผ่อนของพนกังาน 

หน้าอาคารส�านกังาน

ผลทีไ่ด้รบัจากการปรบัปรุง	:	ภูมทิศัน์ในบรเิวณพืน้ทีท่�างานดูสวยงามและสบายตาโดยการปลกูต้นไม้เพิม่รอบตวัอาคารโรงงาน

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564084




