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ตามรอยบาทพระราชา

๓ สมบูรณ สรางสมดุล

…สูการพัฒนาทีย่ั่งยืน



บริษัทกลุ่มสมบูรณ์ มุ่งหวังให้หนังสือเล่มนี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
จึงจัดพิมพ์บนกระดาษที่ผลิตจาก อีโคไฟเบอร์ 100%

100%
EcoFiber



ธ ทรงเปนราชาผูเปร�องปราชญ      ลูกขอตามรอยบาทดวยใจมั่น 

ทรงนำศาสตรพระราชามาแบงปน      ดุจสวรรคประทานพรผองประชา 

คือตนกลาเศรษฐกิจความพอเพียง      พระสุรเสียงทรงพร่ำสอนเหลาทวยหลา 

ลูกขอเดินตามรอยบาทพระราชา      มุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ขอนอมสงสูสวรรคคาลัยหลา        องคจักราทรงสถิตย ในสวรรค 

ธ.จะทรงอยู ในใจไทยนิรันดร       องคราชันลนเกลาเหลาชาวไทย

“ขาพระพุทธเจา คณะผูบริหาร 

และพนักงานในกลุมบริษัทสมบูรณ”





ปรัชญาการดำาเนินธุรกิจ 
Business Philosophy

ฅนสมบูรณ์
Smart People

สร้างคุณค่า  
ต่อตนเอง องค์กร 

และสังคม

ชุมชนสมบูรณ์
Growth Society

สร้างโอกาส  
เพื่อสังคมที่เข้มแข็ง 

ธุรกิจสมบูรณ์
Business Trust

สร้างมูลค่า  
ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล  :  ฅนสมบูรณ์  ธุรกิจสมบูรณ์  ชุมชนสมบูรณ์
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ยงเกียรติ์  กิตะพาณิชย์
กรรมการผู้อำานวยการ

สรรเสริญ  วงศ์ชะอุ่ม 
ประธานกรรมการ

ปี 2559 ที่ผ่านมาคงกล่าวได้ว่าเป็นปีแห่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด
ของผสกนิกรชาวไทยทุกคน จากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงเป็นพระบิดาของแผ่นดิน 
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราช พระองค์ท่านทรงงานอย่าง
วิริยะและทรงประกอบพระราชกรณียกิจอย่างหนักเพื่อคนไทยทุกคน 
ดังนั้นเพื่อเป็นการรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงเป็น
หน้าท่ีของคนไทยทุกคนท่ีต้องน้อมนำาพระบรมราโชวาทเป็นแนวทางใน
การดำารงชีวิตและการงานของตนเอง

ในปี 2559 ภาวะเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับโลกยังคง
ผันผวน การแข่งขันทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านยาน
ยนต์ สร้างโจทย์ความท้าทายให้บรษิัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 
จำากัด (มหาชน) ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพและขยายโอกาสการเติบโต 
ควบคู่ไปกับกลยุทธ์หลักในการรองรับกับปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งบริษัทมีการวางแผนธุรกิจระยะยาวในการศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวม
ถึงการพัฒนาวัตถุดิบใหม่ๆ สำาหรับชิ้นส่วนรถยนต์ในอนาคต อีกทั้ง
พร้อมทั้งพัฒนาคู่ค้าในห่วงโซ่ธุรกิจ ด้วยการเพิ่มผลผลิตด้วยระบบ TPS  
(Toyota Production System) และส่งเสรมิให้คู่ค้าดำาเนินธุรกิจ
อย่างมีธรรมาภบิาล โดยเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์และประเมินตนเอง
เพื่อเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ Collective Action Coalition (CAC) 
เพื่อการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง

บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญด้านการบริหารความเสี่ยง จึงขยายสาย
การผลิตเข้าสู่กลุ่มชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรตั้งแต่ปี 2554 และ
ในปีที่ผ่านมาได้พัฒนา ผลิต และจำาหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงทางการเกษตร 
ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจและกระจายความเส่ียงของ
แหล่งรายได้แล้วยังสามารถช่วยเหลือเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพและ
เพิ่มผลผลิตในภาคการเกษตรของประเทศอีกด้วย บริษัทตั้งเป้าหมาย 
ภายใน 3-5 ปี จะมียอดขายจากกลุ่มธุรกิจใหม่ เช่น ชุดอุปกรณ์ต่อพ่วง
ทางการเกษตรในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น

ในปี 2559 บริษัทมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลด้านบริษัท 
จดทะเบยีนท่ีมรีายชือ่หุ้นยัง่ยนื (Thailand Sustainability Investment:  
THSI) และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (Best  
Sustainability Awards 2016) จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากการมุ่งมั่นพัฒนาผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ  
สิ่งแวดล้อม และสังคมตามแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืน (SD Roadmap)  
ระยะ 5 ปี (2013-2017) ภายใต้ปรัชญาการดำาเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์ 
สร้างสมดุล” ที่มุ่งสร้างบุคลากรให้เป็น “ฅนสมบูรณ์” เพื่อขับเคลื่อน 
ให้เกิด “ธุรกิจสมบูรณ์” และ “ชุมชนสมบูรณ์” โดยยึดหลักการทรงงาน 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานตามรอยพระบาท
พระราชา พรอ้มท้ังยกระดบัให้สอดคลอ้งกบัเปา้หมายการพัฒนาท่ียัง่ยนื 
ระดับสากล (SDG17) และขยายผลสู่ภายนอกและไปยังเครือข่ายต่างๆ 
ในห่วงโซ่ธุรกิจ รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสในสังคมผ่าน เช่น โครงการจ้างงาน
ผู้พิการ เป็นต้น

ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร 
ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มและขอให้มั่นใจว่าคณะ
กรรมการบริษัทยังคงยึดมั่นในการกำากับดูแลกิจการ พัฒนาธุรกิจ สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นกุญแจสำาคัญที่จะพลิกฟื้นสถานการณ์ต่างๆ และขยายผล
สัมฤทธิ์จากฅนสมบูรณ์ไปสู่การพัฒนาธุรกิจและชุมชน เพื่อสร้างสังคม
แห่งการเกื้อกูล อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน

สารจากคณะกรรมการ

GRI-G4 Index : G4-1
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1
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยเรียก
รวมกันว่า บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ (Somboon Group : SBG) ประกอบธุรกิจ
ผลิตชิ้นส่วนสำาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลัก เช่น รถยนต์นั่ง รถกระบะ 
รถบรรทุก และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร โดยกลุ่มลูกค้าหลัก 
ได้แก่ ผู้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer : OEM)  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งมีพันธสัญญาซื้อขายระยะยาว และผู้ค้าชิ้น
ส่วนอะไหล่ (Replacement Equipment Manufacturer : REM)

ในการดำาเนินงานนั้น แต่ละบริษัทจะมีการดำาเนินงานเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจ 
(Business Unit : BU) ขององค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ี
ในการกำาหนดนโยบายรวม เพื่อให้บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์นำาไปปฏิบัติ ซึ่งผู้
บริหารในแต่ละหน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการ
บริหารและคณะกรรมการบริษัท

•  SAT เริ่มก่อตั้ง เมื่อ ปี 2538

•  จดทะเบียนกับ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548 

•  ทุนจดทะเบียน  
 426,711,809 บาท  
 ทุนชำาระแล้ว 425,193,894 บาท

•  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
 มีพนักงานจำานวน 2,802 คน

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์

  หน่วยธุรกิจ : SAT&SFT 

เทคโนโลยีการผลิต : ทุบข้ึนรูปเหล็ก กลึง 
และประกอบ (Hot Forging & Machining)

1. บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 
จำากัด (มหาชน) 
SAT    เป็นบริษัทแม่ในกลุ่มสมบูรณ์ ผลิตเพลาข้าง 
(Rear Axle Shaft) ให้แก่ผู้ผลิตยานยนต์  
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ       สำานักงานใหญ่ 
และโรงงาน ต้ังอยู่เลขท่ี 129 ถ. บางนา-ตราด  
กม.15  ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
(SAT1)     โรงงานระยอง ต้ังอยู่เลขท่ี 300/100 
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง  
(SAT2)

2. บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลยี จำากัด
SFT ประกอบธุรกิจผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์  
ด้วยกระบวนการทุบข้ึนรูป (ร้อน/เย็น) สำานักงาน 
และโรงงาน ตั้งอยู่เลขที่ 7/250 นิคม
อุตสาหกรรม อมตะซิตี้ จ.ระยอง

  หน่วยธุรกิจ : BSK 

เทคโนโลยีการผลิต  : ขดเหล็กร้อนและ
เย็น  (Hot and Cold Coiling), ดัดและ 
ม้วนเหล็กร้อน (Hot Bending)

3. บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำากัด
BSK ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  
โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ แหนบแผ่น (Leaf  
Spring)  เหล็กกันโครง (Stabilizer Bar) และ 
สปริงขด (Coil Spring)

สำานักงานและโรงงาน ตั้งอยู่เลขที่ 112  
ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
(BSK1 และ BSK2) โรงงานระยอง ต้ังอยู่ 
เลขที่ 7/260 หมู่ที่ 6 นิคอุตสาหกรรม 
อมตะซิตี้ จ.ระยอง (BSK3)

  หน่วยธุรกิจ : SBM&ICP

เทคโนโลยีการผลิต : หล่อเหล็ก กลึง และ 
ประกอบ (Iron Casting & Machining)

4. บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว
อุตสาหกรรม จำากัด
SBM ประกอบธุรกิจผลิตช้ินส่วนยานยนต์ด้าน 
งานหล่อและข้ึนรูปในส่วนของ Chassis Part 
และ Engine Part โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ 
จานเบรก (Disc Brake) เบรกดุม (Drum Brake) 
และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร 

สำานักงานและโรงงาน ต้ังอยู่เลขท่ี 112 ต.บางโฉลง 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ (SBM1 และ SBM2) 
โรงงานระยอง ต้ังอยู่เลขท่ี 7/229 หมู่ท่ี 6 
นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิต้ี จ.ระยอง(SBM3)

5. บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล แคสต้ิง  
โปรดักส์ จำากัด 
ICP ประกอบธุรกิจผลิตช้ินส่วนงานหล่อ (Casting 
Products) สำาหรับรถยนต์ ได้แก่ จานเบรก 
(Disc Brake) เบรกดุม (Drum Brake) แท่นยึด 
(Bracket) และช้ินส่วนเคร่ืองจักรกลการเกษตร

สำานักงานและโรงงานที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 7/137 
นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ จ.ระยอง  (ICP1) 
โรงงานท่ี 2 ต้ังอยู่เลขท่ี 7/299 นิคมอุตสาหกรรม 
อมตะซิตี้ จ.ระยอง (ICP2)

GRI-G4 Index : G4-3, G4-4, G4-5, G4-6, G4-9, G4-131 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท



  1.1 สายโซ่มูลค่าของธุรกิจ
บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ดำาเนินธุรกิจผลิตช้ินส่วนยานยนต์และช้ินส่วนเคร่ืองจักรกลการเกษตร ท่ีมีความเช่ียวชาญในการออกแบบ 
และผลิตด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมและความย่ังยืนในสายโซ่มูลค่าของธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม ส่งผลให้บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มีรายได้จากการขายสูงถึง 8,299 ล้านบาท ในปี 2559

คู่ค้า

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์

ลูกค้า

ผู้บริโภคและสังคม

ออกแบบและ 
วิจัยโดยผู้เช่ียวชาญ

• ผู้ผลิตช้ินส่วน ลำาดับท่ี 1 (1st Tier)  
• ผู้ผลิตช้ินส่วน ลำาดับท่ี 2 (2nd Tier)  
• โรงงานประกอบ (OEM)(1)

• อะไหล่ทดแทน (REM)(2)

โรงงานประกอบ / ผู้ผลิตรถยนต์  
(OEM  Automotive)

ศูนย์บริการ, ร้านอะไหล่, อู่ซ่อมรถยนต์
(Automotive Part After-Sale 

Service)

ผู้ใช้รถยนต์ - ภาคขนส่ง 
(Transportation Sector)

เกษตรกร - ภาคเกษตรกรรม  
(Agriculture Sector)

โรงงานประกอบ /  
ผู้ผลิตเคร่ืองจักรกลการเกษตร  

(OEM Agricultural Machine)

ศูนย์บริการ, ร้านอะไหล่, อู่ซ่อมเคร่ือง 
จักรกลการเกษตร (Agricultural  

Machine After-Sale Service)

เทคโนโลยี 
การผลิตท่ีทันสมัย

ทดสอบคุณภาพ 
และสมรรถนะ 

ด้านความปลอดภัย

ได้การรับรอง 
มาตรฐานสากล

ส่งมอบตรงเวลา 
(Just In Time)

ผู้จัดหาวัตถุดิบ (Raw Material Supplier)

สัญลักษณ์

 ธุรกิจของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ 
 ธุรกิจนอกกลุ่มบริษัทฯ

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

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

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทสมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)  ณ  วันท่ี 6 มีนาคม 2560

 

  

  

  

บจ. สมบูรณ์ โฮลดิ้ง
27.96%

บจ. ซึชิโยชิ สมบูรณ์  
โคเตท แซนด์  (1)

บจ. ยามาดะ สมบูรณ์ (1)

บจ. นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ (1)

บจ. สมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง (1)

ตระกูลกิตะพาณิชย์ 
17.58%

ผู้ถือหุ้นรายย่อย
54.46%

100%

บมจ. สมบูรณ์  
แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี (SAT) 

99.99%

บจ. สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง
เทคโนโลยี (SFT) 

99.99%

บจ. สมบูรณ์ 
หล่อเหล็กเหนียว

อุตสาหกรรม (SBM) 
99.99%

บจ. บางกอกสปริง
อินดัสเตรียล (BSK) 

99.99%

บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล 
แคสติ้ง โปรดักส์ (ICP) 

99.99%

20.0%

2.90%

1.80%

หมายเหตุ :   
(1) ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องนี้เกินร้อยละ 10

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

  1.2 โครงสร้างการถือหุ้น

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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07 

1.3 ผลิตภัณฑ์หลักและสัดส่วนรายได้ 

เพลาข้างรถกระบะและรถบรรทกุ  
Rear Axel Shaft for Pick Up and Truck 

by SAT 

ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร 
Agricultural Machine Parts 

by SAT, BSK , SBM & ICP 

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

by SBM & ICP 

26% 

15% 

20% 

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

23% 
หมายเหตุ : สัดส่วนรายได้ ตามงบการเงินปี 2558 

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

6% สปริงขด   
Coil Spring for Passenger Car and Pick Up  

by BSK 

แหนบรถกระบะและรถบรรทกุ 
Leaf Spring for Pick Up and Truck 

by BSK 

4% 

5% เหล็กกันโคลง  
Stabilizer Bar for Passenger Car, Pick Up and Truck 

by BSK 

รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2558 

Automotive Parts Tractor Parts 

Combined Harvester Parts 

เนื้อหาอัพเดตแล้ว 

เพลาข้างรถกระบะและรถบรรทุก 

Rear Axel Shaft for Pick Up and Truck

by SAT

ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร 

Agricultural Machine Parts

by SAT, BSK , SBM & ICP

จานเบรกและดุมเบรก 

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

by SBM & ICP

เหล็กกันโคลง  

Stabilizer Bar for Passenger Car, Pick Up and Truck 
by BSK

อื่นๆ (Other) 

Engine Parts, Manifold Exhaust, Valve, Rotary Blade and etc.

26%

15%

20%

6%

4%

5%

23%

หมายเหตุ : 1. สัดส่วนรายได้ ตามงบการเงินปี 2559
               2. รายได้อื่นๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์หลักอีก 1%

สปริงขด  

Coil Spring for Passenger Car and Pick Up

by BSK

แหนบรถกระบะและรถบรรทุก 

Leaf Spring for Pick Up and Truck

by BSK

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

  1.3 ผลิตภัณฑ์หลักและสัดส่วนรายได้

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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  1.4 ส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์หลัก

เพลาข้าง
(Rear Axel Shaft)

for Pick Up and Truck

เหล็กกันโคลง
(Stabilizer Bar)

for Passenger Car, Pick Up and Truck

เบรกดุม
(Drum Brake)

for Passenger Car, Pick Up and Truck

สปริงขด
(Coil Spring)

for Passenger Car and Pick Up

จานเบรก
(Disc Brake)

for Passenger Car, Pick Up and Truck

Other
24%

Other
73%

Other
69%

Other
65%

Other
89%

SAT
76%

BSK
27%

BSK
31%

SBM
35%

SBM
11%

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

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี (SAT)
บจ.สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี (SFT)
บจ.บางกอกสปริงอินดัสเตรียล (BSK)
บจ.สมบูรณ์ หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม (SBM)
บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ (ICP)

  1.5 โครงสร้างองค์กร

Board of Director 
คณะกรรมการบริษัทฯ

President 
กรรมการผู้อำานวยการ

Nomination and 
Compensation Committee

คณะกรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน

Audit & Corporate 
Governance Committee 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
และธรรมาภิบาล

Risk Management  
Policy Committee 
คณะกรรมการนโยบาย 

บริหารความเสี่ยง

Internal Audit 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

Research & Development  
สายวิจัยและพัฒนา

Sales & Marketing  
สายการขาย และการตลาด

Corporate Strategy  
& Business Development  
สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร

Finance & Accounting /  
Information Technology  
สายการเงิน บัญชี  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Human Resources  
สายทรัพยากรบุคคล

Executive Board 
คณะกรรมการบริหาร

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

Company Secretary 
(Legal & Compliance)

เลขานุการบริษัท

Executive Vice 
President Operation 

รองกรรมการผู้อำานวยการบริหาร
สายปฏิบัติการ

Executive Vice President  
Corporate Office

รองกรรมการผู้อำานวยการบริหาร
สายสำานักงานกลาง

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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  1.6 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่ช่วงก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม
สมบูรณ์ ยังคงมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างมั่นคง มุ่งสู่ความเป็นผู้นำาในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อย่างมีวิสัยทัศน์ โดยมุ่งเน้นการเติบโตผ่าน
หุ้นส่วนกลยุทธ์ทางธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มจากการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากการดำาเนินงานที่เป็นเลิศ สร้างผลกำาไรภายใต้
การตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากปัจจัยสำาคัญในการขับเคลื่อน
ให้เกิดคุณค่าที่ยั่งยืนต่อธุรกิจ นั่นก็คือ พนักงานที่มีความดีและความเก่งของสมบูรณ์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญในการปฏิบัติต่อ
พนักงานอย่างเป็นธรรม ทั้งในเรื่องการให้โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการพัฒนา
คุณธรรม การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและจัดระบบการทำางานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน มีสุขอนามัยที่ดี มีความ
สุขกับการทำางาน และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “3 ห่วง 2 เงื่อนไข”

วิสัยทัศน์
เป็นบริษัทที่เติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเอเชีย 

ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิต 
ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม

ฅนสมบูรณ์

1. เพ่ิมศักยภาพการจัดการภายในองค์กร เพ่ือสร้างการยอมรับ และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง 
3. เป็นหุ้นส่วนกับลูกค้า เพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
4. เพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้นาด้านต้นทุนการผลิต 
    ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 
5. เสริมสร้างความสามารถ ความสอดคล้องของหลากหลายวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
6. รักษาและยกระดับธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียและ 
    สังคม บนพื้นฐานของการมีความรู้คู่คุณธรรม

พันธกิจ

ธุรกิจสมบูรณ์ ชุมชนสมบูรณ์

วัฒนธรรมองค์กร

หลักการทรงงาน และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใส่ใจลูกค้า มีวินัยถ้วนหน้า พัฒนาทีม ทำางานรับผิดชอบ รอบคอบเรื่องคุณภาพ

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

3 ห่วง
2 เงื่อนไข

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ด ี
ในตัวเอง

เงื่อนไขความรู้ 

รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง

เงื่อนไขคุณธรรม

ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน มีความเพียร  
มีสติปัญญา แบ่งปัน

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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  1.7 พัฒนาการที่สำาคัญ

ปี พ.ศ.

2505

2518
2520
2530
2538
2541
2543

2554 

2557

2558

2559

2556

  พัฒนาการที่สำาคัญ (Company Milestone)
•  ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำากัด โรงงานแหนบสมบูรณ์สปริง (SBS)
•  ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำากัด โรงงานสมบูรณ์เพลาและเกียร์ (SBA)
•  ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำากัด โรงงานสมบูรณ์ผ้าเบรคและผ้าคลัชรถยนต์และมอเตอร์ไซค์

•  ก่อตั้ง บริษัทสมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำากัด (SBM)

•  ก่อตั้ง บริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล จำากัด (BSK)

•  ย้ายฐานการผลิตงานหล่อของ บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำากัด (SBM) มาที่ถนนบางนา-ตราด กม.15

•  ก่อตั้ง บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (SAT)

•  ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9002 / QS 9000

•  ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001

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

•  นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
•  ขยายแนวร่วมการต่อด้านการทุจริตคอร์รัปช่ันไปยังคู่ค้าและมอบหนังสือรับรอง Recognition of Anti-Corruption Practice ให้แก่คู่ค้า
•  จัดทำารายงานความยั่งยืน ฉบับที่ 2 ตามแนวทางการรายงาน GRI version 4.0เพื่อรองรับลูกค้าหลักในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ และลูกค้า 
   ในกลุ่มชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร

•  ขยายแนวร่วมการต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปยังคู่ค้าและมอบหนังสือรับรอง Recognition of Anti-Corruption Practice 
   ให้แก่คู่ค้าต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
•  จัดทำารายงานความยั่งยืน ฉบับที่ 3 ตามแนวทางการรายงาน GRI version 4.0
•  ได้แสดงคำามั่นในการสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก ภายใต้หลักการแห่งสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ

•  อนุมัติให้ SFT เพิ่มทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท จากทุนเดิม 250 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 350 ล้านบาท
•  อนุมัติให้ บริษัท SIJ บริษัทย่อยในประเทศญ่ีปุ่น จดทะเบียนเลิกบริษัท
•  SAT เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (เป็นคร้ังท่ี 2) จากคณะกรรมการ 
   แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption 
   Council: CAC)
•  SAT ได้ผลักดันให้บริษัทคู่ค้าของกลุ่มสมบูรณ์กรุ๊ป เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ ต้านโกงกับ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
   ในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council: CAC) จำานวน 88 บริษัท

•  อนุมัติให้ SFT เพิ่มทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท จากเดิม 100 ล้านบาท และให้ SAT ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ SFT จำานวน 1.5 ล้านหุ้น 
   ในราคาหุ้นละ 100 บาท
•  อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับโครงการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้” (SLA)
•  จัดทำาแผนแม่บทด้านความยั่งยืนภายใต้ปรัชญาในการดำาเนินธรุกิจ 3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล
•  จัดทำารายงานความยั่งยืน ฉบับที่ 1 ตามแนวทางการรายงาน GRI version 4.0 เพื่อรองรับลูกค้าหลักในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ 
   และลูกค้าในกลุ่มชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร

2547 •  ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ ISO/TS 16949
•  ขยายกำาลังการผลิต SAT และ SBM ไปที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง (SAT2 และ SBM3)

2548 •  บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
   ภายใต้ชื่อ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) (SAT)

2550 •  เข้าซื้อกิจการของ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้งโปรดักส์ จำากัด (ICP1) 
   ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง เพื่อขยายกำาลังการผลิตงานหล่อ

2551

2555

•  ขยายกำาลังการผลิต BSK ไปที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง (BSK3)

•  จัดตั้งสำานักงานที่เมืองนาโกย่า ภายใต้ชื่อ บริษัทเอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล เจแปน จำากัด (SIJ)

2553 •  ขยายกำาลังการผลิต บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้งโปรดักส์ จำากัด สาขาที่ 2 (ICP2)  
   ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง เพื่อรองรับลูกค้าหลักในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ และลูกค้าในกลุ่มชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร

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

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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  1.8 รางวัลและผลงานที่ได้รับการยกย่อง

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

• ได้รับรางวัล SET Awards 2014 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ดังนี้
        - รางวัลเกียรติยศแห่งความสำาเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเลิศ ต่อเนื่อง 6 ปีซ้อน (2552-2557)
        - รางวัลเกียรติยศแห่งความสำาเร็จ (SET Award of Honor) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเลิศ ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน (2554-2557)
        - รางวัล CSR Recognition 2557 ที่มีความมุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม        
        - รางวัลบริษัทจดทะเบียน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards)
• ได้รับรางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
• ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” ต่อเนื่อง 9 ปีซ้อน (2549-2557) และรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น 

“ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน” ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน (2556-2557) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
• ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
• ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ตามโครงการ “การพัฒนาช่างเทคนิค” จากสำานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
• รางวัลที่ได้รับจากลูกค้า
        - Award of Regional Contribution 2014 จาก โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอร์เรชั่น (TMC) ที่ประเทศญี่ปุ่น (BSK)
        - Award of Quality 2014 “Excellence in Zero Defect” (SAT)

• ได้รับมอบ ESG 100 Certificate ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีความโดดเด่นในการดำาเนินธุรกิจ  
ที่มีความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากสถาบันไทยพัฒน์

• ได้รับรางวัล SET Awards 2015 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ดังนี้
        - รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (SET Sustainability  Awards 2015) 
        - รางวัลบริษัทจดทะเบียน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards)
• ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 10  ปีติดต่อกัน (2549 – 2558)  

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
• ได้รับรางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous) 7 ปีติดต่อกัน   

(2552 – 2558) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
• ได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จากสำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
• รางวัลที่ได้รับจากลูกค้า
        - Gold  Award for the Best Overall of Supplier’s Quality Performance (SAT)
        - Bronze  Award for the Best of Supplier’s Quality Performance (SAT)
        - The Winner TCC QA Improvement Activity 2015 (BSK)         
        - THCC-QA Improvement 2015 (SAT)

• SAT ได้รับรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate Excellence Awards 2016 ด้านความเป็นเลิศใน
การบริหารจัดการโดยรวม จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

• SAT ได้รับรางวัล SET Sustainability Awards 2016 และรางวัล Thailand Sustainability Investment 2016 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
• SAT  ได้รับรางวัล นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best IR) ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 
• SAT ได้รับรางวัลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม 4 ปี ต่อเนื่องกัน (2556 –  2559) (Investors’ Choice Awards 2016)
• ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ดังนี้
        SAT, BSK และ SBM ได้รับรางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous  
        Awards 2016)  จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
• รางวัลจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
        - SAT, BSK และ SBM ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” 11  ปีติดต่อกัน 
        - SBM 3 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” 8 ปีติดต่อกัน
        - ICP ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” 
• รางวัลที่ได้รับจากลูกค้า
        - SAT : The Best Cost Improvement ด้าน Supplier ดีเด่น
        - SFT : Silver Award ด้านคุณภาพชิ้นส่วนดีเด่น
        - ICP : Bronze Award Thailand Kaizen Award 2016  
          ประเภท Kaizen Suggestion System
        - SAT2 : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขัน  
          QA Improvement Contest 2016

- SBM3 : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการเข้าร่วมกิจกรรม    
  THCC QCC Activity Contest 2016
- BSK3 :รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 TPS Awards 2016
- SBM3 : รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จาก MCC-QCC

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

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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4 GRI-G4 Index : G4-14

2.1 กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน
1. การเติบโตผ่านหุ้นส่วนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายในการเติบโตผ่านหุ้นส่วนกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยการขยายตลาดของผลิตภัณฑ์หลัก และผลิตภัณฑ์ใหม่ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึงการพัฒนาตลาดและธุรกิจใหม่ท้ังในประเทศและต่างประเทศ สำาหรับเป็นแหล่งรายได้และกระจาย
ความเส่ียงจากธุรกิจหลัก พร้อมประเมินความพึงพอใจของลูกค้าบนมาตรฐาน QCD (Quality / Cost / Delivery) ในขณะ
เดียวกัน ได้มีการนำากิจกรรม Customer Relations Management มาใช้ในการยกระดับและสานความสัมพันธ์กับลูกค้า
อย่างต่อเน่ือง

2. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
พัฒนาความสามารถในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม ได้รับการยอมรับ ตอบสนองต่อความต้องการ 
ของลูกค้า ด้วยความสามารถในด้านการออกแบบและเทคโนโลยีของตนเอง นอกจากนี้ เพื่อให้มีการตอบสนองต่อความ
ต้องการในด้านการผลิตยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้นำาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตสินค้าที่มี 
นำ้าหนักลดลง แต่มีความแข็งแรงทนทานมากขึ้น ลดต้นทุนการใช้พลังงานในอนาคต

3. การดำาเนินงานที่เป็นเลิศ
เพิ่มความสามารถทำากำาไร ความได้เปรียบการแข่งขัน และการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าในผลิตภัณฑ์และบริการท่ี
มีคุณภาพ พร้อมปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการจัดการในองค์กร การพัฒนากระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ควบคุม
ต้นทุนทางการเงนิ ระยะเวลา การใช้ทรัพยากร พลังงานและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

4. เป็นองค์กรประสานพลังที่ยั่งยืน
การเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยพนักงานที่มีความสามารถและมีการจัดการที่สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร และรับผิดชอบต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยวิธีการบริหารจัดการบุคคลากรและกระบวนการทำางานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรอย่างมี
ประสิทธภิาพ และหล่อหลอมให้พนักงานเกิดพฤติกรรมเป็นไปตามเป้าหมายของการมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ส่งเสริม
การมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นคนเก่งและคนดี

การพัฒนาท่ีย่ังยืน 2



  2.2 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้วยความมุ่งม่ันของคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีจะกำากับดูแลกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ สู่การเป็นบริษัทท่ีเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเอเชีย มีความเช่ียวชาญในการออกแบบและผลิต 
ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม บริษัทฯ จึงมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาพนักงานให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไป
กับการอยู่ร่วมกับสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน โดยคำานึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ
เป็นสำาคัญ ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีระบุว่า “บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์เน้นการพัฒนาองค์กร 
โดยมี “คน” เป็นทรัพยากรหลักในการขับเคล่ือนเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล และสามารถอยู่
ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขและย่ังยืน” โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

1. ด้านการพัฒนาบุคลากร

มุ่งสร้างพนักงานให้เป็นคนดีและเก่ง ด้วยการพัฒนาศักยภาพ 
พนักงานสู่ความเป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการเติบโตของ 
อุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม 
ส่วนบุคคล (Individual Social Responsibility: ISR) ภายใต้ 
แนวคิด สร้างคุณค่าต่อตนเอง องค์กร และสังคม โดยเน้นการ 
ขยายผลจากตัวพนักงานสู่สังคมภายนอก และสร้างวัฒนธรรม 
ที่เข้มแข็ง เพื่อเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการให้เกิดคุณค่า

2. ด้านการพัฒนาธุรกิจ 

สร้างมูลค่าทางธุรกิจบนพ้ืนฐานหลักธรรมาภิบาล และเพ่ิมมูลค่า 
ทางธุรกิจด้วยนวัตกรรม เพ่ือสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย โดยคำานึงถึงคุณภาพ ความคุ้มค่า และผลกระทบจาก 
กระบวนการธุรกิจ และส่งเสริมกระบวนการจัดการห่วงโซ่ธุรกิจ  
(Supply Chain Value) รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและปลอดภัยแก่ผู้บริโภค อีกท้ังส่งเสริม 
การจัดการธุรกิจโดยยึดหลักความพอเพียง

3. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 

ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชน และสังคมอย่างมีความสุข มุ่งเน้น 
การสร้างโอกาสด้านการศึกษาแก่กลุ่มเยาวชน โดยเฉพาะใน 
ระดับอาชีวศึกษาให้มีความรู้และประสบการณ์ท่ีดี อีกท้ังสนับสนุน 
ให้เกิดอาชีพแก่ชุมชนเพ่ือให้พ่ึงพาตนเองและมีความเป็นอยู่ท่ี
ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นกระบวนการทำางานร่วมกันแบบเครือข่ายและ 
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐและวิถีชุมชน 

ทั้งนี้ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้รับการถ่ายทอดอย่างทั่วถึงในแต่ละบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์  
โดยพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำาเนินงานตามที่ปรากฏในแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืน 5 ปี 
(2556-2560) ภายใต้ปรัชญาการดำาเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” โดยพนักงานของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ต้อง
ยึดถือนำาไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง  ภายใต้การกำากับดูแลของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ

GRI-G4 Index : G4-14
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  2.3 แผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืน
บริษัทได้จัดทำาแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะ 5 ปี (2556-2560) โดยกำาหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ 3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล มีการติดตามและประเมินผลการดำาเนนิงาน 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่  
เพื่อลดผลกระทบและสร้างคุณค่าแก่ธุรกิจและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ฅนสมบูรณ์

กำาหนดเป้าหมาย พัฒนาทีม สร้างนวัตกรรม

• ทบทวนวัฒนธรรมองค์กร
และกำาหนดตัวชี้วัด และ
สื่อสารให้เกิดความเข้าใจ
และนำาไปปฏิบัติ

• จัดทำาแผนพัฒนาบุคลากร
ครอบคลุมทุกด้านตาม
ปรัชญา 3 สมบูรณ์  
สร้างสมดุล

• การพัฒนาศักยภาพ
พนักงานตามกรอบ
วัฒนธรรมองค์กร

• ริเริ่มโครงการแบบ  
Project Based and 
Cross Function

• ส่งเสริมการแบ่งปันองค์
ความรู้ข้ามสายงาน 
(Knowledge Sharing 
Cross Function) 

• สร้างวัฒนธรรมแห่ง 
การเรียนรู้เชิงนวัตกรรม

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 
2557 หมวดฅนสมบูรณ์  

(หน้า 26 และ 23)

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 
2558 หมวดฅนสมบูรณ์  

(หน้า 24-25)

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 
2559 หมวดฅนสมบูรณ์  

(หน้า 27-29)

ธุรกิจสมบูรณ์

พัฒนากระบวนการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างเครือข่าย

• จัดทำาและเปิดเผยข้อมูล
รายงานความยั่งยืนตาม
กรอบ GRI 

• ขยายผลโครงการ TPS ไป
สู่คู่ค้า

• ปรับปรุงโครงการ QCC 
ภายใต้ปรัชญาฯ 3 
สมบูรณ์ สร้างสมดุล

• พัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียว
• สร้างวัฒนธรรมสีเขียวใน

องค์กร

• สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้าง
ความเชื่อมั่นตลอดห่วง
โซ่ธุรกิจ

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี  
2557 หมวดธุรกิจสมบูรณ์  

(หน้า 35, 41, 72)

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี  
2558 หมวดธุรกิจสมบูรณ์  

(หน้า 56)

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี  
2559 หมวดธุรกิจสมบูรณ์  

(หน้า 53-55)

ชุมชนสมบูรณ์

ร่วมพัฒนา สร้างเครือข่าย สร้างมูลค่า

• ริเริ่มโครงการทวิภาคีเพื่อ
พัฒนาช่างเทคนิค 

• ริเริ่มโครงการชุมชนดีมี
อาชีพ

• ริเริ่มโครงการสมบูรณ์
พบชุมชน (Community 
Engagement)

• ริเริ่มโครงการพัฒนาคู่ค้า
ท้องถิ่น

• สร้างเครือข่ายแบบเป็น
ทางการร่วมกับภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา และ
องค์กรอิสระ 

• เป็นโรงงานแห่งการเรียนรู้
ของสังคมและชุมชน

• ร่วมมือกับเครือข่ายพัฒนา
ธุรกิจชุมชน 

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี  
2557 หมวดชุมชนสมบูรณ์  

(หน้า 56, 58)

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี  
2558 หมวดชุมชนสมบูรณ์  

(หน้า 61)

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี  
2559 หมวดชุมชนสมบูรณ์  

(หน้า 59-66)

แผน
ปี 2556-57 2558 2559 2560

ธุรกิจสมบูรณ
Business Trust

ชุมชนสมบูรณ
Growth Society

ฅนสมบูรณ
Smart People

สร้างคุณค่า  
ต่อตนเอง องค์กร และสังคม

สร้างมูลค่า  
ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สร้างโอกาส  
เพื่อสังคมที่เข้มแข็ง 
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  2.4 การดำาเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
บริษัทฯ ได้กำาหนดกลยุทธ์ นโยบาย พันธกิจ และแนวทางการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้ข้อมูลจากการมีส่วนร่วม
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการบริหารประเด็น จากนั้นกำาหนดให้หน่วยงานที่มีหน้าท่ีประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่ม

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง การมีส่วนร่วมและวิธีการสื่อสาร

1. ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ 

   สถาบันการเงิน

• ผลตอบแทน จากผลการดำาเนินงานที่ดีและยั่งยืน
• การกำากับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง
• การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา
• การได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมและเป็นธรรม
• ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อการตัดสินใจ และ

โปร่งใส

• การรายงาน : รายงานประจำาปี รายงานความยั่งยืน คู่มือ 
จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ 

• การประชุม : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น Opportunity day  
Analyst meeting 

• กิจกรรม : Company visit Roadshow
• ช่องทางสื่อสาร : เว็บไซต์ IR Press Release

 2. พนักงาน • ผลตอบแทนและสวัสดิการ
• ความมั่นคงในหน้าที่การงาน
• การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญาจ้าง
• การพัฒนาศักยภาพ และความก้าวหน้าในหน้าที่ 

การงาน
• การจูงใจผ่านผลตอบแทนและ/หรือการได้รับการ

ยอมรับจากผลสำาเร็จของงาน
• สภาพแวดล้อมที่ดี และความปลอดภัยในที่ทำางาน
• การได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมและเป็นธรรม

• การรายงาน : รายงานประจำาปี รายงานความยั่งยืน คู่มือจริยธรรม
ในการดำาเนินธุรกิจ 

• การประชุม : การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ กิจกรรมจับเข่า
คุยกัน

• การฝึกอบรม : หลักสูตรฝึกอบรมตามสายอาชีพ  
• กิจกรรม : กิจกรรมมุ่งสู่สิ่งที่ดีกว่า ชมรมกีฬา กิจกรรมวันเกิด

พนักงาน ชมรมสมบูรณ์กรุ๊ปอาสา ชมรมตำารวจโรงงาน 
• ช่องทางสื่อสาร : ประกาศ อีเมล์ อินทราเน็ต SBG Portal Web 

ประชุมหน้าแถวเสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ SBG Week-
ly News We Care การสำารวจความพึงพอใจและทัศนคติของ
พนักงานที่มีต่อองค์กร

3. ลูกค้า • คุณภาพตามมาตรฐาน
• ต้นทุนที่ตอบสนอง
• การส่งมอบที่ตรงเวลา
• ความสามารถเชิงวิศวกรรม
• ระบบการบริหารจัดการ
• การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา

• การรายงาน : รายงานประจำาปี คู่มือจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ 
• การประชุม : การประชุมรับทราบนโยบายลูกค้าประจำาปี  

การประชุมประจำาเดือน 
• การฝึกอบรม : หลักสูตรการพัฒนาระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และ

ความปลอดภัย
• กิจกรรม : ชมรม ฝึกอบรม และสัมนาร่วมกับลูกค้า  
• ช่องทางการสื่อสาร : การพบปะลูกค้าประจำาเดือน ประชุมชมรม 

เว็บไซต์ การสำารวจความพึงพอใจประจำาปี

4. คู่ค้า • การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมและโปร่งใส
• การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา
• การชำาระเงินที่ครบถ้วนและตรงเวลา
• ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจในระยะยาว
• การเจริญเติบโตและความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน  

ไปพร้อมๆ กับบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์

• การรายงาน : รายงานสรุปผลการประเมินคู่ค้าประจำาปี คู่มือ
จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ 

• การประชุม : ประชุมนโยบายคู่ค้าประจำาปี
• การฝึกอบรม : หลักสูตรจริยธรรมธุรกิจในการดำาเนินธุรกิจ และ

การต่อต้านการธุจริต
• กิจกรรม : ขยายเครือข่ายต่อต้านการทุจริต และถ่ายทอดความรู้

ระบบ TPS
• ช่องทางสื่อสาร : ประกาศ อีเมล์ เว็บไซต์ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

5. ชุมชนและสังคม • กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ

• การได้รับการช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริม 
ด้านต่างๆ

• การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
• การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง
• การจ้างงานผู้พิการ

• การรายงาน : รายงานสรุปผลการประชุมตามวาระ
• การประชุม : สานเสวนารับรู้ความต้องการชุมชน เพื่อจัดทำาแผน

งานชุมชน กับหน่วยงานท้องถิ่นและเครือข่ายต่างๆ
• การฝึกอบรม : หลักสูตรอบรมอาชีพเสริม
• กิจกรรม : กิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และศาสนาใน 

ท้องถิ่น การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน
• ช่องทางสื่อสาร : เยี่ยมชุมชนตามเทศกาล เว็บไซต์ เจ้าหน้าที่ 

ส่งเสริมกิจกรรม

6. หน่วยงานราชการและ 
    องค์กรที่เกี่ยวข้อง

• การชำาระภาษีและค่าธรรมเนียมครบถ้วนตามกำาหนด
• การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อตกลงที่

เกี่ยวช้อง
• การให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนด้านต่างๆ

• การรายงาน : รายงานตามกฎหมายและเงื่อนไขในใบอนุญาต
• การประชุม : ประชุมรับทราบกฎระเบียบต่างๆ
• การฝึกอบรม : หลักสูตรฝึกอบรมความรู้ตามสายอาชีพ 
• กิจกรรม : ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายโครงการต่างๆ เข้าร่วมอบรม 

และสัมมนา
• ช่องทางสื่อสาร : เว็บไซต์ เจ้าหน้าที่รัฐกิจสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ BOI

7. สื่อมวลชน • การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้
• การมีส่วนร่วมในการเปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจ

• การประชุม : Opportunity day
• ช่องทางสื่อสาร : เว็บไซต์ Roadshow การให้สัมภาษณ์  

เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์

8. คู่แข่ง • การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
• การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

• การรายงาน : คู่มือจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ 
• ช่องทางสื่อสาร : เว็บไซต์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

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

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

16



กลยุทธ์การบริหาร หมวดการรายงานความยั่งยืน

• การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำาเนินธุรกิจ
• ยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจในการบริหาร
• การบริหารสภาพคล่อง และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน
• การยกระดับระบบฐานข้อมูล และการรายงานผล

บทที่ 5 ธุรกิจสมบูรณ์
5.1 การกำากับดูแลกิจการ             5.5 การบริหารความเสี่ยง
5.2 การดำาเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
5.3 การต่อต้านการทุจริต 
5.4 การดำาเนินการด้านภาษี

• การเทียบเคียงผลตอบแทนและสวัสดิการกับบริษัทชั้นนำา
• มุ่งเน้นการสรรหาบุคลากรจากภายในเป็นหลัก
• พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้วยศูนย์การเรียนรู้ของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ 
• พัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายและครอบคลุมความต้องการในแต่ละสายอาชีพ
• การรับฟังความคิดเห็นผ่านตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการ
• โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำางานตามหลัก QWL 
• ช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านการทุจริต คอรัปชั่น และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง

เบาะแส

บทที่ 4 ฅนสมบูรณ์
4.1 บ่มเพาะคนดี 

   4.2 บ่มเพาะคนเก่ง 
บทที่ 5 ธุรกิจสมบูรณ์

5.2 การดำาเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
    5.6 การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

5.7 ความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

• การยกระดับความสามารถด้านการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
• การมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า
• การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง
• การปฏิบัติตามนโยบายลูกค้าครอบคลุมด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความ

ปลอดภัย

บทที่ 5 ธุรกิจสมบูรณ์
5.8 การสร้างความผูกพันและการพัฒนาร่วมกับลูกค้า 
5.9 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
5.7 ความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
5.11 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน
5.12 นวัตกรรมในกระบวนการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

• การยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการตลอดสายโซ่อุปทาน
• สร้างและขยายเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
• ส่งเสริมให้คู่ค้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม
• การพัฒนาศักยภาพให้คู่ค้า

บทที่ 5 ธุรกิจสมบูรณ์
5.3 การต่อต้านการทุจริต 
5.10 การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน

บทที่ 6 ชุมชนสมบูรณ์    
6.2 การพัฒนาคู่ค้าท้องถิ่น
6.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

• มุ่งสู่วัฒนธรรมองค์กรสีเขียว ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
อนุรักษ์พลังงาน

• การส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนดี และสร้างคุณค่าแก่สังคม
• สร้างโอกาสทางการศึกษาและการสร้างอาชีพ ให้ชุมชนสามารถ 

พึ่งตนเองได้ในระยะยาว 
• มุ่งเน้นการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
• วางแผนเรื่องการจ้างงานผู้พิการ ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น  

และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

บทที่ 4 ฅนสมบูรณ์
4.1,4.2 บ่มเพาะคนดี  
และบ่มเพาะคนเก่ง

บทที่ 5 ธุรกิจสมบูรณ์
5.11 การจัดการด้าน 
สิ่งแวดล้อมและ 
การอนุรักษ์พลังงาน

• การดำาเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล 
• การร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย ของภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
• การพัฒนาบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน

บทที่ 5 ธุรกิจสมบูรณ์
5.1 การกำากับดูแลกิจการ  
5.3 การต่อต้านการทุจริต
5.7 ความปลอดภัยและ 
การพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
5.11 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
และการอนุรักษ์พลังงาน

• การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้
• การมีส่วนร่วมในการเปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจ

บทที่ 5 ธุรกิจสมบูรณ์
5.1 การกำากับดูแลกิจการ   5.3 การต่อต้านการทุจริต

• การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
• การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บทที่ 5 ธุรกิจสมบูรณ์
5.1 การกำากับดูแลกิจการ   5.3 การต่อต้านการทุจริต

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

ต่างๆ จัดทำาการประเมินทัศนคติของแต่ละกลุ่ม กำาหนดแนวทางการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมต่อความต้องการ ความคาดหวัง
และข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนกำาหนดตัวช้ีวัดสำาหรับการติดตามผลการดำาเนินงานอย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ี หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รายงานโดยตรงต่อฝ่ายบริหาร คณะกรรมการกำากับดูแล และคณะกรรมการบรษิัททุกไตรมาส

บทที่ 6 ชุมชนสมบูรณ์
6.1 การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน 
6.2 การพัฒนาคู่ค้าท้องถิ่น
6.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน
6.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาส
6.5 การสืบสานประเพณีท้องถิ่น

บทที่ 6 ชุมชนสมบูรณ์
6.1 การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่
เยาวชน 
6.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน 
6.6 ร่วมเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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1
  3.1 ขอบเขตการรายงาน 
รายงานความย่ังยืนฉบับน้ี จัดทำาข้ึนเพ่ือแสดงถึงผลการดำาเนินงานของ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) 
ในรอบปี 2559 ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการเพ่ือความย่ังยืน อันเก่ียวโยง 
กับประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยมีแนวทางการดำาเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SD Roadmap)  
ของบริษัท ภายใต้ปรัชญาการดำาเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” ประกอบด้วย ฅนสมบูรณ์ ธุรกิจสมบูรณ์ และ
ชุมชนสมบูรณ์ ซึ่งบริษัทได้จัดทำาและเผยแพร่มาตั้งแต่ปี 2556 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยอ้างอิงการจัดทำารายงานให้มี 
ความสอดคล้องตามดัชนีช้ีวัดของ Global Reporting Initiative version 4.0 (GRI G4)

เน้ือหาและสาระสำาคัญของการรายงานในปี 2559 มุ่งเน้นการดำาเนินงานตามกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
องค์กร ด้วยการกำากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียง และการนำาปรัชญาการดำาเนินธุรกิจ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ท้ังในด้านการดูแลพนักงาน การสร้างพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดี การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจ และการสร้างโอกาสให้
กับสังคมและชุมชนอย่างย่ังยืน และเช่ือมโยงบริบทข้างต้นกับประเด็นด้านความย่ังยืนสากลในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ขอบเขตการรายงาน

รายงานความย่ังยืน ประจำาปี 2559 แสดงผลการดำาเนินงานครอบคลุมทุกสายงานของ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 
จำากัด (มหาชน) รวมถึงพ้ืนท่ีปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรปราการ จำานวน 5 โรงงาน และจังหวัดระยอง จำานวน 6 โรงงาน รวม
ท้ังส้ิน 11 โรงงาน จำาแนกเป็น 3 หน่วยธุรกิจ หลักดังน้ี

หน่วยธุรกิจ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดระยอง

1. SAT & SFT บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด 
(มหาชน) (SAT 1)

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) (SAT 2)
บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำากัด (SFT)

2. BSK บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำากัด (BSK 1)
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำากัด (BSK 2)

บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำากัด (BSK 3)

3. SBM & ICP บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว จำากัด (SBM 1)
บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว จำากัด (SBM 2)

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว จำากัด  (SBM 3)
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำากัด (ICP 1)
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำากัด (ICP 2)

หมายเหตุ : (G4-21)

• ข้อมูลที่มีการเปิดเผยด้านอื่นๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน รายงานประจำาปี 2559 ที่เว็บไซต์บริษัทฯ  
www.satpcl.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

การสอบถามข้อมูล

หากมีข้อสงสัย หรือข้อแนะนำาเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ แผนกพัฒนาที่ยั่งยืน ฝ่ายพัฒนาระบบและความยั่งยืน บมจ. สมบูรณ์ 
แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี เลขที่ 129 หมู่ 2 ถ.บางนา-ตราด (กม.15) ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540  
E-mail : thepyuda.s@somboon.co.th, natthamon.p@somboon.co.th โทรศัพท์ 0-2728-8579 โทรสาร 
0-2728-8517 

GRI-G4 Index : G4-14, G4-17, G4-18, G4-20, G4-21,  
G4-22, G4-23, G4-28, G4-29, G4-30, G4-31, G4-32

เก่ียวกับรายงาน3



  3.2 ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญ
บริษัทได้มีการทำางานร่วมกับท่ีปรึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญและติดตามรวบรวมข้อมูลท่ีสำาคัญท้ังในอุตสาหกรรมยานยนต์
และแวดวงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและทศิทางการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ นำามา 
ทบทวนนโยบายหรือปรับปรุงแผนงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อยังคงความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืน (SD Roadmap) ภายใต้ปรัชญาการดำาเนนิธุรกิจ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” พร้อมทั้ง
เชื่อมโยงประเด็นด้านความย่ังยืนท่ีสำาคัญขององค์กรกับมิติด้านความย่ังยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ซ่ึงบริษัท
ได้จำาแนกไว้ตามแนวทางของ Global Reporting Initiative version 4.0 (GRI G4)

หลักการกำาหนดประเด็นสาระสำาคัญในรายงาน 

บริษัทยึดหลักการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำาคัญ และพิจารณาปัจจัยท่ีตอบสนองต่อมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่อาจเกิดผลกระทบต่อประเด็นด้านความยั่งยืนขององค์กรทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

การระบุประเด็น (Identification) 

พิจารณาจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กร 

ผ่านกิจกรรมและโครงการในวาระต่างๆ ตลอดปี ภายในองค์กร : ข้อมูลจากการประชุมผู้รับผิดชอบในประเด็นที่สำาคัญกับ 
ความย่ังยืน และกลยุทธ์ขององค์กร รวมท้ังการบริหารความเส่ียง ท่ีองค์กรต้องจัดการท้ังในระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว  
เพื่อบรรลุเป้าหมายที่องค์กรกำาหนดไว้

ภายนอกองค์กร : ข้อมูลจากการประชุมกับผู้รับผิดชอบในสายงานต่างๆ ที่มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อทราบปัจจัย 
ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มต่อองค์กร ด้วยการสำารวจความคิดเห็นหรือแบบประเมินผลด้านต่างๆ 
หรือจากการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น จากการสานเสวนา หารือ ประชุม สัมนา หรือสัมภาษณ์ 
ตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่ม

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

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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การจัดลำาดับความสำาคัญ (Prioritization) 

นำาประเด็นที่มีนัยสำาคัญต่อองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาวิเคราะห์ ที่ได้มาเทียบเคียงกับความสอดคล้องในประเด็น
และตัวชี้วัด ตามแนวทาง GRI G4 และจัดลำาดับความสำาคัญและคัดเลือกเนื้อหาข้อมูลที่อยู่ในความคาดหวังและความ
สนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในรูปแบบแมทริกซ์ (Materiality Matrix) โดยแกนนอน แสดงระดับผลกระทบต่อองค์กร  
ในดา้นสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม และแกนตัง้แสดงระดบัผลกระทบตอ่ความสนใจของกลุม่ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสีย ดงัตาราง 
และภาพแสดง ต่อไปนี้

ประเด็นที่มีนัยสำาคัญต่อองค์กร

1. ด้านเศรษฐกิจ 2. ด้านสังคม 3. ด้านสิ่งแวดล้อม

1.1 การกำากับดูแลกิจการ 
1.2 การดำาเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
1.3 การต่อต้านการทุจริต
1.4 การดำาเนินการด้านภาษี 
1.5 การบริหารความเสี่ยง 
1.6 การสร้างความผูกพันและการพัฒนา

ร่วมกับลูกค้า 
1.7 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
1.8 การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน 
1.9 นวัตกรรมในกระบวนการธุรกิจ
1.10 แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

2.1 บ่มเพาะคนดี
2.2 บ่มเพาะคนเก่ง
2.3 การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิ

มนุษยชน
2.4 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2.5 การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่

เยาวชน 
2.6 การมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต

และสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
2.7 การพัฒนาคู่ค้าท้องถิ่น
2.8 ร่วมเป็นเครือข่ายกับหน่วยงาน 

ภาครัฐ
2.9 ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น

3.1 การดำาเนินงานตามกฎหมายด้าน 
สิ่งแวดล้อม 

3.2 การบริหารจัดการนำ้า
3.3 การอนุรักษ์พลังงานและ 

ลดภาวะโลกร้อน

Materiality Matrix
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ระดับผลกระทบต่อองค์กร ในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
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GRI-G4 Index : G4-2, G4-27

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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Smart People &
an Engaging Culture

“สรางคุณคาตอตนเอง องคกร และสังคม”

Our approach

“

”

กลุมสมบูรณ มุงหวังที่จะสรางพนักงานใหเปนคนเกงและดี 
มีคุณสมบัติ ตามที่องคกรคาดหวัง คือการพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน สูความเปนพลเมืองดีของสังคม 
ภายใตแนวคิด สงเสร�มคนดีเพ��อองคกรและสังคม 
เพ��อสงเสร�มและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบ Inside Out 
เนนใหพนักงานเปนศูนยกลางพัฒนา เพ��อสงเสร�ม 
“คนเกงและคนดี”ใหสามารถขยายผลไปสูสังคมโดยเช�่อม
โยงพฤติกรรมของพนักงานกับวัฒนธรรมองคกร เพ��อเปน
การเพ��มทักษะในการบร�หารจัดการและใชศักยภาพ

17.4 ชั�วโมง
ฝกอบรมเฉลี่ย
ตอคนตอป

78 ฝกอบรมบุคลากรตามสายอาช�พ
ตลอดปตอคนตอป

หลักสูตร

7.7 งบประมาณในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

ลานบาท

6.3 ทำความดีเพ��อสังคมสวนบุคคล
ตอปตอคน

ชั�วโมง

GRI-G4 Index : G4-56, G4-LA10
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ฅนสมบูรณ์ 
หล่อ เลิศ ลำ้า

หล่อ : หล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียว
เลิศ : เป็นเลิศด้านคุณภาพ

ลํ้า : ลํ้าหน้าเทคโนโลยี

GRI-G4 Index : G4-56, G4-LA10

  “สร้างคุณค่าต่อตนเอง องค์กร และสังคม”
บริษัทให้ความสําคัญ และส่งเสริมการพัฒนาให้พนักงานมีความ

รู้และทักษะในการทํางานควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม 

โดยน้อมนําหลักการทรงงานและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น

แนวทางในการพัฒนาพนักงานให้เป็น “ฅนสมบูรณ์” ที่พร้อม “สร้าง

คุณค่าต่อตนเอง องค์กร และสังคม”  โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้าง

ให้พนักงานทุกระดับมี ความตระหนักในหน้าที่ และมีความรับผิด

ชอบต่อสังคม เพื่อเป็นการวางรากฐานการพัฒนาศักยภาพของ

พนักงาน ให้มีประสิทธิภาพ และนําไปสูทการสร้างความเข้มแข็งที่

รากฐานขององค์กรอย่างแท้จริง โดยบริษัทจะสร้างบุคลากรให้เป็น

คนเก่งและคนดี ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตามแผนแม่บทฅนสมบูรณ์

“ความรู้ในวิชาการ เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำาให้สามารถฟันฝ่า 
อุปสรรคได้ และทำาให้เป็นคนที่มีเกียรติ เป็นคนที่สามารถ  
เป็นคนที่จะมีความพอใจได้ในตัวว่า ทำาประโยชน์แก่ตนเอง 
และแก่ส่วนรวม นอกจากวิชาความรู้ ก็จะต้องฝึกฝนใน 
สิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคม สอดคล้อง 
กบัสมยัและสอดคล้องกบัศลีธรรมท่ีดีงาม ถ้าได้ท้ังวิชาการ  
ทั้งความรู้รอบตัว และความรู้ในชีวิต ก็จะทำาให้เป็นคนที่
ครบคน ที่จะภูมิใจได้”

พระราชทานเนื่องในโอกาสวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนจิตรลดา 
วันเสาร์ ๒๕ มี.ค. ๒๕๑๕

ทบทวนวัฒนธรรมองค์กร
1. สร้างสรรค์สิ่งใหม่
2. ใส่ใจลูกค้า
3. มีวนิัยถ้วนหน้า
4. พัฒนาทีม
5. ทำางานรับผดิชอบ
6. รอบคอบเรื่องคุณภาพ

SD Roadmap

ICP ได้รับ Kaizen Bronze Award โครงการปรับปรุงยอดผลิตไส้แบบ  

ที่ M/C No.2 เพิ่มข้ึน 35% จาก84 ชิ้น เป็น 114 ชิ้นต่อชั่วโมง

SBG QCC Award

SD Road Map ด้านฅนสมบูรณ์
“สร้างคุณค่าต่อตนเอง องค์กร และสังคม”
•	 พัฒนาพนักงานตามกรอบวัฒนธรรมองค์กร

•	 พัฒนาพนักงานผ่านการปฏิบัติจริง	 
(ALP, TBL, QCC, KAIZEN)

•	 แบ่งปันความรู้ข้ามสายงาน	 
(Sharing Day)

กำาหนดเป้าหมาย
2556 - 2557

พัฒนาทีม
2558 - 2559

สร้างวัฒนธรรมแห่ง 
การเรียนรู้เชิงนวัตกรรม

2560

Smart People

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
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  4.1 บ่มเพาะคนดี

สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัทได้เริ่มจัดตั้ง “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสมบูรณ์กรุ๊ป” ขึ้นตั้งแต่ปี 2550 เพื่อเป็นกลไกที่ช่วยแบ่งเบา
ภาระและสร้างวินัยทางการเงินให้แก่พนักงาน รวมถึงส่งเสริมการออมระยะยาวเพื่อเตรียมความพร้อมหลังเกษียณ  ควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริมความรู้ด้านการออมและการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ พนักงานมีทางเลือกในการวางแผนและพึ่งพาตนเองตามวิถีความพอเพียง 
ลดความเสี่ยงด้านการทุจริตคอรัปชั่น พนักงานมีสมาธิและมุ่งมั่นกับการทำางานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
สมบูรณ์กรุ๊ป สามารถเติบโตและดำาเนินงานจนถึงปัจจุบัน  มีปัจจัยความสำาเร็จที่สำาคัญ ดังนี้

1. สมาชิกมีความเชื่อมั่นระบบการบริหารงานที่โปร่งใส  
ตรวจสอบได้

2. เจ้าหน้าที่มีความพร้อม ใส่ใจในการบริการสมาชิก 
อย่างเท่าเทียม

3. ระบบการรายงานและมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
4. อัตราผลตอบแทนที่เป็นธรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสมบูรณ์กรุ๊ป ปี 2559

จำานวนสมาชิก เงินทุนหมุนเวียน อัตราเงินปันผล

1,475 คน 162 ล้านบาท ร้อยละ 4.25 ต่อปี

“การดำาเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มี
ความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด นำาความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแกสังคมของมนุษย์”

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑๘ ก.ย. ๒๕๐๔

• ธรรมะสวัสดีลานธรรมลานทอง

บริษัทฯ ได้มีการสนับสนุนให้พนักงานร่วมทำาความดี โดยการ
ร่วมทำาบุญตักบาตรในทุกๆ วันพระ โดยนิมนต์พระสงฆ์จาก
ชุมชนต่างๆ รอบโรงงาน หมุนเวียนกันมาบิณฑบาตร และให้
ศีลแก่พนักงาน อีกทั้งยังมีการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการทำานุบำารุงศาสนา โดยมีทั้งกิจกรรมทำาร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก และกิจกรรมภายใน ที่บริษัทฯ จัดขึ้นให้มีเป็นประจำา
อย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้พนักงานได้ทำาความดี และขัดเกลา
จิตใจด้วยการทำาบุญ และให้ทาน และยังเป็นการสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีกับสังคมและชุมชนรอบข้างอีกด้วย

GRI-G4 Index : G4-LA10, G4-S04

บริษัทฯ ได้น้อมนำาพระบรมราโชวาทและพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นทิศทางในการพัฒนาองค์กรและ
บุคลากร ด้วยการปลูกฝังทัศนติของพนักงานให้มี “คุณธรรม” และ “กตัญญู” โดยการบ่มเพาะให้พนักงานมีจิตสำานึกของการเป็นผู้ให้ 
ดำารงตนอยู่บนความ ไม่ประมาท มีภูมิคุ้มกัน และมีเหตุผล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำาคัญของการบ่มเพาะ “คนดี” เพื่อก้าวไปสู่การเป็น “ฅนสมบูรณ์”

บริษัทให้ความสำาคัญเรื่อง “คน” เชื่อว่าหากเป็นคนดี องค์กร ชุมชน และประเทศชาติจะดีตามไปด้วย โดยบริษัทฯ เชื่อว่าทุกคนมีความ
ดีเป็นพื้นฐานในจิตใจ หากได้รับการบ่มเพาะความดีก็จะมีการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องดีงาม บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกคน
ทำาความดี ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงให้เป็น “คนดี” ตามรอยเท้าพ่อ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

4.1.1 บ่มเพาะคนดี เพื่อสร้างคุณค่าต่อตนเอง
• สหกรณ์ออมทรัพย์

“ในภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ข้าพเจ้าใคร่จะได้กล่าวถึงความสำาคัญของการประหยัด ซึ่งรัฐบาล
ได้ชักชวนให้แต่ละคนปฏิบัติ คงจะได้ตระหนักอยู่แล้วทั่วกันว่า การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์
พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่
เฉพาะแก่ผู้ประหยัดเท่านั้น ยังจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย”

กระแสพระราชดำารัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๐๓ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
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บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ เป็นสมาชิกของสมาคมตำารวจโรงงานท่ีกลุ่มโรงงานในจังหวัด
สมุทรปราการ ร่วมกันจัดต้ังข้ึน เม่ือปี พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้พนักงาน
ในระดับหัวหน้างาน ของแต่ละโรงงาน ทำาหน้าท่ีดูแลทุกข์สุขของคนในองค์กร ภาย
ใต้หลักการของโรงงานสีขาว คือโรงงานมีสภาพแวดล้อมท่ีดี มีความปลอดภัย ปลอด
อาชญากรรมและยาเสพติด ผลจากการปฏิบัติงานของชมรมตำารวจโรงงานของบริษัท
ในกลุ่มสมบูรณ์ ทำาให้องค์กรมีความม่ันคง เข้มแข็งและปราศจากสารเสพติดและอบายมุข เน่ืองจากโรงงานมีบุคคลากรสีขาว 
กระบวนการผลิตสีขาวและผลิตภัณฑ์สีขาว สามารถส่งต่อการเป็นโรงงานสีขาวไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างสมบูรณ์ ในทุกๆ ปี 
คณะกรรมการยาเสพติดของบริษัทฯ  และตำารวจโรงงานจะมีการดำาเนินการตรวจสถานะของ ธงสามสี (ธงสีขาว – พ้ืนท่ีปลอด
ยาเสพติดธงสีส้ม- พ้ืนท่ีท่ีต้องปรับปรุง และธงสีแดง - พ้ืนท่ีอันตราย) แก่ทุกๆ หน่วยงานภายในบริษัทฯ ซ่ึงการดำาเนินการตรวจ
สถานะธง 3 สี ของปี 2559 เป็นธงสีขาว 100%

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

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานทำาความดี โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีจิตใจอาสา เน่ืองจากบริษัทเป็นแหล่งรวมของ
บุคลากรท่ีมีความรู้ในศาสตร์และวิทยากรต่างๆ พนักงานจึงสามารถใช้องค์ความรู้ของตนมาช่วยเหลือชุมชน โดยไม่จำาเป็นต้องใช้
งบประมาณจำานวนมาก ซ่ึงบริษัทฯมุ่งเน้นให้พนักงานทำาความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน นอกจากน้ียังได้ สังคมยังได้รับประโยชน์
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กร ในปี 2559 จำานวนช่ัวโมงพนักงานทำาความดี มีจำานวนท้ังส้ิน 17,572 ช่ัวโมง คิดเป็นจำานวน
ช่ัวโมงทำาความดี 6.27 ช่ัวโมงต่อคน

4.1.3 บ่มเพาะคนดีเพื่อสร้างคุณค่าต่อตนเอง องค์กร และสังคม

“การทำาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนั้น ได้ประโยชน์มากกว่าทำาเฉพาะประโยชน์ส่วนตัว และบอกได้ว่าคนไหนทำาเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัวแท้ๆ ล้วนๆ เชื่อว่าประโยชน์นั้นจะไม่ได้ เท่ากับรวบรวมของหนักมาวางบนหัว แบกเอาไว้ตลอดเวลา 
ซึ่งก็ไม่สบาย ก็หนัก ก็เหนื่อย แต่ถ้าผู้ใดทำาเพื่อส่วนรวม ยิ่งมากยิ่งดี ยิ่งเบา ยิ่งคล่องแคล่วว่องไว และยิ่งมีความสุข”

พระราชดำารัส พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๒๓

“แต่ละคนต้องปฏิบัติงานของตนด้วยความเข้มแข็งที่สุด โดยไม่เบียดเบียนผู้
อื่น แล้วพยายามร่วมมือกัน ถ้าเห็นอะไรสิ่งใดที่ไม่ดีไม่งามให้ช่วยกันปราบ
ปราม หรือช่วยกันแก้ไขด้วยความตั้งใจจริง มิใช่ว่าแต่ละคนก็มีชีวิตเป็นของ
ตนเอง แล้วก็ไม่ทุกข์ถึงความไม่สบาย หรือความไม่ดี ความทุกข์ของผู้อื่น”

พระราชดำารัสในงานราชอุทยานสโมสร ณ สวนศิวาลัย ๘ ธันวาคม ๒๕๑๑

4.1.2 บ่มเพาะคนดี เพื่อสร้างคุณค่าต่อองค์กร

• ชมรมเดคูพาจส่งเสริมการพัฒนาทักษะตามความถนัด

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถต่อยอดทำาเป็น
อาชีพเสริมในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เพื่อสร้างราย
ได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวหลังเวลาทำางาน ในปี 
2556 บริษัทได้ริเริ่มการ
อบรม “ศิลปะเดคูพาจ” 
ให้แก่พนักงานท่ีสนใจ
ซึ่งเป็นศิลปะการจัดวาง
ลวดลายท่ีช่วยเพิ่มมูลค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
โดยมีเทคนิคหลากหลาย
ให้เลือกประยุกต์ใช้ได้
ตามความถนัดและเหมาะสมกับทรัพยากรหรือวัสดุที่มีอยู่

ใช้ศักยภาพและทักษะสร้างคุณค่าต่อองค์กร

ในปี 2559 กลุ่มช่างเดคูพาจได้เป็นคู่ค้าภายในของบริษัท ต่อ
เน่ืองเป็นปีท่ี 3 โดยร่วมกันผลิตผลิตภัณฑ์ของขวัญเดคูพาจ
สำาหรับเทศกาลปีใหม่ เพ่ือมอบแก่ลูกค้าและผู้มีอุปการะคุณ
ในหน่วยงานต่างๆ โดยที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากชุมชนและมูลนิธิ
ต่างๆ เพ่ือทดแทนการจัดซ้ือจากห้างร้านซ่ึงได้ผลตอบรับท่ีดี 
และในปี 2559 กลุ่มช่างเดคูพาจ ได้สร้างสรรค์ผลงานกล่อง
ของขวัญในรูปแบบใหม่ท่ีทรงคุณค่าย่ิงข้ึน ด้วยแนวคิดการ นำา 
ศิลปะเดคูพาจ มาตกแต่งลวดลายลงบนกล่องไม้ที่จัดซื้อใน
ท้องถิ่น ซึ่งผลงานในปีนี้ได้รับคำาชื่นชมและการยอมรับจาก
หน่วยงานต่างๆ ท่ีได้รับของขวัญเป็นจำานวนมาก อันเป็นการ
ส่งต่อความสุขจากฝีมือพนักงานอย่างแท้จริง ทั้งนี้ จากการ
ที่พนักงานกลุ่มช่างเดคูพาจใช้เวลาหลังเลิกงาน เป็นคู่ค้า 
รับจ้างทำากล่องของขวัญเพื่อการส่งต่อความสุขนี้ คิดเป็น
มูลค่าท้ังส้ิน จำานวนกว่า 215,000 บาท

• โรงงานสีขาว (ตำารวจโรงงาน)
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3. โครงการรักบ้านเกิด: 
 กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ 3 วัน 2 คืน “โครงการรักบ้าน

เกิด” ณ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก ต.หนองบัวศาลา 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2559 
ตัวแทนผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกชมรม Somboon 
Groupอาสาฯ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 64 คน โดยมี  
นศ.โครงการพัฒนาช่างเทคนิค / นศ.โครงการสหกิจศึกษา /  
นศ.โครงการทวิภาคี (พิเศษ) จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ดังนี้ 

• วิทยาลัยมาบตาพุด
• วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
• วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพฯ
• วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ
• มหาวิทยาลัยสุรนารี
• มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินกิจกรรมทั้งหมด 97,593.69 บาท เพื่อ
ดำาเนินการพัฒนาปรับปรุง ดังนี้

1. ปรับปรุงห้องนำ้านักเรียน
2. ปูกระเบื้องบริเวณจุดดื่มนำ้า
3. ปรับปรุงโต๊ะอาหาร
4. ปรับปรุงฐานเสาธงและฐานพระพุทธรูป
5. จัดทำาตะแกรงร่องนำ้า
6. เทปูทางเดิน 60 ตรม.
7. กิจกรรมรณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย”
8. ปรับปรุงเครื่องเล่น

** หมายเหตุ ในปี 2559 งดการจัดกิจกรรมหารายได้เพื่อสมทบในโครงการรักบ้านเกิด  
3 วัน 2 คืน เพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช

GRI-G4 Index : G4-15, G4-EC7, G4-EC8, G4-EC9, G4-S01 

ผู้ดำาเนินโครงการ สถานที่ / ชุมชน กิจกรรม / โครงการ จำานวนชั่วโมง
ทำาความดี

ทักษะที่ใช้ ผลลัพธ์จากการ 
ดำาเนินโครงการ

SAT1 โรงเรียนละมูลรอดศิริ มื้อนี้พี่เลี้ยงน้อง จัดเลี้ยงอาหาร ขนม 
จัดกิจกรรม ให้ความรู้พร้อมลงมือเพาะ
ชำากิ่งต้นไม้วิธีง่ายๆ 

275 การชำาก่ิงต้นไม้ 
สันทนาการ 

ความเป็นอยู่และ
คุณภาพชีวิตดีขึ้น

SAT2 โรงเรียน
นิคมสร้างตนเอง
จังหวัดระยอง 

กิจกรรมทำาดีเพื่อพ่อ กิจกรรมปรับปรุง
ลานกีฬา ทาสีสนามเด็กเล่น ทาสี
อาคาร ห้องสมุด ซ่อมแซมโต๊ะ จัดทำา
ตะแกรงคัดแยกขยะ

325 ช่างทาสี ช่างเชื่อม ช่างไม้ สภาพแวดล้อมและความ
ปลอดภัยดีขึ้น

Corp โรงเรียนคลอง 
บางกะสี

กิจกรรมพี่สอนน้อง 340 ความรู้ต่างๆ ที่นำาไปสอน 
สันทนาการ 

ความเป็นอยู่และ
คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ชมรมสมบูรณ์กรุ๊ป
อาสาฯ

โรงเรียนบ้านหนอง 
ตะลุมปุ๊ก

จัดทำารั้ว และเครื่องเล่น ปรับพื้น  
เทคอนกรีต ทาสีอาคาร เดินท่อนำ้า  
อ่างล้างมือ

4,104 ช่างไม้ ช่างเชื่อม ช่างทาสี 
ช่างปูน ช่างประปา ช่าง
เชื่อม

สภาพแวดล้อม ความ
ปลอดภัย และสุขอนามัย
ดีขึ้น

ชมรมสมบูรณ์กรุ๊ป
อาสาฯ

วัดหอมศีล การทาสีกำาแพงพระอุโบสถ 350 ช่างทาสี สภาพแวดล้อมและวิสัย
ทัศน์ขึ้น

ชมรมสมบูรณ์กรุ๊ป
อาสาฯ

ในพื้นที่ชุมชน กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์อื่นๆ 12,168 บริการเครื่องดื่ม 
สันทนาการ เป็นต้น

สัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน
ท้องถิ่น

รวมจำานวนชั่วโมง 17,572

• ชมรมสมบูรณ์กรุ๊ปอาสา
เกิดจากการรวมตัวกันของพนักงานที่มีจติอาสา เพื่อดำาเนนิกิจกรรม 
บำาเพ็ญประโยชน์ ต่อสาธารณะ ซึ่งได้ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 16 ปัจจุบันมีพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิกมากกว่า 200 
คน ในปี 2559 ชมรมสมบูรณ์กรุ๊ปอาสา ได้ดำาเนินกิจกรรม
บำาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ดังนี้

1. โครงการกวาดถนน: 
 กิจกรรม Big Cleaning Day วันสิ่งแวดล้อมโลก ร่วม

กับ อบต.บางโฉลง เม่ือวันท่ี 6 มิ.ย.59 เพ่ือร่วมทำาความ
สะอาดบริเวณถนนบางนา-ตราด กม.12-17 ตัวแทน พนง.ร่วม
กิจกรรม จำานวน 25 คน

2. โครงการบูรณะวัดหอมศีล:
 กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ ทาสีกำาแพงพระอุโบสถ ณ วัด

หอมศีล อ.บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ โดยผู้บริหารและ
พนักงานหลายหน่วยงาน หลายสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม
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• การบริจาคโลหิต

บริษัทฯ ได้ร่วมกับสภากาชาดไทย (ชลบุรี) จัดให้มีการบริจาคโลหิต ปีละ 4 ครั้ง เนื่องจากสภากาชาดไทย ในฐานะศูนย์
รับบริจาค และให้บริการโลหิต ต้องการโลหิตปริมาณมากเนื่องจากในปัจจุบันมีความต้องการโลหติมากขึ้น อันเนื่องมาจาก
ภัยพิบัติ และอุบัติเหตุต่างๆ กิจกรรมนี้แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานในเรื่องความรับผดิชอบต่อสังคมอย่าง
ชัดเจน โดยการส่งเสริมการบริจาคโลหิตของบริษัท ฯ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1.  เพื่อส่งเสริมให้พนักงานในบริษัทและบุคคลทั่วไปได้ร่วมกันบริจาคโลหติเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วย  
 2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทำาความดี เพื่อเพิ่มพูนการมีจิตสาธารณะให้เกิดขึ้นแก่องค์กร  
 3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพนักงานของบริษัท ทั้งในด้านคุณธรรมและจรยิธรรม

ในปี 2559 บริษัทสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทยติดต่อกันเป็นปีที่ 17 มีพนักงาน ผู้
บริหาร และคู่ค้าของบริษัท ร่วมบริจาคโลหิตจำานวน 309 คน สภากาชาดไทยได้ปริมาณโลหิต รวม 107,100 ซีซี ในครั้งนี้
มีผู้บริหารและพนักงานที่บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องครบตามเกณฑ์และได้รับเข็มที่ระลึก จากสภากาชาดไทย

GRI-G4 Index : G4-S01

• ถ่ายทอดสู่ชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

กลุ่มช่างเดคูพาจของบริษัท นอกจากจะนำาไปสร้างรายได้เสริมให้กับ 
ตนเองและครอบครัวแล้ว ยังส่งต่อความรู้ ให้กับกลุ่มแม่บ้าน 
ในชุมชนบางโฉลง จังหวัดสมุทรปราการ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  
แล้ว ปัจจุบันมีชุมชนที่ได้รับความรู้ จำานวน 84 คน ซึ่งมีการนำาไป 
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น กระเป๋า ตระกร้า 
หมวก กล่องของขวัญ และจัดจำาหน่ายตามพื้นที่และเทศกาล
ต่างๆ ในท้องถิ่น นับเป็นการสร้างโอกาสด้วยการให้ความรู้และ
เป็นการพัฒนาชุมชนที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง 

“MADE IN THAILAND นี่จะเป็นประโยชน์ถ้าเรามาใช้
ของไทย ซื้อของไทย เที่ยวเมืองไทย กินข้าวไทย อันนี้จะ
ได้ประโยชน์”

พระราชดำารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

วันพฤหัสบดี ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐
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  4.2 บ่มเพาะคนเก่ง

หลักสูตรอบรมภายในบริษัท ประจำาปี 2558 ของศูนย์การเรียนรู้  
Somboon Learning Academy (SLA)

การเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมองค์กร 
สร้างสรรค์ 

สิ่งใหม่
ใส่ใจลูกค้า มีวินัย 

ถ้วนหน้า
พัฒนาทีม ทำางาน 

รับผิดชอบ
รอบคอบ

เรื่อง
คุณภาพ

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

• • • • • •

2. การพัฒนาพนักงานใหม่ (Pre-Operation)       
    เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สายการผลิต 

• • • • •

3. การพัฒนาวิศวกร (Engineering & Maintenance trainee) • • • • • •

4. การพัฒนาหัวหน้างานผลิต (SBG HRD) • • • • • •

5. ระบบมาตรฐานการจัดการ (Standard System)    
    เช่น TS16949, ISO14001

• • • • • •

6. หลักสูตรพื้นฐานในสายการผลิต  
    (Somboon Production System)  

• • • • •

7. หลักสูตรด้านความปลอดภัย (Safety) เช่น การประเมิน
    ความเสี่ยง, การทบทวนและซ้อมแผนฉุกเฉิน เป็นต้น

• • • • • •

8. หลักสูตร Monozukuriเช่น การบำารุงรักษาเครื่องจักร • • • •

9. คนดี คนเก่ง ฅนสมบูรณ์ (Smart  People) เช่น  
    วัฒนธรรมองค์กร, จริยธรรมทางธุรกิจ, ธรรมาภิบาลและ 
    ความยั่งยืน เป็นต้น

• • • • • •

10. หลักสูตรทั่วไป (General) เช่น ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่,  
     ภาษาต่างประเทศ, การสื่อสาร, หลักการบริหาร เป็นต้น

• • • • • •

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

“การทำางานให้สำาเร็จผลแน่นอนและสมบูรณ์ ตามเป้าหมายนั้นจะต้องใช้ความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งคุณสมบัติที่สำาคัญ 
ๆ ในตัวบุคคลหลายประการ ทั้งความตั้งใจที่มั่นคง ความคิดสร้างสรรค์ ความ อุตสาหะพยายาม ความรับผิดชอบ ตลอดจน
ความสุจริต เป็น ธรรมนำามาปฏิบัติโดยสม่ำาเสมอ”

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๘

บริษัทให้ความสำาคัญกับการพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกระดับ มุ่งเน้นการวางรากฐานทั้งความรู้เชงิทฤษฎีและการนำาไปปฏิบัติจนเกิด
ความเชี่ยวชาญตามสายอาชีพ โดยเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมองค์กรไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ด้วยความมุ่งหวังให้ฅนสมบูรณ์เกิดการ
หล่อหลอมและพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นเลศิด้านคุณภาพ และลำ้าหน้าด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งเป็นปัจจัยความสำาเร็จที่สำาคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท ดังนั้น ศูนย์การเรียนรู้ของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ 
(Somboon Learning Academy : SLA) จึงเป็นกลไกสำาคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพ ยากรบุคคลใหสอดคล้อง
กับกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจของบริษัท ด้วยการจัดระบบริหารจัดการองค์ความรู้และหลักสูตรอบรมภายในที่ครอบคลุมตั้งแต่หลักสูตร
พื้นฐาน (Core course) และหลักสูตรเฉพาะทางตามสายอาชีพ (Specialty course) รวมถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอ
หลักสูตรที่จัดอบรมโดยองค์กรภายนอกได้ตามความเหมาะสมและความสนใจอีกด้วย ในปี 2559 ศูนย์การเรียนรู้ของบริษัทในกลุ่ม
สมบูรณ์ ได้จัดหลักสูตรภายใน แบ่งออกเป็น 10 หลักสูตร ดังนี้

4.2.1 บ่มเพาะคนเก่งโดยพัฒนาศักยภาพพนักงานตามกรอบวัฒนธรรมองค์กร

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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Improvement Projects
ลดต้นทุน ปรับปรุงกระบวนการทำางาน 

บาท/ปี จำานวนโครงการในปี 2559 ชั่วโมง/ปี จำานวนโครงการในปี 2559

Suggestion & Kizen Corporte 2016 14,216,070 95 2,978 75

Action Learning Projects 1,460,000 7 - -

4.2.4 บ่มเพาะคนเก่งเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
ด้วยหลักสูตรพัฒนาบุคลากรที่มุ่งเน้นความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐาน การฝึกฝนจนเกิดทักษะและความเชี่ยวชาญ สามารถ 
ประยุกต์วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างได้ผล รวมถึงการจัดการองค์ความรู้ด้วยการสร้างเป็นมาตรฐาน (Standardization)  
ที่สามารถถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้าง 
เครือข่ายการพัฒนาบุคลากรท่ีเข้มแข็ง ในปี 2559 บริษัทมีโครงการพัฒนาคนเก่งท่ีสร้างคุณค่าต่อองค์กร และสอดคล้องกับ
กลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจที่มีเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทยังกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ส่งข้อเสนอแนะ (Suggestion) การคิดปรับปรุง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำางานอย่างต่อเน่ืองด้วยแนวคิด Kaizen

4.2.3 บ่มเพาะคนเก่งด้วยการพัฒนาศักยภาพเพื่อความเสมอภาคของพนักงาน
บริษัทคำานึงถึงหลักความเสมอภาคในการพัฒนาศักยภาพบุคลกร โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกเพศและทุกระดับได้รับการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน 

ระดับพนักงาน

จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี

2559 2558 2557

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

หัวหน้างานและระดับปฏิบัติการ (ช. 86%, ญ. 14%) 14.98 2.44 14.59 2.68 7.11 1.14

ผู้จัดการแผนก (ช 82%, ญ. 18%) 17.28 3.13 14.61 2.66 16.78 3.56

ผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป (ช. 95%, ญ. 5%) 16.54 0.88 16.77 0.39 39.17 1.15

ผู้บริหารระดับสูง (ช. 81%, ญ. 9%) 14.11 3.31 14.57 2.08 12.75 1.82

รวมชายและหญิง 17.42 17.28 8.95

หมายเหตุ (1) ปี 2559 มีจำานวนพนักงานทั้งหมด 2,802 คน แบ่งเป็นเพศชาย 2,101 คน และเพศหญิง 701 คน

GRI-G4 Index : G4-LA9, G4-LA10, G4-HR2

4.2.2 บ่มเพาะคนเก่งด้วยการพัฒนาศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าของพนักงาน

ในปี 2559 บริษัทได้ลงทุนด้านการพัฒนาศักยภาพพนักงาน เพ่ือให้เป็นคนเก่ง และพร้อมก้าวไปสู่การเป็น  “ฅนสมบูรณ์” โดย
ใช้งบประมาณ 7.7 ล้านบาท จัดอบรมกว่า 80 หลักสูตร มีพนักงานเข้าร่วมอบรมคิดเป็น 100% ของจำานวนพนักงานท้ังหมด 
ช่ัวโมงอบรมของพนักงาน  17.42  ช่ัวโมงต่อคนต่อปี

รายละเอียด 2559 2558 2557

เงินลงทุน (ล้านบาท) 7.7 7.5 6.6

จำานวนหลักสูตร 78 80 30

จำานวนพนักงานที่เข้าอบรม 100% 100% 100%

จำานวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย/คน 17.42 17.28 9

จำานวนพนักงาน 
ที่ได้รับการปรับตำาแหน่ง (คน) 79 74 60

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังคงดำาเนินการโครงการที่สำาคัญอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

โครงการ วัตถุประสงค์ คุณค่าต่อองค์กร

Action Learning Project  
(ระดับผู้บริหาร)

•  พัฒนาผู้บริหารให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านกลุ่มย่อยต่าง
สายงาน เพื่อสร้างโอกาสและเร่งการพัฒนา Talent และ 
Successor  เพื่อสืบทอดตำาแหน่งที่สำาคัญในการดำาเนิน
ธุรกิจ

•  มุ่งเน้นการนำาศักยภาพและประสบการณ์ มาวิเคราะห์/
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

มีบุคลากรที่พัฒนาองค์กรให้
เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

Key Man  
(ระดับปฏิบัติการ)

•  ยกระดับพนักงานในกระบวนการ Forging, Machining 
และ Heat Treatment ให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยี 
ได้เอง

•  สร้าง Process Know-How จาก Process 
Mapping, Competency Gap และพัฒนาหลักสูตร
ของแต่ละกระบวนการ

บริษัทมีบุคลากรที่มีความพร้อม
รับการขยายธุรกิจใหม่ในต่าง
ประเทศ

Re-Train 
(ระดับปฏิบัติการ)

•  พัฒนาพนักงานในสายการผลิตปัจจุบัน ด้วยการ
ทบทวนความรู้และหลักการ (Total Productive 
Maintenance : TPM)

ปรับปรุงประสิทธิภาพในสาย 
การผลิต ลดการสูญเสีย และ 
เพิ่มผลผลิต

Pre-Operation 
(พนักงานใหม่ระดับปฏิบัติการ )

•  พัฒนาพนักงานใหม่ระดับปฏิบัติการ ก่อนเข้าสู่ 
สายการผลิต

•  พนักงานใหม่ที่ผ่านการอบรม สามารถเป็น Man Power 
Bank เพื่อหมุนเวียนและทดแทนพนักงานที่มีการโยกย้าย, 
ไปรับตำาแหน่ง หรือ ลาออกได้ 100% 

บริษัทสามารถเดินสายการผลิต 
ได้อย่างต่อเนื่อง

GRI-G4 Index : G4-HR2

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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4.2.5 บ่มเพาะคนเก่งด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่ความยั่งยืน  
          ภายใต้โครงการ “มุ่งสู่สิ่งที่ดีกว่า”
• การสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่ความยั่งยืน ภายใต้โครงการ “มุ่งสู่สิ่งที่ดีกว่า”

บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร เน่ืองจากเป็นปัจจัยพ้ืนฐานท่ีจะขับเคล่ือนองค์กรให้บรรลุวิสัย
ทัศน์ และเติบโตได้อย่างย่ังยืน โดยนำามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นท้ังคนเก่ง และคนดี

ในปี 2559 บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการส่ือสารเร่ืองวัฒนธรรมองค์กร ผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มเป้า
หมายในบริษัท เช่น อีเมล์ SBG Weekly News บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงความ
สำาคัญในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของพนักงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันท่ัวท้ังองค์กร และกิจกรรมท่ีโดดเด่นและสามารถ
ส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิผล คือ โครงการ “มุ่งสู่ส่ิงท่ีดีกว่า” โดยมุ่งเน้นการทำาความเข้าใจนิยามของวัฒนธรรมองค์กรท้ัง 6 
พฤติกรรม โดยสอดแทรกผ่านกิจกรรมต่างๆ ด้วยการใช้ภาษาและสัญลักษณ์ท่ีง่ายต่อการเข้าใจ

โครงการ “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ฅนสมบูรณ์” มีพนักงานเข้าร่วมท้ังส้ิน 2,802 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของพนักงานท้ังหมด แบ่ง
เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

1. ระดับผู้ช่วยผู้จัดการท่ัวไปจนถึงกรรมการผู้อำานวยการ  
2. ระดับผู้จัดการ และหัวหน้าส่วน  
3. ระดับหัวหน้างาน และเจ้าหน้าท่ี

GRI-G4 Index : G4-LA9, G4-LA10, G4-HR2

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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Business Trust & Share Value to
Stakeholders are Crucial of our Future

“สรางมูลคาตอบสนองผูมีสวนไดสวนเสีย”

Our approach

“

”

กลุมสมบูรณ มุงเนนการสรางมูลคาทางธุรกิจบนพ��นฐาน
หลักธรรมาภิบาล ปรัชญาแหงเศรษฐกิจพอเพ�ยง และเพ��ม
มูลคาทางธุรกิจดวยนวัตกรรมและสรางความมั�นใจใหแกผู
มีสวนไดสวนเสีย อีกทั�งพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ
ที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอมและเปนสวนหนึ่งในการสราง
ความปลอดภัยแกผูใชผลิตภัณฑ บร�ษัทสงเสร�มการจัดการ
หวงโซธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ (Supply Chain Value) 
และยึดถือหลักความพอเพ�ยง เพ��อลดคาใชจายและ
ผลกระทบทางสังคมและสิ�งแวดลอม

81% ระดับความพ�งพอใจ
ของลูกคาโดยรวม

18 มูลคาการลงทุนในการพัฒนาคุณภาพช�ว�ต
การทำงาน (Quality of Work Life)

ลานบาท

88 ประกาศเจตนารมณตอตานการทุจร�ต
คอรัปชั�นกับสมบูรณกรุป

บร�ษัทคูคา

1,528 คารบอนไดออกไซดเทียบเทา
ที่ลดไดจากโครงการอนุรักษ�พลังงาน

ตัน

GRI-G4 Index : G4-56

ธุรกิจสมบูรณ์ 5



GRI-G4 Index : G4-56

  “สร้างมูลค่า ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”
บริษัทมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าทางธุรกิบนพ้ืนฐานความพอเพียง

และความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กร

โปรง่ใส ตรวจสอบได ้มีการบรหิารความเสีย่งเพือ่รกัษาผลประโยชน์ 

ของผู้มีส่วนได้เสีย และสอดคล้องกับวิถีแห่งการสร้างความสมดุล

ระหว่างธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตในการทํางาน การเติบโตตามสายอาชีพของพนักงาน และ

การพัฒนาห่วงโซ่ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยกระดับขีดความสา

มาถทางการแข่งขันด้วยนวัตกรรมและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจให้

บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทด้านธุรกิจสมบูรณ์

“การจะทำางานให้มีประสิทธิผลและให้ ดำาเนินไปได้โดย 
ราบรื่นนั้น จำาเป็นอย่างยิ่ง จะต้องทำาด้วยความรับผิดชอบ 
อย่างสูงไม่ บิดเบือนข้อเท็จจริงไม่บิดเบือนจุดประสงค์ที่ 
แท้จริงของงานสำาคัญที่สุดต้องเข้าใจความหมาย ของคำา
ว่า ความรับผิดชอบเพราะความรับผิดชอบ คือหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้ทำา จะหลีกเลี่ยงละเลยไม่ได้”

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๑๙

•  SD Report GRI G4
•  TPS for Supplier

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 คู่ค้าของ SBG ประกาศเจตนารมณ์ฯ กับ CAC  ทั้งหมด 88 บริษัท ในเดือน มี.ค. 59

• สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ 
เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้าง 
ความเชื่อมั่นตลอด 
ห่วงโซ่ธุรกิจ

SD Road Map ด้านธุรกิจสมบูรณ์
“สร้างมูลค่า ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”
• Green Culture (CG, Anti-Corruption, White Factory) 

• Green Product (Light Weight : Hollow Axle Shaft) 

• Green Process (Energy Saving, Low CO2)

พัฒนากระบวนการ
2556 - 2558

สร้างพันธมิตร
2560

Business Trust

สมบูรณ์ 
ฅนสมบูรณ์  ธุรกิจสมบูรณ์  ชุมชนสมบูรณ์ 

รายงานการพฒันาที่ยัง่ยนื ประจ าปี 2556  

สร้างสมดุล 

บริษัท สมบูรณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 

 

พัฒนาผลิตภัณฑ์
2559

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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  5.1 การกำากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างย่ังยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียงและความรับผิดชอบต่อสังคม ยึด
หลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการบริหารความเส่ียงเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และสอดคล้องกับวิถี
แห่งการสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ให้ความสำาคัญกับบ่มเพาะบุคลากรให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ส่งเสริมการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดำาเนินงานและความสามารถของบุคลากร รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำางาน ท้ังน้ีเพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่ง
ความย่ังยืน จนได้รับรางวัลเกียรติยศด้านบรรษัทภิบาลยอดเย่ียม (SET Award of Honor : The Best of Good Governance 
Company) ต่อเน่ือง 6 ปีซ้อน ต้ังแต่ ปี 2552-2557 และจากการมุ่งม่ันพัฒนาในด้านความย่ังยืนอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้บริษัทได้รับ
รางวัลความย่ังยืนประจำาปี 2558 และปี 2559 (SET Sustainability Awards 2016) ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงเป็นการรวมรางวัลด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (Top Corporate Governance Report Awards) และรางวัลด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Best Corporate Social Responsibility Awards) เข้าไว้ด้วยกัน

• นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการกำากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือยึดถือเป็น 
แนวปฏิบัติท่ีดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการดำาเนินงานและพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างย่ังยืน โดยมีการทบทวนเป็นประจำา
ทุกปีและเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัท หมวดการพัฒนาสู่ความย่ังยืน ท้ังน้ีในปี 2558 บริษัท ได้ยกระดับการกำากับดูแลกจิการไปสู่แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศ 
และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard โดยมีการปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแลกจิการ และการดำาเนินงานท่ีสำาคัญ ดังน้ี

ประเด็นที่สำาคัญ จากการดำาเนินงานตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ ประจำาปี 2559

หมวดที่ 1 
สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อ 
ผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 3 การคำานึงถึง
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส

หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการ

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่ง
คำาถามที่เกี่ยวข้องกับ
วาระการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำาปีได้ล่วง
หน้า โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้น 
ทราบผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

• กำาหนดให้ กรรมการ 
และผู้บริหาร ต้องแจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ ให้
เลขานุการบริษัท ทราบ
ล่วงหน้าก่อนทำาการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ อย่าง
น้อย 1 วัน และเลขาฯ
รายงานให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ 
ทราบรายไตรมาส

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อบุคคลเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งเป็น
กรรมการล่วงหน้า 
ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 
2559 ถึง 31 ธันวาคม 
2559 

• กำาหนดนโยบายการ
ป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายใน ท่ีได้จากการ
เป็นกรรมการผู้บริหาร 
หรือพนักงาน ในการหา
ประโยชน์ส่วนตน หรือ
ทำาธุรกิจท่ี แข่งขัน กับ
บริษัทฯ หรือธุรกิจท่ีเก่ียว
เน่ือง รวมท้ังไม่ใช้ข้อมูล
ภายในเพ่ือประโยชน์ของ
ตน หรือให้ข้อมูลภายใน
แก่บุคคลอ่ืน ในการซ้ือ
ขายหุ้นของบริษัท (คู่มือ
จริยธรรมธุรกิจฯ หน้า 
12 ข้อ 3.2.2)

• บริษัทได้จัดทำารายงาน
การพัฒนาที่ยั่งยืน
ตามกรอบ Global 
Reporting Initiative 
(GRI) แยกออกจาก
รายงาน ประจำาปี 
ตั้งแต่ปี 2557 และใน
ปี 2559 บริษัทได้รับ
รางวัล Recognition 
ด้านรายงานความยั่งยืน 
(SD Report Awards 
2016)

• บริษัทได้มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อย
โอกาส โดยการจ้าง
งานคนพิการภายใต้
โครงการ “SBG สร้าง
ฝัน ปันนำ้าใจ สานสายใย
ผู้พิการ”

• นำาเสนอข้อมูลต่อนัก
ลงทุน (Road Show) 
ภายในประเทศ 1 ครั้ง

• จัดประชุมนักวิเคราะห์ 
(Analyst Meeting) 
จำานวน 4 ครั้ง

• จัดกิจกรรม My 
Company โดยร่วมกับ
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้
เข้าเยี่ยมชมกิจการของ
บริษัท และ พูดคุยกับผู้
บริหารของบริษัท 1 คร้ัง

• ออกเอกสารแจ้งข่าวผล
ประกอบการ (Earning 
Release) จำานวน 4 คร้ัง

• มีนโยบายให้กรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร มี
โอกาสประชุมระหว่าง
กันเอง เพื่ออภิปราย
ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับ
การจัดการที่อยู่ในความ
สนใจ โดยไม่มีฝ่าย
จัดการร่วมด้วย อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง

• จัดอบรมเพ่ือทบทวน
ความรู้และความเข้าใจ
การจัดทำา“รายงาน
การมีส่วนได้เสีย” เพ่ือ
ป้องกันการขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ ให้แก่กรรมการ
และผู้บริหาร รวมถึง
พนักงานท่ีเก่ียวข้อง

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

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

33



•  โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ

•  บทบาทหน้าที่ของผู้นำาในการกำากับดูแลกิจการและการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลธุรกิจในระดับนโยบาย โดยทำาการทบทวนและอนุมัติ ทิศทางหรือเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพ่ือให้ผู้บริหารนำาไปกำาหนดกลยุทธ์และแผนงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการสร้างมูลค่า
และคุณค่าเพ่ิมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องในด้านต่างๆ ตลอดจนติดตามและรายงานผลตามความถ่ีท่ีกำาหนดไว้

ระดับผู้บริหาร บทบาท / ประเด็นที่ให้ความสำาคัญ

คณะกรรมการบริษัทฯ 
Board of Director

• มอบนโยบายและขับเคลื่อนธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

• การบริหารความเสี่ยงระดับนโยบาย

กรรมการผู้อำานวยการ - รองกรรมการผู้อำานวยการ 
Executive Committee (President, MD, EVP, VP)

• กำาหนดกลยุทธ์ในการสร้างเสริมมูลค่าและคุณค่าเพิ่มกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง

• ติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลยุทธ์ (KPI)

ผู้จัดการทั่วไป - ผู้จัดการแผนก GM, AGM, Mgr • นำากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ติดตาม และรายงานผล

คณะกรรมการบริษัทฯ 
Board of Director

คณะกรรมการบริหาร
Executive Board

กรรมการผู้อำานวยการ
President

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง
Risk Management Policy  

Committee

(1) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ 
ซ่ึง 1 ใน 3 เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี
และการเงิน โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี

รายชื่อและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ  
สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ รายงานประจำาปี 2559 
| www.satpcl.co.th

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
Nomination and Compensation 

Committee

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Internal Audit

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล(1)

Audit & Corporate Governance 
Committee

GRI-G4 Index : G4-34, G4-56

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
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•  การติดตามและรายงานผลการดำาเนินงาน...สู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการกำากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร เพ่ือยึดถือเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการดำาเนินงานและพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่าง
ย่ังยืน โดยมีการทบทวนเป็นประจำาทุกปี และเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัท หมวดการพัฒนาสู่ความย่ังยืน ท้ังน้ีในปี 2559 บริษัท 
ได้ยกระดับการกำากับดูแลกิจการไปสู่แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard โดย
มีการปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแลกิจการ และการดำาเนินงานท่ีสำาคัญ ดังน้ี

•  การกำากับดูแลด้านธรรมาภิบาลและด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล ทำาหน้าท่ีกำากับดูแลด้านธรรมาภิบาลและ 
จริยธรรมธุรกิจ (CG) ได้แก่ การแต่งตั้งคณะทำางานสนับสนุนการกำากับดูแลกิจการและจรยิธรรมธุรกิจ (CG) เพื่อจัดทำาและ
ทบทวน CG Policy และ Code of Conduct ตลอดจนติดตามผลการดำาเนนิงานของคณะทำางาน CG ปีละ 1 ครั้ง ขณะท่ี
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนมีหน้าท่ีกำากับดูแลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาท่ีย่ังยืน (CSR & SD) ได้แก่ 
แต่งตั้งคณะทำางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR & SD) เพื่อจัดทำาและทบทวน CSR & SD 
Policy และ SD Roadmap รวมทั้งติดตามผลการดำาเนินงานของคณะทำางาน CSR & SD ปีละ 2 ครั้ง

ระดับผู้บริหาร วิธีการติดตามและรายงานผล ความถี่

คณะกรรมการบริษัทฯ 
Board of Director

• ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (ExBoD) • รายไตรมาส

กรรมการผู้อำานวยการ - รองกรรมการผู้อำานวยการ 
Executive Committee 

(President, MD, EVP, VP)

• ประชุม ExCom ติดตามผลตามแผนกลยุทธ์
• ประชุม TOP Management  

Communication Activity (TCA)

• รายสัปดาห์, รายเดือน
• รายไตรมาส

ผู้จัดการทั่วไป - ผู้จัดการแผนก GM, AGM, Mgr • ประชุมโรงงาน ประชุมฝ่าย
• ประชุมจับเข่าผู้บริหาร
• การจัดทำารายงานความยั่งยืน

• รายสัปดาห์, รายเดือน
• รายไตรมาส
• รายปี

คณะกรรมการบริษัทฯ 
Board of Director

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
Audit & Corporate Governance  

Committee

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
Nomination & Compensation 

Committee

CG
คณะทำางานสนับสนุนการกำากับดูแลกิจการ

และจริยธรรมธุรกิจ

CSR & SD
คณะทำางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

และการพัฒนาที่ยั่งยืน

GRI-G4 Index : G4-34, G4-56
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• การทดสอบความรู้ด้านการกำากับดูแลกิจการสำาหรับผู้บริหาร

บรษิทัจดัให้มกีารทดสอบความรู้ด้านการกำากบัดแูลกิจการสำาหรบัผู้บรหิารระดบัจดัการเพือ่มัน่ใจได้ว่าผู้บรหิารมคีวามเข้าใจ
และสามารถนำาหลกัธรรมาภิบาลและจรยิธรรมในการดำาเนนิธุรกิจไปปฏบิตัไิด้อย่างแท้จรงิ ซึง่เป็นแนวปฏิบตัท่ีิสอดคล้องกบั
หลกัเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard ในปี 2559 มผีู้บรหิารเข้าร่วมทดสอบ จำานวน 136 คน มผีู้ท่ีผลทดสอบไม่ผ่าน 
จำานวน 27 คน ซึง่ได้เข้าอบรมทบทวนความรู้ก่อนทดสอบซำา้อกีครัง้ ซึง่ผลทดสอบรอบท่ี 2 ผ่านหมดทุกคน

• ผลการประเมินระดับการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย

ในปี 2559 บริษัทได้รับการประเมินผลจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ (National CG Committee) ท่ีทำาการ
สำารวจบริษัทจดทะเบียนไทย จำานวน 601 บริษัท ในด้านการกำากับดูแลกิจการ (CGR) ให้ SAT เป็น 1 ใน 80 บริษัท
จดทะเบียนไทย ท่ีได้รับคะแนนในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 9 ในกลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรมและบริษัทในกลุ่ม SET 100

  5.2 การดำาเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

 

 

 

บริษัทฯ ได้น้อมนำาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ในการดำาเนินธุรกิจ 
ด้านคุณธรรม และความซื่อสัตย์มาขับเคลื่อนการเป็นองค์กรที่โปร่งใส โดยบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัตติามหลัก
ธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตามคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการตดิตาม
ผล ภายใต้การกำากับดูแล และของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยในปี 2559 มีการดำาเนิน
งานด้านจริยธรรมทางธุรกิจที่สำาคัญ ดังนี้

GRI-G4 Index : G4-14, G4-16, G4-56, G4-SO4

การที่จะทำางานให้สัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือเป็นประโยชน์และเป็นธรรมด้วยนั้น จะอาศัยความรู้แต่เพียง
อย่างเดียวมิได้ จำาเป็นต้องอาศัยความซื่อสัตย์ความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกต้องเป็นธรรมประกอบ
ด้วย

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธี 
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง วันที่ ๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒
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• การรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และผู้บริหาร เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และกำาหนดให้มีการทบทวนรายงานฯ ภายในเดือนมกราคมของทุกปี และ/หรือทุกครั้งท่ี
มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยให้ส่งรายงานผ่านฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายใน 7 วันทำาการ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายผล
ไปยังพนักงานระดับจัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป รวมทั้งพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
โดยในปี 2559 มีการรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย จำานวนน 128 ราย และมี 1 ราย ที่มีการทำารายการท่ีมีส่วน ได้ส่วน
เสียกับบริษัท ทั้งนี้ได้ขึ้นทะเบียน และสรุปรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เพื่อแจ้งให้ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

• กระบวนการแจ้งเบาะแส

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการรับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน 
ต่างๆ ท้ังทางเว็บไซต์ อีเมล์ และทางไปรษณีย์ เพ่ือให้พนักงาน 
และผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงช่องทางการแจ้งข้อ
เสนอแนะ และเบาะแสต่างๆ ซ่ึงจะถูกรวบรวมท่ีฝ่าย
เลขานุการบริษัท เพื่อนำาเข้าสู่กระบวนการสอบสวน
หาสาเหตุที่แท้จริง หรือนำาข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งมีมาตรการ
คุ้มครองเพ่ือสร้างความม่ันใจผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล

นอกจากน้ีบริษัทยังได้นำากรณีศึกษาต่างๆไปจัดทำาหลักสูตร
ฝึกอบรม และส่ือสารภายในองค์กร เพ่ือสร้างความรับรู้และ
ความตระหนักด้านจริยธรรมในการทำางานอย่างต่อเน่ือง

• การรณรงค์ด้านจริยธรรมและค่านิยมที่ดีจากการร่วมเป็นภาคีเครือข่ายอนาคตไทย

บริษัทได้เข้าร่วมเป็น 1 ใน 77 องค์กร ท่ีแสดงพลังและประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายอนาคตไทย ด้วยการร่วมรณรงค์ระดับ
ชาติเพ่ือให้ “คนไทย” และ “ประเทศไทย” เกิดการเปล่ียนแปลงระดับรากฐานของความคิด ค่านิยม และพฤติกรรมใน 4 มิติ 
ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม ภายใต้แนวทางการสร้างพฤติกรรมบวก เสริมภูมิคุ้มกันท้ัง 4 ด้าน โดย
มีโครงการรณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย” เป็นกิจกรรมเร่ิมต้นของเครือข่ายอนาคตไทย เพ่ือสร้างกระแสเตือนสติให้คนไทยปรับ
เปล่ียนค่านิยมผิดๆ เช่น ความฟุ้งเฟ้อ การทุจริตคอร์รัปช่ัน ไร้วินัย ไม่เคารพสิทธิ ความเส่ือมทางวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม

ในปี 2559 บรษิทัในกลุ่มสมบรูณ์ เลอืกรณรงค์ในประเดน็ “อย่าให้ใครว่าไทยมกัง่าย” เนือ่งจากเป็นแคมเปญท่ีมุ่งเน้นใน
ประเดน็ด้านส่ิงแวดล้อม ซึง่ตรงกบัแนวทางการพฒันากระบวนการและผลติภณัฑ์ท่ีเป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อมของบรษิทั เริม่จาก 
ภายในโรงงาน เราปลกูฝังจติสำานกึด้านส่ิงแวดล้อมให้กบัพนกังานผ่านการทำาโครงการส่ิงแวดล้อม ขยายผลสู่คู่ค้าด้วยนโยบาย 
การจดัซือ้จดัจ้างสีเขยีว และต่อยอดสู่สังคมโดยการมส่ีวนร่วมกบัชมุชนในการรณรงค์ ดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อมอย่างสมำา่เสมอ

 

 
 

แหล่งที่มาของ 
การแจ้งเบาะแส

1. เว็บไซต์ของบริษัท
2. Web Portal
3. คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัต ิ
    ในการทำางาน
4. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี  
    (แบบ 56-1)
5. รายงานประจำาปี (แบบ 56-2)

รายงานกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
รับทราบผลการดำาเนินการ ภายใน 7 วัน

รายงานกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
รับทราบผลการดำาเนินการ ภายใน 7 วัน

ร้องเรียนผ่านกรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบโดยตรง

ผ่านอีเมล์ที่แจ้งไว้
แจ้งคณะกรรมการบริษัทฯ  

รับทราบในการประชุม 
ครั้งถัดไป

ส่งเรื่องให้กรรมการผู้อำานวย
การรับเรื่องไปดำาเนินการ

กระบวนการแจ้งเบาะแส

GRI-G4 Index : G4-14, G4-16, G4-56, G4-SO4
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• การขยายแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ในห่วงโซ่ธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะยกระดับ Anti-
Corruption Progress Indicators จากระดับ 4 
(Certified) เมื่อปี 2557 ไปสู่ระดับ 5 (Extended) ในปี 
2558 ด้วยการขยายแนวร่วมไปต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นไปยัง
พันธมิตรทางการค้า โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกบริษัทคู่ค้าตาม
ระดับความสำาคัญด้านต่างๆ เช่น เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบเชิงกลยุทธ์  
เป็นผู้จัดหาหรือผู้ให้บริการท่ีเสี่ยงต่อการทุจริตคอรัปชั่น มีอัตรา
การซื้อ-ขายหมุนเวียน 20 ล้านบาท ต่อปีขึ้นไป เป็นต้นผลการ
คัดเลือก พบว่ามีคู่ค้าจำานวน 136 บริษัท ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การคัดเลือก จากคู่ค้าจำานวน 2,828 ราย บริษัทจึงตั้งเป้าหมาย
ให้คู่ค้าท้ัง 136 บริษัท ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นกับบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ภายในปี 2560 ปัจจุบัน มีคู่
ค้าท่ีร่วมประกาศเจตนารมณ์ฯ กับบริษัทรวม 78 บริษัท

ในปี 2559 บริษัทฯได้ยกระดับการดำาเนินงานด้านการต่อ
ต้านการทุจริตโดยได้มีการผลักดันให้คู่ค้าเข้าร่วมประกาศ
เจตนารมณ์ เป็นสมาชิกแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อ
ต้านการทุจริต (CAC) ทั้งสิ้นจำานวน 88 บริษัท

จากการที่บริษัทมุ่งมั่นขยายแนวร่วมต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นในห่วงโซ่ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้บริษัทได้รับ
การยกระดับ Anti-Corruption Progress Indicators 
เป็นระดับ 5 : ขยายผลสู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Extended) ตั้งแต่ปี 
2558 จนถึงปัจจุบันได้สำาเร็จตามเป้าหมาย

  5.4 การดำาเนินการด้านภาษี
บริษัทได้ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมด้านภาษีกับรัฐบาลและกรมสรรพากร และมีความมุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต และมีการดำาเนินการด้านภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และตรงตามเวลาท่ี
กำาหนด โดยในปี 2559 บริษัทมีรายได้รวม 8,397 ล้านบาท และได้จ่ายภาษีให้รัฐบาล เป็นจำานวนเงนิ 47.7 ล้านบาท(1)

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัท บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในประเทศไทย

  5.3 การต่อต้านการทุจริต

GRI-G4 Index : G4-14, G4-SO4

“ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ ย่อมต้องอาศัยเหตุปัจจัยประกอบกันหลายอย่าง 
นอกจากวิทยาการที่ดีแล้ว อย่างหนึ่ง จะต้องอาศัยความยุติธรรมเที่ยงตรง 
และความสะอาดสุจริต ซึ่งต้องเป็นไปพร้อมทั้งในความคิดและการกระทำา”

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๘

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
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• ร่วมแสดงพลัง “เปิดไฟไล่โกง”

คุณยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้อำานวยการบริษัทใน
กลุ่มสมบูรณ์ พร้อมผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมแสดงพลังใน
งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2559 ภายใต้แนวคิด “กรรมสนอง
โกง” ณ บริเวณท้องสนามหลวง ซึ่งถือเป็นการแสดงออก
ว่าบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ได้มีความตระหนักในเรื่องการต่อ
ต้านการคอรัปชั่นอย่างชัดเจนโดยในงานนี้มี พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษถึง
มาตรการจัดการคอร์รัปชั่นของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม 
และเน้นย้ำาให้ประชาชนและทุกภาคส่วนตระหนักถึงความ
สำาคัญและร่วมกันขจัดปัญหาคอร์รัปชั่นให้หมดไป

  5.5 การบริหารความเสี่ยง
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร
Risk Policy Management Committee 

ระดับนโยบาย (BOD)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ
Enterprise Risk Management Committee 

ระดับจัดการ (MD, VP)

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน
Functional Risk Management Working Team 

ระดับปฏิบัติการ GM โรงงาน

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร

•  กำาหนดนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงเสนอคณะกรรม
การบริษัทฯ

•  กำาหนดโครงสร้างการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมท้ังองค์กรและ
แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร

•  เสนอแนะ และให้ความเห็นเก่ียวกับมาตรการจัดการความเส่ียง

•  ประชุมติดตามผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงระดับจัดการ ความถี่ทุก 3 เดือน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ

•  กำาหนดกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงองค์กร (Corporate Risk)

•  จัดให้มีกระบวนการ จัดการความเส่ียงในระดับองค์กรอย่างเป็นระบบ

•  แต่งต้ัง และกำากับดูแลคณะทำางานบริหารความเส่ียงระดับสายงาน

•  ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรที่จำาเป็นต่อการบริหารความเสี่ยง
องค์กร

•  ประชุมทบทวนผลการดำาเนินงาน และมาตรการจัดการความเสี่ยง
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ความถี่ทุก 2 เดือน

คณะทำางานบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน

•  บ่งชี้ ประเมินความเสี่ยงระดับสายงาน กำาหนดแผนงานและผู้รับผิดชอบ

•  นำานโยบายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการไปปฏิบัติ

•  ติดตาม และรายงานผลการจัดการความเสี่ยงระดับปฏิบัติการนำาเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงระดับจัดการ

•  ประชุมทบทวนผลการดำาเนินงาน และมาตรการจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ความถี่ทุก 2 เดือน

• การดำาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นเป็นสถานประกอบกิจการที่มีการพิจารณาถึงความเสี่ยงในการดำาเนินงานให้เป็นเรื่องที่มีความสำาคัญ
เร่งด่วน ในทุกกระบวนการตัดสินใจและการดำาเนินงานต่างๆ บริษัทฯ พิจารณาถึงความเป็นไปได้ ทั้งในผลลัพธ์และความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้น จึงมีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งหมดในทุกกิจกรรม กระบวนการ อย่างเป็นระบบ และเป็นไป
อย่างมีประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไขปัญหาความเสี่ยง และลดผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดขึ้น
ของเหตุการณ์ที่จะทำาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจขององค์กร โดยใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมใน
การควบคุม ถ่ายโอน หลีกเลี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จำาแนกประเภทการจัดการความเสี่ยงที่เป็น
ประเด็นสำาคัญไว้ ดังนี้

GRI-G4 Index : G4-SO4

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
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1. ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risks)

 1.1 ความเสี่ยงด้านการเติบโตทางธุรกิจ
บริษัทฯ ได้กำาหนดวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้น “เป็นบริษัทฯ ที่เติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเอเชียที่มีความ 
เช่ียวชาญในการออกแบบและผลิตด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม” และมุ่งเน้นการดำาเนิน 
แผนกลยุทธ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับพันธกิจและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2559 การดำาเนิน
ธุรกิจประสบกับปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญ อาทิเช่น การเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศที่เติบโตใน
อัตราที่ลดลง ปริมาณการผลิตรถในประเทศพึ่งพาการส่งออกมากขึ้น การแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตชิ้น
ส่วนยานยนต์มีมากขึ้น จึงเกิดความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำาเนิน
ธุรกิจ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายบริษัทฯ จึงได้กำาหนดให้มี
แผนกลยุทธ์หลัก ได้แก่ เพิ่มคำาสั่งซื้อใหม่ๆ ในภาคชิ้นส่วนรถยนต์โดยขยายตลาดสู่กลุ่มรถยนต์โดยสาร  
รวมถึงการขยายการส่งออกโดยตรง นอกจากนี้ยังมีการกระจายแหล่งรายได้สู่ธุรกิจใหม่นอกเหนือจากกลุ่ม 
ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ ได้แก่กลุ่มชิ้นส่วนรถแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่อพ่วงทางการเกษตร  
และได้มีการศึกษาและวางแนวทางการพัฒนาธุรกิจใหม่ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศ

 1.2 ความเสี่ยงด้านนโยบายลูกค้าและการแข่งขัน
ความเสี่ยงในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบกับความเสี่ยงที่ลูกค้าอาจมีแนวโน้มลดหรือยกเลิกการสั่งซื้อ เนื่องจากลูกค้า 
มีนโยบายเกี่ยวกับการลดต้นทุน (Cost Reduction) นโยบายบริหารการจัดซ้ือแบบ Global Sourcing นโยบายการกระจาย 
ความเส่ียงด้านคู่ค้าแบบ Dual Sourcing ความเชื่อมั่นด้านการออกแบบผลิตใหม่ รวมถึงการเข้ามาของคู่แข่งขันที่มีศักยภาพ 
รายใหม่ๆ บรษิัทฯ จึงได้ดำาเนินมาตรการลดความเสี่ยงดังกล่าว ได้แก่กลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การใช้นวัตกรรมเพื่อ 
เพิ่มผลผลิต (Productivity) และลดต้นทุน (Cost Reduction) การสร้างพันธมิตรทางการค้าและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพ 
และสรา้งความเชือ่มัน่ดา้นการวจิยัและพัฒนาท้ังทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต ซ่ึงถือเป็นมาตรการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
การแข่งขันและตอบสนองนโยบายลูกค้า

2. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติการ (Operation Risks)
บริษัทมุ่งเน้นการกำากับดูแลกิจการ โดยสอดคล้องกับกฏหมาย และข้อกำาหนดต่างๆ พัฒนากระบวนการธุรกิจ และพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่กำาหนดไว้ โดยให้ความสำาคัญกับการถ่ายทอดนโยบายด้านต่างๆ 
เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร มีการรายงานผลอย่างถูกต้อง โปร่งใส และทันเหตุการณ์ ในปี 2559 บริษัทมีการบริหารความ
เสี่ยงจากการปฏิบัติการที่สำาคัญ ดังนี้

 2.1 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ความเส่ียงท่ีบริษัทฯ ประสบท้ังในปัจจุบันและอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เช่น การ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรถยนต์สู่การใช้แหล่งพลังอื่น (อาทิเชน่ Plug-in Hybrid-Electric 
Vehicle, Battery Electric Vehicle, Fuel-cell) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนท่ีมีนำ้าหนัก
เบา รูปทรง ขนาด วัสดุใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไป มาทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมๆ ซึ่งความเส่ียงเหล่านีอ้าจทำาให้
บรษิทัฯ ขาดความสามารถในการสร้างรายได้ให้บรรลตุามเป้าหมาย

บริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนงานศึกษาวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  
ที่ชัดเจน เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อรองรับเทคโนโลยีรถยนต์ในอนาคต โดยคงยังมุ่งเน้น 
นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การประหยัดพลังงาน และเพิ่มผลผลติได้สูงสุด รวม
ถึงตอบสนองความต้องการของตลาด เช่น การพัฒนาวัสดุแบบใหม่ การพัฒนาวัสดุนำ้าหนักเบา เป็นต้น

 2.2 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนด้านบุคลากร
บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำาคัญกับทรัพยากรบุคคลอย่างชัดเจนทั้งในด้านการสรรหา การปฏิบัติ
งาน คุณภาพชีวิตทำางาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาความรู้ความสามารถ แต่อย่างไรก็ตามก็
ยังมีความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากร โดยเฉพาะการรักษาบุคลากรและการวางแผนสืบทอดตำาแหน่ง
ที่สำาคัญทั้งในระดับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ และยังรวมถึงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรต่อการ
ตอบรับการเติบโตและการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต บริษัทฯ ได้กำาหนดมาตรการเกี่ยว
กับการสรรหาและพัฒนาบุคลากรไว้ชัดเจน เช่น แผน Talent & Succession Plan ของทุกบริษัท
ในกลุ่ม และมีแผนการพัฒนา Key man ให้กับพนักงานที่มีศักยภาพเพื่อเตรียมรับการเติบโตของ 
บริษัทฯ เช่น วิศวกรเช่ียวชาญด้านเคร่ืองจักร ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ และกระบวนการผลิต

 2.3 ความเสี่ยงด้านการผลิต
บริษัทฯ ได้จัดทำาแผนบริหารความเสี่ยงในด้านการผลิต เช่น ยกระดับการบริหารจัดการด้านคุณภาพผ่าน Front line control  
การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าพร้อมศึกษาและเตรียมแผนสำารองสำาหรับกำาลังการผลิตให้เพียงพอ การจัดทำาแผนบำารุงรักษา
เครื่องจักรเชิงป้องกันและแผนพยากรณ์พร้อมทั้งสำารองอะไหล่ท่ีสำาคัญให้พร้อม เป็นต้น

GRI-G4 Index : G4-EN27, G4-EN33
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3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)
บริษัทฯ มีนโยบายการเติบโตทางธุรกิจในการขยายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการปรับปรุงการ 
ดำาเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร สำาหรับการผลิตสินค้าเพ่ือจำาหน่าย บริษัทฯ  
ต้องนำาเข้าวัตถุดิบหลักจากประเทศ ทำาให้บริษัทฯ ประสบความเสี่ยงด้านการเงินเกี่ยวกับความผันผวน 
จากอัตราแลกเปล่ียน ส่งผลให้บรษิัทฯต้องคำานึงถึงต้นทุนวัตถุดิบท่ีมีผลกระทบต่อการแข่งขันด้านราคาได้  
บริษัทฯ ได้กำาหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ได้แก่ กำาหนดให้บริหารสภาพคล่องทางการเงิน  
โดยได้ดำาเนินธุรกิจภายใต้นโยบายทางการเงินอย่างระมัดระวัง ท้ังในส่วนอัตราส่วนหน้ีต่อทุนและการบริหาร 
ควบคุมความผันผวนจากอัตราแลกแปลี่ยน โดยได้มีการทำาสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า  
(Forward Contract) เพ่ือบริหารความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการนำาเข้าเคร่ืองจักรและอุปกรณ์จากต่างประเทศ  
และมาตรการการขอปรับราคาสินค้าตามการเปล่ียนแปลงของราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยนตาม
กรอบระยะเวลาที่กำาหนดไว้ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการนำาเข้าวัตถุดิบได้โดยส่วนใหญ่

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risks)
บริษัท ให้ความสำาคัญต่อนโยบายการดำาเนินธุรกิจท่ีดี ควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม บรษิัทจึงจัดให้มีทีมผู้เชี่ยวชาญ
ทางกฎหมาย เพื่อศึกษาข้อจำากัดของกฎหมายต่างๆ ติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวขององค์กรท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ มีกระบวนการติดตามกฏหมายใหม่ รวมท้ังกฎระเบียบ ข้อกำาหนด ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการธุรกิจ เพ่ือ
นำาไปประเมินความเส่ียงในแต่ละกระบวนการ และจัดลำาดับความสำาคัญ เพ่ือจัดการความเส่ียง รวมท้ังมีระบบการตรวจติดตามภายในด้าน
กฎหมายโดยเฉพาะ เพ่ือให้ม่ันใจว่าทุกกระบวนการของบริษัทมีการดำาเนินการสอดคล้องต่อกฎหมายอย่างครบถ้วน ในปี 2559 บริษัทได้
ดำาเนินการบริหารความเส่ียงจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีสำาคัญ ดังน้ี

 4.1 การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ
บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติและไม่ฝ่าฝืนตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มาตรฐานต่างๆ ใน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และยังยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ ข้อบังคับของบริษัท ข้อพึงปฏิบัติท่ีดีสำาหรับกรรมการบริษัท
จดทะเบียน และหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์ รวมท้ังยึดม่ันในความรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย สภาพแวดล้อม และประเทศชาติ โดยกำาหนดเป็นนโยบายการกำากับดูแลกิจการ เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

 4.2 การบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย
บริษัทมีนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ด้านความปลอดภัย และ เป้าหมาย (Zero Accident) 
ให้พนักงานและบุคคลภายนอกรับทราบอย่างชัดเจน และนำาไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร มีคณะกรรมการ
ความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ทำาหน้าที่กำากับดูแลและติดตามผลการดำาเนินงาน มีการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยตลอดทั้งปี เช่น กิจกรรมค้นหาและขจัดอันตราย (Completely 
Check Completely Find out : CCCF) กิจกรรม Safety Culture กิจกรรม Safety Network 
และสัปดาห์ความปลอดภัย เป็นต้น

 4.3 การบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัทดำาเนินการตามระบบมาตรฐานจัดการด้านส่ิงแวดล้อม ISO14001 โดยมีผู้ตรวจสอบจากองค์กรภายนอกเป็นประจำาทุกปี และอยู่
ระหว่างดำาเนินการปรับไปสู่เวอร์ช่ันใหม่ คือ ISO14001:2015 มีคณะกรรมการและบุคลากรด้านส่ิงแวดล้อมประจำาโรงงาน เพ่ือทำาหน้าท่ี
กำากับดูแลและติดตามผลการดำาเนินงาน มีการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม ท้ังภายในโรงงานและชุมชน มีการจัดทำาโครงการส่ิงแวดล้อม 
ลดการใช้พลังงานและของเสียต่างๆ มีการปรับปรุง และนำาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานเข้ามาใช้ภายใน
โรงงาน เป็นต้น

 4.4 การบริหารความเส่ียงการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และการคุ้มครองผู้บริโภค
บริษัท ได้ให้ความสำาคัญต่อการสร้างความเช่ือม่ันด้านคุณภาพตลอดกระบวนการ โดยมีระบบติดตามตรวจสอบภายในเชิงป้องกันอย่าง 
เข้มงวด ต้ังแต่คุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนส่งมอบผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า ท้ังน้ี ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตามระบบบริหารคุณภาพ 
(ISO/TS16949) มีการกำาหนดเป้าหมายงานเสียหรือ Zero Claim ชัดเจน มีการส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานทุกคนมีจิตสำานึกด้าน
คุณภาพ มีตัวแทนฝ่ายผู้บริหาร (Quality Management Representative) เพ่ือควบคุมและกำากับให้ปฏิบัติตามระบบ รวมถึงมี
กระบวนการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก (Certify body) ตามแผนงาน จึงทำาให้ม่ันใจว่าทุกกระบวนการ กจิกรรม และข้ันตอนใน
การดำาเนินงาน การกำากับดูแลด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้ดำาเนินการตามกฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภคอย่างเคร่งครัด โดยการประเมินผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น Safety Product และทำาประกันภัย สอดคล้องตาม Product liability law

  นอกจากน้ี บริษัท ได้ให้ความสำาคัญกับกฎหมายท่ีภาครัฐมีการเปล่ียนแปลง เช่น กฎหมายแรงงาน และการจ้างแรงงานต่างด้าว
กฎหมายภาษีอากร กฎหมายความม่ันคงไซเบอร์ กฏหมายสถานประกอบการท้ังในและนอกนิคมอุตสาหกรรม นโยบายการส่งเสริมการ
ลงทุนของ BOI รวมท้ังนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน เป็นต้น

GRI-G4 Index : G4-SO2

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

41



• การบริหารความเสี่ยงในภาวะวิกฤต

จากการที่บริษัทเป็นสมาชิกของชมรมความร่วมมือโตโยต้า 
(Toyota Co-operation Club : TCCC) ในหมวดการ
บริหารความเสี่ยง (TCC-Risk Management Activity) 
ในปี 2559 ทางกลุ่มได้มุ่งเน้นเรื่องการบริหารความเสี่ยงใน
ภาวะวิกฤตที่เกิดจากอัคคีภัยและอุทกภัย (Flood & Fire 
Risk Management) ซึ่งได้จัดอบรมความรู้ กิจกรรมแลก
เปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการระหว่างกลุ่มสมาชิกที่เป็นคู่ค้าของ
โตโยต้า ประกอบด้วยการประเมินความเสี่ยง มาตรการรองรับ 
การจัดทำาแผนฉุกเฉินและการซ้อมเพื่อนำาไปปรับปรุงอย่างต่อ
เนื่อง รวมทั้งการทวนสอบมาตรการรับมือต่างๆ นอกจากนี้ยัง
ได้เยี่ยมชมโรงงานตัวอย่างที่มีประสบการณ์ ตั้งแต่วิธีเตรียมการป้องกัน มาตรการเผชิญหน้า และมาตรการฟื้นฟูภายหลัง
จากเกิดวิกฤตทั้งกรณีอัคคีภัยและกรณีอุทกภัย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทคู่ค้าของโตโยต้าสามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อ
เนื่องและไม่หยุดชะงักในภาวะวิกฤติ หรือสามารถฟื้นฟูกลับสู่ภาวะปกตไิด้เร็วที่สุด 

  5.6 การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
• เคารพหลักสิทธิมนุษยชนในการจ้างงาน
บริษัทได้ให้ความสำาคัญและเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน มีการ
ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ยึดมั่นในกฎหมายและหลัก
จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจที่ดี โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ
ต่อการจ้างงาน ซึ่งได้กำาหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมในการดำาเนิน
ธุรกิจ (code of conduct) โดยมีนโยบายว่าด้วยการไม่เลือก
ปฏิบัติและความเสมอภาคทางโอกาส ไม่จำากัดเชื้อชาติ สีผิว อายุ 
เพศ ศาสนา สัญชาติ ภูมิหลังของบุคคล ความคิดเห็นทางการ
เมือง หรือความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการพิจารณา
และตัดสินการจ้างงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก และไม่ล่วงละเมิด
สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล มีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ
พนักงาน โดยถือเป็นความลับ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมการ
ทำางานให้มีความปลอดภัย

• การสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก
บริษัทได้แสดงคำามั่นและดำาเนินการอย่างต่อเนื่องครบ 3 ระยะตามที่โครงการกำาหนดในการสนับสนุนการดำาเนนิธุรกิจที่
เป็นมิตรกับเด็ก ภายใต้หลักการแห่งสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ ร่วมกับภาคธุรกิจกว่า 30 องค์กร จัดขึ้นโดยองค์การ
ยูนิเซฟ และสถาบันไทยพัฒน์ ในพิธีได้รับเกียรติจากคุณอานันท์ ปันยารชุน ทูตองค์การยูนเิซฟ ประจำาประเทศไทย เป็นผู้
กล่าวปาฐกถาพิเศษ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 และได้จัดอบรมหลักการแห่งสทิธเิด็กและหลักปฏิบัตทิางธุรกิจ ให้ผู้
บริหารและพนักงานสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล ตามโครงการส่งเสรมิการดำาเนนิธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก 

• การจ้างงานผู้พิการ
ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานประจำาที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการกับกรมส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำานวน 4 คน 
อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 บริษัทได้ร่วมมือกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมและหน่วยงานท้องถิ่น ในการสำารวจแรงงาน 
ผู้พิการและหาแนวทางที่จะเพิ่มจำานวนการจ้างผู้พิการมาทำางานในท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้พกิารมีรายได้เลี้ยงดูตนเอง 
และครอบครัว เป็นที่ยอมรับทัดเทียมบุคคลทั่วไปในสังคม โดยในเดือนมกราคม 2560 บริษัทฯ ได้จัดจ้างผู้พิการได้ครบ
ตามจำานวนที่กฎหมายกำาหนด อัตราส่วน 1 คน: 100 คน เป็นจำานวนทั้งสิ้น 28 คน (รายละเอียดตามข้อมูลหน้า 63)

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

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
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• เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำางาน

บริษัทได้จัดช่องทางให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น  
รวมท้ังจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการประจำาแต่ละโรงงาน  
เพ่ือรับฟังและรวบรวมข้อเสนอแนะ เพ่ือนำาเสนอไปยังผู้บริหาร 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนำาไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ 
ชวิติ ทั้งในประเด็นด้านแรงงาน และด้านสิทธิมนุษยน โดย
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กิจกรรมจับเข่าคุย การสำารวจความ
คิดเห็นและความต้องการของพนักงานผ่านแบบสอบถาม  
We care เว็บไซต์ และอีเมล์คณะกรรมการบริษัท เป็นต้น

ในปี 2559 บริษัทได้ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการในการให้ข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน ไม่พบข้อร้อง
เรียนหรือข้อบกพร่องในด้านการปฏิบัติต่อแรงงานและด้านสิทธิมนุษยชนในกระบวนการดำาเนนิงานของบรษิัท 

• ส่งเสริมให้พนักงานแสดงขีดความสามารถและ
พัฒนาทักษะตามความถนัด

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงขีดความสามารถหรือ
พัฒนาทักษะในด้านที่ตนเองถนัด โดยการตั้งเป็นชมรมต่างๆ 
เช่น ชมรมสมบูรณ์กรุ๊ปอาสาฯ ชมรมตำารวจโรงงาน ชมรม
กอล์ฟ ชมรมแบดมินตัน ชมรมฟุตบอล ชมรมดนตรี ชมรม
เดคูพาจ เป็นต้น และ CEO ได้ให้ความสำาคัญของการทำา
กิจกรรม

• สวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความสุขในการทำางาน

บริษัทมีความเชื่อว่า “ความสำาเร็จขององค์กร เริ่มต้นที่ความสุขของพนักงาน” บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุง
สถานที่ทำางานให้เป็นพื้นที่แห่งความสุข เปรียบเสมือนบ้านหลังท่ีสองของพนักงาน ในปี 2559 บรษิัทได้ดำาเนนิโครงการ ตาม
แนวทาง Quality of Work Life (QWL) และกิจกรรมในการดูแลพนักงานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม
ที่ส่งเสริมบรรยากาศการทำางาน และจัดสิ่งอำานวยความสะดวกต่อพนักงานในด้านต่างๆ มีการปรับปรุงโรงอาหาร การปรับปรุง
ไฟฟ้าแสงสว่าง ซุ้มพักผ่อน ลานกีฬา และกิจกรรมกีฬาสีประจำาปี เป็นต้น โดยใช้งบลงทุนกว่า 18 ล้านบาท  

ช่องทางการแสดงความคิดเห็น

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

2. โทรศัพท์ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ 0-2728-8616

3. คณะกรรมการสวัสดิการประจำาโรงงาน

4. แบบสอบถาม We care

5. กิจกรรมจับเข่าคุยกัน

สวัสดิการและกิจกรรมสร้างความผูกพันธ์แก่พนักงานและครอบครัวพนักงาน

ด้านการเงินและส่ิงอำานวย 
ความสะดวก(1)

การออมทรัพย์ ด้านสุขภาพ การดูแลครอบครัวพนักงาน

- เครื่องแบบพนักงาน
- รถรับ-ส่ง
- เงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน  

ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์มือถือ  
ค่าเดินทาง

- ทุนการศึกษาพนักงาน และ
บุตรพนักงาน (โครงการทุนการ
ศึกษาเพื่อลูกพ่อ)

- ประกันสังคม
- กองทุนเงินสะสมสำารองเลี้ยงชีพ
- สหกรณ์ออมทรัพย์และเงินปันผล

- ตรวจสุขภาพประจำาปี 
- ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ
- ชมรมกีฬา FIT for Fun  
- กีฬาสีประจำาปี (Sport Day) 

- ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา 

มารดา ของพนักงาน
- พาบุตรพนักงานทัศนศึกษานอก

สถานที่ ภายใต้โครงการ “สาน
สัมพันธ์ เพื่อลูกรัก”

ด้านจิตใจ ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีในเทศกาลสำาคัญ กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์

- กิจกรรมวันเกิดพนักงานทุก
ไตรมาส

- ของขวัญวันแรงงาน
- เยี่ยมบ้านพนักงาน

- แจกอั่งเปาให้พนักงานเนื่องในวันตรุษจีน
- รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา
- ทอดกฐิน ถวายเทียนพรรษา
- ประเพณีรับบัว ประเพณีไหว้ศาลพ่อหลวง
- ทำาบุญตักบาตรและเลี้ยงพระ
– ทำาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเสด็จสู่สวรรคาลัย

ของรัชกาลที่ 9

- ชมรมสมบูรณ์กรุ๊ปอาสาฯ
- ชมรมตำารวจโรงงาน
- ชมรมเดคูพาจสมบูรณ์กรุ๊ป
- โครงการพัฒนาชุมชนและสังคม

ด้านต่างๆ 

GRI-G4 Index :  G4-14, G4-HR5, G4-HR6, G4-HR9
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• สานสัมพันธ์ SBG เพื่อลูกรัก

เป็นกิจกรรมพาบุตรหลานของพนักงานไปเปิดโลกทัศน์
แห่งการเรียนรู้ ในช่วงปิดภาคเรียนของทุกปี ในปี 2559 
ได้พาน้องๆ จำานวน 36 คน ไปชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ทางทะเล จังหวดชลบุรี

• ทุนการศึกษาเพื่อลูกพ่อ

ในปี 2559 บริษัทส่งเสริมทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาให้
กับพนักงาน และบุตรพนักงาน จำานวน 130 ทุน มูลค่า
กว่า 683,000 บาท ทั้งนี้ นับเป็นปีที่ 17 ที่ บริษัทฯ ได้
ดำาเนินโครงการทุนการศึกษาเพื่อลูกพ่อ มาอย่างต่อเนื่อง

GRI-G4 Index : G4-LA2

• แจกอั่งเปาพนักงาน

• กิจกรรมวันเกิดพนักงาน

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
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• การสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

บริษัทจัดให้มีความพึงพอใจ และทัศนคติของพนักงานภายใต้โครงการ “We care” ซึ่งเป็นการประเมนิความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของพนักงานในองค์กร ซึ่งมีผลต่อความผูกพันและการเรียนรู้ของพนักงาน โดยประกอบไป
ด้วย ความมั่นคงของการทำางาน ผลตอบแทนและสวัสดิการ การสนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้า สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในการทำางาน และการสื่อสารหน่วยงานภายในองค์กรนอกจากนี้รายงานอัตราการลาออกของพนักงานประจำาปี 
2559 พบว่า มีพนักงานลาออกคิดเป็นร้อยละ 14.13

• การสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่ความยั่งยืน ภายใต้โครงการ “มุ่งสู่สิ่งที่ดีกว่า”

บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร เน่ืองจากเป็นปัจจัยพ้ืนฐานท่ีจะขับเคล่ือนองค์กรให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ และเติบโตได้อย่างย่ังยืน โดยนำามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นท้ังคนเก่ง และคนดี

ในปี 2559 บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการสื่อสารเรื่องวัฒนธรรมองค์กร ผ่านช่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มเป้า
หมายในบริษัท เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความสำาคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานให้เป็นไปในทศิทางเดียว 
กันทั่วทั้งองค์กร และกิจกรรมที่โดดเด่นและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธผิล คือ โครงการ “มุ่งสู่สิ่งที่ดีกว่า” โดยมุ่ง
เน้นการทำาความเข้าใจนิยามของวัฒนธรรมองค์กรทั้ง 6 พฤติกรรม โดยสอดแทรกผ่านกิจกรรมต่างๆ ด้วยการใช้ภาษา
และสัญลักษณ์ที่ง่ายต่อการเข้าใจ โครงการ “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ฅนสมบูรณ์” มีพนักงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 2,802 คน คดิเป็น 
ร้อยละ 100 ของพนักงานทั้งหมด

• รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ประจำาปี 2559

บริษัทที่ได้รับรางวัล จำานวนปี

- บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)  : SAT1
- บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จากัด : BSK1-2
- บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำากัด : SBM1-2

11 ปี ต่อเนื่อง

- บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำากัด : SBM3 6 ปี ต่อเนื่อง

- บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำากัด : ICP1-2 2 ปี ต่อเนื่อง

GRI-G4 Index : G4-LA2

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
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• การรักษาบุคลากรและความก้าวหน้าตามสายอาชีพ

บริษัทให้ความสำาคัญกับการดูแลและรักษาและพัฒนาศักยภาพาบุคลากร ให้สอดคล้องกับแนวทางการเติบโตขององค์กร ดังนี้

การสรรหาบุคลากร  
Recruitment

การดูแลและรักษาบุคลากร Retention การเกษียณอายุ  
Retirement

• บริษัทฯ มีนโยบายการสรรหา
บุคลากรภายในเพื่อทดแทน
ตำาแหน่งในระดับหัวหน้างาน 
(Foreman) และหัวหน้าส่วน  
(Chief) 

• จัดทำาแผนการพัฒนาตามสายอาชีพ (Career Path 
Development Plan) และแผนการพัฒนาศักยภาพ
ส่วนบุคคล (Individual Development Plan) ที่
สอดคล้องตามสายอาชีพ

• มีการหมุนเวียนตำาแหน่งงานและมอบหมายงานที่ท้าทาย
เพื่อเพิ่มทักษะความรู้และประสบการณ์ให้พร้อมสำาหรับ
การเติบโตในสายอาชีพ

• ยกระดับความสามารถพนักงานในกลุ่ม Key Man 
ให้พร้อมเติบโตไปเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในระดับ
หัวหน้างาน (Foreman) และหัวหน้าส่วน (Chief) 

• มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ถูกต้อง 
เป็นธรรม และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร

• จัดสวัสดิการให้เหมาะสมในแต่ละระดับ เพื่อสร้างแรง
จูงใจในการทำางาน และอยู่คู่กับองค์กร

• ในตำาแหน่งที่สำาคัญ มีแผนเตรียม
ความพร้อมสำาหรับการสืบทอด
ตำาแหน่ง(Succession Plan) 
เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปได้
อย่างต่อเนื่อง

• พนักงานอายุ 50 ปีขึ้นไป จัดทำา
แผนการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
บุคลากรในสายงาน

• จัดทำาโครงการสายใยฅนสมบูรณ์
หลังเกษียณ

ด้วยพื้นฐานการเป็นธุรกิจครอบครัวและวัฒนธรรมการบริหารงานแบบพี่กับน้อง ที่มีความห่วงใยและใส่ใจในคุณภาพชีวิตของพนักงาน
ทุกระดับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำางานจนกระทั่งเกษียณอายุ จึงเป็นสิ่งเกื้อหนุนให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรที่แข็งแกร่ง อยู่เคียงคู่และ
เติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

  5.7 ความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มุ่งมั่นในการทำางานอย่างปลอดภัยด้วยการออกแบบกระบวนการผลิตให้ปลอดภัย การตรวจสอบพื้นที่และ
เครื่องจักรก่อนเริ่มงาน มีการอบรมให้ความรู้ และรณรงค์วัฒนธรรมความปลอดภัย เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำานึกด้านความ
ปลอดภัยแก่พนักงานทุกระดับ โดยมุ่งเน้นตอบสนองความพึงพอใจต่อลูกค้าในนโยบายด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งนำานโยบายไปสู่
การปฏิบัติอย่างทั่วทั้งองค์กรและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์การดำาเนินงานด้านความปลอดภัย

1. เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นเลิศด้านความปลอดภัย  
เพื่อลดจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ

2. เพื่อตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภัยของลูกค้าและภาครัฐใน 
การปฏิบัติตามกฏหมาย และข้อกำาหนด

3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เกิดทักษะด้านความปลอดภัย พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ 
สร้างความตระหนักในด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทำางาน

นโยบายความปลอดภัยฯ ประจำาปี 2559

GRI-G4 Index : G4-LA10

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
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• โครงสร้างคณะกรรมการความปลอดภัย

ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยบริษัทในกลุ่มสมบูรณ ์

(Chairman of Somboon Group Safety Committee)

คณะกรรมการกำากับดูแล 

(Safety Steering Committee)

คณะกรรมการความปลอดภัย  

(Safety Working Committee)

ผู้นำาความปลอดภัย 

ประจำาโรงงาน  

(Safety Leader)

ทีมงานความปลอดภัย 

ประจำาโรงงาน 

(Safety Representative)

ประธาน :  
กรรมการผู้อำานวยการ 
(President)

คณะกรรมการ :  
รองกรรมการผู้อำานวยการ  
(EVP/VP) และกรรมการ
ผู้จัดการ (Managing 
Director) ของแต่ละบริษัท

เลขานุการ : 
ผู้จัดการความปลอดภัย
สำานักงานกลาง (Corporate 
Safety Manager)

แต่ละโรงงานประกอบด้วย 
รองกรรมการผู้อำานวยการ (VP)
หรือกรรมการผู้จัดการ (MD)  
เป็นประธาน คปอ.

เลขานุการ : 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ
วิชาชีพ (Safety Officer 
Professional level)

ประกอบด้วยผู้จัดการแผนก
ผลิตของแต่ละโรงงาน 
(Production Manager)

แต่ละโรงงานประกอบด้วย

• หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย 
(Chief of Safety Section)

• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ
บริหาร (Safety Officer 
Management level)

• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ
วิชาชีพ (Safety Officer 
Professional level)

• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ
หัวหน้างาน (Safety Officer 
Supervisory level)

Chairman of Somboon Group Safety Committee Secretary 

• สรุปผลการดำาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

จากการนำานโยบายอาชีวอนามัยฯ ไปสู่การปฏิบัติด้วยความร่วมมือของพนักงานทั่วทั้งองค์กร ผ่านการขับเคลื่อนของคณะกรรมการ
ความปลอดภัยในแต่ละโรงงาน สามารถสรุปผลการดำาเนินงาน ได้ดังนี้

ตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย เป้าหมาย ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

1.  จำานวนอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงานลดลง (ราย) 0 5 6 7 6

2.  จำานวนอุบัติเหตุไม่หยุดงานลดลง (ราย) ลดลง 50% 10 13 15 42

3.  โครงการป้องกันอุบัติเหตุผ่าน CCCF (1) สำาเร็จตามแผนงาน 100% 100% 100% 100% 100%

4.  โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย > 90% 85% (2) 80% (2) 50% (2) -

หมายเหตุ : (1) CCCF ย่อมาจาก Completely Check Completely Find out คือ การค้นหาและขจัดจุดอันตรายก่อนการเริ่มปฏิบัตงิาน

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

เลขานุการ

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
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• การเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

บริษัทมีการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมเพ่ือตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินในกรณีต่างๆ เช่น การฝึกซ้อม
ดับเพลิง และอพยพหนีไฟ โดยครอบคลุมการปฏิบัติงานทั้งในช่วงกลางวันและช่วงกลางคืน 
ตลอดจนทบทวนแผนรองรับสถานการณ์ด้านแรงงาน และรวมถึงแผนป้องกันนำา้ท่วมเป็นประจำาทุกปี

กิจกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในปี 2559

Safety Network

กิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ Best Practice ด้านความ
ปลอดภัยระหว่างโรงงาน

รณรงค์ KYT ก่อนเริ่มงานกิจกรรมซ้อมหนีไฟ รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่/สงกรานต์

Completely Check Completely Find out : CCCF) ส่งเสริมการค้นหาจุดเสี่ยงและขจัดอันตรายก่อนให้หมดสิ้นไป

• สัปดาห์ความปลอดภัย 2559
“สร้างพฤติกรรมที่ปลอดภัย SBG ร่วมใจ  สู่ความปลอดภัยที่ยั่งยืน”

Safety Culture

ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
อย่างต่อเนื่อง

รางวัลสถานประกอบการ 
ต้นแบบดีเด่น 

ด้านความปลอดภัย 
ระดับจังหวัดและ 
ระดับประเทศ

Safety Dojo เพื่อการเรียนรู้ งดเหล้าเข้าพรรษาอบรมความปลอดภัย

GRI-G4 Index : G4-LA7 

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

48



  5.8 การสร้างความผูกพันและการพัฒนาร่วมกับลูกค้า
บริษัทคำานึงถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งถือเป็นหัวใจสำาคัญของการพัฒนาธุรกิจ โดยมีการแลกเปลี่ยนและ การมี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของลูกค้าอย่างสมำ่าเสมอ ตั้งแต่การรับทราบนโยบายของลูกค้าด้านต่างๆ รวมถึงการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย คำานึงถึงการใช้วัตถุดิบและกระบวนการท่ี
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ เพื่อสร้างสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด

การแลกเปลี่ยนและ การเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ท่ีลูกค้าจัดขึ้น เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าให้
แน่นแฟ้นมากยิ่งข้ึน นอกเหนือจากเป็นการสร้างความสัมพันธก์ับลูกค้าแล้ว โครงการและกิจกรรมต่างๆ ท่ีลูกค้าได้จัดขึ้นมานั้น  
มีผลให้เกิดประโยชน์ด้านการดูแล ส่งเสรมิ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม

ตามแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ในการพัฒนาชุมชนและสังคมร่วมกับลูกค้าซึ่งเป็นเครือข่ายของบริษัทฯ จึงทำาให้บริษัท 
ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมภายในสังคม บริษัทจึงเข้าไปมีส่วนร่วม และสนับสนุนโครงการ
และกิจกรรมที่ลูกค้าจัดขึ้น นอกเหนือจากโครงการและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว ยังมีโครงการต่างๆ อีกมากมาย 
ที่บริษัทได้เข้าร่วมกิจจกรมของลูกค้า โครงการและกิจกรรมด้านอื่นๆ ที่บริษัท ได้เข้าร่วมกับลูกค้า ในปี 2559 มีดังนี้

Topic Hino Toyota Mitsubishi Honda

Performance Awards  

and Improvement 

Activity

•   SAT : The Best Cost 
Improvement ด้าน Supplier ดีเด่น

•   SFT : Silver Award ด้านคุณภาพชิ้น
ส่วนดีเด่น

•   ICP : Bronze Award Thailand 
Kaizen Award 2016 ประเภท Kaizen 
Suggestion System

•   SAT2 : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
จากการแข่งขัน QA Improvement 
Contest 2016

•   SBM3 : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
1 จากการเข้าร่วมกิจกรรม THCC QCC 
Activity Contest 2016

•   THCC QA Improvement Training 
2016

•   SBM3 : Shop Floor Audit THCC 
QCC

•   THCC kick off Ceremony
•   THCC QA Model line Observation 

Activity 2016
•   Ordinary meeting Hino

•   BSK3 :รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 TPS Awards 
2016

•   TCC HRD 2016
•   TCC QA Improvement
•   TCC Risk management 

kick off meeting 2016

•   SBM3 : รางวัล 
ชนะเลิศอันดับที่ 1 
จาก MCC-QCC

•   QCC Final 
Presentation 

•   BSK : นำาเสนอ
ผลงานในกิจกรรม 
QCC ของลูกค้า 
Honda โดยตัวแทน
กลุ่มแจ่มจรัสเสนอ
ผลงานเรื่อง ลด
ปัญหาบนรุ่น 
Model Accord

Sport & Other

•   เข้าร่วมกิจกรรม Hino Rally 2016
•   แบดมินตันกระชับมิตร เชื่อมสัมพันธ์ต่อ

เนื่องเป็นปีที่ 6

•  เข้าร่วมกิจกรรม Toyota Rally 
2016

•  แบดมินตันกระชับมิตรเชื่อม 
สัมพันธ์สมบูรณ์กรุ๊ป-โตโยต้าทูโช่

CSR Activity

•   เข้าร่วมบำาเพ็ญประโยชน์ที่ THCC  
จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านหนองหอย หมู่ ๔ 
ตำาบลวังก์พง อำาเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

•  ชมรมความร่วมมือโตโยต้าร่วม
ทำาบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัด
ไผ่เหลือง เพื่อสมทบทุนก่อสร้าง
ศาลาอเนกประสงค์

GRI-G4 Index : G4-15

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
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• ผลสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทมีการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำาทุกปี  
โดยประเมินผลการดำาเนินงานของบริษัท ใน 5 หัวข้อหลัก ได้แก่  
ด้านคุณภาพ ด้านการส่งมอบ ด้านการจัดการ ด้านวิศวกรรม  
และราคา โดยผลการสำารวจจะนำามาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ 
ต่างๆ ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงที่สุด

ผลการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า ประจำาปี 2559 พบว่า 
ลูกค้ามีความพึงพอใจด้านคุณภาพ ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 4 
ด้านการจัดการ ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 2 และด้านวิศวกรรม ลด

ความพึงพอใจ 
ของลูกค้า ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

1.  ด้านคุณภาพ  
(Quality)

80% 84% 83% 82%

2.  ด้านการส่งมอบ 
(Delivery)

85% 85% 87% 85%

3.  ด้านการจัดการ 
(Management)

84% 86% 75% 83%

4.  ด้านวิศวกรรม 
(Engineering)

74% 77% 81% 84%

5.  ราคา (Cost) 81% 77% 73% 74%

ความพึงพอใจเฉลี่ย 
โดยรวม

81% 82% 80% 82%

ลงจากปี 2558 ร้อยละ 3 ส่วนด้านการส่งมอบ ลูกค้ามีความพึง
พอใจเท่ากับปี 2558 คือ ร้อยละ 85 ในขณะที่ด้านราคา ลูกค้า
มีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 4 ส่งผลให้ความพึง
พอใจเฉลี่ยโดยรวมของปี 2559 ลดลง เป็นร้อยละ 81 จากเดิม
ร้อยละ 82 ในปี 2558

อย่างไรก็ตาม ในประเด็นด้านคุณภาพ ด้านการจัดการ และด้าน 
วิศวกรรมที่ความพึงพอใจลดลงนั้น เป็นความท้าทายและเป็น 
แรงผลักดันให้บริษัท มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง
ลูกค้าในประเด็นดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป

• การรักษาความลับของลูกค้า

บริษัทมีช่องทางให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียน ในประเด็นข้อมูลการรักษาความลับของลูกค้า โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ 
อีเมล์ หรือแบบสำารวจ ในปี 2559 ไม่พบกรณีร้องเรียน ในประเด็นข้อมูลของลูกค้ารั่วไหล 

  5.9 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทให้ความสำาคัญอย่างยิ่งกับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในเชิงป้องกัน โดยการใช้ระบบป้องกันความผิดพลาด (POKA-YOKE)  
First โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการที่เป็นจุดสำาคัญ (Critical Process) ของสายการผลิต และส่งเสริมให้พนักงานการทำา
กิจกรรม Do Right เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านคุณภาพ 

และด้วยความห่วงใยและใส่ใจต่อลูกค้า ผู้บริโภคในสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกระทำาที่อาจเป็นการละเมิดหรือทำาให้เสียสิทธิ์
ของผู้บริโภค บริษัทฯ ได้กำาหนดแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ดังนี้

1. เคารพในสิทธิการได้รับการตอบสนองความต้องการพื้นฐาน
   ของผู้บริโภค

2. คุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค

3. ไม่จำากัดสิทธิด้านข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค

4. เคารพสิทธิในการเลือกของผู้บริโภค

5. เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค

6. คุ้มครองสิทธิที่จะได้รับการชดเชยของผู้บริโภค

7. คุ้มครองสิทธิการศึกษาข้อมูลของผู้บริโภค

8. ให้สิทธิในการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ

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

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้า รวมถึงเจ้าหน้ี อย่างเสมอภาค 
และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ี
เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำาให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูล
ที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง โดยมีแนวปฏิบัติ 5 ประการ ดังนี้

1.  มีความเป็นธรรมและเท่าเทียม เปิดโอกาสในการทำาธุรกิจให้กับทุกคู่ค้าและการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า ตั้งอยู่บนพื้นฐานความ
เสมอภาคและเป็นธรรม

2.  ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้า
หรือการกระทำาที่เป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

3.  ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น การรับสิ่งของ หรือ ประโยชน์อื่นใด ต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดปฏิบัติในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ
อย่างเคร่งครัด

4.  สอดคล้องกับกฎหมาย ให้โอกาสคู่ค้าที่ดำาเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตามระบมาตรฐาน คุณภาพ สิ่งแวดล้อม 
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

5.  ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่ค้า และเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท

• นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว

บริษัทมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างท่ีสอดคล้องกับนโยบาย 
ของลูกค้า กฎหมายภายในประเทศ รวมท้ังกฎระเบียบและข้อกำาหนด 
ในระดับสากล โดยบริษัทได้ส่ือสารนโยบายด้านต่างๆ ให้คู่ค้ารับทราบ 
ในการประชุมคู่ค้าเป็นประจำาทุกปี ซึ่งรวมถึงมาตรการสนับสนุน 
และส่งเสริม ฐานในระหว่างการดำาเนินงาน ซึ่งครอบคลุมด้าน
ต่างๆ ดังนี้

1) นโยบายคู่ค้า ด้านสิทธิมนุษยชน

1.1) Conflict Minerals Policy

บริษัทฯ มีนโยบายจัดซื้อวัตถุดิบท่ีมี
คุณภาพจากแหล่งท่ีน่าเชื่อถือ มีการ
สำารวจคู่ค้า และผลักดันนโยบายดา้น
สิทธิมนุษยชนให้กับคู ่ค ้าท่ีเกี่ยวข้อง 
และประกาศเป็นนโยบายท่ีชัดเจนต่อ
สาธารณะ โดยไม่ยอมรับวัตถุดิบจาก
แหล่งผลิตท่ีมาจากประเทศท่ีมีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือมีควำ่าบาตร
ทางการค้าจากนานาชาติ โดยเฉพาะ

แร่ธาตุ 4 ชนิด ได้แก่ ดีบุก (Sn) แทนทาลัม (Ta) ทังสเตน (W) 
และ ทองคำา (Au) ที่มาจากเหมืองแร่ในประเทศที่มีการละเมดิ
สิทธมินุษยชนในทวีปแอฟริกา

2) นโยบายคู่ค้า ด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย  
และความปลอดภัย

2.1) สารต้องห้ามในวัตถุดิบ

บริษัท มีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบจากคู่ค้า โดยการขอใบรับรอง 
ผลิตภัณฑ์จากคู่ค้า รวมทั้งสุ่มตรวจวัดปริมาณสารต้องห้าม  
(Substance of Concerns : SOCs) 11 ชนิด ที่จัดเป็น
สารอันตรายต่อสุขภาพและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์ ตามข้อกำาหนดของลูกค้า เช่น 
ตะกั่ว (Pb) แคดเมี่ยม (Cd) ปรอท (Hg) โครเมี่ยม (Cr6+)  
แร่ใยหิน (Asbestos) เป็นต้น

  5.10 การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน

GRI-G4 Index : G4-EN33, G4-LA15, G4-HR3, G4-HR6, G4-HR10, G4-HR11
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2.2) วัตถุดิบปราศจากการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี 

บริษัทมีนโยบายการคัดเลือก จัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบจากผู้ผลิต 
และผู้ จัดจำาหน่ายเหล็กท่ีไม่มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี  
เพื่อให้ม่ันใจว่าตลอดกระบวนการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท  
มีความปลอดภัยจากสารกัมมันตรังสี อยา่งแท้จรงิ ท้ังนี้ด้วยความ
มุ่งหวังให้พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ตลอดจนผู้บริโภค มีความมั่นใจว่า
บริษัทมีความห่วงใย ใส่ใจด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ

2.3) การป้องกันและลดภาวะโลกร้อน

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้คู่ค้า ดำาเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน
เพื่อลดภาวะโลกร้อน เช่น โครงการโรงงานปลอดโฟม ลด ละ 
เลิก ใช้โฟมเป็นบรรจุภัณฑ์ รวมถึงส่งเสริมให้มีโครงการอนุรักษ์
พลังงานในโรงงานของคู่ค้า เพื่อช่วยลด CO2 ทางอ้อม เป็นต้น

• การพัฒนาคู่ค้า

ในปี 2559 บริษัทได้ดำาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ยกระดับพันธมิตรคู่ค้าให้มีความพร้อมทั้งในกระบวนการธุรกิจ ตลอดจนการ 
แบ่งปันสร้างคุณค่าสู่สังคม ทั้งนี้เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในห่วงโซ่ธุรกิจอย่างแท้จริง โดยมีการดำาเนินการตามกรอบการพัฒนา  
3 ด้านหลัก ดังนี้

กรอบการพัฒนาคู่ค้า เพิ่มผลผลิต สร้างความเข้มแข็ง 
จากกระบวนการภายใน

ธุรกิจโปร่งใสและการบริหาร 
ความเสี่ยง

ส่งเสริมความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

กลยุทธ์หรือเครื่องมือ 

ที่ใช้ในการพัฒนา

• ถ่ายทอดความรู้ระบบ 
TPS(1) ให้แก่คู่ค้า

• ความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัย

• การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

• แนวร่วมต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น 

• การวางแผนสืบทอดธุรกิจ
ครอบครัว

• การบริหารสภาพคล่องใน
ภาวะวิกฤต

• การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
และสังคม

• มาตรฐานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ของกรมโรงงาน 
(CSR-DIW (3) )

การดำาเนินงานในปี 2558 • ถ่ายทอดความรู้ระบบ 
TPS(1) ให้แก่คู่ค้า 
- มีคู่ค้าพัฒนาระบบ TPS 
ต่อเนื่อง จำานวน 11 บริษัท

• สื่อสารนโยบายด้านความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมใน
การประชุมคู่ค้าประจำาปี

• ขยายแนวร่วมต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น 
- คู่ค้าเข้าร่วมประกาศ
เจตนารมณ์ เป็นสมาชิก
แนวร่วมของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(CAC) จำานวน 88 บริษัท

• อบรมให้ความรู้กับคู่ค้า
ในเรื่อง CSR DIW เพื่อ
ส่งเสริมให้คู่ค้าดำาเนินงาน
เติบโตด้านความยั่งยืนไป
พร้อมๆกับบริษัทในกลุ่ม
สมบูรณ์ โดยมีคู่ค้าเข้าร่วม 
ทั้งสิ้น 33 บริษัท

หมายเหตุ :

(1) TPS : Toyota Production system (ระบบการผลิตแบบโตโยต้า)  
(2) CAC : Collective Action Coalition (แนวร่วมปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชน) 
(3) CSR-DIW : Corporate Social Responsibility of Department of Industrial Works

GRI-G4 Index : G4-EN33
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  5.11 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน
บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มีความมุง่มั่นในการดำาเนินธุรกิจ ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
พฒันากระบวนการผลิตเพือ่ป้องกนัและลดผลกระทบอย่างต่อเนือ่ง ตลอดจนส่งเสรมิให้บคุลากรมคีวามรู้ ความตระหนกัด้านส่ิงแวดล้อม 
และมคีวามรบัผดิชอบต่อสังคม จากการนำานโยบายด้านส่ิงแวดล้อมไปปฏิบตั ิสามารถสรปุผลการดำาเนนิงานตามเป้าหมายท่ีสำาคญั ได้ดงันี้

• แนวทางการจัดการวัสดุไม่ใช้แล้วและกากอุตสาหกรรม
บรษิทัมีมาตรการคดัแยกวสัดไุม่ใช้แล้วตามประเภทและจัดเกบ็อย่างเป็นระบบ ก่อนส่งให้ผู้รบักำาจดัท่ีได้รบัอนญุาตจากกรมโรงงาน นำาไป 
ฝังกลบหรอืบำาบดัตามวธีิท่ีกฎหมายกำาหนด  ในปี 2559 บรษิทัได้จดัทำาโครงการจดัการของเสียตามหลกั 3Rs (Reduce Reuse 
Recycle) เพือ่มุ่งสุ่เป้าหมาย Zero Waste to Landfill โดยหลกีเล่ียงการกำาจดัของเสียด้วยวธีิการฝังกลบ ปรบัเปลีย่นเป็นวิธีรไีซเค ิล
หรอืนำาไปเป็นวตัถดุบิหรอืเชือ้เพลิงทดแทนในอตุสาหกรรมอืน่ๆ ท่ีมคีวามต้องการ ซึง่เป็นการช่วยชะลอการขยายตวัของบ่อฝังกลบขยะท่ี
เป็นแหล่งกำาเนดิของก๊าซเรอืนกระจก จงึสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อกีทางหนึง่ ท้ังนีย้งัช่วยลดความเส่ียงต่อการปนเป้ือนของมลพษิ
จากบ่อขยะลงสู่แหล่งนำา้ผวิดนิและแหล่งนำา้ใต้ดนิ ซึง่กระทบต่อสุขภาพอนามยัและวถิชีวีติของประชาชน

• การจัดการทรัพยากรนำ้า
บริษัทให้ความสำาคัญกับการใช้นำ้าอย่างคุ้มค่า โดยมีระบบบำาบัดนำ้าเสียจากระบวนการผลิตและสำานักงาน โดยไม่ปล่อยทิ้งแต่จะสำารอง
เก็บไว้ใช้ภายในบริษัท โดยนำามาปรับปรุงคุณภาพ เรียกว่านำ้า Treated ก่อนนำากลับมาใช้ใหม่ที่กระบวนการผลิตบางส่วน รวมถึงใช้ที่
หอหล่อเย็น (Cooling Tower) ในปี 2559 สัดส่วนการใช้นำ้า Treated ทดแทนนำ้าประปา อยู่ที่ร้อยละ 17.28  เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ
ปี 2558  ตามภาพด้านล่าง  ทั้งนี้ระบบบำาบัดนำ้าเสียและระบบผลิตนำ้า Treated ยังคงมีประสิทธภิาพและสามารถผลิตนำ้าได้เพียงพอ
ต่อความต้องการใช้นำ้าในอนาคต 

ปี 2558

84.91%
นำ้าประปา

15.09%
นำ้า Treated

ปี 2559

82.72%
นำ้าประปา

17.28%
นำ้า Treated

ปี 2557

85.09%
นำ้าประปา

14.91%
นำ้า Treated

โครงการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs ค่าใช้จ่ายที่ลดได้ (บาทต่อปี)

1. Reuse นำ้า Brine จากระบบผลิตนำ้า RO  กลับมาใช้ล้างทำาความสะอาดพื้นและถนนในโรงงาน 121,500

2. Internal Recycle  นำาเศษเหล็ก และเศษขี้กลึง กลับมาหลอมเป็นวัตถุดิบ 329 ตันต่อปี (เพิ่มขึ้น 21.92%) 1,972,800

3. External Recycle โดยคัดแยก เม็ดขัด, ฝุ่นเหล็ก, scale เหล็ก  ค่ากำาจัดของเสียลดลง 3% 63,000

4. External Recycle คัดแยกนำ้ามันชุบออกจาก Slag และขายนำานำ้ามันชุบเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่ 74,500

รวม 2,231,800

ตัวชี้วัดตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
ระยะ 5 ปี (2557-2561) (1)

เป้าหมาย
ภายในปี 2561

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

1. ปริมาณการใช้นำ้าที่ลดลงต่อยอดการผลิต(2) ลดลง 5% 
(≤ 5.88)

ลดลง 8.72%
(5.65)

ลดลง 16.48%
(5.17)

ปีฐาน
(6.19)

2. ปริมาณตัน CO2 (เทียบเท่า) ท่ีลดลงต่อยอดการผลิต(3) ลดลง 2.5%
(≤ 15.39)

ลดลง 10.33%
(14.15)

ลดลง 6.97%
(14.68)

ปีฐาน
(15.78)

3. ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่ส่งกำาจัด ที่ลดลงต่อยอดการผลิต(4) ลดลง 4%
(≤ 2.76%)

ลดลง 39.33%
(1.73%)

ปีฐาน
(2.88) รวบรวมข้อมูล

4. โครงการด้านสิ่งแวดล้อมสำาเร็จตามแผนงาน 100% 100% 100% 100%

หมายเหตุ: (1) นโยบายส่ิงแวดล้อม SBG ปี 2557-2561, (2) ลบ.ม. ต่อตนัผลติภณัฑ์, (3) ตนั CO2 (เทียบเท่า) ต่อผลติภณัฑ์ 1,000 ชิน้, (4) ร้อยละของกากอตุสาหกรรมท่ีส่งกำาจดัท่ีลดลงต่อยอดการผลติ

หมายเหต:ุ ข้อมลูการใช้นำา้ประปาและนำา้ Treated ของบริษัทในกลุ ่มสมบูรณ์ จ . สมุ ท รปราการ

GRI-G4 Index : G4-EN8, G4-EN10
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โครงการอนุรักษ์พลังงาน
ปริมาณพลังงานที่ลดได้  

(kWh ต่อปี)
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้  

(ตัน CO
2
 (เทียบเท่า) ต่อปี)

1. โครงการอนุรักษ์พลังงาน ต่อเนื่อง 2556-2559 (Solar Roof,  LED, Efficiency Fan,  Ring Loop  Air Compressor  เป็นต้น) 1,195,411.54 694.9

2. โครงการลด Cycle Time ในกระบวนการ Forging ของการผลิต Axle Shaft  (2558-2559) 527,872.75 306.85

3. โครงการลดการใช้ไฟฟ้า (Demand Response) - ICP1 (2558-2559) 59,247.85 34.44

4. โครงการ SUB Station SAT2 (2559) 118,925.62 69.13

5. โครงการ Forging 5 SAT2 (2559) 178,721.72 103.89

6. ลดการใช้ Pump น้ำาล้นของเตาหลอม  โดย bypass น้ำาล้นไปเลี้ยงระบบ Coil ของเตาหลอมตัวอื่นที่หยุดทำางาน (2559) 10,938.49 6.36 

7. ติดตั้ง Timer เพื่อควบคุมการเปิด-ปิด Dust collector   (2559) 1,139.87 0.66

8. ติดตั้ง Timer เพื่อควบคุมการเปิด-ปิด Evaporator (2559) 891.92 0.52

9. set ค่า kw.on-peak ไม่เกิน 450 kw จากเดิม 700 kw  (2559) 16,949.42 9.85

10. ปรับปรุงและเปลี่ยน Capacitor Bank ตู้ MDB ให้เหมาะสมและเพียงพอกับโหลดปัจจุบัน (2559) 9,513.80 5.53

11. ติดตั้ง Invertor ควบคุมการทำางานของ Motor ที่ Air Compressor (2559) 10,430.78 6.06 

12. ติดตั้ง Timer เพื่อควบคุมการเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศในโรงอาหาร (2559) 3,864.98 2.25 

13. High Efficiency Melting Process - ICP1 (2559) 495,510.28 288.04 

รวม 2,629,419.02 1,528.48

• การเฝ้าระวังตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริษัทจัดให้มีการตรวจตราพื้นที่ภายในโรงงาน รวมถึงการเยี่ยมชุมชนโดยรอบโรงงานอย่างสมำ่าเสมอ และจะมีการเดินตรวจพื้นที่ 
ร่วมกับผู้นำาชุมชนไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อสำารวจความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ือนำากลับมาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
พร้อมกับการจัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมท้ังภายในโรงงานและในพ้ืนท่ีชุมชน ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพ 
ส่ิงแวดล้อมด้านต่างๆ ผ่านเกณฑม์าตรฐานตามกฎหมายกำาหนด

ในปี 2559 บริษัทได้เข้าเยี่ยมชุมชนรอบโรงงานตามแผนงาน ซึ่งไม่พบประเด็นการร้องเรียน นอกจากนี้บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็ก
เหนียวอุตสาหกรรม จำากัด (SBM) สาขาระยอง และบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำากัด (ICP) ยังได้เข้าร่วมโครงการ
ธงขาวดาวเขียวของนิคมอุตสาหกรรมอะมะตะซิตี้ ซึ่งผ่านการตรวจประเมินและได้รับประกาศนียบัตรจากคณะผู้อำานวยการและคณะ
กรรมการของนิคมอุตสาหกรรมอะมะตะซิตี้ 

บริษัทมีความมุ่งม่ันในการดำาเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจก
อย่างต่อเนือ่ง  โดยได้รเิริม่โครงการปลอดโฟม ตัง้แต่ปี 2551 และปราศจากการใช้โฟมภายในโรงงาน 
100%  เม่ือปี 2553 และดำาเนนิการอย่างต่อเนือ่งมาจนถงึปัจจบุนั และไม่มีการจดัซือ้สารกลุ่ม CFCs, 
HCFCs, Halons, และ Methyl Bromide ซึง่เป็นก๊าซเรอืนกระจกท่ีทำาลายโอโซนในชัน้บรรยากาศ 
โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ท่ีจดัเป็นก๊าซเรอืนกระจกท่ีมีความสำาคญัในภาคอตุสาหกรรม   
ซึง่บรษิทัมีเป้าหมายในการลดปรมิาณ CO2 ต่อยอดการผลติ ลงให้ได้ 2.5% ภายในปี 2561 โดยเทียบกบั
ปี 2557 ด้วยการดำาเนนิโครงการอนรุกัษ์พลงังานอย่างต่อเนือ่ง

• การอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อน

GRI-G4 Index : G4-EN6, G4-EN15, G4-EN19, G4-20 G4-EN22, G4-EN24, G4-SO11

ในปี 2559 บรษิทั มีโครงการอนรุกัษ์พลงังานระยะต่อเนือ่ง จำานวน  3   โครงการ  และมีโครงการใหม่ จำานวน 10 โครงการ  รวมท้ังหมด 
13 โครงการ จึงสามารถลดปรมิาณการใช้พลังงานลงได้ 2,629,419.02 kWh ต่อปี  ช่วยลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกลงได้ 1,528.48 
ตนั CO2 (เทียบเท่า) ต่อปี  รายละเอยีดโครงการอนรุกัษ์พลงังาน ตามตารางด้านล่าง ดงันี้
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   5.12 นวตักรรมในกระบวนการธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม 
จากการมีส่วนร่วมของพนักงานท่ัวท้ังองค์กร บริษัทได้เริ่มก่อตั้งศูนย์การเรียนรู ้และพัฒนาบุคลากรของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ (Somboon 
Learning Academy : SLA) ตั้งแต่ปี 2554 ท่ีมีความพร้อมท้ังบุคลากร หลักสูตรฝึกอบรม เครื่องมือ และแบบจำาลองต่างๆ ท่ีทันสมัย เพ่ือ
เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้พนักงานสามารถนำาไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง รวมท้ังมีการติดตามและวัดผลผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมด้วยการทำา
โครงการปรับปรุงด้านต่างๆ   นอกจากนี้บริษัทยังกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งข้อเสนอแนะ (Suggestion)  การคิดปรับปรุง  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพการทำางานอย่างต่อเนื่องด้วยแนวคิด Kaizen  และกิจกรรมกลุ่ม QCC (Quality Control Cycle) ซึ่งเป็นการสร้างวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้เชิงนวัตกรรม ที่สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าในกระบวนการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

• ICP ได้รับรางวัล Bronze จาก Kaizen Award 2016 จัดโดย สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) ด้วยโครงการปรับปรุงยอดผลิตไส้แบบ ท่ี Line Machine 
no.2 เพิ่มขึ้น 35%  จาก 84 ชิ้น เป็น 114 ชิ้นต่อชั่วโมง

• โครงการ Karakuri Kaizen ท่ี SBM3 พนักงาน ช่วยกันคิดค้นชุดเคลื่อนย้ายและ
หมุนชิ้นงาน 90 องศา โดยไม่ใช้พลังงาน ประหยัดได้ปีละ 28,080 บาท

กิจกรรมส่งเสริม 

การสร้างนวัตกรรม

ปี 2559 ปี 2558

จํานวน ลดค่าใช้จ่ายได้ จํานวน ลดค่าใช้จ่ายได้

1. ข้อเสนอแนะ / Kaizen 170 เรื่อง 14.33 ล้านบาท 68 เรื่อง 19  ล้านบาท

2. QCC 192 กลุ่ม 4.43 ล้านบาท 134 กลุ่ม 1.25 ล้านบาท

• กิจกรรมส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในองค์กร

การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร

ระดับ กระบวนการส่งเสริม

BOD, President,  
EVP, MD, VP

BOD Workshop เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมใน
การกำาหนดทิศทางและกลยุทธ์

GM-AGM  
(Talent & Successor)

ALP (Action Leaning  
Project) Sharing Day

Manager - Chief TBL (Team Base Leaning) Sharing Day

Staff - Foreman QCC (Quality Control Cycle) Awards

Kaizen, Karakuri Kaizen Sharing Day

ข้อเสนอแนะ และ Sharing Day

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

ในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม บริษัทมีศูนย์การวิจัยและพัฒนา (Research and Development Center) ท่ีมีความเชี่ยวชาญในการ
ออกแบบ ทดสอบ และพัฒนาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองทิศทางการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยคุณภาพ ความปลอดภัย และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปี 2559 
Hollow Axle Shaft 
(เพลาข้างแบบกลวง) 

 
 
 
 

อยู่ระหว่างวิจัยและพัฒนา

ปี 2558 - ปัจจุบัน 

Turbo Charger

อยู่ระหว่างนำาเสนอลูกค้า

ปี 2557 - ปัจจุบัน
Hollow Stabilizer Bar

อยู่ระหว่างทดสอบกับลูกค้า

ปี 2556 - ปัจจุบัน
Cold Coil Spring 

High Stress

ยอดขาย 70 ล้านบาทต่อปี

• นำ้าหนักเบาลง 30-50%
• ช่วยให้รถมีนำ้าหนักเบา 
    และบรโิภคเชือ้เพลงิน้อยลง

• ช่วย Pre-Heat ลดภาระ 
   เครื่องยนต์
• เครื่องยนต์มีขนาดเล็ก  
   และนำ้าหนักเบาลง

• นำ้าหนักเบาลง 30%
• ช่วยให้รถมีนำ้าหนักเบา 
    และบรโิภคเชือ้เพลงิน้อยลง

• นำ้าหนักเบาลง 5%
• ช่วยให้รถมีนำ้าหนักเบา   
   และบริโภคเชื้อเพลิงน้อยลง

• เกิดเป็นผลิตภัณฑืใหม่ ตอบสนองเทคโนโลยียานยนต์ประหยัดพลังงาน
• เพิ่มยอดขาย (เฉพาะ Cold Coil Spring 70 ล้านบาทต่อปี)

•  ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 
• ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อย CO

2
 ในกระบวนการผลิต ลดภาวะโลกร้อน

โครงการ Sub-Station SAT2 High Efficiency Melting Process 
ICP1

 

ผลลัพธ์ •  ประหยัดค่าไฟฟ้า   
    6 ล้านาทต่อปี

•  ลดต้นทุนด้านพลังงาน  
25 ล้านบาทต่อปี

คุณค่าต่อองค์กร •  ลดต้นทุนด้านพลงังาน
•  ตอบสนองความต้องการของลกูค้า

คุณค่าต่อสังคม •  ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
•  ลดก๊าซเรือนกระจก 69.13  ตัน     
    (CO

2 
เทียบเท่า) ต่อปี

•  ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
•  ลดก๊าซเรือนกระจก 288.04 ตัน  
   (CO

2
  เทียบเท่า) ต่อปี

 

• Green Product• Green Process

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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  5.13 การสร้างคณุค่ารวมสูธุ่รกิจเครือ่งจกัรกลการเกษตร

บริษัทได้ขยายโอกาสทางธุรกิจในกลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มข้ึน ด้วยการร่วมพัฒนา
เทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการผลิตเครื่องปลูกมันสำาปะหลังกับกลุ่มเกษตรกร และ
ปราชญ์ชาวบ้าน โดยได้เริ่มศึกษาตั้งแต่ปี 2556 จนกระท่ังเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์
ในปลายปี 2557 ภายใต้หน่วยงานฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตร (Somboon Agricultural 
Machinery : SAM) ในปี 2558 บริษัทได้วิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมท้ังทดสอบ
ประสิทธิภาพและสมรรถนะของเครื่องปลูกมันร่วมกับเกษตรกรในหลากหลายสภาพพื้นท่ี เช่น 
ภาคตะวันออก ภาคอีสาน และภาคตะวันตก และล่าสุดบริษัทได้นำาเสนอเครื่องปลูกมันสำาปะหลัง
รุ่นใหม่ท่ีครอบคลุมความต้องการของเกษตรกรมากยิ่งขึ้น และได้เปดิตัวท้ังท่ีงานเกษตรแฟร์ ท่ี
กำาแพงแสน และงานมันสำาปะหลังโคราช นอกจากนี้บริษัทยังร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นใน
หลายจังหวัด เช่น เกษตรจังหวัดระยอง ในการบรรยายความรู้ให้แกเ่กษตรกร ถึงวิธีการเพิ่ม
ผลผลิตให้ไร่มันสำาปะหลังเพื่อนำาไปปรับใช้ให้เกิดผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  พร้อมท้ังสาธิต
เครื่องปลูกมันสำาปะหลังของบริษัทให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ในปี 2559 บริษัทได้ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น
ในหลายจังหวัด เช่น เกษตรจังหวัดระยอง เกษตร
จังหวัดนครราชสีมา กลุ ่มเกษตรกรแปลงใหญ่
ในภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะกลุ ่มคลัสเตอร์มัน
โคราช หรือ (Kotac Cluster) ในการบรรยาย
ความรู้ให้แก่เกษตรกร ถึงวิธีการเพิ่มผลผลิตให้
ไร่มันสำาปะหลังเพื่อนำาไปปรับใช้ให้เกิดผลผลิตท่ี
มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมท้ังออกบูธและสาธิต
ประสิทธิภาพเครื่องปลูกมันสำาปะหลังของบริษัท
ให้เป็นที่รู้จักในตลาดมากยิ่งขึ้น

GRI-G4 Index : G4-EC8, G4-SO4

Somboon Agricultural Machinery

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
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Growth Society to
Our Giving Opportunity &

Living TOGETHER Happily

“สรางโอกาสเพ��อสังคมที่เขมแข�ง”

Our approach

“

”

กลุมสมบูรณ สงเสร�มการอยูรวมกับชุมชนและสังคม
อยางมีความสุข มุงเนนที่การสรางโอกาสดานการศึกษา
และอาช�พแกกลุมเยาวชนและผูดอยโอกาส โดยเฉพาะดาน
อาช�วศึกษาใหมีความรู พ��งพาตนเอง มีความเขมแข�ง 
สามารถอยูไดดวยตนเอง อีกทั�งมุงเนนกระบวนการทำงาน
รวมกับชุมชนและสงเสร�มกิจกรรมตางๆ ของชุมชนทั�งใกล
และไกลตามนโยบายของบร�ษัทและสอดคลองกับทิศทาง
การพัฒนาของภาครัฐเพ��อพัฒนาคุณภาพช�ว�ตและ
เศรษฐกิจของชุมชนอยางยั�งยืน

17,568 ชั�วโมง
ทำความดีเพ��อสังคมทั�งองคกร

1.2 สรางอาช�พใหกับผูพ�การ
ลานบาท

1 สรางอาช�พใหกับชุมชน

00,000/เดือน

4.4 ในการสรางโอกาสทางการศึกษา
แกเยาวชน

ลานบาท

GRI-G4 Index : G4-56

ชุมชนสมบูรณ์ 5



GRI-G4 Index : G4-56

  “สร้างโอกาส  เพื่อสังคมที่เข้มแข็ง”

บริษัทได้ให้ความสําคัญกับชุมชนและสังคม เปรียบเสมือนเป็นสมาชิก 

ในครอบครัว การดําเนินธุรกิจจะต้องเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อม

กับการมีส่วนร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชน โดยการ 

ใช้ศักยภาพ ทักษะและความรู้ในด้านต่างๆ ของพนักงานนําไป

ถ่ายทอดและเผยแพร่ให้เกิดคุณค่าต่อชุมชนและสังคม อีกทั้งยัง

ได้ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ในการพัฒนา

โครงการต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดสังคมที่มีการเกื้อกูลกันอย่าง

เข้มแข็ง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน ตามแผนแม่บท

ด้านชุมชนสมบูรณ์

“สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความ
มุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิต 
มิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่” 

พระราชดำารัส พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในนิตยสาร 
ที่ระลึกครบ ๓๖ ปี ของสโมสรไลออนส์แห่งกรุงเทพ ฯ  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘

• โครงการพัฒนาช่างเทคนิค

• โครงการชุมชนดีมีอาชีพ

• เป็นโรงงานแห่งการเรียนรู้
ของชุมชนและสังคม

• ร่วมมือกับเครือข่ายพัฒนา
ธุรกิจชุมชน

SD Road Map ด้านชุมชนสมบูรณ์
“สร้างโอกาส เพื่อสังคมที่แข็งแรง”

ร่วมพัฒนา
2556 - 2557

สร้างมูลค่า /  
คุณค่าร่วม

2560

Growth Society

•	 เป็นโรงงานแห่งการเรียนรู้	(สหกิจศึกษา,	พัฒนาช่างเทคนิคม	 
ทวิภาคีภาคพิเศษ)

•	 แผนพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน	CSR-DIW

•	 ส่งเสริมการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนและเป็นคู่ค้าท้องถิ่น

•	 จ้างงานผู้พิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส

•	 สนับสนุนโครงการภาครัฐและองค์กรอิสระ	(อย่าให้ใครว่าไทย,	 
CSR-DIW,	CSR	Club,	CSR-DIW,	AMATA	CSR	Volunteer)

AMATA CSR Volunteer

สร้างเครือข่าย
2558 - 2559

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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1) โครงการสหกิจศึกษา

จากนโยบายและวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ต้องการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด “โรงเรียนในโรงงาน” ต้องการมีส่วนร่วมใน
การสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคม โดยเปิดกว้างให้ทั้งภายในและภายนอกบริษัท โครงการสหกิจศึกษา เป็นการเปิดโอกาส
ให้นักเรียน นักศึกษา เข้ามาศึกษา เรียนรู้ประสบการณ์จริง ด้วยบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณภาพสู่สังคม  ในปี 2559 มีนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานในบริษัทฯ ภายใต้โครงการสหกิจศึกษาทั้งสิ้นจำานวน 67 คน โดยมีนักศึกษา
จาก  11 สถาบัน ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 5. มหาวิทยาลัยราชมงคลขอนแก่น 9. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

2. มหาวิทยาลัยบูรพา    6. มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 10.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3. มหาวิทยาลัยนเรศวร  7. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ    11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฯ พระนครเหนือ

4. มหาวิทยาลัยทักษิณ     8. มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

โครงการสหกิจศึกษา มุ่งเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ทำางานจริง (Work- based learning) ซ่ึงจะมีการทำาโครงงานพิเศษ (Project) 
ที่ใช้ความรู้ทักษะที่ตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษา เพื่อสร้างคุณค่าแก่องค์กร และนำาเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบริษัทและสถาบัน
การศึกษา  นับตั้งแต่ปี 2544 ที่บริษัทได้เริ่มทำาโครงการสหกิจศึกษา ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 16  มีนักศึกษาที่เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

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

1. โครงการสหกิจศึกษา  จำานวน   67 คน

2. โครงการทวิภาคี ภาคพิเศษ จำานวน   11  คน

3. โครงการทวิภาคี ภาคปกติ  จำานวน    4  คน

4. โครงการพัฒนาช่างเทคนิค  จำานวน   14  คน

5. โครงการช้างเผือก    จำานวน   20 คน

6. โครงการนักศึกษาฝึกงานทั่วไป   จำานวน   57 คน

บริษัทฯ ได้สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน โดยการสนับ
สนุนให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ที่เป็นพื้นฐาน
สำาคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างเครือข่ายกับหน่วย
งานราชการ และสถาบันการศึกษาต่างๆ ในปี 2559 บริษัท ได้
ดำาเนินโครงการความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษา เพื่อสร้าง
โอกาสให้แก่เยาวชน  จำานวน 6 โครงการ  และมีนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ รวม 173 คน

• การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา

  6.1 การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน

2) โครงการทวิภาคี ภาคพิเศษ

โครงการทวิภาคี ภาคพิเศษ เป็นโครงการในพระราชดำาริฯ เริ่ม
ตั้งแต่ ปี 2556  ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้แก่นักศึกษา ในการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยใน 
การทำางาน ฝึกปฏิบัติพฤติกรรมที่พึงประสงค์เมื่ออยู่ในสถาน 
ประกอบการ มีความรับผิดชอบในการทำางาน และเรียนรู้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต ก่อนที่จะเข้าสู่การทำางานจริงใน
สถานประกอบการ

บริษัทฯ ได้ดำาเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 4 ซึ่งใน
ปี 2559 บริษัทได้รับนักศึกษา เพื่อมาเรียนรู้งาน จำานวนทั้ง
สิ้น 11 คน และจากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้ ในปี 2559 
ทำาให้บริษัทได้รับโล่ห์เชิดชูเกียรติ จากสภาอุตสาหรรมแห่ง
ประเทศไทย จากการมีส่วนร่วมในโครงการทวิภาคีภาคพิเศษ 
และประสบผลสำาเร็จในการดำาเนินโครงการและสามารถคืนคนดี
สู่สังคมได้ตามเป้าหมาย

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
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บริษัทเล็งเห็นถึงความสำาคัญของการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันของเยาวชน และจากการสำารวจไปยังโรงเรียน
ในชุมชนโดยรอบโรงงาน พบว่ามีเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อใช้จ่ายในด้านการศึกษา บริษัทจึงได้มีการสนับสนุนทุน 
การศึกษาแก่เยาวชน ได้แก่ทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ทุนเด็กนักเรียนในชุมชนท่ีเป็นเด็กกตัญญูและขาดแคลนทุนทรัพย์ใน
การเรียน ภายใต้โครงการ “ทุนการศึกษาเพ่ือลูกพ่อ” ซ่ึงดำาเนินโครงการมาอย่างต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 19 โดยในปี 2559 บริษัทได้
มอบทุนการศึกษา จำานวน 130 ทุน รวมมูลค่ากว่า 8 แสนบาท มีรายละเอียด ดังน้ี 

• การลงทุนทางด้านการศึกษาแก่เยาวชน

รายการ เงินลงทุน

ทุนการศึกษา 800,000
นักศึกษาฝึกงาน 3,608,800

รวม 4,408,800

จากการที่บริษัทได้ดำาเนินโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อลูกพ่อ ซึ่งทำาเป็นประจำาทุกปี แต่ยังขาดการสร้างความสัมพันธ์  
ในปี 2559 บริษัทได้จัดการสานเสวนาข้ึนระหว่างโรงงานกับโรงเรียนต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 เพ่ือท่ีจะรับทราบปัญหาและความ
ต้องการ อีกท้ังยังเป็นการระดมความคิดในการหาแนวทางการสร้างคุณค่าร่วมกนัเพื่อนำาไปพัฒนาและปรับปรุงในปีตอ่ๆ ไป  
นอกจากนั้นยังเป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีนำาร่องจังหวัดสมุทรปราการได้สะท้อนมุมมอง
ต่างๆ อันจะนำาไปสู่ความร่วมมือท่ีเข้มแข็งและย่ังยืนในอนาคต

ทุนการศึกษาสำาหรับบุตรพนักงาน รวม 92 ทุน

ทุนการศึกษาสำาหรับพนักงาน รวม  2  ทุน

ทุนการศึกษาสำาหรับบุตรพนักงาน เสียชีวิต รวม  1  ทุน

ทุนการศึกษาสำาหรับนักเรียนในชุมชน รวม  35  ทุน

รวม รวม 130 ทุน

• การส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน

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

“การศึกษาเป็นปัจจัยสำาคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล สังคมและ
บ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน ล้วนพอเหมาะกันทุกๆด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมือง
ที่มีคุณภาพ ซึ่งสามาถธรงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้ และพัฒนาให้ก้าวต่อไปได้โดยตลอด”

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับพระราชทานรางวัลฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย 
วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๒๔
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  6.2 การสารเสวนาและการพัฒนาคู่ค้าท้องถ่ิน

• การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระจายรายได้ในท้องถิ่น บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์จากกิจการ
และร้านค้าในจังหวัดสมุทรปราการ ที่นำามาใช้ในกระบวนการผลิต เนื่องจากบริษัทฯ เชื่อว่าสามารถสร้างความยั่งยืนและ 
ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นได้มากขึ้น และจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
ที่ดีของคนในชุมชน และลดการย้ายถิ่นฐานจากชนบทเข้าสู่เมืองอีกด้วย นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มมูลค่าภาษีให้กับภาครัฐ
ในการนำากลับมาพัฒนาด้านต่างๆ ให้กับท้องถิ่น ในปี 2559 มีการจัดซื้อคิดเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าในการจัดซื้อทั้งหมด
ของบริษัทฯ

• การสร้างอาชีพให้ชุมชน

นางปทุม สมานกลาง หนึ่งในสมาชิกชุมชน หมู่ที่ 4 ตำาบลบางโฉลง หลังจากที่ได้เรียนรู้ และเข้าอบรมการผลิตสินค้าจาก
ศิลปะเดคูพาจจากบริษัทฯ ได้รวมกลุ่มกับสมาชิกคนอื่นๆ ในหมู่ที่ 4 เพื่อผลิตสินค้า และออกร้าน จัดจำาหน่ายในงานต่างๆ 
ของจังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันได้จัดตั้งร้านค้าชุมชน เป็นของตนเอง พร้อมเชิญชวนสมาชิกของชุมชนให้มามีส่วนร่วม 
ในการเป็นผู้ผลติสินค้าเพือ่หารรายได้เล้ียงดตูนเองและครอบครวัอกีทางหนึง่ จากกลุ่มชมุชนท่ีไม่มีรายได้ ปัจจบุนัมยีอดขาย 
สินค้าเฉลี่ย เดือนละ 70,000 – 100,000 บาท/เดือน นอกจากนั้น สมาชิกในกลุ่มนี้ ยังได้เข้ามาเรียนรู้เทคนิคการทำา
ศิลปะเดคูพาจใหม่ๆ อย่างสมำ่าเสมอกับที่บริษัทฯ

• ร่วมผลักดันการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการใน
ชุมชนกับ อบต.บางโฉลง

จากการท่ีบริษัทได้ร่วมมือกับ อบต.บางโฉลงถ่ายทอดความรู้ 
ให้กับชุมชน จนเกิดเป็นอาชีพที่ประสบความสำาเร็จ ทำาให้
เกิดแนวคดิท่ีจะฝึกอาชีพให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ใน
ชุมชนเพื่อส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมรายได้
เพิ่มขึ้น

ในปี 2559 บริษัทจึงได้เข้าร่วมประชุมและสานเสวนากับ
หน่วยงาน อบต.บางโฉลง และตัวแทนจากชุมชน เพื่อร่วม
กันกำาหนดทิศทางและวางแผนในเรื่องการจัดจ้างผู้พิการ
ในชุมชนเข้ามาเป็นพนักงานของบริษัท เพื่อให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

GRI-G4 Index : G4-15, G4-EC1, G4-EC8, G4-EC9, G4-SO1

“การพัฒนาประเทศจำาเป็นต้องทำาตามลำาดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่ 
เป็นเบื้องต้นก่อน โดยวิธีการใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้
แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำาดับต่อไป” 

พระราชดำารัสเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
20 ธันวาคม 2516
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  6.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อมในชุมชน
• โครงการบำาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมของโรงงานในบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ 

ในปี 2559 บริษัท ได้ดำาเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทฯ ที่จะต้องพึงมีต่อชุมชน 
ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในการดำาเนินธุรกิจ โดยการให้การสนับสนุนงบประมาณสำาหรับการดำาเนินโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี และเพื่อเป็นการสร้างจิตสำานึกและการมีส่วนร่วมจากพนักงาน บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้
พนักงานได้มีโอกาสร่วมกำาหนดรูปแบบการทำากิจกรรม CSR เพื่อสร้างให้เกิดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของโครงการ และร่วมผลักดัน
ให้โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ประสบผลสำาเร็จ ด้วยการร่วมแรงร่วมใจจากพนักงานทุกระดับ ภายใต้โครงการ “รักบ้านเกิด” 
จำานวน 6 โครงการ

1. โรงเรียนละมูลรอดวิทยา (SAT1)               จัดเลี้ยงอาหาร จัดกิจกรรม ให้ความรู้พร้อมลงมือเพาะชำาก่ิงต้นไม้

2. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง (SAT2)        ปรับปรุงลานกีฬา ทาสีสนามเด็กเล่น ทาสีอาคาร ห้องสมุด ซ่อมแซมโต๊ะ 

3. โรงเรียนคลองบางกะสี (Corp)          กิจกรรมพี่สอนน้อง

4. โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก(ชมรมสมบูรณ์กรุ๊ปอาสาฯ)   จัดทำารั้ว และเครื่องเล่น ปรับพื้น เทคอนกรีต ทาสีอาคาร 

5. วัดหอมศีล (SBG)            การทาสีกำาแพงพระอุโบสถ 

6. ในพื้นที่ชุมชน (SBG)           กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์อื่นๆ 

ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมจากหน้า 25

• โครงการบำาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ภายใต้

โครงการ “รักบ้านเกิด“

การบำาเพ็ญประโยชน์ 3 วัน 2 คืน ของชมรมสมบูรณ์กรุ๊ปอาสาฯ  
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสำานึกรักบ้านเกิด ด้วย
การมีส ่วนร ่วมเข ้าไปซ ่อมสร ้างและพัฒนาส่ิงท่ีชำารุดหรือ
ขาดแคลนในถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมี
กรอบการพัฒนาที่มุ่งเน้น ในเรื่อง 3 นำ้า ได้แก่ 1) นำ้าดื่มนำ้าใช้ที่
สะอาด  2) นำ้าล้างมือและแปรงฟัน  และ 3) ห้องนำ้าสะอาดถูก
สุขลักษณะ  ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้มี
สุขภาวะที่ดี 

จากการท่ีพนักงานส่งโครงการปรับปรุงในพื้นท่ีบ้านเกิดของตน
เข้ามาให้คณะกรรมการชมรมสมบูรณ์กรุ๊ปอาสาฯ พิจารณาคัด
เลือกตามหลักเกณฑ์ของ “โครงการรักษ์บ้านเกิด ในปี 2559  

ได้พจิารณาดำาเนนิโครงการที่โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ พนักงาน คู่ค้าเข้า และนักศึกษา
ฝึกงานของบริษัทฯ รวม 64 คน ใช้งบประมาณในการพัฒนาทั้ง
สิ้น 97,593.69  บาท โดยดำาเนินการพัฒนาปรับปรุง ดังนี้

1. ปรับปรุงห้องนำ้านักเรียน
2. ปูกระเบื้องบริเวณจุดดื่มนำ้า
3. ปรับปรุงโต๊ะอาหาร
4. ปรับปรุงฐานเสาธงและฐานพระพุทธรูป
5. จัดทำาตะแกรงร่องนำ้า
6. เทปูทางเดิน 60 ตรม.
7. กิจกรรมรณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย”
8. ปรับปรุงเครื่องเล่น

GRI-G4 Index : G4-15, G4-EC1, G4-EC7, G4-SO1
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  6.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาส
• การจ้างงานผู้พิการ

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการผลักดันเรื่องของการจ้างงานผู้พิการจากหลายๆ หน่วยงาน เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับ 
คุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดีขึ้น และได้มีโอกาสในการกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้จัดตั้ง  
“โครงการ SBG สร้างฝัน ปันนำ้าใจ สานสายใยผู้พิการ” โดยร่วมมือกับ เครือข่ายนวัตกรรมทางสังคม ซึ่งได้ทำา MOU กับ  
อบต.บางฉโลง อบต.มาบยางพร และ อบต.ตาสิทธิ์ ในการจัดหา และจ้างงานผู้พิการ โดยดำาเนินการจ้างงานผู้พิการ ตามมาตรา 33  
ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เพ่ือทำางานภายในบริษัทฯ และทำางานในหน่วยงานสาธารณะ
ประโยชน์ของชุมชน เช่น เทศบาลตำาบล องค์การบริหารส่วนตำาบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมูลนิธิต่างๆ 
ในปี 2559 ได้จัดจ้างคนพิการรวมจำานวน 4 คน และในปี 2560 ได้จัดจ้างคนพิการครบตามท่ีกฎหมายกำาหนด จำานวน 28 อัตรา โดย
เร่ิมดำาเนินการ ดังน้ี

ลำาดับ สถานที่ปฏิบัติงาน จำานวน 
(คน)

หน้าที่งาน

1 บริษัทบางกอกสปริงอินดัสเตรียล 
จำากัด (ระยอง)

1

2 สวนชีวภาพบำาบัดสิ่งแวดล้อม 
(สวนสมบูรณ์)

6 งานสวน plant 
บางนา

3 องค์การบริการส่วนตำาบล 
มาบยางพร จ.ระยอง

1 จนท.ผู้ช่วยงาน
เอกสาร

4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.มาบยางพร จ.ระยอง

1 จนท.ผู้ช่วยดูแล 
เด็กเล็ก

5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
ต.บ้านหนองบอน จ.ระยอง

1 จนท.บันทึกข้อมูล 
ผู้ป่วย

6 บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ  
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

6 จนท.ผู้ช่วยทั่วไป

7 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  
ต.นาคำาใหญ่ จ.อุบลราชธานี

1 จนท.ดูแลห้องสมุด

8 เทศบาลตำาบลโนนสะอาด 
จ.หนองบัวลำาภู

1 จนท.ผู้ช่วยงาน
เอกสาร

9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.วัดหลวง 
จ.ชลบุรี

1 จนท.ผู้ช่วยดูแล
เด็กเล็ก

10 ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิต ออทิสติ
ค จ.ชลบุรี

4 จนท.ผู้ช่วยทั่วไป

11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.เนินยาง จ.กาฬสินธุ์

1 จนท.ผู้ช่วยดูแล
เด็กเล็ก

12 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
ต.เนินยาง จ.กาฬสินธุ์

1 จนท.ผู้ช่วยรับ
ข้อมูล

13 สมาคมยิงธนูแห่งประเทศไทย 2 จนท.ดูแลสมาคม/
นักยิงธนู

14 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
เฉลิมพระเกียรติ์ จ.ประจวบคิรีขันธ์

1 จนท.ดูแลห้อง
กายภาพ

Phase ที่ 3 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมศักยภาพผู้
พิการให้สามารถประกอบอาชีพอื่นๆ ได้นอกเหนือจากการ
ทำาสวนและแปลงผัก จึงได้วางแผนเดินหน้าผลักดันโดยการ
ส่งเสริมการสอนและให้ความรู้ ทักษะ ทางด้านต่างๆ จาก
ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทแก่ผู้พิการ และมีการจัดให้พาผู้พิการ
ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์ฝึกอาชีพ เพื่อให้ผู้พิการมีโอกา
ศึกษาต้นแบบในการประกอบอาชีพโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอ
เพียง ซึ่งจะทำาให้ผู้พิการเกิดการเรียนรู้ และนำาเอาความรู้ที่
ได้รับไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของตนเองต่อไป

Phase ที่ 2 ในปี 2560 บริษัทได้จัดจ้างคนพิการ ครบ
ตามที่กฎหมายกำาหนด จำานวน 28 อัตรา โดยได้ร่วม
ปฏิบัติงานกับหน่วยงานสาธารณะประโยชน์ในพื้นท่ีชุมชน
รอบข้างบริษัทฯ และหน่วยงานเพื่อสังคมต่างๆ

Phase ที่ 1 ในปี 2559 บริษัทฯได้จัดจ้างคนพิการจำานวน 
4 คน เข้ามาดำาเนินงานด้านการปรับปรุงสวนชีวภาพบำาบัด 
และแปลงปลูกผักภายในบริษัทฯ ซึ่งผู้พิการกลุ่มนี้ได้ปรับปรุง
พื้นที่และทดลองปลูกผักหลากหลายชนิด และจำาหน่ายให้กับ
พนักงาน เพื่อเป็นต้นทุนสำาหรัขยายแปลงผักในอนาคต และ
เป็นพื้นท่ีตัวอย่างในการให้ความรู้ให้กับพนักงานท่ีสนใจด้าน
เกษตรกรรม

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

ภาพการปรับปรุงพื้นที่สวนชีวภาพบำาบัดเพื่อสิ่งแวดล้อม
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  6.5 การสืบสานประเพณีท้องถิ่น

ประเพณีรับบัว เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ถือเป็นประเพณี 
เก่าแก่ท่ีสืบทอดกันมาต้ังแต่โบราณของชาวบางพลี จ.สมุทรปราการ  
และแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความผูกพันกับสายนำา้ท่ีมีมาต้ังแต่อดีต 
จนถึงปัจจุบัน จัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี ในวันขึ้น 14 ค่ำา เดือน 11 

บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในประเพณีที่สำาคัญของชาวบางพลี 
โดยบริษัทฯ ได้บริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
ได้ออกบูธบริการนำาดื่มสมุนไพรแก่ประชาชนท่ีมาร่วมงาน  
และออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากศิลปะงานเดคูพาจและ 
ให้ความรู้ในการทำาศิลปะเดคูพาจแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน 
และให้ความสนใจในงานศิลปะเดคูพาจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ในการเข้าร่วมทำาผลิตภัณฑ์จากศิลปะเดคูพาจ

พธีิไหว้ศาลและการบูชาบวงสรวงศาลเจา้พอ่กรมหลวงคงเพชรและศาลแมย่า่ของตำาบลบางโฉลง ศาลเจา้พอ่หลวงคงเพชร 
เป็นสถานที่ที่ชาวตำาบลบางโฉลงและใกล้เคียงมาสักการบูชาเป็นเวลากว่า 200 ปี ทุกวันที่ 22 - 23 เมษายนของทุกปี  
เป็นพิธีไทยปิดทอง และสรงนำ้าเจว็ด ชาวบ้านจะนำาเครื่องสังเวยมาบูชาตกบ่ายจะทำาพิธี “ส่งเรือ”เป็นพิธีสะเดาะ 
เคราะห์ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในประเพณีที่สำาคัญของชาวตำาบลบางโฉลง โดยบริษัทฯ  
ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ร่วมออกบูธบริการนำ้าดื่มสมุนไพรแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน

บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นทั้งภายนอกและภายในโรงงาน เพื่อรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทยไว้ และยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ทำาเป็น
ประจำาทุกปี อาทิเช่น

• ประเพณีสงกรานต์ : เชิญผู้สูงอายุของอบต.บางโฉลงมาเป็นตัวแทน เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสในการขอพรและรดนำ้า
ดำาหัวกับผู้สูงอายุ

• งานทอดกฐิน บริษัทได้เป็นเป็นเจ้าภาพร่วมในงานทอดกฐินของวัดบางโฉลงใน เป็นประจำาทุกปี

• ร่วมพิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรต์ิ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ ร่วมกับ 
ชุมชนบางโฉลง

เนื่องจากสำานักงานและโรงงานของบริษัทส่วนหนึ่งตั้งอยู่ในเขต
ชุมชนตำาบลบางโฉลง อำาเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ง
มีประเพณีและท้องถิ่นที่สำาคัญ และสืบสานกันมาอย่างยาวนาน 
คือ ประเพณีโยนบัว (รับบัว) ของอำาเภอบางพลี และมีการบูชา
บวงสรวงศาลเจ้าพ่อกรมหลวงคงเพชร และศาลแม่ย่าของตำาบล
บางโฉลง ในฐานะที่บริษัทเป็นสมาชิกของชุมชน จึงให้ความ
สำาคัญกับประเพณีดังกล่าว  โดยร่วมออกบูทและบริจาคนำ้าดื่มแก่
ผู้ที่มาร่วมงาน อย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี

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

“ชาวต่างประเทศนับถือศิลปะไทยและนับถือ คนไทย การที่เขานับถือคนไทย เขาก็จะมีความรู้สึก หลายอย่าง มีความรู้สึกว่า 
คนไทยเป็นมิตร คนไทย เป็นคนที่น่ารัก เป็นคนที่น่าที่จะคบไว้เป็นเพื่อน เขาจะนับถือเราว่าเราน่าเกรงขาม เพราะว่า 
มีวัฒนธรรม มาช้านาน”

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะนาฏศิลป์จากกรมศิลปากร ซึ่งจะเดิทางไปเผยแพร่ศิลปะและ 
วัฒนธรรมไทย ณ ประเทศออสเตรเลีย ณ พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน วันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓
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  6.6 ร่วมเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ

บริษัทได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ CSR-DIW Network  
ซึ่งมุ่งเน้นความร่วมมือ โดยใช้ศักยภาพภายในองค์กรของ 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  
และดำาเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน และมีความรับผิดชอบต่อ 
สังคมด้วยกระบวนการที่มีมาตรฐานและพัฒนาอย่างต่อ
เนื่อง รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งอันจะนำาไปสู่การพัฒนา
อย่างย่ังยืนระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชน ในปี2559 
บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ได้รับรางวัลเกียรติยศความรับผิด
ชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม 2559 
(CSR-DIW 2016) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้

รางวัล CSR-DIW Continuous Awards 2015
1. บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) 

สำานักงานใหญ่ (SAT1)  7 ปีต่อเนื่อง

2. บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) 
สาขาระยอง (SAT2) 6 ปีต่อเนื่อง

3. บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำากัด สำานักงาน
ใหญ่ (BSK1,2) 7 ปีต่อเนื่อง

4. บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำากัด  สาขาระยอง 
(BSK 3) 2 ปีต่อเนื่อง

5. บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว จำากัด สาขาระยอง 
(SBM 3) 2 ปีต่อเนื่อง

บริษัทได้ดำ า เนินงานตามนโยบายของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยได้มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยบริษัทได้
มีส่วนร่วมในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้

นอกจากนั้นบริษัทยังได้เป็นเครือข่ายกับภาครัฐและ
เอกชนต่างๆ ดังนี้

• CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

บริษัทได้รับเชิญให้เป็นท่ีปรึกษาและเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อเป็นการแสวงหา
โอกาสในการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยน เป็นที่พบปะ
พูดจาหารือประเด็นและข้อห่วงใยในระดับภูมิภาค รวมทั้ง
สนับสนุนและเสริมสร้างขีดความสามารถในการรับหลัก
การปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นบรรทัดฐาน
สากล ตลอดจนการเป็นแหล่งรวมข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายแก่
มวลสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค บริษัทยังคงเข้า
ร่วมกิจกรรมของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยอย่างต่อ
เนื่อง

GRI-G4 Index : G4-15, G4-SO1 , G4-SO2

“พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่า บุคคลใดประกอบความดี คุณความดีนั้นย่อมต้องตอบสนองตอบ ข้าพเจ้าจึงขอชักชวนแต่ละท่าน  
ให้พยายามบำาเพ็ญความดีด้วยนำ้าใจอันบริสุทธิ์ แม้นบางโอกาสอาจจะต้องเสียสละบ้างก็จงมานะอย่าท้อถอย จงสมัคร
สมานสามัคคีร่วมใจกันให้มั่นคงด้วยดี ทั้งนี้เพื่อความสุขสวัสดีของท่าน และเพื่อความวัฒนาถาวรของประเทศชาติอัน
เป็นที่รักของเราทั้งหลาย”

พระราชดำารัสในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๔๙๗ วันที่ ๓๑ ธันวาคมพ. ศ. ๒๔๙๖

• คณะกรรมการ CSR-DIW Network  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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  6.6 ร่วมเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ (ต่อ)

บริษัทได้เป็น 1 ใน 77 องค์กรของประเทศ  ร่วมประกาศเจตนารมณ์เครือข่าย 
อนาคตไทยสร้างการรณรงค์ระดับชาติเพื่อให้ “คนไทย” และ “ประเทศไทย”  
เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับรากฐานของความคิด ค่านิยม และพฤติกรรมใน 
4 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ผ่านสื่อต่างๆ เช่น 
สื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ของบริษัท ภายใต้แนวทางการ
สร้างพฤติกรรมบวก เสริมภูมิคุ้มกันทั้ง 4 ด้าน

• เครือข่ายอนาคตไทย “อย่าให้ใครว่าไทย”

• ร่วมแสดงคำาม่ันในการส่งเสริมสิทธิเด็กและหลัก
ปฏิบัติทางธุรกิจ

บริษัทได้เป็น 1 ใน 30 องค์กรของประเทศ ที่ร่วมลงนามและมอบเอกสาร
แสดงคำามั่นในการส่งเสริมสิทธิเด็กและ หลักปฏิบัติทางธุรกิจ ในปี 2559 เพื่อ 
รณรงค์เร่ืองการดำาเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับเด็ก ท้ังในสถานประกอบการ (Workplace)  
บทบาทในตลาด (Marketplace) และบทบาทในชุมชนและสิ่งแวดล้อม
(Community and Environment) โดยใช้หลักการของ “สิทธิเด็กและหลัก
ปฏิบัติทางธุรกิจ” (Children’s Rights and Business Principles - 
CRBP) ที่เกิดจากการพัฒนาร่วมกันหลายฝ่าย นำาโดยองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) องค์การ
ช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nation Global Compact) ซึ่งใน 
ปี 2559 บริษัทพนักงานของบริษัท ได้รับการอบรม การดำาเนินงาน และการปฏิบัติเรื่องการส่งเสริมสิทธิเด็กและการ
ปฏิบัติทางธุรกิจ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทมีการจ้างงานคนพิการ  
โดยเป็นผู้ให้แนวทาง และหลักเกณฑ์ในการจัดจ้างคนพิการ เพื่อให้เป็นการ
จ้างงานที่ตอบสนองความต้องการของคนพิการ และเพื่อให้บริษัทได้จ้างงาน
คนพิการที่มีศักยภาพ มีความพร้อมจะทำางาน เป็นพนักงานของบริษัทที่มุ่ง
ทำาประโยชน์ต่อชุมชน หรือองค์กรสาธารณประโยชน์ (มูลนิธิ, สมาคม)

• มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

บริษัทได้รับเกียรติเป็นท่ีปรึกษาโครงการค่ายผู ้นำาเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 
และการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของสภาสังคมสงเคราะห์และยังมีส่วนใน
การสนับสนุนอุปกรณ์ท่ีเป็นประโยชน์สำาหรับเด็ก ซึ่งการดำาเนินงานร่วมกับ
สภาสังคมสงเคราะห์ในปี 2559 มีดังนี้ :

1.) สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีพนักงานจิตอาสา เข่า
ร่วมกิจกรรม มีการแจกนำ้าคลายร้อน แจกของรางวัลและของขวัญให้
กับเด็กๆ นอกจากนั้น พนักงานของชมรมเดคูพาจยังได้สอนงานศิลป
เดคูพาจให้กับเด็กๆอีกด้วย

2.) สนับสนุนกิจกรรมค่ายเยาวชนผู้นำาดีเด่นแห่งชาติ โดยส่งพนักงานของ
บริษัท เป็นพี่เลี้ยงเยาวชน ในการซ่อมสร้าง โรงเรียนโคกตูมวิทยา 
จังหวัดลพบุรี 

GRI-G4 Index : G4-15, G4-SO1 , G4-SO2

• ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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7สรุปผลการดำเนินงาน
“3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล”

  ฅนสมบูรณ์
บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำาคัญในการสร้าง “ฅนสมบูรณ์” ท่ีพร้อม “สร้างคุณคา่ต่อตนเอง องค์กร และสังคม  
โดยการพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดีและคนเก่ง

1. การบ่มเพาะคนดี

• การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการออม และวินัยทางการเงนิ

> สหกรณ์ออมทรัพย์ มีจำานวน 1,475 คน มีเงินทุนหมุนเวียนมากกว่า 162 ล้านบาท

• พนักงานได้มีส่วนร่วมดำาเนินงานตามแผนพัฒนาชุมชน จำานวน 6 โครงการ

• ชมรมเดคูพาจ

> พนักงานจากชมรมเดคูพาจ ได้ให้ความรู้ด้านศิลปะเดคูพาจ แก่ชุมชนและสังคม มากกว่า 250 คน

> สมาชิกชมรมเดคูพาจ ไดร้ับจ้างผลิตของขวัญปีใหม่ให้กับบริษัทฯ ในช่วงเวลาหลังเลิกงานและวันหยุด คิดเป็น
มูลค่า 215,000 บาท

• พนักงานมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมทำาความดีเพื่อสังคม ตลอดปี 2559 ได้จำานวน 17,568 ชั่วโมง คิดเป็นชั่วโมง
การทำาความดีเฉลี่ย 6.27 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

2. การบ่มเพาะคนเก่ง

• บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรการอบรม และการเรียนรู้ภายในบริษัท กว่า 80 หลักสูตร โดยมีข้อมูล ดังนี้

รายละเอียด 2559 2558 2557

เงินลงทุน (ล้านบาท) 7.7 7.5 6.6

จำานวนหลักสูตร 78 80 30

จำานวนพนักงานที่เข้าอบรม 100% 100% 100%

จำานวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย/คน 17.42 17.28 9

จำานวนพนักงานที่ได้รับการปรับตำาแหน่ง (คน) 79 74 60

• บริษัทได้จัดทำาโครงการพัฒนาคนเก่ง สามารถทำางานไดอ้ย่างมืออาชีพ และประยุกต์วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างได้ผล 
โดยมีโครงการที่สำาคัญ 4 โครงการ ดังนี้

1) Action Learning Project (ALP) ระดับผู้บริหาร 

2) Key Man     ระดับปฏิบัติการ

3) Re-Train    ระดับปฏิบัติการ

4) Pre-Operation    ระดับปฏิบัติการ และพนักงานเข้าใหม่

GRI-G4 Index : G4-LA9, G4-LA10



  ธุรกิจสมบูรณ์

ด้านเศรษฐกิจ 2559 2558 2557

การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ (งบการเงินรวม สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม)

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ

ราคาพาร์ต่อหุ้น (บาท) 1.00 1.00 1.00

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 13.85 13.01 12.27

กำาไรต่อหุ้น (บาท) 1.43 1.51 1.53

ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ (พันบาท)

รายได้จากการขาย 8,298,782 8,644,459 8,083,985

รายได้รวม 8,397,356 8,817,152 8,178,659

กำาไรสุทธิ 607,558 641,538 649,835

ผลประโยชน์ของพนักงาน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส
ค่าใช้จ่ายโครงการสมทบสำารองเลี้ยงชีพ

969,885 953,272

ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล (พันบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน 3,463,216 3,427,646 3,109,884

สินทรัพย์รวม 9,421,051 9,633,531 9,813,783

หนี้สินหมุนเวียน 2,248,689 2,333,416 2,185,409

หนี้สินรวม 3,534,193 4,102,698 4,596,307

ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว 425,194 425,194 425,194

ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,886,858 5,530,833 5,217,477

อัตราส่วนทางการเงิน

ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 10.64% 11.94% 12.88%

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 25.51% 25.17% 23.79%

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.38% 6.60% 6.59%

กำาไรขั้นต้น (%) 14.9% 14.48% 17.53%

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า) 1.54 1.47 1.42

อัตราส่วนสภาพคล่องต่อหนี้สิน (เท่า) 1.22 1.11 1.10

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.60 0.74 0.88

ภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษี (พันบาท)

ภาษีที่จ่ายให้รัฐบาล (1) 47.7 43,332 69,452

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

จำานวนข้อร้องเรียนจากการละเมิดจรรยาบรรณในการดำาเนิน
ธุรกิจที่เข้าสู่ระบบร้องเรียนของบริษัท (กรณี)

0 1 2

กรณีการละเมิดจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจที่ 
ตรวจสอบแล้วเป็นความจริง (กรณี)

0 1 2

หมายเหตุ: (1) ข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัท บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในประเทศไทย

GRI-G4 Index : G4-EC1, G4-SO5

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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ด้านทรัพยากรบุคคล 2559 2558 2557

จำานวนพนักงานทั้งหมด (1) (คน) 2,802 2,966 3,014

ชาย 2,101 2,510 2,561

หญิง 701 456 453

จำานวนพนักงาน แบ่งตามสถานที่ทำางาน (1) (คน)

สมุทรปราการ 1,021 1,114 1,250

ระยอง 1,781 1,852 1,764

พนักงานใหม่ทั้งหมด (2) (คน) ? 14

พนักงานที่ลาออกจากองค์กรทั้งหมด (1) (คน) 396 400 509

พนักงานที่ลาออก มีอายุน้อยกว่า 30 ปี 179 264 317

พนักงานที่ลาออก มีอายุตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป 217 136 192

อัตราการลาออกจากองค์กร (% ของพนักงานทั้งหมด) 14.13% 13.48% 16.9%

การลาคลอดบุตร (2) (คน)

พนักงานที่ลาคลอดบุตร 16 34 28

พนักงานที่กลับมาทำางานหลังจากคลอดบุตร 16 33 28

อัตราการกลับมาทำางานหลังจากคลอดบุตร (%) 100% 97.06% 100%

การดูแลพนักงานและสวัสดิการ

งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำางาน 
(Quality of Work Life ) (ล้านบาท)

18.2 17.5 16

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวม 81% 82% 80%

ด้านการบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน

จำานวนคู่ค้าที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ระบบการผลิต 
แบบโตโยต้า (Toyota Production System : TPS)

9 3

จำานวนคู่ค้าที่ผ่านหลักสูตรอบรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
กับบริษัทฯ

- 24

จำานวนคู่ค้าที่ประกาศแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
กับบริษัทฯ

11 67 11

จำานวนคู่ค้าที่ผ่านการประเมินตนเอง 71 ข้อ ตามหลักเกณฑ์
ของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

- 41 9

ด้านความปลอดภัย

อุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงานลดลงเป็น (ราย) 5 6 7

อุบัติเหตุไม่หยุดงานลดลงเหลือ (ราย) 10 13 15

โครงการป้องกันอุบัติเหตุผ่านกิจกรรม CCCF (3) สำาเร็จ 
ตามแผนงาน (%)

100% 100% 100%

โครงการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั สำาเรจ็ตามแผนงาน (%) 85% 80% 50% (4) 

หมายเหตุ: (1) รวมพนักงานสัญญาจ้างและผู้รับเหมา (sub contractor) 
 (2) ไม่รวมพนักงานสัญญาจ้างและผู้รับเหมา (sub contractor)
 (3) CCCF ย่อมาจาก Completely Check Completely Find out คือ กิจกรรมการค้นหาและขจัดจุดอันตรายในบริเวณพื้นที่การทำางาน
 (4) ดำาเนินการต่อเนื่องในปี 2559 ตามแผนการดำาเนินงาน

GRI-G4 Index : G4-10, G4-LA1, G4-LA3, G4-LA6, G4-LA7

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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ด้านสิ่งแวดล้อมและ 
การใช้ทรัพยากร

หน่วย 2559 2558 2557 หมายเหตุ

1. ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

1.1 วัตถุดิบหลักทั้งหมด (เหล็กแผ่น, 
เหล็กเส้น เป็นต้น) 

ตัน 51,832.47 57,417.45 46,879.81 ข้อมูลจาก SAT1,2
BSK1,2,3 และ SBM1,2

1.2 วัตถดุบิหลกั ประเภท Recycle 
จากภายนอก (เช่น เหล็กอดัก้อนจาก 
โรงประกอบรถยนต์ เป็นต้น)

ตัน 2,912.98 2,452.95 2,002.77

% เทียบกับวัตถุดิบหลัก
ทั้งหมด

5.62% 5.23% 4.27%

1.3 วัตถุดิบหลักประเภท Recycle 
ภายในกลุ่มบริษัทฯ

ตัน 24,454.56  21,318.46 17,405.95

% เทียบกับวัตถุดิบหลัก
ทั้งหมด

47.18% 45.48% 37.13%

1.4 วัตถุดิบประเภทส่วนผสมเคมี
อื่นๆ โดยรวมทั้งหมด

ตัน 587.94 642.70 524.75

2. การบริโภคพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง

2.1 การใช้พลังงานรวมทุกชนิด กิกะจูล 827,460  913,599 745,929 ข้อมูลจากทุกโรงงาน

2.2 พลังงานรวมจากการใช้ 
เชื้อเพลิงทุกชนิด

กิกะจูล 356,966 383,349 237,404

% เทียบกับพลังงานรวม
ทุกชนิด

43.14% 41.96% 31.83%

พลังงานจากนำ้ามันเตาทุกชนิด กิกะจูล 151,925 201,224.00 90,496

พลังงานจากแก๊ส LPG กิกะจูล 34,162 26,706.29 52,886

พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ กิกะจูล 170,880 155,418.99 94,023

2.3 พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อเข้ามาใช้ กิกะจูล 470,399 530,155 508,430

% เทียบกับพลังงานรวม
ทุกชนิด

56.85% 58.03% 68.16%

2.4 พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนที่ผลิต
ใช้เอง

กิกะจูล 94.59 94.59 94.59

% เทียบกับพลังงานรวม
ทุกชนิด

0.01% 0.01% 0.01%

2.5 พลังงานรวมที่ใช้ต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์

กิกะจูลต่อจำานวนชิ้น
ผลิตภัณฑ์ (พันชิ้น)

103.51 100.27 107.28 ข้อมูลจาก SAT1,2 และ 
SBM2,3

กิกะจูลต่อนำ้าหนัก
ผลิตภัณฑ์ (ตัน)

57.27 60.60 54.26 ข้อมูลจาก BSK1,2,3 
SBM1 และ ICP1,2

2.6 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ 
เกิดขึ้นทั้งหมด 

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

102,452 105,020 97,510 ข้อมูลจากทุกโรงงาน

2.7 ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อจำานวนชิ้น

ผลิตภัณฑ์ (พันชิ้น)

14.15 14.68 15.78 ข้อมูลจาก SAT1,2 และ 
SBM2,3

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อนำ้าหนัก

ผลิตภัณฑ์ (ตัน)

6.42 6.83 6.36 ข้อมูลจาก BSK1,2,3 
SBM1 และ ICP1,2

GRI-G4 Index : G4-EN1,G4-EN6, G4-EN15, G4-EN23

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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ด้านสิ่งแวดล้อมและ 
การใช้ทรัพยากร

หน่วย 2559 2558 2557 หมายเหตุ

3. การจัดการกากอุตสาหกรรม

3.1 ปริมาณของเสียทั้งหมด ตัน 29,452.57 32,177.07 28,196.88 ข้อมูลจากทุกโรงงาน

3.2 ปริมาณของเสียไม่อันตราย
ทั้งหมดที่นำาไปกำาจัด

ตัน 17,185.57 15,410.59 17,588.98

โดยการฝังกลบ (Landfills) ตัน 130.61 192.71 87.25

โดยการเผาทำาลาย 
(Incineration)

ตัน 0.00 0.00 0.00

โดยการใช้ซำ้า (Reuse) ตัน 0.00 0.00 0.00

โดยการนำากลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ (Recycle)

ตัน 15,638.87 13,569.00 16,126.71

โดยนำากลับมาคืน (Recovery) ตัน 0.00 0.00 0.00

โดยวิธีอื่นๆ ตัน 1,416.09 1,648.88 1,375.02

3.3 ปริมาณของเสียอันตราย
ทั้งหมดที่นำาไปกำาจัด

ตัน 12,267.00 16,766.48 10,607.90

โดยการฝังกลบ (Landfills) ตัน 720.07 1,380.14 304.44

โดยการเผาทำาลาย 
(Incineration)

ตัน 0.00 0.00 0.00

โดยการใช้ซำ้า (Reuse) ตัน 0.00 0.00 0.00

โดยการนำากลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ (Recycle)

ตัน 11,304.04 14,866.49 9,874.68

โดยนำากลับมาคืน (Recovery) ตัน 0.00 0.00 0.00

โดยวิธีอื่นๆ ตัน 242.89 519.84 428.78

GRI-G4 Index : G4-EN2, G4-EN3

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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ด้านสิ่งแวดล้อมและ 
การใช้ทรัพยากร

หน่วย มาตรฐาน 2559 2558 2557 หมายเหตุ

4. อากาศ

4.1 คุณภาพอากาศจาก 
ปล่องระบาย ภายในโรงงาน

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  
(Carbon Monoxide : CO)

ppm < 690 2.00 1.70 0.10 ข้อมูลจาก 
SAT1

*อยู่ระหว่าง
ปรับปรุง
กระบวนการ
ผลิตและปล่อง
ระบาย

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน  
(Oxide of Nitrogen : NOx)

ppm < 200 < 0.01 0.01 0.01

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  
(Sulfur Dioxide : SO2 )

ppm < 60 < 0.01 2.80 0.01

ฝุ่นละอองรวม (Total 
Suspended Particulates : 
TSP)

mg/Nm3 < 400 N/A* 0.26 3.09

4.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
(Carbon Monoxide : CO)

mg/Nm3 < 34.20 0.5700 0.5700 0.5650 ข้อมูลจากกลุ่ม
โรงงาน ใน 
จ.สมุทรปราการ

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(Nitrogendioxide : NO2 )

ppm < 0.17 0.0230 0.0230 0.0192

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(Sulfur Dioxide : SO2 )

mg/Nm3 < 0.30 < 0.002 < 0.002 < 0.0020

ฝุ่นละอองรวม (Total 
Suspended Particulates : 
TSP)

mg/Nm3 < 0.33 0.0890 0.0890 0.0885

5. นำ้า

5.1 ปริมาณนำ้าที่ใช้ทั้งหมด ลบ.ม. - 278,173.23 281,763.70 275,660.70 ข้อมูลจาก 
SAT1,2
BSK1,2,3 และ 
SBM1,2

ปริมาณนำ้าที่ใช้ในส่วนของ
กระบวนการผลิต (นำ้าประปา)

ลบ.ม. - 230,104.90 239,243.07 234,573.44

% เทียบกับปริ
มาณนำ้าใช้ทั้งหมด

- 82.72% 84.91% 85.09%

ปริมาณนำ้าที่นำากลับมาใช้ใหม่ 
(นำ้าจากระบบผลิตนำ้า 
Treated)

ลบ.ม. - 48,068.33 42,520.63 41,087.26

% เทียบกับปริ
มาณนำ้าใช้ทั้งหมด

- 17.28% 15.09% 14.91%

5.2 ปริมาณนำ้าทิ้งที่ผ่านการบำาบัด
ก่อนปล่อยออกทั้งหมด

ลบ.ม. - 111,845.40 123,000.80 159,213.00

5.3 คุณภาพนำ้าทิ้งที่ผ่านการบำาบัด
ก่อนปล่อยออก

pH ณ จุดปล่อย - 5.5-9.0 7.61 7.63 7.27 ข้อมูลจากกลุ่ม
โรงงานใน 
จ.สมุทรปราการค่าอุณหภูมิ ณ จุดปล่อย องศาเซลเซียส < 40 28.03 29.70 30.02

ค่าความต้องการออกซิเจนทาง
ชีวเคมี (BOD5 )

mg/l < 20 4.42 13.42 4.00

ค่าความต้องการออกซิเจนทาง
เคมี (COD)

mg/l < 120 49.17 72.67 41.83

ค่านำ้ามันและไขมันจากนำ้าที่ผ่าน
การบำาบัด (Grease and Oil)

mg/l < 5 2.00 2.17 2.00

ค่าโลหะหนัก สังกะสี ในนำ้าทิ้ง 
(Zn)

mg/l < 5 0.03 0.08 0.80

GRI-G4 Index : G4-EN8,G4-EN10, G4-EN21, G4-EN22, G4-EN24, 

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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ด้านสิ่งแวดล้อมและ 
การใช้ทรัพยากร

หน่วย มาตรฐาน 2559 2558 2557 หมายเหตุ

6. ระดับเสียง

6.1 ภายในโรงงาน

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง  
ในบริเวณการทำางาน 
(Leq,TWA 8 hr)

dB(A) < 90.0 83.8 83.4 82.4 ข้อมูลจาก 
SAT2 
Machine E,F 
หัว Line

ระดับเสียงสูงสุด ในบริเวณการ
ทำางาน (Lmax)

dB(A) < 140 99.0 102.0 99.6

6.2 ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน  
(Leq 24 hr)

dB(A) < 70 54.3 53.9 56.3 ตรวจวัดในพื้นที่
ชุมชนของกลุ่ม
โรงงานใน 
จ.สมุทรปราการ

ระดับเสียงสูงสุด ในพื้นที่ชุมชน
รอบโรงงาน (Lmax)

dB(A) < 115 88.4 81.7 86.8

7. การรั่วไหลของนำ้ามันและสารเคมี

จำานวนครั้งการรั่วไหลของนำ้ามันและ
สารเคมี

ครั้ง - 0 0 0 ข้อมูลจากทุก
โรงงาน

8. การดำาเนินงานตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

ค่าปรับจากการดำาเนินงาน 
ไม่สอดคล้องกบักฎหมายส่ิงแวดล้อม

บาท - 0 0 0 ข้อมูลจากกลุ่ม
โรงงานใน 
จ.สมุทรปราการ

จำานวนครั้งในการดำาเนินงาน 
ไม่เป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

ครั้ง - 0 0 0

9. ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก

จำานวนครั้งข้อร้องเรียนด้าน 
สิ่งแวดล้อมจากภายนอก

ครั้ง - 0 0 0 ข้อมูลจากทุก
โรงงาน

GRI-G4 Index : G4-EN24, G4-EN29, G4-SO8

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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  ชุมชนสมบูรณ์
1. การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน

• บริษัทได้ดำาเนินโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน ด้วยงบประมาณ 5 ล้านบาท

ในปี 2559 บริษัท ได้ดำาเนินโครงการความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสให้แก่เยาวชน จำานวน 6 
โครงการ และมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ รวม 173 คน

1. โครงการสหกิจศึกษา  จำานวน 67 คน  

2. โครงการทวิภาคี ภาคปกติ จำานวน 4 คน  

3. โครงการทวิภาคี ภาคพิเศษ จำานวน 11 คน  

4. โครงการพัฒนาช่างเทคนิค จำานวน 14 คน 

5. โครงการช้างเผือก  จำานวน 20 คน 

6. โครงการนักศึกษาฝึกงานทั่วไป จำานวน 57 คน

• มอบทุนการศึกษา “เพ่ือลูกพ่อ” ให้แก่บุตรพนักงาน และนักเรียนในพื้นท่ีชุมชน จำานวน 130 ทุน รวมมูลค่ากว่า 
800,000 บาท

2. การพัฒนาคู่ค้าท้องถิ่น

• บริษัทได้จัดซื้อผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าในการซื้อผลิตภัณฑ์ท้ังหมดของบริษัท 

• สร้างอาชีพให้สมาชิกของชุมชนมีรายได้ เดือนละ 70,000 – 100,000 บาท ต่อเดือน

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของพนักงาน

• การมีส่วนร่วมของพนักงานในการบำาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ภายใต้โครงการรักบ้านเกิด จำานวน 6 โครงการ

• ชมรมสมบูรณ์กรุ๊ปอาสาฯ ได้ไปพัฒนา โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยการมีส่วนร่วมของ
พนักงาน นักศึกษาฝึกงาน และคู่ค้า จำานวน 64 คน

• สรุปผลรวมของชั่วโมงการทำาความดีเพ่ือสังคม ตลอดปี 2559 ได้จำานวน 17,568 ชั่วโมง มีพนักงานท่ีเข้าร่วม
ทำาความดีจำานวนกว่า 2,000 คน ซึ่งคิดเป็นชั่วโมงการทำาความดีเฉลี่ย 6.27 ชั่วโมงต่อคนต่อปีของจำานวนพนักงาน
ท้ังหมด 2,802 คน

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาส

• บริษัทได้จัดตั้ง “โครงการ SBG สร้างฝัน ปันนำ้าใจ สานสายใยผู้พิการ” โดยร่วมมือกับ เครือข่ายนวัตกรรมทางสังคม 
ซึ่งได้ทำา MOU กับ อบต.บางฉโลง อบต.มาบยางพร ในการจัดหา และจ้างงานผู้พิการ โดยดำาเนินการจ้างงาน 
ผู้พิการ เพื่อทำางานภายในบริษัทฯ และทำางานในหน่วยงานสาธารณะประโยชน์ของชุมชน เช่น เทศบาลตำาบล 
องค์การบริหารส่วนตำาบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมูลนิธิต่างๆ ตามอัตราการจ้าง
ภาพรวมท้ังหมด 28 อัตรา ซึ่งใช้งบประมาณกว่า 1,000,000 บาททั้

GRI-G4 Index : G4-15, G4-EC1, G4-EC7, G4-EC8, G4-EC9, G4-SO1, G4-SO6 
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G4 Indicator Descriptions Page 

General Standard Disclosures 

Strategy and Analysis 

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

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

Organizational Profile 

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

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

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

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

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

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

5, 7-8 

G4-9 Report the scale of the organization 4 

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

69 

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

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

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

4, 11-12 

G4-14 Report whether and how the precautionary approach or principle is addressed by the organization 10-15, 18,24, 36-38, 42-43 

G4-15 List externally developed economic, environmental and social charters, principles, or other initiatives to which 
the organization subscribes or which it endorses 

11-12,25,49,59-66,74 

G4-16 List memberships of associations (such as industry associations) and national or international advocacy 
organizations in which the organization participates in as strategic member 

11-12, 33, 36-37 

Identified Material Aspects and Boundaries 

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

G4-18 The process for defining the report content and the Aspect Boundaries, and how the organization has 
implemented the Reporting Principles for Defining Report Content 

18-19 

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

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

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

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

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

Stakeholder Engagement 

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

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

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

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

16-17, 19-20 

Report Profile 

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

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

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

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

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

18 

GRI Content Index 8. ดัชนีชีวั้ดตามกรอบแนวทางการจัดท ารายงานความยั่งยืนระดับสากล 
GRI-G4 Index : G4-32 
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GRI Content Index 
G4 Indicator Descriptions Page 

G4-33 The organizational policy and current practice regarding external assurance for the report 

Governance 

G4-34 The governance structure of the organization, including committees of the highest 
governance body 

6, 9, 34-35 

Ethics and Integrity 

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

10, 22, 32-37, 58 

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURE 

Category : Economic 

Economic Aspect : Economic Performance 

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

G4-EC1 Direct economic value generated and distributed 5, 7, 60-63,74 

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

G4-EC3 Coverage of the organizational defined benefit plan obligations 

G4-EC4 Financial assistance received from government 

Economic Aspect : Market Presence 

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

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

G4-EC6 Proportion of senior management hired from the local community at significant locations of operation 

Economic Aspect : Indirect Economic Impact 

G4-DMA Disclosure on management approach for Indirect Economic Impact of Economic Aspect 39, 58 

G4-EC7 Development and impact of infrastructure investments and services supported 24-25,62, 74 

G4-EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts 25, 55, 61, 74 

Economic Aspect : Procurement Practices 

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

G4-EC9 Proportion of spending on local suppliers at significant locations of operation 25,61, 74 

Category : Environmental 

Environmental Aspect : Materials 

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

G4-EN1 Materials used by weight or volume 70 

G4-EN2 Percentage of materials used that are recycled input materials 71 

Environmental Aspect : Energy 

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

G4-EN3 Energy consumption within the organization 71 

G4-EN4 Energy consumption outside of the organization 

G4-EN5 Energy intensity 

G4-EN6 Reduction of energy consumption 54, 70 

G4-EN7 Reduction in energy requirements of products and services 

Environmental Aspect : Water 

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

G4-EN8 Total water withdrawal by source 53, 72 

G4-EN9 Water sources significantly affected by withdrawal of water 

G4-EN10 Percentage and total volume of water recycled and reused 53, 72 

GRI-G4 Index : G4-32 
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GRI Content Index 
G4 Indicator Descriptions Page 

Environmental Aspect : Emissions 

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

G4-EN15 Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1) 54, 70 

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

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

G4-EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity 

G4-EN19 Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions 54 

G4-EN20 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) 54 

G4-EN21 NOx, SOx, and other significant air emissions 72 

Environmental Aspect : Effluents and Waste 

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

G4-EN22 Total water discharge by quality and destination 54, 72 

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

G4-EN24 Total number of volume of significant spills 72-73 

G4-EN25 Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed hazardous under the terms of the basel 
convention Annex I, II, III, and VIII, and percentage of transported waste shipped internationally 

G4-EN26 Identity, size, protected status, and biodiversity value of water bodies and related habitats significantly affected 
by the organizational discharges of water and run off 

Environmental Aspect : Products and Services 

G4-DMA Disclosure on management approach for Products and Services of Environmental Aspect 55 

G4-EN27 Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and services 40, 55 

G4-EN28 Percentage of products sold and their packaging materials that are reclaimed by category 

Environmental Aspect : Compliance 

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

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

73 

Environmental Aspect : Transport 

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

G4-EN30 Significant environmental impacts of transporting products and other goods and materials for the 
organizational operations, and transporting members of the workforce 

Environmental Aspect : Overall 

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

G4-EN31 Total environmental protection expenditures and investments by type 

Environmental Aspect : Supplier Environment Assessment 

G4-DMA Disclosure on management approach for Supplier Environment Assessment of Environmental Aspect 

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

G4-EN33 Significant actual and potential negative environmental impacts in the supply chain and actions taken 40, 51-52 

Environmental Aspect : Environmental Grievance Mechanisms 

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

G4-EN34 Number of grievances about environmental impacts filed, addressed, and resolved through formal grievance 
mechanisms 

Category : Social 

Sub-category : Labor Practices and Decent Work 

Labor Practices and Decent Work Aspect : Employment 

G4-DMA Disclosure on management approach for Employment of Labor Practices and Decent Work Aspect  42-44 

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

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

44-45 

GRI-G4 Index : G4-32 
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GRI Content Index 
G4 Indicator Descriptions Page 

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

Labor Practices and Decent Work Aspect : Labor / Management Relations 

G4-DMA Disclosure on management approach for Labor / Management Relations of Labor Practices and Decent Work 
Aspect  

42-44 

G4-LA4 Minimum notice periods regarding operational changes, including whether these are specified in collective 
agreements 

Labor Practices and Decent Work Aspect : Occupational Health and Safety 

G4-DMA Disclosure on management approach for Occupational Health and Safety of Labor Practices and Decent Work 
Aspect  

45-47 

G4-LA5 Percentage of total workforce represented in formal joint management-worker health and safety committees 
that help monitor and advise on occupational health and safety programs 

47 

G4-LA6 Type of injury and rates of injury, occupational diseases rete, lost days and absenteeism and total number of 
work - related fatalities, by region and by gender 

47, 69 

G4-LA7 Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation 47-48, 69 

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

Labor Practices and Decent Work Aspect : Training and Education 

G4-DMA Disclosure on management approach for Training and Education of Labor Practices and Decent Work Aspect  24-25 

G4-LA9 Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category 28,30, 67 

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

22-25, 27-28,30,46 

G4-LA11 Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews, by gender and by 
employee category 

Labor Practices and Decent Work Aspect : Diversity and Equal Opportunity 

G4-DMA Disclosure on management approach for Diversity and Equal Opportunity of Labor Practices and Decent Work 
Aspect 

G4-LA12 Composition of governance bodies and breakdown of employees per employee category according to gender, 
age group, minority group membership, and other indicators of diversity  

9 

Labor Practices and Decent Work Aspect  : Equal Remuneration for Woman and Men 

G4-DMA Disclosure on management approach for Equal Remuneration for Woman and Men of Labor Practices and 
Decent Work Aspect 

G4-LA13 Ratio of basic salary remuneration of women to men by employee category, by significant locations of 
operation 

Labor Practices and Decent Work Aspect  : Supplier Assessment for Labor Practices 

G4-DMA Disclosure on management approach for Supplier Assessment for Labor Practices Aspect 

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

G4-LA15 Significant actual and potential negative impacts for labor practices in the supply chain and actions taken 51 

Labor Practices and Decent Work Aspect  : Labor Practices Grievance Mechanisms 

G4-DMA Disclosure on management approach for Labor Practices Grievance Mechanisms of Labor Practices and Decent 
Work Aspect 

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

43 

Category : Social 

Sub-category : Human Rights 

Human Rights Aspect : Investment 

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

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

G4-HR2 Total hours of employee training on human rights policies or procedures concerning aspects of human rights 
that are relevant to operations, including the percentage of employees trained 

27-30 

Human Rights Aspect : Non-discrimination 

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

GRI-G4 Index : G4-32 
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GRI Content Index 
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G4-HR3 Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken 51 

Human Rights Aspect : Freedom of Association and Collective Bargaining 

G4-DMA Disclosure on management approach for Freedom of Association and Collective Bargaining of Human Rights 
Aspect  

G4-HR4 Operations and suppliers identified in which the right to exercise freedom of association and collective 
bargaining may be violated or at significant risk, and measures taken to support these rights 

43 

Human Rights Aspect : Child Labor 

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

G4-HR5 Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of child labor, and measures taken to 
contribute to the effective abolition of child labor 

43 

Human Rights Aspect : Forced or Compulsory Labor 

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

G4-HR6 Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of forced or compulsory labor, and 
measures to contribute to the elimination of all forms of forced or compulsory labor 

42-43, 51 

Human Rights Aspect : Security Practices 

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

G4-HR7 Percentage of security personnel trained in the organizational human rights policies or procedures that are 
relevant to operations 

Human Rights Aspect : Indigenous Rights 

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

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

Human Rights Aspect : Assessment 

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

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

42-43 

Human Rights Aspect : Supplier Human Rights Assessment 

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

G4-HR10 Percentage of new suppliers that were screened using human rights criteria 51 

G4-HR11 Significant actual and potential negative human rights impacts in the supply chain and actions taken 51 

Human Rights Aspect : Human Rights Grievance Mechanisms 

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

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

43 

Category : Social 

Sub-category : Society 

Society Aspect : Local Communities 

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

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

25-26 59-66, 74 

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

Society Aspect : Anti-corruption 

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

G4-SO3 Total number and percentage of operations assessed for risks related to corruption and the significant risks 
identified 

G4-SO4 Communication and training on anti-corruption policies and procedures 23, 36-39,56 

G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions taken 68 

Society Aspect : Public Policy 

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

GRI-G4 Index : G4-32 
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G4-SO6 Total value of political contributions by country and recipient/beneficiary 74 

Society Aspect : Anti-competitive Behavior 

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

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

Society Aspect : Compliance 

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

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

73 

Society Aspect : Supplier Assessment for Impacts on Society 

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

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

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

Society Aspect : Grievance Mechanisms for Impacts on Society 

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

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

54 

Category : Social 

Sub-category : Product Responsibility 

Product Responsibility Aspect : Customer Health and Safety 

G4-DMA Disclosure on management approach for Customer Health and Safety 
of Product Responsibility Aspect  

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

50 

G4-PR2 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning the health and 
safety impacts of products and services during their life cycle, by type of outcomes 

Product Responsibility Aspect : Product and Service Labeling 

G4-DMA Disclosure on management approach for Product and Service Labeling of Product Responsibility Aspect  

G4-PR3 Type of product and service information required by the organizational procedures for product and service 
information and labeling, and percentage of significant product and service categories subject to such 
information requirements 

50 

G4-PR4 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning product and 
services information and labeling, by type of outcomes 

G4-PR5 Results of surveys measuring customer satisfaction 50 

Product Responsibility Aspect : Marketing Communications 

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

G4-PR6 Sale of banned or disputed products 

G4-PR7 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning marketing 
communications, including advertising, promotion, and sponsorship, by type of outcomes 

Product Responsibility Aspect : Customer Privacy 

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

G4-PR8 Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer privacy and losses of customer data 50 

Product Responsibility Aspect : Compliance 

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

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

GRI-G4 Index : G4-32 
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ยดึหลักการทรงงานฯ และปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ประยุกต์ใช้ เขม็ทศิธุรกจิ

รางวัลความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื�อง 
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(CSR-DIW Continuous 2010)

ประยุกต์ใช้ ISO 26000 

รางวัลเกียรตยิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR Recognition of SET Awards 2011)
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ร่วมกับวารสารการเงนิธนาคาร

รางวัลความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ต่อสังคมอย่างต่อเนื�อง จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื�อง จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(CSR-DIW Continuous 2011)

รางวัลเกียรตยิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR Outstanding of SET Awards 2012) 
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ร่วมกับวารสารการเงนิธนาคาร

รางวัลความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ต่อสังคมอย่างต่อเนื�อง จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(CSR-DIW Continuous 2012)(CSR-DIW Continuous 2012)

ปรัชญาการดาํเนินธรุกจิ “3 สมบรูณ์ สร้างสมดุล”

จดัทาํแผนแม่บทด้านการพฒันาที�ยั� งยืน (SD Roadmap)

ริเริ�มจดัทาํรายงานความยั�งยืน ตามกรอบ GRI-G4

รางวัลบริษัทที�มีความมุ่งมั�นในการดาํเนินธุรกจิ
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSRI Recognition 2013)
จากสถาบนัธุรกจิเพื�อสังคม 
ภายใต้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลเกียรตยิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR Outstanding of SET Awards 2013) 
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ร่วมกับวารสารการเงนิธนาคาร

รางวัลความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ต่อสังคมอย่างต่อเนื�อง จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(CSR-DIW Continuous 2013)(CSR-DIW Continuous 2013)

ประกาศนโยบายและแต่งตั �งคณะกรรมการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพฒันาที�ยั� งยืน

เชื�อมโยง “3 สมบรูณ์ สร้างสมดุล” กับ กลยุทธ์องค์กร

รางวัลเกียรตยิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR Outstanding of SET Awards 2014) 
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ร่วมกับวารสารการเงนิธนาคารร่วมกับวารสารการเงนิธนาคาร

รางวัลความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ต่อสังคมอย่างต่อเนื�อง จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(CSR-DIW Continuous 2014)

รางวัลประกาศเกียรตคุิณ ผลงานด้านการพฒันาสังคม
เป็นเลิศ จากกระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมั�นคงของมนุษย์

รางวัลประกาศเกียรตคุิณ ESG 100  เป็น 1 ใน 100 
บริษัทจดทะเบยีน ที�มีความโดดเด่นในการดาํเนินธุรกจิ
ที�มีความรับผิดชอบด้านสิ�งแวดล้อม สังคม 
และธรรมาภบิาล จากสถาบนัไทยพฒัน์

รางวัลรายงานความยั�งยืนดเีด่น (SD Report Awards 2015) 
จากสมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย สาํนักงาน ก.ล.ต. 
และสถาบนัไทยพฒัน์

รางวัลหุ้นยั�งยืน Thailand Sustainability Investment 2015
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รางวัลบริษัทจดทะเบยีนด้านความยั�งยืนยอดเยี�ยม 
(SET Sustainability Awards 2015) 
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ร่วมกับวารสารการเงนิธนาคาร

รางวัลความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรางวัลความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ต่อสังคมอย่างต่อเนื�อง จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(CSR-DIW Continuous 2015)

รางวัลพระราชทาน สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate Excellence Awards 2016 
ด้านความเป็นเลิศในการบริหารจดัการโดยรวม

รางวัลรายงานความยั�งยืน (SD Report Awards 2016 : Recognition) 
จากสมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย สาํนักงาน ก.ล.ต. และสถาบนัไทยพฒัน์

รางวัลหุ้นยั�งยืน Thailand Sustainability Investment 2016
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รางวัลบริษัทจดทะเบยีนด้านความยั�งยืนยอดเยี�ยม 
(SET Sustainability Awards 2016) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ร่วมกับวารสารการเงนิธนาคาร

รางวัลความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ต่อสังคมอย่างต่อเนื�อง จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(CSR-DIW Continuous 2016)

วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม

พนัธมติรทางธุรกจิเพื�อเพิ�มมูลค่า
และสร้างความเชื�อมั�นตลอดห่วงโซ่ธุรกจิ

เป็นโรงงานแห่งการเรียนรู้ของสังคมและชุมชน

ร่วมมือกับเครือข่าย พฒันาธุรกจิชุมชน 

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558 ปี 2559

แผนงาน
ปี 2560

2553 2554 25562555 2557 2558 2559 2560

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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ยดึหลักการทรงงานฯ และปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ประยุกต์ใช้ เขม็ทศิธุรกจิ

รางวัลความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื�อง 
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(CSR-DIW Continuous 2010)

ประยุกต์ใช้ ISO 26000 

รางวัลเกียรตยิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR Recognition of SET Awards 2011)
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ร่วมกับวารสารการเงนิธนาคาร

รางวัลความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ต่อสังคมอย่างต่อเนื�อง จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื�อง จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(CSR-DIW Continuous 2011)

รางวัลเกียรตยิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR Outstanding of SET Awards 2012) 
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ร่วมกับวารสารการเงนิธนาคาร

รางวัลความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ต่อสังคมอย่างต่อเนื�อง จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(CSR-DIW Continuous 2012)(CSR-DIW Continuous 2012)

ปรัชญาการดาํเนินธรุกจิ “3 สมบรูณ์ สร้างสมดุล”

จดัทาํแผนแม่บทด้านการพฒันาที�ยั� งยืน (SD Roadmap)

ริเริ�มจดัทาํรายงานความยั�งยืน ตามกรอบ GRI-G4

รางวัลบริษัทที�มีความมุ่งมั�นในการดาํเนินธุรกจิ
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSRI Recognition 2013)
จากสถาบนัธุรกจิเพื�อสังคม 
ภายใต้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลเกียรตยิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR Outstanding of SET Awards 2013) 
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ร่วมกับวารสารการเงนิธนาคาร

รางวัลความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ต่อสังคมอย่างต่อเนื�อง จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(CSR-DIW Continuous 2013)(CSR-DIW Continuous 2013)

ประกาศนโยบายและแต่งตั �งคณะกรรมการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพฒันาที�ยั� งยืน

เชื�อมโยง “3 สมบรูณ์ สร้างสมดุล” กับ กลยุทธ์องค์กร

รางวัลเกียรตยิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR Outstanding of SET Awards 2014) 
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ร่วมกับวารสารการเงนิธนาคารร่วมกับวารสารการเงนิธนาคาร

รางวัลความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ต่อสังคมอย่างต่อเนื�อง จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(CSR-DIW Continuous 2014)

รางวัลประกาศเกียรตคุิณ ผลงานด้านการพฒันาสังคม
เป็นเลิศ จากกระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมั�นคงของมนุษย์

รางวัลประกาศเกียรตคุิณ ESG 100  เป็น 1 ใน 100 
บริษัทจดทะเบยีน ที�มีความโดดเด่นในการดาํเนินธุรกจิ
ที�มีความรับผิดชอบด้านสิ�งแวดล้อม สังคม 
และธรรมาภบิาล จากสถาบนัไทยพฒัน์

รางวัลรายงานความยั�งยืนดเีด่น (SD Report Awards 2015) 
จากสมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย สาํนักงาน ก.ล.ต. 
และสถาบนัไทยพฒัน์

รางวัลหุ้นยั�งยืน Thailand Sustainability Investment 2015
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รางวัลบริษัทจดทะเบยีนด้านความยั�งยืนยอดเยี�ยม 
(SET Sustainability Awards 2015) 
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ร่วมกับวารสารการเงนิธนาคาร

รางวัลความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรางวัลความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ต่อสังคมอย่างต่อเนื�อง จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(CSR-DIW Continuous 2015)

รางวัลพระราชทาน สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate Excellence Awards 2016 
ด้านความเป็นเลิศในการบริหารจดัการโดยรวม

รางวัลรายงานความยั�งยืน (SD Report Awards 2016 : Recognition) 
จากสมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย สาํนักงาน ก.ล.ต. และสถาบนัไทยพฒัน์

รางวัลหุ้นยั�งยืน Thailand Sustainability Investment 2016
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รางวัลบริษัทจดทะเบยีนด้านความยั�งยืนยอดเยี�ยม 
(SET Sustainability Awards 2016) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ร่วมกับวารสารการเงนิธนาคาร

รางวัลความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ต่อสังคมอย่างต่อเนื�อง จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(CSR-DIW Continuous 2016)

วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม

พนัธมติรทางธุรกจิเพื�อเพิ�มมูลค่า
และสร้างความเชื�อมั�นตลอดห่วงโซ่ธุรกจิ

เป็นโรงงานแห่งการเรียนรู้ของสังคมและชุมชน

ร่วมมือกับเครือข่าย พฒันาธุรกจิชุมชน 

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558 ปี 2559

แผนงาน
ปี 2560

2553 2554 25562555 2557 2558 2559 2560

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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