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อีกหนึ่งรางวัลที่น่าภาคภูมิใจมาก คือ การที่เราได้รับรางวัล Gold 
Level Thailand HR Innovation Award 2017 ซึ่งเป็นรางวัล
สูงสุดจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติร่วมกับสมาคมการจัดการ
งานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) และสถาบันบัณฑิต
พฒันบรหิารศาสตร(์NIDA) โดยบรษิทัฯ ไดเ้ขา้รว่มโครงการจดัการ
ศกึษาแบบทวภิาคใีนสถานประกอบการของสภาอตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย เพือ่สนบัสนนุโครงการกองทนุการศึกษาในการสรา้ง
คนดี มีสัมมาชีพ และยกระดับอาชีวศึกษาของสถาบันการศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ เป็นโครงการในพระราชด�าริของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่เน้นการ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของนกัศกึษาดา้นระเบยีบวนิยัการใชค้วาม
รนุแรง การใชส้ารเสพตดิ และเสรมิสรา้งความรูแ้ละความสามารถ
เพื่อให้ได้คนดีคนเก่งคืนสู่สังคมตามล�าดับ

ส�าหรับก้าวต่อไป บริษัทฯ จะยังคงเพิ่มความพยายามเพื่อบรรลุ
เป้าหมายที่ท้าทายของการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับสากล โดยการ
สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่
ยอดเยี่ยมทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ๆ เน้นการศึกษา
และประยุกต์ใช้เชิงนวัตกรรม และให้ความส�าคัญกับเทคโนโลยี
ผลิตด้านรถยนต์ไฟฟ้า(Electrical Vehicle)  และระบบ 
Automation มากขึ้น รวมถึงสร้างความร่วมมือกับองค์กรอ่ืนๆ 
ในหว่งโซธ่รุกจิ  เพือ่ใหเ้กดิความตระหนกั ความรบัผดิชอบ เพราะ
ทกุคนลว้นมบีทบาทส�าคัญในการดแูลรกัษาโลกใบนีใ้หอ้ยูร่อดและ
เติบโตอย่างยั่งยืน

ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะยึดมั่น
การด�าเนนิธรุกจิภายใตห้ลกัก�ากบัดแูลกจิการดว้ยความรบัผดิชอบ
ต่อสังคม เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มุ่งม่ันการด�าเนินธุรกิจเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน
ภายใต้ปรัชญาการด�าเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” ท่ีมุ่งสร้าง
บุคลากรให้เป็น “ฅนสมบูรณ์” เพ่ือขับเคล่ือนให้เกิด “ธุรกิจสมบูรณ์” 
และ “ชุมชนสมบูรณ์” รวมถึงยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9  
และน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการมาใช้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อการ
บริหารจัดการท่ีดี ท้ังน้ีเพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทด�าเนิน
ไปได้อย่างต่อเน่ืองด้วยการสร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังยึดม่ัน 
ในการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และการขยายเครือข่ายการ 
ต่อต้านการทุจริตไปยังกลุ่มคู่ค้าของบริษัทอย่างต่อเน่ือง

ในป ี2560 ทีผ่า่นมา บรษิทัฯ ไดด้�าเนินกจิการมาครบ 55 ป ีแสดง
ถงึธรุกจิไดเ้ตบิโต เจรญิกา้วหนา้มาโดยตลอด และไดผ้า่นอปุสรรค
ความผันผวนทางเศรษฐกิจมาได้ด้วยความเข้มแข็ง อดทน และ 
มุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ให้ผ่านไปได้ จากการด�าเนินธุรกิจ
ดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลส�าคัญ เช่น รางวัล SET 
Sustainability Awards of Honor รางวัลเกียรติยศบริษัทจด
ทะเบียนด้านความย่ังยืน รางวัลหุ้นย่ังยืน Thailand Sustainability 
Investment (THSI) และนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม Best 
Investor Relation จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

GRI-G4 Index : G4-1

รายงานความยั่งยืนประจําปี 25604
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

หน่วยธุรกิจ : SAT&SFT
เทคโนโลยีการผลติ : ทบุข้ึนรปูเหลก็กลงึ และ
ประกอบ (Hot Forging & Machining)

1. บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) 
: SAT 
 เป็นบริษัทแม่ในกลุ่มสมบูรณ์ ผลิตเพลาข้าง (Rear 
Axle Shaft) ให้แก่ผู้ผลิตยานยนต์ ท้ังในประเทศและ 
ต่างประเทศ  
 ส�านักงานใหญ่ และโรงงาน ต้ังอยู่เลขท่ี 129 
ถนนบางนา-ตราด กม.15 ต�าบลบางโฉลง อ�าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ (SAT1)
 โรงงานระยอง ต้ังอยู่เลขท่ี 300/100 นิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง (SAT2)

2. บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลยี จ�ากัด : SFT
ประกอบธุรกิจผลิตช้ินส่วนยานยนต์ ด้วยกระบวนการทุบ
ข้ึนรูป (ร้อน/เย็น)
 ส�านักงานและโรงงาน ต้ังอยู่เลขท่ี 7/250 นิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวัดระยอง 

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

4. บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ�ากัด : SBM
 ประกอบธุรกิจผลิตช้ินส่วนยานยนต์ ด้านงานหล่อและ 
ข้ึนรูป ในส่วนของ Chassis Part และ Engine Part โดยมี
ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ จานเบรก (Disc Brake) เบรกดุม  
(Drum Brake) และช้ินส่วนเคร่ืองจักรกลการเกษตร
 ส�านักงานและโรงงาน ต้ังอยู่เลขท่ี 112 ต�าบลบางโฉลง 
อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (SBM1 และ SBM2)
 โรงงานระยอง ต้ังอยู่เลขท่ี 7/229 หมู่ท่ี 6 นิคมอุตสาหกรรม 
อมตะซิต้ี จังหวัดระยอง (SBM3)

5. บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล แคสต้ิง โปรดักส์ จ�ากัด : ICP
 ประกอบธุรกิจผลิตช้ินส่วนงานหล่อ (Casting Products) 
ส�าหรับรถยนต์ ได้แก่ จานเบรก (Disc Brake) เบรกดุม (Drum 
Brake) แท่นยึด (Bracket) และช้ินส่วนเคร่ืองจักรกลการเกษตร
 ส�านักงานและโรงงานท่ี 1 ต้ังอยู่เลขท่ี 7/137 นิคมอุตสาหกรรม 
อมตะซิต้ี จังหวัดระยอง  (ICP1)
 โรงงานท่ี 2 ต้ังอยู่เลขท่ี 7/299 นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิต้ี  
จังหวัดระยอง (ICP2)

หน่วยธุรกิจ : BSK
เทคโนโลยกีารผลติ : ขดเหลก็ร้อนและเยน็  
(Hot and Cold Coiling)
ดัดและม้วนเหลก็ร้อน (Hot Bending) 
3. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จ�ากัด : BSK
 ประกอบธุรกิจผลิตช้ินส่วนยานยนต์ โดยมี
ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ แหนบแผ่น (Leaf Spring) เหล็ก
กันโครง (Stabilizer Bar)  และสปริงขด (Coil Spring)
 ส�านักงานและโรงงาน ต้ังอยู่เลขท่ี 112 
ต�าบลบางโฉลง อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
(BSK1 และ BSK2)
 โรงงานระยอง ต้ังอยู่เลขท่ี 7/260 หมู่ท่ี 6  
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวัดระยอง (BSK3)

• SAT เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2538  • จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548
• ทุนจดทะเบียน 425,193,894 บาท ทุนช�าระแล้ว 425,193,894 บาท  • ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีพนักงานจ�านวน 2,745 คน

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

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อยเรียกรวมกันว่า บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ (Somboon Group : SBG) 
ประกอบธุรกิจผลิตช้ินส่วนส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลัก  
เช่น รถยนต์น่ัง รถกระบะ รถบรรทุก และอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
เพ่ือการเกษตร โดยกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบยานยนต์  
(Original Equipment Manufacturer : OEM) ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศซ่ึงมีพันธสัญญาซ้ือขายระยะยาว และผู้ค้าช้ินส่วนอะไหล่ 
(Replacement Equipment Manufacturer : REM)

ในการด�าเนินงานน้ัน แต่ละบริษัทจะมีการด�าเนินงานเสมือน 
เป็นหน่วยธุรกิจ (Business Unit : BU) ขององค์กร โดยคณะ
กรรมการบรษิทั มหีนา้ทีใ่นการก�าหนดนโยบายรวม เพือ่ให้บรษิทั 
ในกลุ่มสมบูรณ์น�าไปปฏิบัติ ซ่ึงผู้บริหารในแต่ละหน่วยงาน 
จะต้องรายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการบริษัท

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์

รายงานความยั่งยืนประจําปี 25606



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

1.1 สายโซ่มูลค่าของธุรกิจ     

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ด�าเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ
และผลติด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมยั โดยมุง่เน้นการสร้างมลูค่าเพิ่มและความยั่งยนืในสายโซ่มลูค่าของธรุกจิ ด้วยความรบัผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม ส่งผลให้บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มีรายได้จากการขายสูงถึง 8,593  ล้านบาท ในปี 2560

ดํ า กรุธนินเ ิ บบแกออรากนใญาชวยี่ชเมาวคีมี่ท

จิ  

 8,299  2559

ออกแบบและ 

• ลาํ ่ทีบัด  1 (1st Tier)
• ลาํ ่ทีบัด  2 (2 nd Tier)
• โรงงานประกอบ  (OEM) (1)

• (REM) (2)

โรงงานประกอบ / 
(OEM  Automotive)

(Automotive Part After-Sale 
Service)

 - 
(Transportation Sector)

เกษตรกร - ภาคเกษตรกรรม  
(Agriculture Sector)

โรงงานประกอบ/  

(OEM Agricultural Machine)

รตษกเรากลกรกัจ  (Agricultural 
Machine After-Sale Service)

เทคโนโลยี 
ยัมสนัที่ทติลผราก

พาภณุคบอสดท  
และสมรรถนะ มาตรฐานสากล (Just In Time)

 (Raw Material Supplier)

(2) 

ำจะรปนืยง่ัยมาวคนางยาร า 9552 ีป

ำจ ียลโนโคทเ ์ซนาวด๊อแ ์ณรูบมส ทัษิรบ า )นชาหม( ดัก

$

ดํ า กรุธนินเ ิ บบแกออรากนใญาชวยี่ชเมาวคีมี่ท

จิ  

 8,299  2559

ออกแบบและ 

• ลาํ ่ทีบัด  1 (1st Tier)
• ลาํ ่ทีบัด  2 (2 nd Tier)
• โรงงานประกอบ  (OEM) (1)

• (REM) (2)

โรงงานประกอบ / 
(OEM  Automotive)

(Automotive Part After-Sale 
Service)

 - 
(Transportation Sector)

เกษตรกร - ภาคเกษตรกรรม  
(Agriculture Sector)

โรงงานประกอบ/  

(OEM Agricultural Machine)

รตษกเรากลกรกัจ  (Agricultural 
Machine After-Sale Service)

เทคโนโลยี 
ยัมสนัที่ทติลผราก

พาภณุคบอสดท  
และสมรรถนะ มาตรฐานสากล (Just In Time)

 (Raw Material Supplier)

(2) 

ำจะรปนืยง่ัยมาวคนางยาร า 9552 ีป

ำจ ียลโนโคทเ ์ซนาวด๊อแ ์ณรูบมส ทัษิรบ า )นชาหม( ดัก

$

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ดําเนินธุรกิจผลิตช้ินส่วนยานยนต์และช้ินส่วนเคร่ืองจักรกลการเกษตร ท่ีมีความเช่ียวชาญในการออกแบบ 
และผลิตด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมและความย่ังยืนในสายโซ่มูลค่าของธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม ส่งผลให้บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มีรายได้จากการขายสูงถึง 8,299 ล้านบาท ในปี 2559

คู่ค้า

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์

ลูกค้า

ผู้บริโภคและสังคม

ออกแบบและ 
วิจัยโดยผู้เช่ียวชาญ

• ผู้ผลิตช้ินส่วน ลําดับท่ี 1 (1st Tier)  
• ผู้ผลิตช้ินส่วน ลําดับท่ี 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)

 ��รก�จ�องบริษัท�นกล��มสมบูรณ์ 
 ��รก�จนอกกล��มบริษัท�

(�) ��� � �������� ��������� ������������ 
(2) ��� � ����������� ��������� ������������ 

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

5

ดํ า กรุธนินเ ิ บบแกออรากนใญาชวยี่ชเมาวคีมี่ท

จิ  

 8,299  2559

ออกแบบและ 

• ลาํ ่ทีบัด  1 (1st Tier)
• ลาํ ่ทีบัด  2 (2 nd Tier)
• โรงงานประกอบ  (OEM) (1)

• (REM) (2)

โรงงานประกอบ / 
(OEM  Automotive)

(Automotive Part After-Sale 
Service)

 - 
(Transportation Sector)

เกษตรกร - ภาคเกษตรกรรม  
(Agriculture Sector)

โรงงานประกอบ/  

(OEM Agricultural Machine)

รตษกเรากลกรกัจ  (Agricultural 
Machine After-Sale Service)

เทคโนโลยี 
ยัมสนัที่ทติลผราก

พาภณุคบอสดท  
และสมรรถนะ มาตรฐานสากล (Just In Time)

 (Raw Material Supplier)

(2) 

ำจะรปนืยง่ัยมาวคนางยาร า 9552 ีป

ำจ ียลโนโคทเ ์ซนาวด๊อแ ์ณรูบมส ทัษิรบ า )นชาหม( ดัก

$

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 7



1.2 โครงสร้างการถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561

ตระกูลกิตะพาณิชย์
14.39%

บจ. สมบูรณ์ โฮลดิ้ง
29.92%

10
0%

บมจ. สมบรูณ์ แอด็วานซ์ เทคโนโลย ี(SAT) 

ผู้ถือหุ้นรายย่อย
55.69%

บจ. สมบรูณ์หล่อเหลก็เหนยีว
อตุสาหกรรม (SBM)

99.99%

บจ. บางกอกสปรงิ
อนิดสัเตรยีล (BSK)

99.99%

บจ. อนิเตอร์เนชั่นแนล
แคสติ้งโปรดักส์ (ICP)

99.99%

บจ. สมบรูณ์ ฟอร์จจิ้ง
เทคโนโลย ี(SFT)

99.99%

หมายเหต ุ:
(1) ไม่มบีคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งถอืหุน้ในบรษิทัทีเ่กีย่วข้องนีเ้กนิร้อยละ 10

บจ. ซชีโิยช ิสมบรูณ์
โคเตท แซนด์ (1)

21.25%

บจ. ยามาดะ สมบรูณ์ (1)

20.0%

บจ. สมบรูณ์ โซมคิ 
แมนแูฟคเจอริ่ง (1)

1.80%

บจ. นชินิโบะ สมบรูณ์
ออโตโมทฟี (1)

2.90%

บริษัท มูเบีย สมบูรณ์
ออโตโมทีฟ จ�ากัด 
MSA 50.00%

GRI-G4 Index : G4-3, G4-6, G4-7, G4-13, G4-34

รายงานความยั่งยืนประจําปี 25608



1.3 ผลิตภัณฑ์หลักและสัดส่วนรายได้

เพลาข้างรถกระบะและรถบรรทุก
Rear Axel Shaft for Pick Up and Truck
by SAT

สปริงขด
Coil Spring for Passenger Car and Pick Up
by BSK

แหนบรถกระบะและรถบรรทุก
Leaf Spring for Pick Up and Truck
by BSK

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

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

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

หมายเหตุ : สัดส่วนรายได้ ตามงบการเงินปี 2560 และมีรายได้อื่นนอกจากผลิตภัณฑ์หลัก 2%

24%
5%

5%

4%

16%

22%

อื่นๆ (Other)
Engine Parts, Manifold Exhaust, 
Valve, Rotary Blade and etc. 24%

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

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

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 9



1.4 ส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์หลัก

เพลาข้าง (Rear Axel Shaft)

30%

Other

70%

SAT

สปรงิขด (Coil Spring)

75%

Other

25%

BSK

จานเบรก (Disc Brake)

65%

Other

35%

SBM

เบรกดุม (Drum Brake)

89%

Other

11%

SBM

เหลก็กนัโคลง (Stabilizer Bar)

79%

Other

21%

BSK

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

รายงานความยั่งยืนประจําปี 256010
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GRI-G4 Index : G4-3, G4-13, G4-34

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 11



1.6 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม และค่านิยม

หลักการทรงงานและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา เริม่ตัง้แตช่ว่งกอ่ตัง้จนถงึปจัจบุนั บรษิทั 
สมบรูณ ์แอด๊วานซ ์เทคโนโลย ีจ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัในกลุม่
สมบูรณ์ ยังคงมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างมั่นคง มุ่งสู่ความเป็นผู้น�า 
ในการผลติชิน้สว่นยานยนตอ์ยา่งมวีสิยัทศัน ์โดยมุง่เนน้การเตบิโต
ผ่านหุ้นส่วนกลยุทธ์ทางธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มจากการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ สร้างผลก�าไร
ภายใต้การตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า และมีความ 
รบัผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ซึง่ทัง้หมดนีเ้กดิจากปจัจยัส�าคัญ

ในการขับเคลื่อนให้เกิดคุณค่าที่ยั่งยืนต่อธุรกิจ นั่นก็คือ พนักงาน
ที่มีความดีและความเก่งของสมบูรณ์ ซึ่งบริษัทได้ให้ความส�าคัญ
ในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ทั้งในเรื่องการให้โอกาส 
ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและ
จดัระบบการท�างานใหพ้นกังานมคีวามปลอดภยัในชวีติ ทรพัยส์นิ 
มีสุขอนามัยที่ดี มีความสุขกับการท�างาน และยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง “พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน และมีเหตุผล”

เป็นบรษิทัทีเ่ตบิโตของอตุสาหกรรมยานยนต์
ในเอเชยี ทีม่คีวามเชีย่วชาญในการออกแบบและผลติ 
ด้วยความรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีและสงัคม

พันธกิจ

1. เพิ่มศกัยภาพการจดัการภายในองค์กร เพื่อสร้างการยอมรบั  
 และสร้างมลูค่าเพิ่มให้กบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
2. ตอบสนองความคาดหวงัของลกูค้าด้วยผลติภณัฑ์และบรกิารทีม่ ี
 คณุภาพสงู
3. เป็นหุน้ส่วนกบัลกูค้า เพื่อการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์
4. เพิ่มศกัยภาพกระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อมอย่าง 
 ต่อเนือ่งและเป็นผูน้าด้านต้นทนุการผลติ ด้วยเทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพ
5. เสรมิสร้างความสามารถ ความสอดคล้องของหลากหลาย 
 วฒันธรรม และคณุภาพชวีติของบคุลากร
6. รกัษาและยกระดบัธรรมาภบิาล การบรหิารความเสีย่ง  
 มคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวน ได้ส่วนเสยีและ สงัคม บนพื้นฐาน 
 ของการมคีวามรูคู้ค่ณุธรรม

ฅนสมบูรณ์ ธุรกิจสมบูรณ์ ชุมชนสมบูรณ์

วิสัยทัศน์

สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ใส่ใจลูกค้า มีวินัยถ้วนหน้า พัฒนาทีม ทำางานรับผิดชอบ รอบคอบเรื่องคุณภาพ

หลักการทรงงาน และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัฒนธรรมองค์กร

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

รายงานความยั่งยืนประจําปี 256012



1.7 พัฒนาการที่ส�าคัญ

พัฒนาการท่ี่สําคัญ (Company Milestone)

2505 • ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจํากัด โรงงานแหนบสมบูรณ์สปริง (SBS)
• ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจํากัด โรงงานสมบูรณ์เพลาและเกียร์ (SBA)
• ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจํากัด โรงงานสมบูรณ์ผ้าเบรกและผ้าคลัชรถยนต์และมอเตอร์ไซค์

2518 • ก่อตั้ง บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด (SBM)

2520 • ก่อตั้ง บริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล จํากัด (BSK)

2530 • ย้ายฐานการผลิตงานหล่อของบริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด (SBM) มาที่ถนนบางนา-ตราด กม.15

2538 • ก่อตั้ง บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (SAT)

2541 • ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9002 / QS 9000

2543 • ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001

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

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

2550 • เข้าซื้อกิจการของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้งโปรดักส์ จํากัด (ICP1) ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง เพื่อขยายกําลังการผลิตงานหล่อ

2551 • ขยายกําลังการผลิต BSK ไปที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง (BSK3)

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

2554 • จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จํากัด (SFT) เพื่อขยายกําลังการผลิตงานทุบขึ้นรูป 
• อนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ (Somboon Learning Academy : SLA) 
  ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง

2555 • จัดตั้งสํานักงานที่เมืองนาโกย่า ภายใต้ชื่อ บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นเนล เจแปน จํากัด (SIJ)

2556 • อนมุตัใิห้ SFT เพิม่ทนุจดทะเบยีน 150 ล้านบาท จากเดมิ 100 ล้านบาท และให้ SAT ซือ้หุน้เพิม่ทุนของ SFT จาํนวน 1.5 ล้านหุน้ ในราคาหุ้นละ 100 บาท
• อนมุตักิารแก้ไขเพิม่เตมิวตัถปุระสงค์ของบริษทั เพือ่รองรบัโครงการจดัตัง้ “ศนูย์การเรยีนรู”้ (SLA)
• จดัทาํแผนแม่บทด้านความยัง่ยนืภายใต้ปรชัญาในการดาํเนนิธรุกิจ 3 สมบูรณ์ สร้างสมดลุ
• จดัทาํรายงานความยัง่ยนื ฉบบัที ่1 ตามแนวทางการรายงาน GRI version 4.0

2557 • นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
• ขยายแนวร่วมการต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปยังคู่ค้า และมอบหนังสือรับรอง Recognition of Anti-Corruption Practice ให้แก่คู่ค้า
• จัดทํารายงานความยั่งยืน ฉบับที่ 2 ตามแนวทางการรายงาน GRI version 4.0

2558 • ขยายแนวร่วมการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ไปยงัคูค้่าและมอบหนงัสือรบัรอง Recognition of Anti-Corruption Practice ให้แก่คูค้่าต่อเนือ่งเป็นปีที ่2
• จัดทํารายงานความยั่งยืน ฉบับที่ 3 ตามแนวทางการรายงาน GRI version 4.0
• ได้แสดงคํามั่นในการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก ภายใต้หลักการแห่งสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ

2559 • อนุมัติให้ SFT เพิ่มทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท จากทุนเดิม 250 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 350 ล้านบาท
• อนุมัติให้บริษัท SIJ บริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่นจดทะเบียนเลิกบริษัท
• SAT เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (เป็นครั้งที่ 2) จากคณะกรรมการแนวร่วม
  ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council: CAC)
• SAT ได้ผลักดันให้บริษัทคู่ค้าของกลุ่มสมบูรณ์กรุ๊ปเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต้านโกงกับคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
  ต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council: CAC) จํานวน 88 บริษัท

2560 • อนุมัติให้ BSK เข้าทําสัญญาร่วมทุน และจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่าง SAT กับ MUBEA ENGINEERING AG

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

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 13



รางวัลที่ได้รับจากหน่วยงาน
หรือสถาบันต่างๆ ประจ�าปี 2560

1.8 รางวลัและผลงานทีไ่ด้รบัการยกย่อง

• SAT ได้รับรางวัล SET Awards 2017 จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสาร 
การเงินธนาคาร ดังนี้
- รางวลัเกยีรตยิศบรษิทัจดทะเบยีนด้านความยั่งยนื 

Sustainability Awards of Honor

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

- รางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability 
 Investment (THSI)
- รางวลันกัลงทนุสมัพนัธ์ยอดเยีย่ม Best Investor  

Relation Award

• SAT ได้รับรางวัล Gold Level Thailand HR
InnovationAward 2017 ซึง่เป็นรางวลัสงูสดุจาก
สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมการ
จดัการงานบคุคลแห่งประเทศไทย(PMAT) และสถาบัน
บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ (NIDA)

รายงานความยั่งยืนประจําปี 256014



• รางวัลดีเด่นด้านคุณภาพและการส่งมอบ : Kubota (SAT)
• รางวัลดีเด่นด้านคุณภาพและการจัดส่ง : IZUZU (SAT)
• SKC Delivery Skill Contest 2017 : Kubota (SAT)
• RUNNER UP SKC Delivery 
 Kaizen Award 2017 : Kubota (SAT)
• Gold Award QCD 2017 : Kubota (SBM)
• TCC HRD Activity 2017 : Toyota (SBM)
• The Winner TPS Awards 2017 : Toyota (BSK)

• SAT ได้รับรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
 สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate Excellence 
 Awards 2016 ด้านความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม 
 จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
 (TMA)

2559

2560

•  SAT ได้รับรางวัล SET Sustainability Awards 2559 และ 
 รางวัล Thailand Sustainability Investment 2559 จาก 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•  SAT ได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best IR)  
 ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม

•  SAT ไดร้บัรางวลัการจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 100 คะแนน 
 เต็ม 4 ปีต่อเนื่องกัน (2556 - 2559) (Investors’ Choice  
 Awards 2559) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•  SAT, BSK และ SBM ไดร้บัรางวลัเกยีรตยิศความรบัผดิชอบ 
 ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง  
 (CSR-DIW Continuous Awards 2016) จากกรมโรงงาน 
 อุตสาหกรรม 

•  รางวัลจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 - SAT, BSK และ SBM ได้รับรางวัลเกียรติยศสถาน 
  ประกอบกิจการดีเด่น “ด้านแรงงานสัมพันธ์และ 
  สวัสดิการแรงงาน” 11 ปีติดต่อกัน 
 - SBM 3 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการ
  ดีเด่น “ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” 
  6 ปีติดต่อกัน
 - ICP ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้านแรงงาน 
  สัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” ปีที่ 1

• SAT ได้รับรางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น  
 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

• “Certificate of ESG100 Company” ประจ�าปี 2560  
 จาก ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ 

• SAT, BSK และ SBM ได้รับรางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเน่ือง (CSR-DIW 
Continuous  Awards 2017) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

• SBM1,BSK ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น 
ระดับประเทศ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานปีท่ี 2

• SAT ได้รับประกาศนียบัตรโครงการคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร  
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน)

• รางวัลจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 - SAT, BSK และ SBM ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบ

กิจการดีเด่น “ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ
แรงงาน” 12  ปีติดต่อกัน

 - SBM 3 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการ 
ดีเด่น “ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” 7 ปี
ติดต่อกัน

 - ICP ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น 
  “ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” ปีท่ี 2

GRI-G4 Index : G4-13, G4-14, G4-15, G4-16
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•  ได้รับรางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ 
 อุตสาหกรรมต่อสั งคมอย่ า ง ต่อ เนื่ อ ง  (CSR-D IW  
 Continuous) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

•  ได้รับรางวัล SET Awards 2014 จากตลาดหลักทรัพย์ 
 แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ดังนี้
 - รางวัลเกียรติยศแห่งความส�าเร็จ (SET Award of  
  Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเลิศ ต่อเนื่อง  
  6 ปีซ้อน (2552 - 2557) 
 -  รางวัลเกียรติยศแห่งความส�าเร็จ (SET Award of  
  Honor) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเลิศ ต่อเน่ื่อง  
  4 ปีซ้อน (2554 - 2557) 
 -  รางวัล CSR Recognition 2557 ท่ีม่คีวามมุง่มัน่ในการ 
  ด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 -  รางวัลบริษัทจดทะเบียน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น  
  (Outstanding Investor Relations Awards)

2558

2557

•  ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้านแรงงาน 
 สัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” ต่อเน่ื่อง 9 ปีซ้อน  
 (2549 - 2557) และรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น  
 “ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน” ต่อเน่ือง 2 ปีซ้อน 
 (2556 - 2557) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

• ไดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุผลงานดา้นการพฒันาสงัคม 
 เปน็เลศิ จากกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ 
 มนุษย์

• ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการจัดการศึกษาระบบ 
 ทวิภาคี ตามโครงการ “การพัฒนาช่างเทคนิค” จาก 
 ส�านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

•  รางวัลที่ได้รับจากลูกค้า
 - Award of Regional Contribution 2014 จาก  
  โตโยต้ามอเตอร์ คอร์ปอร์เรชั่น (TMC) ท่ี่ประเทศญ่ี่ปุ่น  
  (BSK) 
 - Award of Quality 2014 “Excellence in Zero  
  Defect” (SAT)

• ได้รับมอบ ESG 100 Certificate ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็น  
 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีความ 
 โดดเด่นในการด�าเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม  
 สังคม และธรรมาภิบาล จากสถาบันไทยพัฒน์

•  ได้รับรางวัล SET Awards 2015 จากตลาดหลักทรัพย์ 
 แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ดังนี้ 
 -  รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม  
  (SET Sustainability Awards 2015)
 - รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเย่ียม  
  (Best Investor Relations Awards)

• ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้าน 
 แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 10 ปีติดต่อกัน  
 (2549 - 2558) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

•  ได้รับรางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ 
 อุ ตสาหกรรมต่อสั งคมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  (CSR-D IW  
 Continuous) 7 ปตีดิตอ่กนั (2552 - 2558) จากกรมโรงงาน 
 อุตสาหกรรม

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

• ได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 ยาเสพติดในสถานประกอบการ จากส�านักงานสวัสดิการ 
 และคุ้มครองแรงงาน

• 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 : รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี่ 2 จากการแข่งขัน
 - SBM3 : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการ 
  เข้าร่วมกิจกรรม THCC QCC Activity Contest 2016
 - BSK3 : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 TPS Awards 
   2016 
 -  SBM3 : รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จาก MCC-QCC

GRI-G4 Index : G4-13, G4-14, G4-16
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 2.1  กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน  
 2.2  นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 2.3  แผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 2.4  การดำาเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การพัฒนาที่ยั่งยืน

2



การพัฒนาที่ยั่งยืน

 

บริษัท ได้วางเป้าหมายในการเติบโตผ่านหุ้นส่วนกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ โดยการขยายตลาดของผลิตภัณฑ์หลัก และผลิตภัณฑ์ใหม่
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึงการพัฒนาตลาดและธุรกิจใหม่ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส�าหรับเป็นแหล่งรายได้และ
กระจายความเสี่ยงจากธุรกิจหลัก พร้อมประเมินความพึงพอใจ 
ของลูกค้าบนมาตรฐาน QCD (Quality/Cost/Delivery)  
ในขณะเดียวกันได้มีการน�ากิจกรรม Customer Relations 
Management มาใช้ในการยกระดับและสานความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

พัฒนาความสามารถในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าเพิ่ม ได้รับการยอมรับ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
ด้วยความสามารถในด้านการออกแบบและเทคโนโลยีของตนเอง 
นอกจากนี้ เพื่อให้มีการตอบสนองต่อความต้องการในด้านการผลิต
ยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทได้น�าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการผลิตสินค้าที่มีน�้าหนักลดลง แต่มีความแข็งแรงทนทาน
มากขึ้น ลดต้นทุนการใช้พลังงานในอนาคต

2.1 กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

เพิ่มความสามารถท�าก�าไร ความได้เปรียบการแข่งขัน และการตอบ
สนองความคาดหวังของลูกค้าในผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ 
พร้อมปรบัปรงุและพฒันาศกัยภาพการจดัการในองค์กร การพฒันา
กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ควบคุมต้นทุนทางการเงิน ระยะ
เวลา การใช้ทรัพยากร พลังงานและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

การเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยพนักงานที่มีความสามารถและมีการ

จัดการที่สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ด้วยวิธีการบริหารจัดการบุคลากรและกระบวนการท�างาน

ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และ 

หล่อหลอมให้พนักงานเกิดพฤติกรรมเป็นไปตามเป้าหมายของ 

การมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ส่งเสริมการมีทรัพยากรบุคคลที่มี 

ความรู้ความสามารถ เป็นคนเก่งและคนดี

1. การเติบโตผ่านหุ้นส่วน
    กลยุทธ์ทางธุรกิจ

2. การสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
    การออกแบบและพัฒนา
    ผลิตภัณฑ์

3. การด�าเนินงานที่เป็นเลิศ

4. เป็นองค์กรประสานพลัง
    ที่ยั่งยืน

GRI-G4 Index : G4-14
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ด้วยความมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริษัท ที่จะก�ากับดูแลกิจการ
ด้วยหลกัธรรมาภบิาลและความโปร่งใส ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจ สู่การเป็นบริษัทท่ีเติบโตของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ในเอเชีย มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิต 
ด้วยความรับผิดชอบต่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม บริษัท  
จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพนักงานให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจควบคู ่
ไปกับการอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยค�านึง 

2.2 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข มุ่งเน้นการ

สร้างโอกาสด้านการศึกษาแก่กลุ่มเยาวชน โดยเฉพาะในระดับ

อาชีวศึกษาให้มีความรู้และประสบการณ์ที่ดี อีกทั้งสนับสนุนให้เกิด

อาชีพแก่ชุมชนเพื่อให้พึ่งพาตนเองและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดย

มุ่งเน้นกระบวนการท�างานร่วมกันแบบเครือข่ายและสอดคล้องกับ

ทิศทางการพัฒนาของภาครัฐและวิถีชุมชน 

ทั้งนี้  นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่

ยั่งยืน ได้รับการถ่ายทอดอย่างท่ัวถึงในแต่ละบริษัทในกลุ่ม

สมบูรณ์ โดยพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ในการด�าเนินงานตามที่ปรากฏในแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืน  

1. ด้านการพัฒนาบุคลากร
มุ่งสร้างพนักงานให้เป็นคนดีและเก่ง ด้วยการพัฒนาศักยภาพ

พนกังานสูค่วามเป็นมอือาชพีเพือ่รองรบัการเตบิโตของอตุสาหกรรม 

ควบคู ่ไปกับการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนบุคคล  

(Individual Social Responsibility: ISR) ภายใต้แนวคิด สร้าง

คุณค่าต่อตนเอง องค์กร และสังคม โดยเน้นการขยายผลจาก 

ตวัพนกังานสู่สงัคมภายนอก และสร้างวัฒนธรรมทีเ่ข้มแขง็ เพือ่เพิม่

ทักษะในการบริหารจัดการให้เกิดคุณค่า

ถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
เป็นส�าคัญ ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่ระบุว่า “บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์เน้นการพัฒนา
องค์กร โดยมี “คน” เป็นทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล และ
สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน” โดยม ี
แนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

2. ด้านการพัฒนาธุรกิจ
สร้างมลูค่าทางธุรกจิบนพืน้ฐานหลกัธรรมาภิบาล และเพ่ิมมลูค่าทาง

ธุรกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โดยค�านึงถึงคุณภาพ ความคุ้มค่า และผลกระทบจากกระบวนการ

ธรุกจิ และส่งเสรมิกระบวนการจดัการห่วงโซ่ธรุกจิ (Supply Chain 

Value) รวมไปถงึการพฒันาผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมและ

ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค อีกท้ังส่งเสริมการจัดการธุรกิจโดยยึดหลัก

ความพอเพียง

5 ปี (2556 - 2560) ภายใต้ปรัชญาการด�าเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์ 

สร้างสมดลุ” โดยพนักงานของบริษทัในกลุม่สมบูรณ์ต้องยดึถอืน�า

ไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเน่ือง ภายใต้การก�ากับดูแลของ

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ

GRI-G4 Index : G4-1, G4-14
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บริษัทได้จัดท�าแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะ 5 ปี (2556 - 2560) โดยก�าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดตามกรอบยุทธศาสตร์  
3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล มีการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่  
เพื่อลดผลกระทบและสร้างคุณค่าแก่ธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.3 แผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืน

 ฅนสมบูรณ์

สร้างคุณค่า 
ต่อตนเอง องค์กร 

และสังคม

ธุรกิจสมบูรณ์

สร้างมูลค่า 
ตอบสนอง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ชุมชนสมบูรณ์

สร้างโอกาส 
เพื่อสังคมที่เข้มแข็ง

แผน/ปี 2556 - 57 2558 2559 2560

ฅนสมบูรณ์

 ก�าหนดเป้าหมาย พัฒนาทีม สร้างนวัตกรรม

• ทบทวนวัฒนธรรมองค์กร และ
 ก�าหนดตัวชี้วัด และสื่อสารให้เกิด 
 ความเข้าใจและน�าไปปฏิบัติ
• จัดท�าแผนพัฒนาบุคลากร   
 ครอบคลุมทุกด้านตามปรัชญา 
 3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล

•  การพัฒนาศักยภาพ   
 พนักงาน ตามกรอบ   
 วัฒนธรรมองค์กร
• ริเริ่มโครงการแบบ 
 Project Based and 
 Cross Function

•  ส่งเสริมการแบ่งปัน 
 องค์ความรู้ข้ามสายงาน 
 (Knowledge Sharing 
 Cross Function)

• สร้างวัฒนธรรม   
แห่งการเรียนรู้ 
 เชิงนวัตกรรม

รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 
2557 หมวดฅนสมบูรณ์ 
(หน้า 26 และ 23)

รายงานความยัง่ยนื ประจ�าปี 
2558 หมวดฅนสมบรูณ์ 
(หน้า 24-25)

รายงานความยัง่ยนื ประจ�าปี 
2559 หมวดฅนสมบรูณ์ 
(หน้า 27-29)

รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 
2560 หมวดฅนสมบูรณ์ 
(หน้า 27-42)

ธุรกิจสมบูรณ์

พัฒนากระบวนการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างเครือข่าย

•  จัดท�าและเปิดเผยข้อมูลรายงาน  
 ความยั่งยืนตามกรอบ GRI
• ขยายผลโครงการ TPS ไปสู่คู่ค้า

• ปรับปรุงโครงการ QCC  
 ภายใต้ปรัชญาฯ 3 
 สมบูรณ์สร้างสมดุล

• พัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียว 
• สร้างวัฒนธรรมสีเขียว
 ในองค์กร

• สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
 เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้าง
 ความเชื่อมั่นตลอดห่วงโซ่
 ธุรกิจ

รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 
2557 หมวดธุรกิจสมบูรณ์ 
(หน้า 35, 41, 72)

รายงานความยัง่ยนื ประจ�าปี 
2558 หมวดธุรกิจสมบูรณ์ 
(หน้า 56)

รายงานความยัง่ยนื ประจ�าปี 
2559 หมวดธุรกิจสมบูรณ์ 
(หน้า 53 - 55)

รายงานความยัง่ยนื ประจ�าปี 
2560 หมวดธรุกจิสมบรูณ์ 
(หน้า 43-72)

ชุมชนสมบูรณ์

ร่วมพัฒนา สร้างเครือข่าย สร้างมูลค่า

• ริเริ่มโครงการทวิภาคีเพื่อ 
 พัฒนาช่างเทคนิค
• ริเริ่มโครงการชุมชนดีมีอาชีพ

• ริเริ่มโครงการสมบูรณ์ 
 พบชุมชน (Community 
 Engagement)
• ริเริ่มโครงการพัฒนาคู่ค้า  
 ท้องถิ่น

• สร้างเครือข่ายแบบเป็น  
 ทางการร่วมกับภาครัฐ  
 สถาบันการศึกษา และ
 องค์กรอิสระ

• เป็นโรงงานแห่งการเรียนรู้
 ของสังคมและชุมชน
• ร่วมมือกับเครือข่าย
 พัฒนาธุรกิจชุมชน

รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 
2557 หมวดชุมชนสมบูรณ์ (หน้า 
56, 58)

รายงานความยั่งยืน 
ประจ�าปี 2558 หมวดชุมชน
สมบูรณ์ (หน้า 61)

รายงานความยั่งยืน 
ประจ�าปี 2559 หมวดชุมชน
สมบูรณ์ (หน้า 59-66)

รายงานความยั่งยืน ประจ�า
ปี 2560 หมวดชุมชนสมบูรณ์
(หน้า 73-82)

S GB

GRI-G4 Index : G4-14
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บรษิทัได้ก�าหนดกลยทุธ์ นโยบาย พนัธกจิ และแนวทางการบรหิารจดัการผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี โดยใช้ข้อมลูจากการมส่ีวนร่วมกบัผูม้ส่ีวนได้
ส่วนเสีย และการบริหาร จากนั้นก�าหนดให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ จัดท�าการประเมินทัศนคติ
ของแต่ละกลุ่ม ก�าหนดแนวทางการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมต่อความต้องการ ความคาดหวังและข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจน
ก�าหนดตวัชีว้ดัส�าหรบัการตดิตามผลการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง ทัง้นี ้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องมหีน้าทีร่ายงานโดยตรงต่อฝ่ายบรหิาร คณะ
กรรมการก�ากับดูแล และคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

2.4 การด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง การมีส่วนร่วมและวิธีการสื่อสาร
1. ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ 
สถาบันการเงิน

• ผลตอบแทนจากผลการด�าเนินงานที่ดีและยั่งยืน
•  การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง 
• การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา
• การได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมและเป็นธรรม
• ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อการตัดสินใจ และโปร่งใส

การรายงาน : รายงานประจ�าปี รายงานความยั่งยืน คู่มือ จริยธรรม
ในการด�าเนินธุรกิจ
การประชุม : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น Opportunity day Analyst meeting
กิจกรรม : Company visit Roadshow
ช่องทางสื่อสาร : เว็บไซต์ IR Press Release

2. พนักงาน • ผลตอบแทนและสวัสดิการ
• ความมั่นคงในหน้าที่การงาน
• การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญาจ้าง 
• การพัฒนาศักยภาพ และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
• การจูงใจผ่านผลตอบแทนและ/หรือการได้รับการ  
ยอมรับจากผลส�าเร็จของงาน
• สภาพแวดล้อมที่ดี และความปลอดภัยในที่ท�างาน 
• การได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมและเป็นธรรม

การรายงาน : รายงานประจ�าปี รายงานความยัง่ยนื คูม่อืจรยิธรรม ในการด�าเนนิธรุกจิ
การประชุม : การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ กิจกรรมจับเข่าคุยกัน
การฝึกอบรม : หลักสูตรฝึกอบรมตามสายอาชีพ
กิจกรรม : กิจกรรมมุ่งสู่สิ่งท่ี่ดีกว่า ชมรมกีฬา กิจกรรมวันเกิด
พนักงาน ชมรมสมบูรณ์กรุ๊ปอาสา ชมรมต�ารวจโรงงาน
ช่องทางสื่อสาร : ประกาศ อีเมล อินทราเน็ต SBG Portal Web
ประชุมหน้าแถวเสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ SBG Weekly News We 
Care การส�ารวจความพึงพอใจและทัศนคติของพนักงานที่มีต่อองค์กร

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

การรายงาน : รายงานประจ�าปี คู่มือจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ 
การประชมุ : การประชมุรบัทราบนโยบายลกูค้าประจ�าปีการประชมุประจ�าเดือน
การฝึกอบรม : หลักสูตรการพัฒนาระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัย
กิจกรรม : ชมรม ฝึกอบรม และสัมมนาร่วมกับลูกค้า
ช่องทางการสื่อสาร : การพบปะลูกค้าประจ�าเดือน ประชุมชมรม
เว็บไซต์ การส�ารวจความพึงพอใจประจ�าปี

4. คู่ค้า • การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมและโปร่งใส
• การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา 
• การช�าระเงินที่ครบถ้วนและตรงเวลา
• ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจในระยะยาว
• การเจริญเติบโตและความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
 ไปพร้อมๆ กับบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์

การรายงาน : รายงานสรุปผลการประเมินคู่ค้าประจ�าปี คู่มือจริยธรรม
ในการด�าเนินธุรกิจ
การประชุม : ประชุมนโยบายคู่ค้าประจ�าปี
การฝึกอบรม : หลักสูตรจริยธรรมธุรกิจในการด�าเนินธุรกิจ และ
การต่อต้านการธุจริต
กิจกรรม : ขยายเครือข่ายต่อต้านการทุจริต และถ่ายทอดความรู้ระบบ TPS
ช่องทางสื่อสาร : ประกาศ อีเมล เว็บไซต์ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

5. ชุมชนและสังคม •  กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 และสุขภาพ
• การได้รับการช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริม 
 ด้านต่างๆ 
• การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
• การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง 
• การจ้างงานผู้พิการ

การรายงาน : รายงานสรุปผลการประชุมตามวาระ
การประชุม : สานเสวนารับรู้ความต้องการชุมชน เพื่อจัดท�า
แผนงานชุมชนกับหน่วยงานท้องถิ่นและเครือข่ายต่างๆ
การฝึกอบรม : หลักสูตรอบรมอาชีพเสริม
กิจกรรม : กิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และศาสนาในท้องถิ่น 
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน 
ช่องทางสื่อสาร : เยี่ยมชุมชนตามเทศกาล เว็บไซต์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรม

6. หน่วยงาน   
ราชการและ องค์กรที่
เกี่ยวข้อง

• การช�าระภาษีและค่าธรรมเนียมครบถ้วนตามก�าหนด • 
การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
 และข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง
• การให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนด้านต่างๆ

• การรายงาน : รายงานตามกฎหมายและเงื่อนไขในใบอนุญาต
• การประชุม : ประชุมรับทราบกฎระเบียบต่างๆ
• การฝึกอบรม : หลักสูตรฝึกอบรมความรู้ตามสายอาชีพ
• กิจกรรม : ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายโครงการต่างๆ เข้าร่วมอบรมและสัมมนา
• ช่องทางสื่อสาร : เว็บไซต์ เจ้าหน้าที่รัฐกิจสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ BOI

7. สื่อมวลชน • การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้ 
• การมีส่วนร่วมในการเปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจ

• การประชุม : Opportunity day
• ช่องทางส่ือสาร : เวบ็ไซต์ Roadshow การให้สมัภาษณ์เจ้าหน้าทีน่กัลงทนุสมัพนัธ์

8. คู่แข่ง • การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
• การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

•  การรายงาน : คู่มือจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ 
•  ช่องทางสื่อสาร : เว็บไซต์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

GRI-G4 Index : G4-12, G4-24, G4-25, G4-26, G4-27
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กลยุทธ์การบริหาร หมวดการรายงานความยั่งยืน
• การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ
• ยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจในการบริหาร
• การบริหารสภาพคล่อง และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน
• การยกระดับระบบฐานข้อมูล และการรายงานผล

บทที่ 5 ธุรกิจสมบูรณ์
5.1 การก�ากับดูแลกิจการ  
5.2 การด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
5.3 การต่อต้านการทุจริต
5.4 การด�าเนินการด้านภาษี
5.5 การบริหารความเสี่ยง

• การเทียบเคียงผลตอบแทนและสวัสดิการกับบริษัทชั้นน�า
•  มุ่งเน้นการสรรหาบุคลากรจากภายในเป็นหลัก
•  พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้วยศูนย์การเรียนรู้ของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์
• พัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายและครอบคลุมความต้องการ
 ในแต่ละสายอาชีพ
•  การรับฟังความคิดเห็นผ่านตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการ
•  โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท�างานตามหลัก QWL
•  ช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและมาตรการ  
 คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บทที่ 4 ฅนสมบูรณ์ 
4.1 บ่มเพาะคนดี
4.2 บ่มเพาะคนเก่ง 
บทที่ 5 ธุรกิจสมบูรณ์
5.2 การด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
5.6 การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
5.7 ความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

•  การยกระดับความสามารถด้านการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
•  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า
•  การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง
• การปฏิบัติตามนโยบายลูกค้าครอบคลุมด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม
 และความปลอดภัย

บทที่ 5 ธุรกิจสมบูรณ์
5.7 ความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
5.8 การสร้างความผูกพันและการพัฒนาร่วมกับลูกค้า
5.9 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
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 ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตร
 ต่อสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน
•  การส่งเสริมใหพนักงานเป็นคนดี และสร้างคุณค่าแก่สังคม
•  สร้างโอกาสทางการศึกษาและการสร้างอาชีพ ให้ชุมชนสามารถ
 พึ่งตนเองได้ในระยะยาว
•  มุ่งเน้นการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น
•  วางแผนเรื่องการจ้างงานผู้พิการ ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น
 และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

บทท่ี่ 4 ฅนสมบูรณ์ 
4.1, 4.2 บ่มเพาะคนดี และบ่มเพาะคนเก่ง
บทที่ 5 ธุรกิจสมบูรณ์
5.11 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานในชุมชน
บทที่ 6 ชุมชนสมบูรณ์
6.1   การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน 
6.2   การพัฒนาคู่ค้าท้องถิ่น
6.3   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
6.4   การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาส 
6.5   การสืบสานประเพณีท้องถิ่น

• การด�าเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
• การร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายของภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
• การพัฒนาบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน

บทที่ 5 ธุรกิจสมบูรณ์
5.1   การก�ากับดูแลกิจการ
5.3   การต่อต้านการทุจริต
5.7   ความปลอดภัยและการพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
5.11 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน
บทที่ 6 ชุมชนสมบูรณ์
6.1   การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน
6.2   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
6.6   ร่วมเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ

• การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้
• การมีส่วนร่วมในการเปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจ

บทที่ 5 ธุรกิจสมบูรณ์ 
5.1   การก�ากับดูแลกิจการ 
5.3   การต่อต้านการทุจริต

• การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
• การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บทที่ 5 ธุรกิจสมบูรณ์ 
5.1   การก�ากับดูแลกิจการ 
5.3   การต่อต้านการทุจริต

GRI-G4 Index : G4-24, G4-25, G4-26, G4-27
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GRI-G4 Index : G4-3, G4-4, G4-5, G4-6, G4-9
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 3.1  ขอบเขตการรายงาน 
 3.2  ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญ 

เกี่ยวกับรายงาน ประจ�าปี 2560
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เกี่ยวกับรายงาน

รายงานความยั่งยืนฉบับน้ี จัดท�าขึ้นเพื่อแสดงถึงผลการด�าเนิน
งานของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) 
ในรอบปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน อันเกี่ยวโยงกับ
ประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการ
ด�าเนนิงานตามแผนแม่บทการพฒันาทีย่ัง่ยนื (SD Roadmap) ของ
บริษัท ภายใต้ปรัชญาการด�าเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” 
ประกอบด้วย ฅนสมบูรณ์ ธุรกิจสมบูรณ์ และชุมชนสมบูรณ์  
ซึง่บรษิทัได้จดัท�าและเผยแพร่มาตัง้แต่ปี 2556 ต่อเนือ่งเป็นปีที ่5 
โดยอ้างองิการจดัท�ารายงานให้มคีวามสอดคล้องตามดชันชีีว้ดัของ 
Global Reporting Initiative version 4.0 (GRI G4)
 

หมายเหตุ : (G4-21)
 • ข้อมูลที่มีการเปิดเผยด้านอื่นๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานประจ�าปี 2560 ที่เว็บไซต์บริษัท  www.satpcl.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

การสอบถามข้อมูล   
 หากมข้ีอสงสยั หรอืข้อแนะน�าเพิม่เตมิ กรณุาตดิต่อ แผนกพฒันาทีย่ัง่ยนื ฝ่ายพฒันาระบบและความยัง่ยนื บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ 
เทคโนโลยี เลขที่ 129 หมู่ 2 ถนนบางนา-ตราด (กม.15) ต�าบลบางโฉลง อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540  
E-mail : kasidit.c@somboon.co.th, thepyuda.s@somboon.co.th, natthamon.p@somboon.co.th 
โทรศัพท์  0-2080-8237-8 โทรสาร 0-2080-8249 

3.1 ขอบเขตการรายงาน

เน้ือหาและสาระส�าคัญของการรายงานในปี 2560 มุ ่งเน้น
การด�าเนินงานตามแนวทางการสร้างเครือข่าย ขยายโอกาส  
ซึ่ ง สอดคล ้ อ งตามกลยุทธ ์ เพื่ อ ให ้ บรรลุ วิ สั ย ทัศน ์ และ
พันธกิจขององค์กร ด้วยการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหาร
ความเส่ียง และการน�าปรัชญาการด�าเนินธุรกิจไปสู่การปฏิบัต ิ
อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการดูแลพนักงาน การสร้างพนักงาน
ให้เป็นคนเก่งและคนดี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ และ 
การสร้างโอกาสให้กับสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน  และเชื่อมโยง
บริบทข้างต้นกับประเด็นด้านความยั่งยืนสากลในด้านเศรษฐกิจ  
ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 

ขอบเขตการรายงาน
รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2560 แสดงผลการด�าเนินงานครอบคลุมทุกสายงานของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด 
(มหาชน) รวมถึงพื้นที่ปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรปราการ จ�านวน  5  โรงงาน และจังหวัดระยอง จ�านวน 6 โรงงาน รวมทั้งสิ้น 11 โรงงาน  
จ�าแนกเป็น 3 หน่วยธุรกิจหลัก ดังนี้

หน่วยธุรกิจ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดระยอง

1. SAT & SFT บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด 
(มหาชน) (SAT 1)

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) (SAT 2) 
บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จ�ากัด (SFT)

2. BSK บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จ�ากัด (BSK 1) 
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จ�ากัด (BSK 2)

บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จ�ากัด (BSK 3)

3. SBM & ICP บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว จ�ากัด (SBM 1) 
บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว จ�ากัด (SBM 2)

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว จ�ากัด (SBM 3)
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จ�ากัด (ICP 1) 
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จ�ากัด (ICP 2)

GRI-G4 Index : G4-2, G4-18, G4-20, G4-21, G4-22, G4-23, G4-28, G4-29, G4-30, G4-31, G4-32
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บริษัทฯ ได้มีการท�างานร่วมกับที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ และ
ติดตามรวบรวมข้อมูลท่ีส�าคัญท้ังในอุตสาหกรรมยานยนต์และ
แวดวงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์
แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ น�ามาทบทวน
นโยบายหรือปรบัปรงุแผนงานต่างๆ  ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 
เพื่อยังคงความสามารถในการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท 

3.2 ประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญ

การพัฒนาที่ยั่งยืน (SD Roadmap) ภายใต้ปรัชญาการด�าเนิน
ธุรกิจ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” พร้อมทั้งเชื่อมโยงประเด็นด้าน
ความยั่งยืนที่ส�าคัญขององค์กรกับมิติด้านความยั่งยืนในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ซึ่งบริษัทได้จ�าแนกไว้ตาม
แนวทางของ Global Reporting Initiative version 4.0 (GRI G4)
 

หลักการก�าหนดประเด็นสาระส�าคัญในรายงาน  
บริษทัฯ ยดึหลกัการมส่ีวนร่วมกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียเป็นส�าคญั  และพจิารณาปัจจยัทีต่อบสนองต่อมมุมองของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีทีอ่าจเกดิ
ผลกระทบต่อประเด็นด้านความยั่งยืนขององค์กรทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ เน้นในเรื่องการสร้าง
เครือข่าย ขยายโอกาส เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน
     

การระบุประเด็น (Identification) พิจารณาจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร ผ่านกิจกรรมและโครงการในวาระต่างๆ ตลอดปี  

 ภายในองค์กร : ข้อมูลจากการประชุมผู้รับผิดชอบ
ในประเด็นที่ส�าคัญเกี่ยวกับความยั่งยืน และกลยุทธ์ของ
องค์กร รวมทัง้การบรหิารความเสีย่งทีอ่งค์กรต้องจดัการ
ทัง้ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว เพือ่บรรลุเป้าหมาย
ที่องค์กรก�าหนดไว้
   

 ภายนอกองค์กร : ข ้อมูลจากการประชุมกับ 
ผู้รับผิดชอบในสายงานต่างๆ ที่มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย เพื่อทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มต่อองค์กร ด้วยการส�ารวจ
ความคิดเห็นหรือแบบประเมินผลด้านต่างๆ หรือจาก
การรวบรวมข้อมลูอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
เช่น จากการสานเสวนา หารือ ประชุม สัมมนา หรือ
สัมภาษณ์ ตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่ม

GRI-G4 Index : G4-3, G4-4 GRI-G4 Index : G4-2, G4-18, G4-20, G4-21, G4-5, G4-6, G4-9
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การจดัล�าดบัความส�าคญั (Prioritization) น�าประเดน็ทีม่นียัส�าคญั
ต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์  ที่ได้มาเทียบเคียง
กับความสอดคล้องในประเด็นและตัวชี้วัด ตามแนวทาง GRI G4 
และจัดล�าดับความส�าคัญและคัดเลือกเนื้อหาข้อมูลที่อยู่ในความ
คาดหวงัและความสนใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ในรปูแบบแมทรกิซ์  

ประเด็นที่มีนัยส�าคัญต่อองค์กร

Materiality Matrix

ระดับผลกระทบต่อองค์กรในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

ระ
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ผล
กร
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่อค
วา

มส
นใ

จข
อง

กล
ุ่มผ

ู้มีส
่วน

ได
้ส่ว

นเ
สีย

1. ด้านเศรษฐกิจ 2. ด้านสังคม 3. ด้านส่ิงแวดล้อม

1.1  การก�ากับดูแลกิจการ
1.2  การด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
1.3  การต่อต้านการทุจริต
1.4  การด�าเนินการด้านภาษี
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  การปฏิบัติด้านแรงงานและ
 สิทธิมนุษยชน
2.4  ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
2.5  การสร้างโอกาสทางการศึกษา
 แก่เยาวชน
2.6  การมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต
 และสิ่งแวดล้อมในชุมชน
2.7  การพัฒนาคู่ค้าท้องถิ่น
2.8  ร่วมเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ
2.9  ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น
2.10 การสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการ 

3.1  การด�าเนินงานตามกฎหมาย
 ด้านสิ่งแวดล้อม
3.2  การบริหารจัดการน�้า 
3.3  การอนุรักษ์พลังงาน
 และลดภาวะโลกร้อน

(Materiality Matrix) โดยแกนนอน แสดงระดับผลกระทบ 
ต่อองค์กรในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  และแกนตั้ง
แสดงระดับผลกระทบต่อความสนใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ดังตารางและภาพแสดง ต่อไปนี้

GRI-G4 Index : G4-18, G4-19, G4-20, G4-21, G4-25, G4-26, G4-27
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GRI-G4 Index : G4-3, G4-4, G4-5, G4-6, G4-9
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แผนแม่บทด้านฅนสมบูรณ์  “สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม”
4.1  บ่มเพาะคนดี 
4.2   บ่มเพาะคนเก่ง

ฅนสมบูรณ์ 

4



GRI-G4 Index : G4-EC1

รายงานความยั่งยืนประจําปี 256028

ฅนสมบูรณ์ สร้างคุณค่าต่อตนเอง 
องค์กร และสังคม

กลุ่มสมบูรณ์ มุ่งหวังที่จะสร้างพนักงานให้เป็นฅนเก่งและฅนดีมีคุณสมบัติ ตามที่
องค์กรคาดหวัง คือการพัฒนาศักยภาพพนักงาน สู่ความเป็นพลเมืองดี 

ของสังคม ภายใต้แนวคิด ส่งเสริมคนดีเพื่อองค์กรและสังคม เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบ Inside Out เน้นให้พนักงานเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาเพื่อส่งเสริม “ฅนเก่งและฅนดี” ให้สามารถขยายผลไปสู่สังคม

โดยเชื่อมโยงพฤติกรรมของพนักงานกับวัฒนธรรมองค์กร
ถือเป็นการเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการ

และใช้ศักยภาพ

6.9 ชั่วโมง
ท�าความดีเพือ่สงัคม

ส่วนบุคคล
เฉลี่ยต่อคนต่อปี

SMART PEOPLE &
an Engaging Culture

Our Approach

18.12 
ชั่วโมง

ฝึกอบรมเฉลี่ย
ต่อคนต่อปี

5.6 ล้านบาท
งบประมาณ

ในการพัฒนา
ศกัยภาพบคุลากร

82 หลักสูตร
ฝึกอบรมบุคลากร

ตามสายอาชีพ
ตลอดปี

ที่มา : รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2560 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล



GRI-G4 Index : G4-LA10
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“บริษัทให้ความสำาคัญและส่งเสริมการพัฒนาให้พนักงานมีความรู้และทักษะในการทำางานควบคู่ไปกับการ 
มคีณุธรรมและจริยธรรมโดยน้อมนำาหลกัการทรงงานและปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง เป็นแนวทางในการพฒันา
พนักงานให้เป็น “ฅนสมบูรณ์” ท่ีพร้อมสร้างคุณค่าต่อตนเอง องค์กรและสังคม” โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้าง 
ให้พนกังานทกุระดับมคีวามตระหนกัในหน้าทีแ่ละมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม เพื่อเป็นการวางรากฐานการพฒันา 
ศักยภาพของพนักงาน ให้มีประสิทธิภาพและนำาไปสู่การสร้างความเข้มแข็งที่เป็นรากฐานขององค์กร 
อย่างแท้จริง”

SD Roadmap ด้านฅนสมบูรณ์

 ก�าหนดเป้าหมาย 
2556 - 2557

พัฒนาทีม 
2558 - 2559

สร้างวัฒนธรรม
แห่งการเรียนรู้

เชิงนวัตกรรม 2560

ฅนสมบูรณ์
หล่อ เลิศ ล�้า

หล่อ : หล่อหลอมเป็นหน่ึงเดียว 
เลิศ : เป็นเลิศด้านคุณภาพ 

ล�้า : ลำ้าหน้าเทคโนโลยี

3

1

2

“สร้างคุณค่าต่อตนเอง องค์กร และสังคม” ในรอบปี 2560 
บรษิทัให้ความส�าคัญในด้านบ่มเพาะคนดแีละบ่มเพาะคนเก่ง 
ผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆ เช่น
• พัฒนาตามกรอบวัฒนธรรมองค์กร
• พัฒนาผ่านการปฏิบัติจริง เช่น QCC, Kaizen
• พัฒนาผ่านกิจกรรมแบ่งปันความรู้ข้ามสายงาน 
 (Knowledge Sharing)
• พัฒนาเพื่อมุ่งสู่ SBG 4.0 
• พัฒนาผ่านกิจกรรมธรรมะสวัสดี
• พัฒนาผ่านโครงการโรงงานสีขาว (ต�ารวจโรงงาน)
• พัฒนาผ่านโครงการชมรมสมบูรณ์กรุ๊ปอาสา
• พฒันาผ่านโครงการสหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานสมบรูณ์กรุป๊

ที่มา : แผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะ 5 ปี (2556 - 2560) 
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บริษัทฯ ได้น้อมน�าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นทิศทางในการ
พัฒนาบ่มเพาะคนดี ด้วยการปลูกฝังทัศนคติของพนักงานให้มี  
“ความอดทน ความตัง้ใจ และความเพยีรพยายามในการสร้างเสรมิ 
และสะสมความดี” รวมถึงด�ารงตนอยู ่บนความไม่ประมาท  
มีภูมิคุ้มกัน และมีเหตุผล ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญของ
การบ่มเพาะ “คนดี” เพื่อก้าวไปสู่การเป็น “ฅนสมบูรณ์”
 

4.1 บ่มเพาะคนดี
บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัเรือ่ง “คน” เชือ่ว่าหากเป็นคนด ีองค์กร ชมุชน 
และประเทศชาตจิะดตีามไปด้วย หากพนกังานมคีวามดเีป็นพืน้ฐาน 
ในจิตใจ และได้รับการบ่มเพาะคนดีเพิ่มเติมการบ่มเพาะความดี 
ก็จะมีการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องดีงาม บริษัทได้ส่งเสริมการ
ท�าความด ีด้วยการลงมอืปฏิบตัจิรงิให้เป็น “คนด”ี ตามรอยเท้าพ่อ 
โดยผ่านกจิกรรมต่างๆ ดงันี้

4.1.1 บ่มเพาะคนดี เพื่อสร้างคุณค่าต่อตนเอง
• ธรรมะสวัสดี
บริษัทฯ ได้มีการสนับสนุนให้พนักงานร่วมท�าความดีโดยการร่วม
ท�าบุญตักบาตรในทุกๆ วันพระ เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง โดยนิมนต์ 
พระสงฆ์จากชุมชนต่างๆ รอบโรงงาน หมุนเวียนกันมาบิณฑบาต
และให้ศีลแก่พนักงาน อีกท้ังยังมีการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการท�านุบ�ารุงศาสนา โดยมีทั้งกิจกรรมท�าร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก และกิจกรรมภายในท่ีบริษัทจัดขึ้นให้มีเป็น 
ประจ�าอย่างต่อเนือ่ง อนัจะส่งผลให้พนกังานได้ท�าความด ีขดัเกลา
จติใจด้วยการท�าบญุและให้ทาน และยงัเป็นการสร้างความสมัพนัธ์
ที่ดีกับสังคมและชุมชนรอบข้างอีกด้วย

• สหกรณ์ออมทรัพย์
บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการออม เพื่อช่วยแบ่ง
เบาภาระและสร้างวินยัทางการเงนิให้แก่พนกังาน รวมถงึส่งเสรมิ 
การออมระยะยาวเพือ่เตรยีมความพร้อมหลงัเกษยีณ ควบคูไ่ปกบั 
การส่งเสริมความรู้ด้านการออมและการลงทุนในรูปแบบต่างๆ  
ทัง้นีบ้รษิทัได้เริม่จดัตัง้ “สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานสมบรูณ์กรุป๊” 
ขึน้ตัง้แต่ปี 2550 ซึง่โครงการนีม้ปีระโยชน์ต่อตวัพนกังานและองค์กร
ได้ด้วยเพราะท�าให้พนักงานมีทางเลือกในการวางแผนและพึ่งพา
ตนเองตามวถิคีวามพอเพยีง ลดความเสีย่งด้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ 
พนกังานมสีมาธแิละมุง่มัน่กบัการท�างานอย่างต่อเนือ่ง เป็นต้น

ผลการด�าเนินงาน : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสมบูรณ์กรุ๊ป 
สามารถเติบโตและด�าเนินงานจนถึงปัจจุบัน  ด้วยปัจจัยความ
ส�าเร็จที่ส�าคัญ ดังนี้
1)  สมาชกิมคีวามเชือ่มัน่ระบบการบรหิารงานทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบได้
2) เจ้าหน้าที่มีความพร้อม ใส่ใจในการบริการสมาชิกอย่าง 

เท่าเทยีม
3) ระบบการรายงานและมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
4) อัตราผลตอบแทนที่เป็นธรรม

ด้วยหลักการณ์ดังกล่าวที่ยึดม่ันและปฏิบัติมาโดยตลอดท�าให ้
ในปี 2560 ได้รบัเกยีรตบิตัรจากจงัหวดัสมทุรปราการ เพือ่แสดงว่า 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสมบูรณ์กรุ ๊ป จ�ากัด มีมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานสหกรณ์ในระดับ “ดีเลิศ”

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสมบูรณ์กรุ๊ป ปี 2560

จ�านวนสมาชิก เงินทุนหมุนเวียน อัตราเงินปันผล

1,436 คน 174 ล้านบาท ร้อยละ 4.15 ต่อปี
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• มุ่งสู่สิ่งดีกว่า
บริษัทฯ มุ่งสร้างพนักงานให้เป็นคนดีตามกรอบวัฒนธรรมของ
องค์กร ผ่านโครงการ “มุ่งสู่สิ่งท่ีดีกว่า” เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยสอดแทรกผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ มี
พนักงานเข้าร่วมท้ังสิ้น 2,772 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
พนักงานทั้งหมด จัดขึ้นจ�านวน 17 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม 2560

• เข้าใจธรรม ท�าความดี เพื่อชีวีที่เป็นสุข
ในปีนีบ้รษิทัได้มโีครงการอปุสมบทหมูเ่พือ่ถวายเป็นพระราชกศุล
แด่พระบาททสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อ
แสดงออกถงึความจงรกัภกัด ีและน้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ
ทีท่รงมต่ีอพสกนกิรชาวไทยอย่างหาทีส่ดุมไิด้ โดยได้จดัพธิบีวชพระ
ให้กบัพนกังานของบรษิทั จ�านวน 22 รปู (สาขาบางนา จ�านวน 11 รปู 
และสาขาระยอง จ�านวน 11 รปู) เป็นระยะเวลา 9 วนั พธิจีดัขึน้ใน
วันที่ 7 และ 20 ตุลาคม 2560 ที่วัดบางโฉลงใน จ.สมุทรปราการ 
และวัดพันเสด็จใน จ.ชลบุรี ตามล�าดับ

• ฅนสมบูรณ์ เจริญสติ พัฒนาสมาธิ
เพื่อให้พนักงานได้รับรู ้วิธีปฏิบัติสมาธิ ประโยชน์ในการฝึก
เจริญสมาธิและการท�าสมาธิท่ีถูกต้องเพื่อน�าผลที่ได้มาปรับใช้
ในชวีติประจ�าวันทัง้ในเรือ่งการท�างานและการด�ารงชีวติให้อยูบ่น
พื้นฐานของการไม่ประมาท มีสติ มีความระลึกได้และรู้สึกตัวอยู่
เสมอบรษิทัฯ ได้จดัโครงการ “ฅนสมบรูณ์ เจรญิสต ิพฒันาสมาธ”ิ  
ขึ้นจ�านวน 2 ครั้ง ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 และ 5 มิถุนายน 
2560  ณ วดับางโฉลงใน จ.สมทุรปราการ โดยปีนีม้พีนกังานสนใจ
เข้าร่วมโครงการจ�านวน 426 คน
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4.1.2 บ่มเพาะคนดี เพื่อสร้างคุณค่าต่อองค์กร
•  โรงงานสีขาว (ต�ารวจโรงงาน)
บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ เป็นสมาชิกของสมาคมต�ารวจโรงงานที่กลุ่ม

โรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2550  

มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้พนกังานในระดบัหวัหน้างานของแต่ละโรงงาน 

ท�าหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของคนในองค์กร ภายใต้หลักการของโรงงาน

สีขาว คือโรงงานมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย ปลอด

อาชญากรรมและยาเสพติด ส่งผลให้องค์กรมีความมั่นคง เข้มแข็ง

และปราศจากสารเสพตดิและอบายมขุ  เนือ่งจากโรงงานมบีคุลากร

สีขาวและผลิตภัณฑ์สีขาว สามารถส่งต่อการเป็นโรงงานสีขาวไปสู่ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างสมบูรณ์ 

ในปีที่ผ่านมา ต�ารวจโรงงานมีการด�าเนินการดังนี้
• ตรวจสถานะของ ธงสามส ี(ธงสขีาว-พืน้ทีป่ลอดยาเสพตดิ, ธง

สส้ีม-พืน้ทีท่ีต้่องปรบัปรงุ และธงสแีดง-พืน้ทีอ่นัตราย) แก่ทกุๆ 
หน่วยงานภายในบริษัทฯ ซึ่งสถานะธง 3 สี ของปี 2560 เป็น 
ธงสีขาว 100%

• อ�านวยความสะดวกในการจราจรภายในบริษัท ให้พนักงาน
ปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจร

• เข้าร่วมตรวจสอบและสอดส่องดูแลเพื่อนพนักงานให้มีความ
ปลอดภัย ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

•  การถ่ายทอดองค์ความรู้องค์กร
    (Knowledge management sharing)
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนต้องเรียนรู้เพิ่มเติมท�าให้เกิด

พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของตนให้เกิดความเชี่ยวชาญ

และน�าความรู้ที่ได้รับนั้นออกมาถ่ายทอดสู่ผู้อื่นผ่านกิจกรรมและ

การอบรมของบริษัทฯ ต่างๆ มากมาย เช่น
1) SBG Innovation Day & EV knowledge sharing 

โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้พนกังานทราบถงึเทคโนโลยยีานยนต์
ไฟฟ้าในอนาคต ผลกระทบและแนวทางการรับมือของบริษัท 
จดัขึน้โดยฝ่ายพฒันาธรุกจิ ฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ ฝ่ายขาย
และการตลาด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 

2) Robot programming training ให้กบักลุม่พนกังานสายปฏบิตัิ
การเพื่อให้มีความรู้ทางด้านทฤษฎีและวิธีการเขียนโปรแกรม
การท�างานของหุน่ยนต์อตัโนมตัใินงานอตุสาหกรรม บรรยาย
โดยผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป ส�านกัผูจ้ดัการทัว่ไป BSK ในวนัที ่5 
พฤษภาคม 2560 และวนัที ่11, 12, 19 กรกฎาคม 2560 

3) Basic TPS simulation หรืออบรมแบบจ�าลองการผลิต
แบบ TPS ข้ันพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมศึกษาถึงวิธีการลด

ความสูญเปล่าจากการปฏิบัติงานและการควบคุมสภาพหน้า
งานด้วยสายตาเพื่อลดสภาพความผิดปกติอันเป็นผลให้เกิด
ของเสียหรือของไม่ได้คุณภาพ บรรยายโดย TPS Senior 
Specialist จัดขึ้นในวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2560 
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• ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน
เพื่อน้อมร�าลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุยเดช ทางบริษัทฯ ได้ร่วมกับวิทยากรภายนอก 
สอนพนักงานท�าดอกไม้จันทน์ จากนั้นให้พนักงานน�าความรู้ที่ได้
ไปสอนชมุชนบางโฉลงและคูค้่าของบรษิทั ตามล�าดบั เพือ่ร่วมกนั 
จดัท�าดอกไม้จนัทน์ส�าหรบัใช้ในพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ ถวาย
ในหลวงรชักาลที ่ 9 โดยใช้วตัถดุบิจากเปลอืกข้าวโพดมาประดษิฐ์
เป็นดอกไม้จนัทน์ได้อย่างสวยงาม และทีส่�าคญัยงัเป็นการด�าเนนิ 
ตามแนวทางพระราชด�าริของพระองค์ท่านในเรื่องการพอเพียง 
โดยการน�าวสัดจุากพชืผลการเกษตรทีเ่หลอืมาใช้ให้เกดิประโยชน์  
โดยบริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดท�าโครงการดอกไม้จันทน์ 
ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน จ�านวน 10,900 ดอก แจกให้กับ 
พนักงานของบริษัททุกคนได้มีส่วนร่วมในการตั้งจิตอธิษฐาน 
น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมกันน้ีได้ส่งมอบดอกไม้
จันทน์ให้กับทางอ�าเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อน�าไปใช้พิธี
ถวายพระเพลงิพระบรมศพ ณ วดับางพลใีหญ่ใน จ.สมทุรปราการ 
ในวนัที ่26 ตลุาคม 2560 มพีนกังานเข้าร่วมกิจกรรมทัง้สิน้ 2,772 คน 
คิดเป็นชั่วโมงท�าความดี  5,450 ชั่วโมง

•  ดาวเรืองบานสะพรั่งทั้งสมบูรณ์ 
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อรัชกาลที่ 9 และตอบสนอง

ประกาศเชิญชวนจากกระทรวงมหาดไทยให้ประชาชนชาวไทย

ได้ร่วมกนัปลกูดอกดาวเรอืง (หรอืดอกไม้สเีหลอืง) ซึง่เป็นสปีระจ�าวนั 

พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

ให้บานสะพรัง่ในช่วงพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ 25 - 29 ตุลาคม 

2560 ซึ่งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มี

ความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรม “ดาวเรืองบานสะพรั่ง 

ทั้งสมบูรณ์ 9,000 ต้น” โดยมีพนักงานและผู้บริหารเข้าร่วมปลูก 

ดอกดาวเรืองกันอย่างมากมาย 
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บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานท�าความดี โดยเปิดโอกาส 
ให้พนักงานมีจิตใจอาสา เนื่องจากบริษัทเป็นแหล่งบุคลากรที่
มีความรู้ในศาสตร์และวิทยากรต่างๆ พนักงานจึงสามารถใช้ 
องค์ความรู ้ของตนมาช่วยเหลือชุมชน โดยไม่จ�าเป็นต้องใช ้
งบประมาณจ�านวนมาก ซ่ึงบริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานท�าความดี
โดยไม่หวังผลตอบแทน โดยในปี 2560 จ�านวนชั่วโมงพนักงาน
ท�าความดี มีจ�านวนท้ังสิ้น 19,541 ชั่วโมง คิดชั่วโมงท�าความดี 
6.98 ชั่วโมงเฉลี่ยต่อคนต่อปี

• ชมรมสมบูรณ์กรุ๊ปอาสา
เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ จึงมี
การส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเป็นคนดีต่อตนเอง องค์กร
และสังคม จากนั้นจึงเกิดจากการรวมตัวกันของพนักงานที่มีจิต
อาสา ตัง้ชมรมขึน้มาชือ่ “สมบรูณก์รุป๊อาสา” เพือ่ด�าเนนิกจิกรรม
บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งได้ด�าเนินการต่อเน่ืองเป็น
ปีที่ 17 ปัจจุบันมีพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิกกว่า 200 คน

ในปี 2560 ชมรมสมบูรณ์กรุ๊ปอาสาได้ด�าเนินกิจกรรมบ�าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคม ดังนี้
1. จดัท�าทางเดนิความยาว 47 เมตร เพือ่อ�านวยความสะดวกให้

พนกังานผูพ้กิาร เมือ่วนัที ่2 มถินุายน 2560 พนกังานเข้าร่วม
กิจกรรม 81 คน คิดเป็นชั่วโมงท�าความดี 648 ชั่วโมง

2. บ�าเพ็ญประโยชน์ 3 วัน 2 คืน เมื่อวันที่ 8 ถึง 10 ธันวาคม 
2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน จ.สระบุรี เพื่อซ่อม
สร้างอุปกรณ์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้กับโรงเรียนและ
กิจกรรมสันทนาการ ร่วมกับเด็กนักเรียน พนักงานเข้าร่วม
กิจกรรม 178 คน คิดเป็นชั่วโมงท�าความดี 3,560 ชั่วโมง

3. เข้าร่วมบ�าเพ็ญประโยชน์กับชมรมลูกค้า Hino (THCC) 
เมื่อวันที่ 10-12 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดหนองแก้ว 
จ.ปราจนีบรุ ีเพือ่ปรบัปรงุซ่อมแซมระบบสาธารณปูโภค ทาสี
อาคารเรียนและปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดยมีพนักงานเข้าร่วม
กิจกรรมจ�านวน 17 คน คิดเป็นชั่วโมงท�าความดี 340 ชั่วโมง

4.1.3 บ่มเพาะคนดีเพื่อสร้างคุณค่าต่อตนเอง องค์กร และสังคม
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 • สร้างความสุขจากพี่สู่น้อง
พนักงานบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ท�า
กิจกรรม“สร้างความสุขจากพี่สู่น้อง” เพราะบริษัทฯ ส่งเสริมให้
พนกังานได้รูจ้กัแบ่งปันความสขุ สร้างรอยยิม้และความสนกุสนาน 
พร้อมสอดแทรกความรู้ให้กับน้องๆ ในวันเด็กแห่งชาติ โดยใน
กิจกรรมปีนี้พนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1)  เข้าร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการ ฐานการออมและฐานความ

ปลอดภัย เเจกน�้าดื่ม ขนม ตุ๊กตา สื่อการเรียนการสอน 
เล่นเกมโยนห่วง ให้กับเด็กๆ เเละประชาชนที่เข้าร่วมงาน  
ณ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ จ.สมุทรปราการ  
เมือ่วนัที ่12 มกราคม 2560 มพีนกังานเข้าร่วมกจิกรรม 82 คน 
คิดเป็นชั่วโมงท�าความดี  656 ชั่วโมง

2)  สนบัสนนุการจดักจิกรรมวนัเดก็แห่งชาต ิทีส่ภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทย โดยการแจกน�า้ดืม่และของขวญัให้กบัเดก็ๆ
เเละประชาชนทีเ่ข้าร่วมงานในวนัที ่13 มกราคม 2560 มีพนกังาน
เข้าร่วมกจิกรรม 9 คน คดิเป็นช่ัวโมงท�าความด ี 152 ชัว่โมง

• สร้างคนดีปันสังคม
พนกังานของบรษิทัสมบรูณ์หล่อเหลก็เหนยีว อตุสาหกรรม จ�ากดั 
ได้เข้าไปท�ากิจกรรม “สร้างคนดี ปันสังคม” ที่มูลนิธิบ้านครูบุญชู 
เพื่อเด็กพิเศษ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นที่พักพิงส�าหรับเด็กยากไร้และ 
เด็กพิการ ประมาณ 200 คน โดยพนักงานได้ท�ากิจกรรมต่อเนื่อง
มาเป็นปีที ่4 และในปีนีเ้มือ่วนัที ่16 กนัยาน 2560 พนกังานได้เข้าไป
ท�ากจิกรรมจ�านวน 327 คน (คดิเป็นชัว่โมงท�าความด ี2,619 ชัว่โมง) 
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมสันทนาการ ซ่อมแซม 
ปรับปรุงสถานที่ บริจาคเสื้อผ้าของใช้ ข้าวสารอาหารแห้ง  
เลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคเงินจ�านวน 80,000 บาท ให้กับ 
ทางมลูนธิบ้ิานครบูญุชฯู จงึนบัได้ว่าพนกังานได้ท�าความดต่ีอตนเอง 
องค์กรและสังคมจึงสอดคลล้องตามนโยบายบริษัทฯ

• ร่วมด้วยช่วยกนัท�า
บริษทัฯ ได้ส่งเสรมิให้พนกังานทีม่คีวามรูค้วามสามารถในด้านทีต่นเอง
ถนดั ได้น�าความสามารถทีม่เีข้าช่วยเหลอืและแบ่งปันความรูใ้ห้กบั 
ผูอ้ืน่ จงึได้จดัโครงการ “ร่วมด้วยช่วยกันท�า” โดยคัดเลือกพนกังาน 
ที่มีความรู้ ความสามารถในด้านช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างปูน  
ช่างไม้ และช่างเช่ือม เข้าช่วยเหลอืสงัคม ดงันี้
1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้กับบ้านผู้พิการที่ จ.ระยอง ในวันที่ 

21-22 กรกฎาคม 2560 
2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและซ่อมแซมท่ีพักอาศัยให้กับชุมชน

บางโฉลงและชุมชนบางพลี จ.สมุทรปราการ วันที่ 22 - 23 
กันยายน 2560 
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• บริจาคโลหิต
บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนดีต่อตัวเองและองค์กร
ด้วยการบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย (ชลบุรี) โดยจัดให้มี
การบริจาคโลหิตเป็นประจ�าทุกปี ปีละ 4 ครั้ง สภากาชาดไทย 
ในฐานะผู้รับบริจาคและให้บริการโลหิตต้องการโลหิตปริมาณ
มากเนื่องจากมีเหตุการณ์ภัยพิบัติและเกิดอุบัติเหตุต่างๆจ�านวน
มากในแต่ละปี และกิจกรรมนี้ได้ด�าเนินต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 และ 
ในปี 2560 โดยมคีณะบรหิาร และคูค้่าของบรษิทั ร่วมบรจิาคโลหติ
จ�านวน 304 คน ได้ปริมาณโลหิตรวม 61,200 ซีซี

กิจกรรมนี้แสดงให้เห็นถึงความภูมิใจจากการมีส่วนร่วมของ
พนักงานในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจน เพราะ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก�าหนดไว้ คือ
1. ช่วยส่งเสริมให้พนักงานในบริษัทและบุคคลทั่วไปได้ร่วมกัน

บริจาคโลหิตเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วย
2.  ช่วยส่งเสรมิกจิกรรมท�าความด ีเพือ่เพิม่พนูการมจีติสาธารณะ

ให้เกิดขึ้นแก่องค์กร
3.  ช่วยส่งเสริมการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ ทั้งในด้าน

คุณธรรมและจริยธรรม

3) ซ่อมสร้างอุปกรณ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้กับโรงเรียน
หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 27 - 28 
พฤศจิกายน 2560  

4) ปรับปรุงสถานท่ีให้กับโรงเรียนบ้านหนองบอน อ.ปลวกแดง 
จ.ระยอง ในที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2560 

   โดยมีพนักงานเข้าร่วมในกิจกรรมนี้จ�านวน 387 คน คิดเป็น
ชั่วโมงท�าความดี  6,196 ชั่วโมง

• บริจาคเงินและสิ่งของจากพี่ให้น้อง
เพือ่ส่งเสรมิให้พนกังานรูจ้กัการออมเงนิวนัละเลก็วนัละน้อย และ
มีจิตส�านึกในการเป็นผู้ให้และแบ่งปัน โดยการเชิญชวนพนักงาน 
ให้ร่วมกนับรจิาคเงนิและสิง่ของเพือ่น�าไปส่งมอบให้มลูนธิ ิสถาบนั 
โรงพยาบาล วัด และโรงเรียนที่มีความต้องการ บริษัทฯ ได้ท�า
กจิกรรมนีน้บัเป็นที ่8 ต่อเนือ่งกนั  โดยในปีนีไ้ด้จดัท�าเป็นจ�านวน 
2 ครัง้ ดงันี้
- ครั้งที่ 1/2560 ทางบริษัทฯ ได้เงินจ�านวน 35,906 บาท มอบ

ให้โครงการลูกพระดาบส จ.สมุทรปราการ เพื่อน�าไปจัดซ้ือ
อุปกรณ์และสิ่งของตามที่โครงการต้องการ  

- ครัง้ที ่2/2560 ทางบรษิทัฯ ได้น�าเงนิจ�านวน 39,282.50 บาท 
มอบให้กับศิริราชมูลนิธิ เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคาร
นวมินทรบพิตร 84 พรรษา
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4.2 บ่มเพาะคนเก่ง

4.2.1 บ่มเพาะคนเก่งโดยพัฒนาศักยภาพพนักงานตามกรอบวัฒนธรรมองค์กร

ดงันัน้ ศนูย์การเรยีนรู ้ (Somboon Learning Academy: SLA)  
จึงเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของ
บริษัทด้วยการจัดระบบบริหารจัดการองค์ความรู้และหลักสูตร
อบรมภายในครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐาน (Core course) และ
หลักสูตรเฉพาะทางตามสายอาชพี (Specialty course) รวมถงึ 
การเปิดโอกาสให้พนกังานเสนอหลักสูตรทีจ่ดัอบรมโดยองค์กรได้
ตามความเหมาะสมและความสนใจอกีด้วย ในปี 2560 ศนูย์การ
เรยีนรูบ้รษิทัสมบรูณ์ ได้จดัหลักสูตรภายใน แบ่งออกเป็น 10 หมวด  
82 หลักสูตร  ดังนี้

บริษัทให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกระดับ  
มุง่เน้นการวางรากฐานทัง้ความรูเ้ชิงทฤษฎแีละการมคีวามเชีย่วชาญ 
ตามสายอาชีพ โดยเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมองค์กรไปสู่การปฏิบัติ
ทั่วทั้งองค์กร ด้วยความมุ่งหวังให้เกิดการหล่อหลอมและพัฒนา
ไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นเลิศด้านคุณภาพ 
และล�า้หน้าด้วยการสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งเป็นปัจจัย
ความส�าเร็จที่ส�าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท 

คนดี คนเก่ง
ฅนสมบรูณ์ 2

3

4

56

7

8

9

10

การพัฒนาพนกังานใหม่ 
(Pre Operation) เพื่อเตรยีม 
ความพร้อมก่อนเข้าสูส่ายการผลิต

การพฒันาวิศวกร

การพัฒนาหวัหน้างาน

ระบบมาตรการจัดการ
(Standard System)

หลกัสตูรพื้นฐาน
ในสายการผลติ

หลกัสตูร 
ความปลอดภยั 

ตามกฎหมาย

หลกัสตูร  
Monozukuri เช่น  

การบ�ารงุรกัษาเครือ่งจกัร

หลกัสตูรทั่วไป

บ่มเพาะคนเก่ง

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใส่ใจลูกค้า

พัฒนาทีม

รอบคอบเรื่องคุณภาพ

มีวินัยถ้วนหน้า

ท�างานรับผิดชอบ

การพัฒนาพนักงานในสายการผลิต
(Re Train) ทบทวนหลักการ Total 
Productive Maintenance (TPM)

1
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4.2.2 บ่มเพาะคนเก่งด้วยการพัฒนาศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าของพนักงาน

ในปี 2560 บรษิทัได้ลงทนุด้านการพฒันาศกัยภาพพนกังาน เพือ่ให้เป็นคนเก่ง และพร้อมก้าวไปสูก่ารเป็น “ฅนสมบรูณ์” ใช้งบประมาณ 
5.6 ล้านบาท จัดอบรมกว่า 82 หลักสูตร มีพนักงานเข้าร่วมอบรมคิดเป็น 100% ของจ�านวนพนักงานทั้งหมด ชั่วโมงอบรมของพนักงาน 
18.12 ชั่วโมงเฉลี่ยต่อคนต่อปี

รายละเอียด 2560 2559 2558

เงินลงทุน (ล้านบาท) 5.6 7.7 7.5

จ�านวนหลักสูตร 82 78 80

จ�านวนพนักงานที่เข้าอบรม 100% 100% 100%

จ�านวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย/คน 18.12 17.42 17.28

จ�านวนพนักงานที่ได้ปรับต�าแหน่ง (คน) 67 79 74

4.2.3 บ่มเพาะคนเก่งด้วยการพัฒนาศักยภาพเพื่อความเสมอภาคของพนักงาน

บริษัทค�านึงถึงหลักความเสมอภาคในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกเพศและทุกระดับได้รับการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน

ระดับพนักงาน
 
 

จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี

2560 2559 2558

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

หัวหน้างานและระดับปฏิบัติการ (ชาย 85% หญิง 15%) 15.41 2.71 14.98 2.44 14.59 2.68

ผู้จัดการแผนก (ชาย 78% หญิง 22%) 14.14 3.98 17.28 3.13 14.61 2.66

ผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป (ชาย 90% หญิง 10%) 16.31 1.81 16.54 0.88 16.77 0.39

ผู้บริหารระดับสูง (ชาย 91% หญิง 9%) 16.49 1.63 14.11 3.31 14.57 2.08

รวมชายและหญิง 18.12 17.42 17.28

หมายเหตุ (1) ปี 2560 มีจ�านวนพนักงานทั้งหมด 2,772 คน แบ่งเป็นเพศชาย 2,356 คน และเพศหญิง 416 คน
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4.2.4 บ่มเพาะคนเก่งเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ด้วยหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรท่ีมุ่งเน้นความเข้าใจตั้งแต ่
พ้ืนฐาน การฝึกฝนจนเกิดทกัษะและความเช่ียวชาญ สามารถประยกุต์ 
วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างได้ผล รวมถึงการจัดการองค์ความรู้ด้วย
การสร้างเป็นมาตรฐาน (Standardization) ที่สามารถถ่ายทอด
อย่างเป็นระบบ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรที่เข้มแข็ง  

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังคงด�าเนินการในโครงการที่ส�าคัญอย่างต่อเนื่อง จ�านวน 4 โครงการ ดังนี้

ในปี 2560 บริษัทฯ มีโครงการพัฒนาคนเก่งที่สร้างคุณค่าต่อ
องค์กร และกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจที่มีเป้าหมายการเติบโต
อย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื บรษิทัฯ ยงักระตุน้ให้พนกังานมส่ีวนร่วม
กจิกรรม ส่งข้อเสนอแนะ (Suggestion) การคดิปรบัปรงุ เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพการท�างานอย่างต่อเนื่องด้วยแนวคิด Kaizen

1) Suggestion &  Kaizen  มีจ�านวน 170 โครงการ สามารถลดต้นทุนได้จ�านวน 2,752,364.68 บาท

2) QCC Project มีจ�านวน 202 โครงการ สามารถลดต้นทุนได้ 17,432,512.04 บาท

3) Toyota Production System-TPS Project มจี�านวน 10 โครงการ สามารถลดต้นทนุได้ 6,978,671 บาท

Improvement Project 2017

โครงการ วัตถุประสงค์ คุณค่าต่อองค์กร

Action Learning 
Project
(ระดับผู้บริหาร)

• พัฒนาผู้บริหารให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านกลุ่มย่อยต่าง
สายงาน เพื่อสร้างโอกาสและเร่งการพัฒนา Talent และ 
Successor เพื่อสืบทอดต�าแหน่งที่ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ

• มุ่งเน้นการน�าศักยภาพและประสบการณ์มาวิเคราะห์/แก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ

มีบุคลากรที่พัฒนา
องค์กรให้เติบโตได้
อย่างต่อเนื่อง

Key Man 
(ระดับปฏิบัติการ)

• ยกระดับพนักงานในกระบวนการ Forging Machining และ 
Heat Treatment ให้สามารถพฒันาเทคโนโลยไีด้เอง

• สร้าง Process Know-How จาก Process Mapping 
Competency Gap และพฒันาหลกัสตูรของแต่ละกระบวนการ

บริษัทมีบุคลากรที่มี
ความพร้อมรับการ
ขยายธุรกิจใหม่ใน 
ต่างประเทศ

Re-Train 
(ระดับปฏิบัติการ)

• พฒันาพนกังานในสายการผลิตปัจจบุนั ด้วยการทบทวนความรู้
และหลกัการ (Total Productive Maintenance : TPM)

ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในสายการผลติ ลดการ
สูญเสีย และเพิม่ผลติ

Pre-Operation 
(พนักงานใหม่
ระดับปฏิบัติการ)

• พฒันาพนกังานใหม่ระดบัปฏบิตักิาร ก่อนเข้าสูส่ายการผลติ
• พนกังานใหม่ทีผ่่านการอบรม สามารถเป็น Man Power Bank 
เพือ่หมนุเวยีนและทดแทนพนกังานทีม่กีารโยกย้ายไปรบัต�าแหน่ง 
หรอืลาออกได้ 100%

บริษัทสามารถเดินสาย
การผลิตได้อย่างต่อเนือ่ง
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4.2.5 บ่มเพาะคนเก่งด้วยการสร้างวฒันธรรมองค์กรสูค่วามยั่งยนื ภายใต้โครงการ “มุง่สูส่ิ่งทีด่กีว่า”  

บริษทัฯ ได้ให้ความส�าคญักบัการสร้างและพฒันาวฒันธรรมองค์กร 
เนือ่งจากเป็นปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ะขบัเคลือ่นองค์กรให้บรรลวุสิยัทศัน์ 
และเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยน�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี

ในปี 2560 บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการสื่อสารเรื่องวัฒนธรรมองค์กร 
ผ่านช่องทางการสือ่สารทีห่ลากหลายครอบคลมุทกุกลุม่เป้าหมาย
ในบริษัท เช่น อีเมล SBG Weekly News บอร์ดประชาสัมพันธ์  
เสยีงตามสาย เป็นต้น เพือ่ให้เกดิความเข้าใจถงึความส�าคญัในการ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ทั่วทั้งองค์กรกิจกรรมท่ีโดดเด่นและสามารถส่ือสารได้อย่าง 
มีประสิทธิผล คือ โครงการ “มุ่งสู่สิ่งท่ีดีกว่า” โดยมุ่งเน้นการ
ท�าความเข้าใจนิยามของวัฒนธรรมองค์กรทั้ง 6 พฤติกรรม 
โดยสอดแทรกผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ ด้วยการใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ที่ง่ายต่อการเข้าใจ ดังนี้
1. ฐานกิจกรรมลกูโป่งลอยฟ้า โดยให้แต่ละทมีดแูลลกูโป่ง 5 ลกู 

ให้ลอยอยูบ่นฟ้า 5 นาท ีเพือ่ส่งเสรมิให้เกดิการพฒันาทมีและมีวนิยั
2. ฐานกิจกรรมสไลด์แก้วน�า้ โดยให้พนกังานสไลด์แก้วทลีะ 1 คน 

และนบัคะแนนตามช่องคะแนนรวม  เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิความ
รอบคอบและใส่ใจลกูค้า

3. ฐานกจิกรรมส่งน�า้ตามระยะ โดยให้พนกังานเคลือ่นย้ายแก้วน�า้
จากหวัโต๊ะไปยงัท้ายโต๊ะให้เรว็ทีส่ดุและเหลอืน�า้ในแก้วมากทีส่ดุ 
เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิการพฒันาทมีและสร้างสรรค์สิง่ใหม่

4. ฐานกจิกรรมสานใยย้ายกระด้ง โดยแต่ละทมีย้ายถาดพลาสตกิ
และลูกบอล จากจดุหนึง่ไปยงัจดุหนึง่ โดยห้ามทกุคนแตะถาดและ
ลูกบอล เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิความรอบคอบ มวีนิยัและใส่ใจลกูค้า

5. ฐานกจิกรรมปากการวมใจ โดยให้ทกุคนในทมีจบัเชอืก เขยีนค�า
ว่า Somboon Group จบัเวลา 3 นาท ีนบัคะแนนจากจ�านวน
ตวัอกัษรทีเ่ขยีนได้ เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิการพฒันาทมีและมวีนิยั

6. ฐานกิจกรรมยิ่งสูงยิ่งหนาว (ปิรามิด) โดยให้ทีมช่วยกันต่อ
ฟิวเจอร์บอร์ดให้สูงทีสุ่ด ให้คะแนนจากความสูง เพือ่ส่งเสรมิให้
เกดิการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่และพฒันาทมี

7. ฐานกจิกรรมหนบีแน่นๆ นะน้อง (ตะเกยีบยกัษ์)  โดยให้พนกังาน
จบัคู่ คบีปิงปองจากจดุหนึง่ไปยงัจดุหนึง่ นบัคะแนนตามจ�านวน
ปิงปอง  เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิการมวีนิยัและท�างานรบัผดิชอบ

โครงการ “มุ่งสู่สิ่งที่ดีกว่า” มีพนักงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 2,772 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของพนักงานทั้งหมด โดยจัดขึ้นจ�านวน 17 
ครั้งในเดือนกรกฎาคม 2560 ของแต่ละโรงงาน ทั้งที่สาขาบางนา
และสาขาระยอง
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4.2.6 บ่มเพาะคนเก่งด้วยการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม
 
• จัดนิทรรศการ SBG Automation  มุ่งสู่ SBG 4.0
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 บริษัทฯ จึงมุ่งสร้าง
การรับรู้ให้กับพนักงานเก่ียวกับระบบ Automation ในโรงงาน
อุตสาหกรรม และ Industrial 4.0 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของบริษัทให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
ในอนาคต โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดงาน “นิทรรศการ SBG 
Automation  มุ่งสู่ SBG 4.0” ขึ้นในวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2560 
ที่ศูนย์การเรียนรู้ของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ จ.ระยอง ซึ่งในงาน
จะประกอบไปด้วย

• Seminar “Somboon Business & Industrial 4.0”  
เป ็นการสานเสวนาเชิงให ้ความรู ้ความเข ้าใจเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม 4.0 ทิศทางนโยบายภาครัฐ และการน�า
อตุสาหกรรม 4.0 มาเช่ือมโยงกับธรุกิจของบรษิทัในกลุ่มสมบรูณ์ 
โดยสถาบนัเทคโนโลยไีทย-เยอรมนั และสถาบนัวทิยาการหุน่ยนต์
ภาคสนาม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ ี(FIBO)

• บทูแสดง Robotic และ Automation
 บรษิทัฯ ได้จดับทูแสดงและสาธติการใช้เทคโนโลยต่ีางๆ ของ

ระบบ Automation ซ่ึงได้เชิญคู่ค้าและ supply chain ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี Robot, Sensor , Karakuri 
Equipment, Gripper Design รวม 11 บรษิทั เช่น YASKAWA 
Electric (Thailand), Sumipol Corporation (Robot Nachi), 
Camou (Thailand) และ Brainworks เข้ามาจดัแสดงและ
สาธติการใช้ภายในงาน ส่งผลให้พนกังานได้เรยีนรูแ้ละมคีวาม
เข้าใจในระบบและอปุกรณ์ดงักล่าวเพิม่ขึน้

• ประกวดแข่งขันโปรแกรม Automation 
 เพือ่เป็นการส่งเสรมิให้พนกังานได้กล้าคดิ กล้าแสดงออก และ

ใช้ความสามารถให้เกดิประโยชน์ บรษิทัฯ จงึได้จดัการแข่งขนั
การเขยีนโปรแกรมการเคลือ่นทีข่องแขนกล โดยวดัผลทีค่วาม
แม่นย�าและเวลาทีใ่ช้ในการท�าแบบทดลอง ซึง่ได้ก�าหนดการ
แข่งขนัไว้  3 ประเภท คอื
1. การแข่งขันการชู้ตลูกบาสเกตบอลให้เข้าห่วง เน้นที่ 

การเขียนโปรแกรม
2. การแข่งขันการพัตลูกกอล์ฟให้ลงหลุม เน้นการควบคุม 

การเคลือ่นทีแ่ขนกล 
3. การเคลื่อนย้ายวัตถุตามจุดที่ก�าหนด เน้นการควบคุม 

การเคลือ่นทีแ่ขนกล

ผลการด�าเนินงาน :   สามารถบรรลุเป้าหมายได้มากกว่า 90%

SBG 4.0 Direction

2020

2019

2018

2017

2016

2021
2022

2023Smart Production Line : 
เครื่องจักรของกระบวนการผลิตหลักมี
ระบบควบคุมตัวเองอัตโนมัติสามารถ
ส่งข้อมูลเพื่อทวนสอบการท�างานได้
ตลอดเวลา

Smart Factory : เครื่องจักร
และระบบบริหารการผลิตเชื่อมต่อ 
และบูรณาการกัน สามารถเข้าถึงได้ 
จากอปุกรณ์เคลือ่นที่

SBG 4.0 : เครื่องจักร-คน-ระบบ
การท�างานเชื่อมต่อและบูรณาการกัน
ทั้งหมดทั้ง Suppy Chain
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• จดังาน “SBG Innovation Day” และแชร์ความรูเ้รือ่ง EV
บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรเกิดการเรียนรู้ รับรู้ และ
เพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคต จึงได้จัดงาน 
“SBG Innovation Day” และแชร์ความรูเ้รือ่ง EV ขึน้ในวนัศกุร์ที่ 
1 ธนัวาคม 2560 ทีผ่่านมา ณ สวนสมบรูณ์เฉลมิพระเกยีรต ิแสดง
ให้เหน็ว่าบรษิทัฯ สามารถเตรยีมความพร้อมกบัการเปลีย่นแปลง
เทคโนโลยีได้ทันสถานการณ์ของโลก ท้ังน้ี กิจกรรมส�าคัญที่ทาง 
บริษัทฯ ได้จัดขึ้นประกอบด้วย:-

สานเสวนา ในหัวข้อ
1. ภาพรวมอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และแผนการพฒันายานยนต์

ไฟฟ้าใน SBG เพือ่มุ่งสู ่Green & Smart Factory
2. แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของวัสดุ และแนวทางการพัฒนา

เทคโนโลยลีดน�า้หนกัของ SBG
3.  การเข้าสู ่Supply Chain ของอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต
4.  คนไทยสูย่านยนต์ไฟฟ้าโลก โดยการแลกเปลีย่นประสบการณ์

การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าจากผูเ้ชีย่วชาญ และผูป้ระกอบการจรงิ 
ได้แก่
• อาจารย์สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย

ต้นแบบและผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม สวทช.
• คณุอนกุลู สภานชุาต ผูเ้ชีย่วชาญฝ่ายเทคนคิ บรษิทั ออสก้า 

โฮลดิง้ จ�ากดั
• คณุธนานนัต์ กาญจนคหูา ผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั เอฟโอเอม็

เอม็ (เอเชยี) จ�ากดั

บูทแสดงยานยนต์ไฟฟ้าตวัอย่าง จากบรษิทั FOMM, STROM by 
Oscar, Benz C350e และรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง สวทช เป็นต้น

• ศกึษาดูงานศนูย์การเรียนรู้เทคโนโลยแีละนวตักรรม
เพื่อส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
ในอนาคตและน�ามาประยุกต์กับงานท่ีรับผิดชอบ ทางบริษัทฯ  
ได้ประสานงานกับทางสถาบันยานยนต์ขออนุญาตให้พนักงาน 
เข้าศึกษาดูงาน ท่ีศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
การพฒันาอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ณ สถาบนัยานยนต์ บางปู  
ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ซึ่งภายในสถาบันได้มีวิทยากรคอยให้
ค�าอธิบายในส่วนต่างๆดังนี้
1. Showroom ทีจ่ดัแสดงเทคโนโลยยีานยนต์ไฟฟ้า
2. สถานปีระจไุฟฟ้า และรถยนต์ไฟฟ้า (Nissan Leaf และ BMW i3)  
3. ศนูย์ทดสอบยานยนต์

ผลการด�าเนินงาน :   สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ 100%
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สร้างมูลค่าตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5.1  การกำากับดูแลกิจการ
5.2  การดำาเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
5.3  การต่อต้านการทุจริต
5.4  การดำาเนินการด้านภาษี
5.5  การบริหารความเสี่ยง
5.6  การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
5.7  ความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
5.8  การสร้างความผูกพันและการพัฒนาร่วมกับลูกค้า
5.9  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
5.10  การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน
5.11  การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน
5.12  นวัตกรรมในกระบวนการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ธุรกิจสมบูรณ์ 

5
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บริษัทฯ มุ ่งเน้นการสร้างมูลค่าทางธุรกิจบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมและสร้างความมั่นใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งพัฒนากระบวนการ
และผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความปลอดภัยแก่ผู ้ใช้ผลิตภัณฑ์  
บรษิทัฯ  ส่งเสรมิการจดัการห่วงโซ่ธรุกจิอย่างมปีระสทิธภิาพ (Supply Chain Value) และยดึถอืหลกัความพอเพียง  
เพื่อลดค่าใช้จ่ายและผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Our approach
Business Trust & Share Value to
         Stakeholders are Crucial   

                           of our Future

ระดับความพึงพอใจ
ลูกค้าโดยรวม(2)

88%
บรษิทัคูค้่าทีร่่วมประกาศ

เจตนารมณ์การต่อต้านการทจุรติ
คอร์รปัชัน่กบั SBG

636บริษัท

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดได้
จากโครงการอนุรักษ์พลังงาน(1)

1,923.69 ตัน

มูลค่าโดยรวมในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตการท�างาน 

(Quality of Work Life) 

19ล้าน
บาท

(1) อ้างอิงจากโครงการอนุรักษ์พลังงาน รายละเอียด หน้า 69
(2) อ้างอิงจาก หัวข้อการประเมินความพึงพอใจลูกค้าหน้า 64

ที่มา: 
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บรษิทัฯ มุง่เน้นการสร้างมลูค่าทางธรุกจิบนพืน้ฐานความพอเพยีงและความรบัผดิชอบต่อสงัคม ยดึหลกัธรรมาภบิาล เป็นองค์กรโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และสอดคล้องกับวิถีแห่งการสร้างความสมดุลระหว่าง
ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท�างาน การเติบโตตามสายอาชีพของพนักงาน และการพัฒนา 
ห่วงโซ่ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน ด้วยนวัตกรรมและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บทด้านธุรกิจสมบูรณ์    

ที่มา : แผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืน 2556-2560

SD Roadmap ด้านธุรกิจสมบูรณ์

สร้างมูลค่า ตอบสนอง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สร้างพันธมิตร

พัฒนาผลิตภัณฑ์

2556-2557

2560

2558

พัฒนา
กระบวนการ

• จัดท�าและเปิดเผยข้อมูล
รายงานความยั่งยืน
ตามกรอบ GRI

• ขยายผล TPS  
ไปยังคู่ค้า

• สร้างพันธมิตรทาง
ธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่า
และสร้างความเชื่อมั่น
ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ

• ปรบัปรงุโครงการ QCC 
ภายใต้ปรชัญาฯ 3 สมบรูณ์  
สร้างสมดุล 2559

• พัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียว
• สร้างวัฒนธรรมสีเขียว 

ในองค์กร
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บรษิทัฯ ในกลุม่สมบรูณ์ให้ความส�าคญัในการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
และกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส เกิดประสิทธิผล และค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการก�าหนดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
ข้อบงัคบัและระเบยีบของบรษิทั ผ่านคูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

• นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ากบักจิทีด่ขีองบรษิทัในกลุม่สมบรูณ์ คณะกรรมการ 
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน  
เป็นองค์กรโปร่งใส และมธีรรมาภบิาลทีแ่ท้จรงิ มคีวามรบัผดิชอบ
และรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวม 
พัฒนาบคุลากรให้เป็นคนด ีคนเก่ง มคีณุธรรม ส่งเสรมิความรู ้และ
คณุภาพชวีติ พร้อมกบัการพฒันาสภาพแวดล้อม ส่ิงแวดล้อมทีด่ขีึน้  
เพื่อมุ ่งสู ่ประสิทธิผลความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านแนวทาง 
การรายงานความยัง่ยนื ตามกรอบการจดัท�ารายงาน ซึง่เป็นทีย่อมรบั
ในระดับสากล

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้จดัให้ม ี“นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ” 
เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลขององค์กร โดยมุ่งเน้นการด�าเนิน
ธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์
สุจรติ บนพืน้ฐาน “จรยิธรรมทางธรุกจิและข้อพงึปฏิบตัใินการท�างาน” 
และใช้เป็นแนวปฏบิตัทิีด่ขีองกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของ
บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งจะน�าไป
สู่องค์กรที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

จากการมุ่งม่ันพัฒนาในด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
บริษัทฯ ได้รับรางวัล “เกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความ
ยัง่ยนื” (Sustainability Awards of Honor) ซึง่เป็นรางวลับรษิทั
จดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (Best Sustainability 
Awards)  ติดต่อกัน 3 ปีขึ้นไป

5.1 การก�ากับดูแลกิจการ
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ทั้งนี้ ในทุกๆ ปี บริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการเป็นประจ�าทุกปี และเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัทฯ หมวด
การพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยมีการยกระดับเมื่อปี 2558 ในเรื่อง

การก�ากับดูแลกิจการไปสู่แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศ และสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard โดยมีการปรับปรุง
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการและการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้  

ประเด็นที่ส�าคัญจากการด�าเนินงานตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ประจ�าปี 2560

หมวดที่ 1
สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวดที ่2 
การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ 

อย่างเท่าเทยีมกนั

หมวดที่ 3 
การค�านึงถึงบทบาทของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวดที่ 4 
การเปิดเผยข้อมูลและ

ความโปร่งใส

หมวดที่ 5 
ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุ
เป็นวาระการประชุมล่วง
หน้า ตั้งแต่วันที่  
29 กันยายน 2560  
ถึง 31 ธันวาคม 2560

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ส่งค�าถามที่เกี่ยวข้องกับ
วาระการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 
ล่วงหน้า ระหว่างวนัที่ 
13 มีนาคม 2560 ถงึ
วนัที ่ 5 เมษายน 2560 
โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
พร้อมทั้งประกาศ
หลักเกณฑ์ และระบุ
ขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ใน 
เว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ที่ www.satpcl.co.th 
ส่วนของ “ข้อมลูนกัลงทนุ” 
ภายใต้หัวข้อ “ประชุมผู้
ถือหุ้น”

- บริษัทฯ ได้น�า
เทคโนโลยีมาใช้กับ 
การประชุมผู้ถือหุ้น  
ทัง้การลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 
การนับคะแนนและ
แสดงผล เพื่อให้ 
การด�าเนินการประชุม
สามารถกระท�าได้รวดเร็ว 
ถูกต้อง แม่นย�า

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
เสนอชื่อบุคคลเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้ง
เป็นกรรมการล่วงหน้า 
ระหว่างวันที่ 29 
กันยายน 2560 ถึง 
31 ธันวาคม 2560

- บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้
กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ที่รับทราบ
ข้อมลูภายในทีม่นียัส�าคัญ 
ที่อาจส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของราคาซื้อ
ขายหลักทรัพย์ 
จะต้องระงับการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ในช่วง 1 เดือนก่อนที่
บรษิทัฯ จะมกีารประกาศ
ผลการด�าเนนิงาน หรือ
ข้อมูลภายในนั้นจะ
เปิดเผยต่อสาธารณชน 

- บริษทัฯ ได้จดัท�ารายงาน
การพัฒนาที่ยั่งยืนตาม
กรอบ Global Reporting 
Initiative (GRI) แยกออก 
จากรายงานประจ�าปี 
ตั้งแต่ปี 2557 และใน
ปี 2560  
บริษัทได้รับรางวัล  
Recognition ด้าน
รายงานความยั่งยืน  
(SD Report  
Awards 2017)

- บริษัทได้มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อย
โอกาส โดยการจ้างงาน
คนพิการ “SBG สร้างฝัน 
ปันน�า้ใจ สานสายใย
ผู้พิการ”

- บริษัทได้มีการจัดการ
สานเสวนาร่วมกับ อบต.
บางโฉลงและชมรมผู้สูง
อายุบางโฉลง ในการ 
จัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ 
ผู้สูงวัย อบต.บางโฉลง”

- น�าเสนอข้อมูลต่อ 
นักลงทุน (Road Show) 
ภายในประเทศ 4 ครัง้
และต่างประเทศ 1 ครัง้ 
(มาเลเซยีและสงิคโปร์)

- จัดประชุมนักวิเคราะห์ 
(Analysis Meeting) 
จ�านวน  4 ครั้ง

- การเข้าเยี่ยมชมกิจการ
ของบริษัทฯ (Site Visit) 
หรือพูดคุยกับผู้บริหาร
ของบรษิทัฯ (Company 
Visit) และการรับสาย
ผ่าน Conference Call 
ของนักวิเคราะห์ และนัก
ลงทุนสถาบันทั้ง
ในประเทศและจาก 
ต่างประเทศ จ�านวน  
23 ครัง้ 

- ออกเอกสารแจ้งข่าว
ผลประกอบการ (Earning 
Release) จ�านวน 4 ครัง้

- มนีโยบายให้กรรมการที่
ไม่เป็นผูบ้ริหาร มโีอกาส 
ประชมุระหว่างกนัเอง 
เพือ่อภปิรายปัญหาต่างๆ 
เกีย่วกบัการจดัการทีอ่ยูใ่น
ความสนใจ โดยไม่มีฝ่าย
จดัการร่วมด้วย อย่างน้อย
ปีละ 1 คร้ัง

- จดัอบรมเพือ่ทบทวน
ความรูแ้ละความเข้าใจการ
จดัท�า “รายงานการมส่ีวน
ได้ส่วนเสยี” เพือ่ป้องกนั
การขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้แก่
กรรมการและผู้บริหาร 
รวมถึงพนักงาน 
ที่เกี่ยวข้อง

- คณะกรรมการบรษิทัฯ  
ได้พจิารณาทบทวนและ
อนมุตัวิสิยัทศัน์และ
พนัธกจิของบรษิทัฯ 
เพือ่ให้ผูบ้รหิารและ
พนกังาน มจีดุมุง่หมาย
ไปในทศิทางเดยีวกนั 
อย่างน้อยทกุ ๆ 5 ปี และ
ก�าหนดแนวปฏบิตัขิอง
การมส่ีวนร่วม
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ระดับผู้บริหาร บทบาท/ประเด็นที่ให้ความส�าคัญ ความถี่

คณะกรรมการบริษัทฯ
Board of Director

- ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (ExBod) - รายไตรมาส

กรรมการผู้อ�านวยการ-รองกรรมการ 
ผูอ้�านวยการ Executive Committee 
(President, MD, EVP, VP)

- ประชมุ ExCom ตดิตามแผนกลยทุธ์
- ประชมุ TOP Management Communication Activity (TCA)
- ประชมุ Sustainability Development Committee (SDC)

- รายสัปดาห์ รายเดือน
- รายไตรมาส
- รายไตรมาส

ผู้จัดการทั่วไป-ผู้จัดการแผนก 
GM, AGM, Mgr

- ประชุมคณะท�างาน SD
- ประชุมจับเข่าผู้บริหาร
- การจัดท�ารายงานความยั่งยืน

- รายเดือน
- รายสัปดาห์ รายเดือน
- รายปี

ระดับผู้บริหาร วิธีการติดตามและรายงานผล ความถี่

คณะกรรมการบริษัทฯ
Board of Director

- ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (ExBod) - รายไตรมาส

กรรมการผู้อ�านวยการ-รองกรรมการ 
ผูอ้�านวยการ Executive Committee 
(President, MD, EVP, VP)

- ประชมุ ExCom ตดิตามแผนกลยทุธ์
- ประชมุ TOP Management Communication Activity (TCA)
- ประชมุ Sustainability Development Committee (SDC)

- รายสัปดาห์ รายเดือน
- รายไตรมาส
- รายไตรมาส

ผู้จัดการทั่วไป-ผู้จัดการแผนก 
GM, AGM, Mgr

- ประชุมคณะท�างาน SD
- ประชุมจับเข่าผู้บริหาร
- การจัดท�ารายงานความยั่งยืน

- รายสัปดาห์, รายเดือน
- รายไตรมาส
- รายปี

โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลธุรกิจในระดับ 
นโยบาย โดยท�าการทบทวนและอนุมัติ ทิศทางหรือเป้าหมาย  
วสิยัทศัน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารน�าไปก�าหนด

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 
(Corporate Governance Policy) ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่
ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  
ในการด�าเนินงานและพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดย
มีการทบทวนเป็นประจ�าทุกปี และเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัท 

กลยทุธ์และแผนงานให้บรรลตุามเป้าหมายในการสร้าง และคณุค่า
เพิม่กบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีเ่กีย่วข้องในด้านต่างๆ ตลอดจนตดิตาม
และรายงานผลตามความถี่ที่ก�าหนดไว้

หมวดการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทได้ยกระดับ
การก�ากับดูแลกิจการไปสู่แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศและสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard โดยมีการปรับปรุง
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

• บทบาทหน้าทีข่องผู้น�าในการก�ากบัดูแลกจิการและการขบัเคลือ่นธรุกจิอย่างยั่งยนื

• การติดตามและการรายงานผลการด�าเนินงาน ... สู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
Nomination and Compensation 

Committee

คณะกรรมการบริษัทฯ
Board of Director

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล(1) 
Audit & Corporate Governance 

Committee

กรรมการผู้อ�านวยการ 
President

คณะกรรมการบริหาร 
Executive Board

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Internal Audit

(1)คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบรรษัทภิบาล 

ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะซึ่ง 1 ใน 3 เป็นผู้ม ี

ความรูแ้ละประสบการณ์ด้านบัญชแีละการเงนิ โดยมวีาระ

ด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี

รายชือ่และบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบรษิทัฯ สามารถ

ดเูพ่ิมเตมิได้ท่ี รายงานประจ�าปี 2560 www.satpcl.co.th
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 49

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภบิาล ท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลด้านธรรมาภบิาล จรยิธรรม
ธุรกิจ (CG) ได้แก่ การแต่งตั้งคณะท�างานสนับสนุนการก�ากับ
กิจการและจริยธรรมธุรกิจกับดูแลกิจการ (CG) เพื่อจัดท�าและ 
ทบทวน CG Policy และ Code of Conduct ตลอดจนติดตาม
ผลการด�าเนินงานของคณะท�างาน CG ปีละ 1 ครั้ง ขณะที ่

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนมหีน้าทีก่�ากบัดแูลด้านความ 
รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR & SD) แต่งตั้ง
คณะท�างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(CSR & SD) เพื่อจัดท�าและทบทวน Policy และ SD Roadmap 
รวมทั้งติดตามผลการด�าเนินงานของคณะท�างาน CSR & SD  
ปีละ 4 ครั้ง

• การก�ากบัดูแลด้านธรรมาภบิาลและด้านความรบัผดิชอบต่อสังคมและการพฒันาท่ียั่งยนื

                      

                       

           

 

                  

 

 

 

 

 

 

นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ
C o r p o r a t e G o v e r n a n c e P o l i c y 

 

                                                                                                      

                                           

 

 

 

 

   

 

 

    

                                     จดัทําโดย คณะทํางานธรรมาภิบาล                                                                      

                                             1  มกราคม  2558  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                  

จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัต ิ
ในการท างาน 

 

C o d e   o f   C o n d u c t 
                                            
 
 
 
                                                        
                                                                                                        
 

                                                                    จดัท ำโดย คณะท ำงำนธรรมำภิบำล                                                                                                              
                                                                               1  มกรำคม  2558 

 

บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลจากโครงการส�ารวจการก�ากับดแูล
กจิการ (Corporate Governance Reporting: (CGR)) ให้เป็น  
1 ใน 110 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” 
(Excellent CG Scoring) ประจ�าปี 2560 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 โดยมี 

• ผลการประเมินระดับการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย

คณะกรรมการบริษัทฯ 
Board of director

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 
Nomination & Compensation 

Committee

คณะท�างานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

CSR & SD 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล  
Audit & Corporate Governance 

Committee

คณะท�างานสนับสนุนการก�ากับดูแลกิจการ
และจริยธรรมธุรกิจ 

CG 

คะแนนทุกรายหมวดอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” และเมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉล่ียของบริษัทที่ท�าการส�ารวจทั้งหมด 620 บริษัท  
ทั้งภาพรวมและรายหมวด พบว่า สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัท
ที่ท�าการส�ารวจทั้งหมด (กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม)
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ในปี 2560 บรษิทัฯ ได้รบัคดัเลอืกให้อยูใ่นรายชือ่ ESG 100 หรอื 
หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการด�าเนินงานโดดเด่นด้านอีเอสจี  
(Environmental, Social and Governance: ESG) เป็นปีที ่2 
จากหน่วยงานอเีอสจ ีเรทติง้ ของสถาบนัไทยพฒัน์ ซึง่เป็นผูร้เิริม่
พัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้จัดอันดับหลักทรัพย์
จดทะเบียนท่ีมีการด�าเนินงานโดดเด่นด้านข้อมูลสิ่งแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล จ�านวน 100 บริษัท ด้วยการคัดเลือก

บริษัทฯ มีการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับพนักงานใหม่
ทกุระดบั โดยผ่านหลกัสตูร “จรยิธรรมกบัความยัง่ยนืขององค์กร” 
เรื่องจริยธรรมธุรกิจและข้อบังคับในการท�างาน เพื่อป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงาน  
จ�านวน 60 คน ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงาน 

จาก 656 บรษิทัจดทะเบยีน ซึง่เกณฑ์การพจิารณาจาก ESG 100  
ประกอบด้วย 6 เรื่อง ได้แก่ ข้อมูลในหัวข้อความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมในรายงานประจ�าปี ข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ของ 
กองทนุเปิดทสิโก้ ESG เพือ่สังคม ข้อมลูจากรายงานความยัง่ยนื 
ข้อมลูผลส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีน ข้อมลู
โครงการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ และ
ข้อมลูจากการวเิคราะห์ผูม้ส่ีวนได้เสยีและสือ่

มคีวามตระหนกัและความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการสร้างคณุภาพ
จรยิธรรม ตลอดจนการน�าหลกัธรรมมาเป็นพืน้ฐานในการท�างาน 
เพื่อน�าพาองค์กรและตนเองไปสู่ความส�าเร็จที่ยั่งยืนต่อไป

• ผลการประเมินระดับการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย

• การอบรมด้านจริยธรรมกับความยั่งยืนขององค์กร

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ก�าหนด
แนวทางในการดูแลผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีไว้ในคูม่อืจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ (Code of Conduct) โดยค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสยี ตัง้แต่ผูถ้อืหุน้ พนกังาน ลกูค้า คูค้่า  ชมุชนสงัคม 
และสิง่แวดล้อม ซ่ึงไม่เพยีงแต่เฉพาะตามทีก่ฎหมายก�าหนดเท่านัน้ 
แต่ยงัรวมถงึการไม่กระท�าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิ/ลดิรอนสทิธิ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นด้วย โดยก�าหนดแนวทางด้าน
จรยิธรรมทางธรุกจิ ดงันี้

• การรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคล
 ที่มีความเกี่ยวข้อง
 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์ให้กรรมการของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย และผู้บริหาร เปิดเผยรายงานการมี
ส่วนได้ส่วนเสียของตนเองและบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องตาม
มาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติ และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2551 และก�าหนดให้มกีารทบทวนรายงานฯ ภายในเดอืน
มกราคมของทกุปี และ/หรอืทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงข้อมลู 
โดยให้ส่งรายงานผ่านฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ ภายใน 7 วัน
ท�าการ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัได้ขยายผลไปยงัพนกังานระดบั
จดัการของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตัง้แต่ระดบัผูจ้ดัการแผนก

ขึน้ไป รวมทัง้พนกังานทีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง โดยในปี 2560 มกีาร
รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย จ�านวน 138 ราย ผลการส�ารวจ
พบว่าไม่มีผู้บริหาร พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีส่วนได้
ส่วนเสยีและท�าธรุกรรมกบับรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ทัง้นี ้ได้ขึน้
ทะเบยีน และสรปุรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
และธรรมาภิบาล เพือ่แจ้งให้ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ  
รับทราบ

• กระบวนการแจ้งเบาะแส
 บรษิทัฯ ก�าหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรยีนและข้อเสนอแนะ

ในเรื่องต่างๆ รวมถึงการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดกฎหมาย 
โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู ้มีส่วนได้เสียมีช่องทาง 
การแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ เพื่อน�าไปสู่การปรับปรุง 
ระบบบริหารจัดการ และสามารถร้องเรียนผ่านอีเมลของ
กรรมการอสิระโดยตรงหรอืส่งจดหมายร้องเรยีนผ่านเลขานกุาร 
บริษัทฯ รวมถึงมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เผยแพร่
ไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ โดยมีการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ 
ในเรื่องการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสในกรณีที่พบการท�าผิด
ด้านจริยธรรม หรือการที่ได้รับความไม่เป็นธรรม และให ้
ถือเป็นวินัยและหน้าที่ของพนักงานที่ต้องพึงกระท�า

5.2 การด�าเนนิธรุกจิด้วยความเป็นธรรม
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กระบวนการแจ้งเบาะแส

นโยบายการต่อต้านการทุจริต
คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน
เพื่อน�าไปสู่การเป็นองค์กรโปร่งใส่อย่างแท้จริง จึงได้ก�าหนด
แผนส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมองค์กรในระยะยาวและ 
ต่อเนื่อง 8 ปี (ปี 2553 - 2560) ผ่านหลักสูตร “จริยธรรม...กับ
ความยั่งยืนขององค์กร” เพื่อหล่อหลอมให้พนักงานมีคุณภาพมี
ประสทิธภิาพ มจีติส�านกึทีด่ ีมวีนิยั มคีวามรู ้มคีณุธรรมจรยิธรรม 
น�าไปสูก่ารเป็นวฒันธรรมองค์กรใหม่ ภายใต้แผนส่งเสรมิและปลกู
ฝังจริยธรรมองค์กร  

บริษัทฯ เป็น 1 ใน 27 องค์กรแรกท่ีประกาศเจตนารมณ ์
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันและเป็น 1 ใน 9 องค์กรแรกที่ได้ผ่าน 
การรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption Council: CAC) เมื่อวันที่ 29 
กรกฎาคม 2556

ในป ี  2559 บริษัทฯ ได ้ รับการรับรองการยื่นต ่ออายุ 
(Recertification) โครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นจาก 
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Collective 
Anti-Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 

5.3 การต่อต้านการทุจริต

ส่งเรือ่งให้กรรมการผูอ้�านวยการ
รับเรื่องไปด�าเนินการ

ร้องเรียนผ่านกรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบโดยตรง 

ผ่านอีเมลที่แจ้งไว้

แจ้งคณะกรรมการบริษัท 
รบัทราบในการประชมุครั้งถัดไป

แหล่งที่มาของการแจ้งเบาะแส

รายงานกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

รับทราบผลการด�าเนินการภายใน 7 วัน

1. เวป็ไซต์ของบรษิทัฯ
2. Web Portal
3. คูม่อืจรยิธรรมธรุกจิและข้อพงึปฏบิตัใิน
 การท�างาน
4. แนบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี
  แบบ ( 56-1)
5. รายงานประจ�าปี (แนบ 56-2)
 รายงานกรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ

รบัทราบผลการด�าเนนิการภายใน 7 วนั
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รายงานความยั่งยืนประจําปี 256052

บรษิทัฯ ได้ให้ความร่วมมอืและมส่ีวนร่วมด้านภาษกีบัรฐับาลและ
กรมสรรพากร และมีความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และมีการด�าเนินการด้านภาษีอย่างถูกต้องครบ
ถ้วน มคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได้ และตรงตามเวลาทีก่�าหนด โดย 

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัท บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในประเทศไทยจากรายงานประจ�าปี หน้า 4

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้ด�าเนินงานในด้านความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว 

คณะกรรมการจึงมีมติร่วมกันในการ (ข้อความไม่ครบครับ)

5.4 การด�าเนินการด้านภาษี

5.5 การบริหารความเสี่ยง

ในปี 2560 บริษัทมีรายได้รวม 8,802 ล้านบาท และได้จ่ายภาษี
ให้รัฐบาล เป็นจ�านวนเงิน(1) 83.1 ล้านบาท

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งระดับจดัการ
• ก�าหนดกลยทุธ์การบรหิารความเส่ียงองค์กร 
 (Corporate Risk)
• จัดให้มีกระบวนการจัดการความเสี่ยงในระดับ

องค์กรอย่างเป็นระบบ 
• แต่งตัง้ และก�ากบัดแูลคณะท�างานบรหิารความเสีย่ง

ระดบัสายงาน
• ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรที่จ�าเป็นต่อ 

การบรหิารความเส่ียงระดบัองค์กร
• ประชมุทบทวนผลการด�าเนนิงาน และมาตรการ

จัดการบริหารความเ ส่ียงให ้สอดคล ้องกับ 
สถานการณ์ ความถีท่กุ 2 เดอืน

คณะท�างานบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน
• บ่งชี้ ประเมินความเสี่ยงระดับสายงาน ก�าหนดแผนงานและผู้รับผิดชอบ
• น�านโยบายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการไปปฏิบัติ
• ตดิตามและรายงานผลการจดัการความเสีย่งระดบัปฏบิตักิารน�าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ
• ประชมุทบทวนผลการด�าเนนิงาน และมาตรการจดัการบรหิารความเสีย่ง

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ความถี่ทุก 2 เดือน

โครงสร้างการบริหารความเสีย่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ
Enterprise Risk Management Committee

ระดับจัดการ (MD, VP)

คณะท�างานบรหิารความเสีย่งระดบัสายงาน
Functional Risk Management Working Team

ระดับปฏิบัติการ GM/AGM

การขยายแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในห่วงโซ่ธุรกิจ
บริษัทฯ ได้ก�าหนดแผนขยายแนวร่วมในการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่นไปยังพันธมิตรทางการค้า โดยคัดเลือกบริษัทคู่ค้าที่มี
อัตราการหมุนเวียนในการซ้ือขาย 50 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป ให้คู่
ค้าเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ โดยมี
เป้าหมายจ�านวน 636 บริษัทฯ ภายในปี 2560

และในปี 2560 บรษิทัฯ ได้เข้าเยีย่มชมบรษิทัคูค้่าทีไ่ด้เข้าร่วมการ
ประกาศเจตนารมณ์ และเข้าเป็นแนวร่วมการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นกับ SBG เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
และความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการมาตรการป้องกันการทุ
จริตคอร์รัปชั่นกับ SBG จ�านวน 5 บริษัทฯ
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หมายเหตุ : (1) ข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัท บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในประเทศไทยจากรายงานประจ�าปี หน้า 4

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มีความมุ่งม่ันในการด�าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยครอบคลุมการจัดการความเสี่ยงทั้งในด้านกลยุทธ์                
การด�าเนนิงาน การเงนิ และความสอดคล้องกบักฎระเบยีบปฏบิตัิ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทในกลุ่ม
สมบูรณ์มีทิศทางที่ชัดเจน สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมาย
ทางธุรกิจ ภายใต้กรอบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้
จ�าแนกประเภทการจดัการความเสีย่งทีเ่ป็นประเดน็ส�าคญัไว้ ดงันี้

1. ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risks)

ปัจจุบันทั่วโลกตระหนักถึงวิกฤตพลังงานและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  
อุตสาหกรรมรถยนต์แถบยุโรปเริ่มมีการเลิกใช้ฟอสซิลแล้วหันมา 
ใช้พลังงานสะอาดแทน จึงเป็นเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงการใช้ 
ยานยนต์ไฟฟ้า และเป็นแรงขับเคลื่อนท่ีถูกส่งผ่านมายังรัฐบาล
ไทย จงึเกดิการอนมุตัแิผนสนบัสนนุการลงทนุในด้านอตุสาหกรรม
ประกอบรถยนต์ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี ้ยังมแีนวโน้มการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยต่ีออตุสาหกรรม
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ เช่น การมุ่งสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีน�้าหนักเบา  
รูปทรง ขนาด วสัดใุหม่ทีเ่ปลีย่นแปลงไป เป็นต้น ซึง่การเปลีย่นแปลง 
เทคโนโลยีเหล่าน้ีถือเป็นความเสี่ยงท่ีอาจส่งกระทบต่อความ
สามารถในการแข่งขันและสร้างรายได้ให้บรรลุตามเป้าหมายที่
ก�าหนดไว้ บรษิทัฯ จงึมนีโยบายส่งเสรมิและสนบัสนนุงานศกึษา
วจิยัและการพฒันาวสัดนุ�า้หนกัเบา รวมถงึส่งเสรมิให้มกีารเรยีนรู ้
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าผ่านการลงมือท�าจริงใน
โครงการศึกษายานยนต์ไฟฟ้าเพื่อเตรียมความพร้อมและเพื่อ
รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าและบริการ โดยมุ่งเน้นนวัตกรรม
ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ความปลอดภยั การประหยดัพลงังาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ
การพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบรับการเข้ามาของระบบอัตโนมัติ  
(Automation System) เช่น เครื่องจักรอัตโนมัติ และเครื่องจักร
กึ่งอัตโนมัติ เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต โดยการส่งเสริมการ 
เรียนรู ้การสมัมนา การไปศกึษาดงูานนอกสถานที ่และทดลองน�ามาใช้ 
ในพื้นที่จริง เพื่อสนับสนุนนโยบาย SBG 4.0  นโยบายลดต้นทุน  
เพิม่ประสทิธภิาพในการผลติ ลดของเสยี รวมถงึช่วยลดอตัราการ
เกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งขัน
ด้านราคาสนิค้าและบรกิาร  คณุภาพของผลติภณัฑ์ และตอบสนอง
ความพึงพอใจของลูกค้า

2. ความเสีย่งจากการปฏบิตักิาร (Operation  Risks)

บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อการสร้างความเช่ือมั่นด้านคุณภาพ
ตลอดกระบวนการ เพือ่ให้ได้สนิค้าและบรกิารทีย่อดเยีย่ม สามารถ
สร้างความพงึพอใจให้กบัลูกค้าได้สูงสุด โดยมกีารเฝ้าระวงัความเสีย่ง 
จากความเสียหายของผลิตภัณฑ์ ความเสี่ยงจากก�าลังการผลิต 
ไม่เพียงพอในอนาคต  รวมถึงความเส่ียงปัญหาจาก External 
Provider หรอื Supplier  ซึง่ความเสีย่งเหล่านีอ้าจท�าให้ไม่สามารถ
ผลติและส่งสนิค้าให้กบัลกูค้าได้ทนัเวลา เป็นต้น ดงันัน้ บรษิทัฯ 
ได้จัดท�าแผนบริหารความเส่ียงในด้านการผลิต เช่น การจัดท�า 
แผนส�ารองกรณีฉุกเฉิน การยกระดับการบริหารจัดการด้าน
คุณภาพผ่าน Front line control การวิเคราะห์ความต้องการ 
ล่วงหน้าของลูกค้าพร้อมศึกษาและเตรยีมแผนส�ารองส�าหรบัก�าลงั
การผลิตให้เพยีงพอ การจดัท�าแผนบ�ารงุรกัษาเครือ่งจกัรเชงิป้องกนั
และแผนพยากรณ์พร้อมทัง้ส�ารองอะไหล่ทีส่�าคัญให้พร้อม เป็นต้น 
นอกจากนี ้บรษิทัได้ขอการรบัรองมาตรฐานสากลตามเวอร์ช่ันใหม่
ของระบบการจดัการคณุภาพหรอื IATF16949:2016 เรยีบร้อยแล้ว
เพือ่สร้างความเชือ่มัน่ด้านคุณภาพตลอดกระบวนการ โดยมรีะบบ
ติดตามตรวจสอบภายในเชิงป้องกันอย่างเข้มงวด ตั้งแต่คุณภาพ
วัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนส่งมอบผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า มีการ
ก�าหนดเป้าหมายงานเสยีหรอื Zero Claim ชดัเจน มกีารส่งเสรมิ
และกระตุน้ให้พนกังานทกุคนมจีติส�านกึด้านคณุภาพ มตีวัแทนฝ่าย
ผูบ้รหิาร (Quality Management Representative) เพือ่ควบคมุ
และก�ากับให้ปฏิบัติตามระบบ จึงท�าให้มั่นใจว่าทุกกระบวนการ 
กจิกรรม และขัน้ตอนในการด�าเนนิงาน การก�ากบัดแูลด้านคณุภาพ
ผลติภณัฑ์ได้รบัการปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั    

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

ถงึแม้ในปี 2560 อตุสาหกรรมยานยนต์และอตุสาหกรรมเครือ่งจกั
กลการเกษตรจะมแีนวโน้มทีเ่ตบิโตดขีึน้ แต่บรษิทัในกลุม่สมบรูณ์
ยังคงให้ความส�าคัญในการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน โดยได้
ด�าเนนิธรุกจิภายใต้นโยบายทางการเงนิอย่างระมดัระวงั ท้ังในส่วน
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และการบริหารควบคุมความผันผวนจาก
อัตราแลกเปล่ียน เพื่อให้บริษัทด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องรวม
ทั้งสามารถลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตโดยยังคงความ
สามารถในการจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยความเสี่ยง
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โดยในปี 2560 บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
อยู่ที่ 0.5 เท่า ซ่ึงลดลงต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมา และในส่วนของ
การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้น บริษัทได้มีการท�า
สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract) 
เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการน�าเข้าเครื่องจักรและ
อุปกรณ์จากต่างประเทศ และส�าหรับในส่วนของวัตถุดิบที่น�าเข้า
จากต่างประเทศน้ัน ด้วยส่วนใหญ่แล้วบริษัทฯ สามารถด�าเนิน
การปรับราคาสินค้า ตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบและ
อตัราแลกเปลีย่นได้ ซึง่จะเป็นไปตามกรอบระยะเวลาทีก่�าหนดไว้ 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
    (Compliance Risks)

บรษิทัฯ ได้ให้ความส�าคญัต่อการปฏบิตัติามกฎระเบยีบด้านธรุกจิ
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความเช่ือม่ันด้านคุณภาพของสินค้า
และบรหิารตลอดกระบวนการ จงึมกีารเฝ้าระวงัความเสีย่งส�าคญั
เช่น การร้องเรียนจากการส่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ
รวมถึงสินค้าช�ารุดเสียหายระหว่างการขนส่งไปยังลูกค้า ดังน้ัน
บรษิทัฯ ได้จดัให้มทีมีผูเ้ชีย่วชาญทางกฎหมาย เพือ่ศกึษาข้อจ�ากดั
ของกฎหมายต่างๆ  ประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณ์  มีการ
ติดตาม และวิเคราะห์ผลกระทบ รวมถึงอุปสรรคต่อการขยายตัว 
ขององค์กรทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  มกีารจดัท�าประกนัภยั 
ความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ (Product Liability Insurance) 
เป็นต้น

ส�าหรับประเด็นด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และส่ิง
แวดล้อม บรษิทัฯ ได้ให้ความส�าคญักบัการดแูลคณุภาพชวีติพนกังาน  
ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อ รวมถึงได้ปฏิบัติตามกฎหมายและ 
ข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้องกบัด้านผลกระทบต่ออาชอีนามยั ความปลอดภยั 
และสิง่แวดล้อม จงึได้ก�าหนดนโยบาย ตวัช้ีวดั แผนงานประจ�าปี 
และผูรั้บผดิชอบ กล่าวคอืในด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  
ผูบ้รหิารได้ประกาศนโยบาย “สถานประกอบกจิการต้นแบบดเีด่น 
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย” โดยมีเป้าหมายอุบัติเหตุ
เป็นศูนย์ มีการจัดท�ากลยุทธ์ลดและป้องกันอุบัติเหตุตาม
แนวทาง 3E ( Engineering, Education, Engineering)  
โดยได้ด�าเนินกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา อาทิ เช่น Near Miss  
Accident Report, View Point, กจิกรรมค้นหาและขจดัอนัตราย 
(Completely Check Completely Find out) , การส�ารวจความ
ปลอดภัยโดยฝ่ายบริหาร (Safety Shop Floor Management,  
กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture), 
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเครื่องจักร (Machine  

Safety), กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย (Safety Week), 
กิจกรรม 5S/ข้อเสนอแนะ/ไคเซน เป็นต้น ส�าหรับการดูแล 
ส่ิงแวดล้อม บริษัทฯ ได้ขอการรับรองมาตรฐานสากลตาม
เวอร์ชัน่ใหม่ (Upgrade) ของระบบการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อม
(ISO14001:2015) เรียบร้อยแล้วเมื่อปี 2560 โดยมีการฝึกอบรม 
ประเมนิความเสีย่ง/ลกัษณะปัญหาด้านสิง่แวดล้อมและวงจรชวีติ
ผลิตภัณฑ์ จัดท�าโครงการกิจกรรมต่างๆ (อาทิเช่น มีการตรวจวัด
คณุภาพสิง่แวดล้อม (อากาศ น�า้เสยี) ทัง้ภายในโรงงานและชมุชน 
มีโครงการลดการใช้พลังงานและของเสียต่างๆ มีการปรับปรุง 
หรอืน�าเทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมและประหยดัพลงังาน
เข้ามาติดตั้งในโรงงาน) การควบคุมการด�าเนินงาน (Operation 
Control) มีการตรวจติตตามภายในเป็นระยะ มีการทบทวนโดย
ฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

5.6 การปฏิบัติด้านแรงงาน
  และสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มุ่งม่ันที่จะส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดยเคารพ
กฎหมาย วฒันธรรม ประเพณ ีและค่านยิม ในการปฏบิตัต่ิอพนกังาน 
และผู้ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึง 
การหลกีเลีย่งการมส่ีวนเกีย่วข้องในการละเมดิสทิธมินษุยชน

• การปฏิบัติด้านแรงงาน
 บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล

อย่างเป็นระบบ ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และ 

ส่งเสรมิให้พนกังานทกุคนพฒันาความรูค้วามสามารถของตนเอง

ผ่านระบบพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน และมีระบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานสามารถ

สร้างคุณค่าให้กับตนเอง องค์กร และสังคมได้ นอกจากนี้  

แนวทางในการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร  

ยังมุ ่งเน้นการสื่อสารแบบสองทางเพื่อรับฟังและรวบรวม 

ความคิดเห็นของพนักงานมาใช้ในการปรับปรุงระบบงาน  

สภาพแวดล้อมในการท�างาน และสวัสดิการส�าหรับพนักงาน

อย่างต่อเนื่อง 

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่าง

เคร่งครัด และจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการซึ่งประกอบด้วย

ตัวแทนพนักงานจากฝ่ายหรือแผนกต่างๆ ของบริษัท เพื่อร่วม

หารือประเด็นด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ รวมทั้งสิทธิแรงงาน

อย่างสม�่าเสมอเป็นประจ�าทุกเดือน 
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• เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนา
 คุณภาพชีวิตการท�างาน
 บริษัทฯ ได้จัดช่องทางให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น โดย

ผ่านคณะกรรมการสวัสดิการ เพือ่รบัฟังและรวบรวมข้อเสนอแนะ  

เพื่อน�าเสนอไปยังผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าไป

ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิต ท้ังในประเด็นด้านแรงงาน และ

ด้านสทิธมินษุยน โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กจิกรรมจบัเข่าคยุ  

การส�ารวจความคิดเห็นและความต้องการของพนักงานผ่าน

แบบสอบถามแบบสอบถาม We care เว็บไซต์ และอีเมล 

คณะกรรมการบริษัท เป็นต้น

 ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมกับ 

หน่วยงานราชการในการให้ข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

ไม่พบข้อร้องเรียนหรอืข้อบกพร่องในด้านการปฏบิตัต่ิอแรงงาน

และด้านสิทธิมนุษยชนในกระบวนการด�าเนินงานของบริษัทฯ

• ส่งเสริมให้พนักงานแสดงขีดความสามารถ
 และพัฒนาทักษะตามความถนัด
 บริษทัฯ ได้สนบัสนนุกจิกรรมของพนกังานทีเ่ป็นโครงการต่อเนือ่ง 

ท่ีสามารถส่งเสริมความสามารถหรือความถนัดที่หลากหลาย 

ให้พนกังานเข้ามามส่ีวนร่วมในการแบ่งปันและแลกเปลีย่นความรู้

เกีย่วกบัการท�างาน หรอืนอกการท�างาน เพือ่น�าไปใช้เป็นประโยชน์ 

ในชีวิตการท�างาน หรือชีวิตประจ�าวันได้มีคุณภาพมากขึ้น  

โดยบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมชมรมตามความ

สนใจของพนกังาน ซ่ึงเป็นอกีแนวทางในการส่งเสรมิการเรยีนรู้

ตลอดชวีติ ท่ีบรษิทัสนบัสนนุให้พนกังานทีส่นใจในเรือ่งเดยีวกนั  

ได้รวมกลุม่เรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะผ่านกจิกรรมในรูปแบบชมรม 

เช่น ชมรมฟตุบอล ชมรมดนตร ีชมรมถ่ายภาพ ชมรมประกอบ

อาหาร เป็นต้น
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• สานสัมพันธ์เพื่อลูกรัก
 เป็นกิจกรรมพาบุตรหลานของพนักงานในกลุ่มสมบูรณ์ ไปเปิด 

โลกทศัน์แห่งการเรยีนรู ้ ในช่วงปิดภาคเรยีนของทกุปี ในปี 2560 

ได้พาน้องๆ จ�านวน 41 คน ไปพพิธิภณัฑ์เฉลมิพระเกยีรตเิเละ

มลูนิธบ้ิานเด็กอ่อนรังสติ ทัง้น้ีเพือ่เป็นการปลกูฝังและสร้างความ

ตระหนัก ในเรือ่งการมคีวามเมตตากรณุา และความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ 

ให้กบัเดก็ๆ อกีด้วย

• ทุนการศึกษาเพื่อลูกพ่อ
 ในปี 2560 บรษิทัส่งเสรมิทนุสนบัสนนุเพือ่การศกึษาให้กบัพนักงาน 

และบตุรพนกังาน จ�านวน 141 ทนุ มลูค่ากว่า 900,000 บาท 

ทัง้นี ้ นบัเป็นปีท่ี 20 ทีบ่รษิทัฯ ได้ด�าเนนิโครงการทนุการศกึษา 

เพือ่ลกูพ่อ มาอย่างต่อเนือ่ง

• โครงการมุ่งสู่สิ่งที่ดีกว่า
 บรษิทัฯ ได้ให้ความส�าคัญกบัการสร้างและพฒันา

วฒันธรรมองค์กร เนือ่งจากเป็นปัจจัยพืน้ฐานทีจ่ะ

ขบัเคลือ่นองค์กรให้บรรลวุสิยัทศัน์ และเตบิโตได้

อย่างยัง่ยนื โดยน�ามาใช้เป็นเครือ่งมอืในการบรหิาร

และพฒันาบคุลากรให้เป็นทัง้คนเก่งและคนดี

 ในปี 2560 บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการสื่อสารเรื่อง

วัฒนธรรมองค์กร ผ่านช่องทางการสื่อสารที่ 

หลากหลายครอบคลมุทกุกลุม่เป้าหมายในบรษัิท เพือ่

ให้เกดิความเข้าใจถงึความส�าคัญในการปรบัเปลีย่น

พฤตกิรรมของพนกังานให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

ทัว่ทัง้องค์กร และกจิกรรมทีโ่ดดเด่นและสามารถ

สือ่สารได้อย่างมปีระสทิธผิล คอื โครงการ “มุ่งสู ่

สิง่ทีด่กีว่า” โดยมุง่เน้นการท�าความเข้าใจนยิามของ

วฒันธรรมองค์กรทัง้ 6 พฤตกิรรม โดยสอดแทรกผ่าน

กจิกรรมต่างๆ ด้วยการใช้ภาษาและสญัลกัษณ์ทีง่่าย 

ต่อการเข้าใจ โครงการ “ร่วมคดิ ร่วมสร้าง ฅนสมบูรณ์” 
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• สวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความสุข 
 ในการท�างาน
 บรษิทัฯ มคีวามเชือ่ว่า “ความส�าเรจ็ขององค์กร เร่ิมต้นทีค่วามสขุ 

ของพนกังาน” บรษิทัฯ จงึมุง่เน้นการพฒันาและปรบัปรงุสถานที ่

ท�างานให้เป็นพื้นท่ีแห่งความสุข เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง

ของพนักงาน ในปี 2560 บริษัทได้ด�าเนินโครงการตามแนวทาง 

• การสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร
 บริษทัจดัให้มกีารประเมนิความพึงพอใจ และทศันคตขิองพนกังาน

ภายใต้โครงการ “We care” ซึ่งเป็นการประเมินความพึงพอใจ

ต่อสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของพนักงานในองค์กร ซ่ึงมี 

ผลต่อความผกูพนัและการเรยีนรูข้องพนกังาน โดยประกอบไปด้วย

ความมัน่คงของการท�างาน ผลตอบแทนและสวสัดกิาร การสนบัสนนุ

และส่งเสริมความความก้าวหน้าในสายอาชีพ สภาพแวดล้อม

และบรรยากาศในการท�างาน และการสื่อสารหน่วยงานภาย 

ในองค์กร ส่งผลให้อัตราการลาออกของพนักงานในปี 2560

(ร้อยละ 10.60) ลดลงจากปี 2559 (ร้อยละ 14.00) ตามล�าดับ

Quality of Work Life (QWL) และกจิกรรมในการดแูลพนกังาน

ด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริม

บรรยากาศการท�างานและจดัสิง่อ�านวยความสะดวกต่อพนกังาน

ในด้านต่างๆ มีการปรับปรุงโรงอาหาร การปรับปรุงไฟฟ้าและ

แสงสว่าง ซุ้มพักผ่อน ลานกีฬากิจกรรมกีฬาสีประจ�าปี เป็นต้น 

โดยใช้งบลงทุนกว่า 19 ล้านบาท

ด้านการเงินและสิ่งอ�านวย
ความสะดวก

การออมทรัพย์ ด้านสุขภาพ การดูแลครอบครัวพนักงาน

- เครือ่งแบบพนกังาน
- รถรบั-ส่ง
- เงนิช่วยเหลอืค่าอาหารกลางวนั
- ค่าทีพ่กั ค่าโทรศพัท์มอืถอื
- ค่าเดนิทาง
- ทนุการศกึษาพนกังาน และ
  บตุรพนกังาน (โครงการทนุ 
  การศกึษาเพือ่ลกูพ่อ)

- ประกนัสงัคม
- กองทนุเงนิสะสมส�ารอง
  เลีย้งชีพ
- สหกรณ์ออมทรัพย์และ
  เงินปันผล

- ตรวจสุขภาพประจ�าปี
- ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติ
- ชมรมส่งเสริมความถนัดของ
  พนักงาน
- กีฬาสีประจ�าปี (Sport Day)

- ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
  บดิา มารดา ของพนกังาน
- พาบุตรพนักงานทัศนศึกษา
  นอกสถานที่ ภายใต้โครงการ
  “สานสัมพันธ์ เพื่อลูกรัก”

ด้านจิตใจ ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีในเทศกาลส�าคัญ กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์

- กิจกรรมวันเกิดพนักงาน

  ทุกไตรมาส

- ของขวัญวันแรงงาน

- เยี่ยมบ้านพนักงาน

- พาพนักงานและครอบครัว

  พนักงานเดินทางไปเคารพ

  พระบรมศพในหลวง

  รชักาลที ่9

- จดักจิกรรมอปุสมบทให้

  พนกังาน

- แจกอั่งเปาให้พนักงานเนื่องในวันตรุษจีน

- รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

- ทอดกฐิน ถวายเทียนพรรษา

- ประเพณีรับบัว ประเพณีไหว้ศาลพ่อหลวง

- ท�าบุญตักบาตรและเลี้ยงพระ

- ชมรมสมบูรณ์กรุ๊ปอาสาฯ

- ชมรมต�ารวจโรงงาน

- โครงการพัฒนาชุมชนและ

  สังคมด้านต่างๆ

- ตรวจระบบไฟฟ้าให้ชุมชน

- สอนชุมชนประดิษฐ์

  ดอกดารารัตน์

- ชมรมเดคูพาจได้สอนชุมชน

  ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์
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• การรักษาบุคลากรและความก้าวหน้าตามสายอาชีพ
 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการดูแลและรักษาและพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ให้สอดคล้องกับแนวทางการเติบโตขององค์กร ดังนี้

• รางวลัสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดกิาร ประจ�าปี 2560

การสรรหาบุคลากร
Recruitment

การดูแลและรักษาบุคลากร Retention การเกษียณอายุ
Retirement

• บรษิทัฯ มนีโยบายการสรรหาบคุลากร
ภายในเพื่อทดแทนต�าแหน่งในระดับ
หวัหน้างาน (Foreman) และหวัหน้าส่วน 
(Chief)

• จัดท�าแผนการพัฒนาตามสายอาชีพ 
(Career Path Development Plan) 
และแผนการพฒันาศักยภาพส่วนบคุคล 
(Individual Development Plan)  
ทีส่อดคล้องตามสายอาชพี

• มีการหมุนเวียนต�าแหน่งงานและ 
มอบหมายงานทีท้่าทายเพือ่เพิม่ทกัษะ
ความรู ้และประสบการณ์ให้พร้อม
ส�าหรบัการเตบิโตในสายอาชพี

• ยกระดบัความสามารถพนกังานในกลุม่  
Key Man ให้พร้อมเติบโตไปเป็น 
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางในระดบัหวัหน้างาน 
(Foreman) และหวัหน้าส่วน (Chief)

• มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ทีช่ดัเจน ถกูต้อง เป็นธรรม และเป็นไป
ในทศิทางเดยีวกนัทัง้องค์กร

• จดัสวสัดกิารให้เหมาะสมในแต่ละระดบั 
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท�างาน และ 
อยูคู่ก่บัองค์กร

• ในต�าแหน่งทีส่�าคญั มแีผนเตรยีมความ
พร้อมส�าหรับการสืบทอดต�าแหน่ง 
(Succession Plan) เพื่อให้การ 
ด�าเนนิงานเป็นไปได้อย่างต่อเนือ่ง

• พนกังานอาย ุ50 ปีขึน้ไป จดัท�าแผนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู ้สู ่บุคลากรใน 
สายงาน

• จัดท�าโครงการสายใยฅนสมบูรณ ์
หลังเกษยีณ

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ที่ได้รับรางวัล จ�านวนปี

บรษิทั สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ�ากดั (มหาชน) สาขาสมทุรปราการ 12 ปีต่อเนื่อง

บรษิทั บางกอกสปรงิอนิดสัเตรยีล จ�ากดั สาขาสมทุรปราการ 12 ปีต่อเนื่อง

บรษิทั สมบรูณ์หล่อเหลก็เหนยีวอตุสาหกรรม จ�ากดั สาขาสมทุรปราการ 12 ปีต่อเนื่อง

บรษิทั สมบรูณ์หล่อเหลก็เหนยีวอตุสาหกรรม จ�ากดั สาขาระยอง 7 ปีต่อเนื่อง

บรษิทั อนิเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ�ากดั สาขาระยอง 2 ปีต่อเนื่อง
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5.7 ความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์

Steering Safety Committee
ประธานกรรมการ :

คุณยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์

กรรมการ :

คุณพัฒน์ วีระศิลป์  VP-SAT,MD-SFT

คุณมงคล แซ่จิว  MD-SBM/ICP

คุณสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ MD-BSK

คุณธันธัช ฤทธิ์น�า้  VP=CSBD

ดร.อโณทัย เหมาะเจาะ VP=HR

คุณวารสา สวนดี  GM-SBM2&3

คุณเสรี เนตรหัสนัยน ์ GM-SBM 1&ICP2

คุณประวีณ เขื่อนศร ี AGM-SAT 1

คุณชยุต สืบแก้ว  AGM-SAT 2

คุณสกล ลัดลอด  AGM- ICP1

คุณสัมฤทธิ์ นาคสมบูรณ์ AGM-BSK1&2

คุณเพทาย ประจงพิมพ ์ GM-BSK3
เลขานุการ :

คุณกษิดิศ เจริญพันธ์

ประธานกรรมการ :
คณุประวณี เขือ่นศรี

กรรมการผูแ้ทนนายจ้าง :
7 คน
กรรมการผูแ้ทนลกูจ้าง :
3 คน

เลขานกุาร :
จป.ระดบัวชิาชพี

ประธานกรรมการ :
คณุชยตุ สบืแก้ว

กรรมการผูแ้ทนนายจ้าง :
3 คน
กรรมการผูแ้ทนลกูจ้าง :
6 คน

เลขานกุาร :
จป.ระดบัวชิาชพี

ประธานกรรมการ :
คณุเสร ีเนตรหสันยัน์

กรรมการผูแ้ทนนายจ้าง :
4 คน
กรรมการผูแ้ทนลกูจ้าง :
5 คน

เลขานกุาร :
จป.ระดบัวชิาชพี

ประธานกรรมการ :
คณุวารสา สวนดี

กรรมการผูแ้ทนนายจ้าง :
2 คน (SEM2)/6 คน 
(SEM3)
กรรมการผูแ้ทนลกูจ้าง :
3 คน (SEM2)/7 คน 
(SEM3)

เลขานกุาร :
จป.ระดบัวชิาชพี (2คน)

ประธานกรรมการ :
คณุสกล ลดัลอด

กรรมการผูแ้ทนนายจ้าง :
3 คน 
กรรมการผูแ้ทนลกูจ้าง :
6 คน )

เลขานกุาร :
จป.ระดบัวชิาชพี

ประธานกรรมการ :
คณุเสร ีเนตรหสันยัน์

กรรมการผูแ้ทนนายจ้าง :
4 คน 
กรรมการผูแ้ทนลกูจ้าง :
5 คน )

เลขานกุาร :
จป.ระดบัวชิาชพี

ประธานกรรมการ :
คณุสมัฤทธิ ์นาคสมบรูณ์

กรรมการผูแ้ทนนายจ้าง :
2 คน 
กรรมการผูแ้ทนลกูจ้าง :
3 คน )

เลขานกุาร :
จป.ระดบัวชิาชพี

ประธานกรรมการ :
คุณเพทาย ประจงพิมพ์

กรรมการผู้แทนนายจ้าง :
6 คน 
กรรมการผู้แทนลูกจ้าง :
7 คน )

เลขานกุาร :
จป.ระดบัวชิาชีพ

Safety Committee 
SAT1

Safety Committee 
SAT2

Safety Committee 
SBM1

Safety Committee 
SBM2&3

Safety Committee 
ICP1

Safety Committee 
ICP2

Safety Committee 
BSK1&2

Safety Committee 
BSK3

บรษิทัในกลุม่สมบรูณ์ มคีวามมุง่มัน่สร้างสถานทีท่�างานให้มคีวาม
ปลอดภยั เพือ่ให้พนกังานมคีณุภาพชวีติในการท�างานทีด่ ี โดยมุง่
พฒันาระบบการบรหิารจดัการด้านอาชวีอนามยั ความปลอดภยั 
และสภาพแวดล้อมในการท�างานอย่างต่อเนือ่ง โดยให้ความส�าคัญ
กับการสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมท่ีปลอดภัย การตรวจสอบ

พืน้ทีแ่ละเครือ่งจกัรก่อนเริม่งาน  การน�านวตักรรมและเทคโนโลยี
ความปลอดภยัเข้ามาใช้ในกระบวนการผลติ  การเข้าร่วมประกวด
สถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย เพื่อมุ่งสู ่
อุบัติเหตุเป็นศูนย์ และปราศจากความสูญเสียต่างๆ รวมถึง 
การตอบสนองความพงึพอใจต่อลกูค้าด้านความปลอดภยั   

นโยบายความปลอดภยัฯ ประจ�าปี  2560

วัตถุประสงค์
1. พัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นเลิศด้านความปลอดภัย เพ่ือลด 

จุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

2. เพื่อตอบสนองนโยบายลูกค้าและภาครัฐในการปฏิบัติตาม 

กฏหมาย และข้อก�าหนด

3. เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ และความตระหนักในเรื่องความ

ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการท�างาน โดยการฝึกอบรม

พัฒนาบุคลากร และการสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมความ

ปลอดภัย
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การเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมเพื่อตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
ในกรณีต่างๆ เช่น การฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ  
โดยครอบคลุมการปฏิบัติงานท้ังในช่วงกลางวันและช่วงกลางคืน 
ตลอดจนทบทวนแผนรองรบัสถานการณ์ด้านแรงงาน และรวมถงึ
แผนป้องกนัน�า้ท่วมเป็นประจ�าทกุปี

สัปดาห์ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
บรษิทัฯ มุง่เน้นการสร้างมาตรฐานใหม่  โดยหยดุพฤตกิรรมเสีย่ง 
ต่อการเกดิอบุตัเิหต ุ และน�าหลกัปฏบิตัเิมือ่พบเหตกุารณ์ผดิปกติ 
ให้ท�าการ “หยดุ เรยีก  รอ” รวมถงึการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ  
สิง่ทีก่�าหนดไว้ ซ่ึงมกีารจดักิจกรรมในช่วงเดอืนมถินุายน - กรกฎาคม 
2561 โดยมพีนกังานเข้าร่วมกจิกรรม 100% รวมถงึการประเมนิ
ผลความเข้าใจมากกว่าร้อยละ 90

กิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในปี 2560

สรุปผลการด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ปี

2560 2559 2558

1. อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (ราย) 0 3 5 6

2. อุบัติเหตุไม่หยุดงาน  (ราย) ≤ 5 10 10 13

3. อุบัติภัยจากอัคคีภัยขั้นรุนแรง (ครั้ง) 0 0 0 0

4. การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภยั ส�าเรจ็ตามแผน 100% 90% 85% 80%

5. อัตราความสอดคล้องการปฏิบัติตามกฎหมาย

ด้านความปลอดภัย
100% 100% 100% 100%
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กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย

บริษทัฯ ให้ความส�าคญัถงึความปลอดภยันอกงาน  จงึได้จดัให้มกีาร
รณรงค์และส่งเสรมิความปลอดภยัด้านการจราจร ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ และเทศกาลปีใหม่ โดยก�าหนดเป้าหมาย  7  วนัอนัตราย 
พร้อมท�าการตดิตามผล พบว่าอบุตัเิหตเุป็นศนูย์ (Zero Accident)

กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา    

เพื่อเป็นการสง่เสรมิใหผู้บ้รหิารและพนกังานมีสขุภาพอนามยัที่ดี  
รวมถึงส่งเสริมการออมและป้องกันอุบัติเหตุจากเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการรณรงค์กิจกรรมงดเหล้า
เข้าพรรษาในช่วงเดอืนกรกฎาคม - ตลุาคมของทกุๆ ปี พบว่าม ี
ผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 1,200 คน ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมาย 
ทีก่�าหนดไว้ 

กิจกรรม Safety Network 

เพือ่เป็นการส่งเสรมิการเรยีนรู ้แลกเปลีย่น และเสรมิประสบการณ์ 
ในการจดัการด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ระหว่างบรษิทั 
ในกลุ่มสมบูรณ์ให้กับคณะกรรมการความปลอดภัยและทีมงาน 

แต่ละโรงงานจงึจดักจิกรรรม Safety Network  ขึน้ โดยมกีาร
ด�าเนนิการทกุเดอืน  
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กิจกรรมค้นหาอันตราย  
เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการกระท�าที่
ไม่ปลอดภยัรวมถงึสภาพการณ์ทีไ่ม่ปลอดภยัจงึได้จดักจิกรรมการ
ค้นหาและก�าจดัอนัตรายขึน้  2 ครัง้/ปี  และกจิกรรมการเตอืนภยั
ล่วงหน้า (KYT) ก่อนเริม่งานในแต่ละวนั พบว่าสามารถด�าเนนิงาน
ได้ตามแผนงาน 

 Safety Culture 
เพื่อเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยพื้นฐานให้กับ 
ผู้บริหารและพนักงาน จึงได้จัดให้มีการรณรงค์และส่งเสริมให้
ปฏบิตัติามวฒันธรรมความปลอดภยั เพือ่สร้างความตระหนกัด้าน

ความปลอดภยั (Behaviors Based Safety ) และเกดิการพฒันา
อย่างต่อเนือ่ง  พบว่าสามารถปฏบิตัไิด้ตามแผนงาน  
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5.8 การสร้างความผูกพันและการพัฒนาร่วมกับลูกค้า
• แนวทางการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

 บรษิทัฯ ค�านงึถงึการตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้า ซึง่ถอื

เป็นหัวใจส�าคัญของการพัฒนาธุรกิจโดยมีการแลกเปลี่ยนและ 

การมส่ีวนร่วมกบักจิกรรมต่างๆ ของลกูค้าอย่างสม�า่เสมอ ต้ังแต่

การรับทราบนโยบายของลูกค้าด้านต่างๆ รวมถึงการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี

คณุภาพค�านงึถงึการใช้วัตถดิุบ และกระบวนการทีล่ดผลกระทบ

ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยต้นทุนท่ีแข่งขันได้ เพื่อสร้างสร้างความ 

พึงพอใจของลูกค้าสูงสุด

 บริษัทฯ สร้างความสัมพันธ์โดยการแลกเปลี่ยนและการเข้าไป 

มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ที่ลูกค้าจัดขึ้น อันเป็นการสร้าง 

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น นอกเหนือ

• การสื่อสารและสร้างความผูกพันกับลูกค้า
 การสร้างความผูกพันกับลูกค้า ช่วยให้สัมพันธภาพระหว่าง 

บริษัทฯ และลูกค้าแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังพัฒนาความ

ไว้วางใจและความภักดีของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ บริษัทฯ มีวิธี

การสร้างความผกูพนักบัลกูค้าด้วยวธิกีารเชงิรุกและการสือ่สาร

แบบสองทาง โดยมีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเป็นประจ�าผ่าน

ช่องทางที่หลากหลายตามความเหมาะสม เช่น การติดต่อ

โดยตรงผ่านฝ่ายขายและการตลาด การประชุม อีเมล เว็บไซต์  

สิ่งพิมพ์และสังคมออนไลน์ โดยมีการประเมินวิธีการติดต่อ

จากเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแล้ว โครงการและ

กิจกรรมต่างๆ ที่ลูกค้าได้จัดขึ้นมานั้นมีผลให้เกิดประโยชน์ด้าน

การดูแล ส่งเสริม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม

 ตามแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ในการพัฒนา

ชุมชนและสังคมร่วมซึ่งเป็นเครือข่ายของบริษัทฯ จึงท�าให้

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อชุมชน 

และสิ่งแวดล้อมภายในสังคม บริษัทจึงเข้าไปมีส่วนร่วม และ

สนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่ลูกค้าจัดขึ้น นอกเหนือจาก

โครงการและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว ยังมี

โครงการต่างๆ อกีมากมาย ทีบ่รษิทัได้เข้าร่วมกจิกรรมของลกูค้า 

 รางวัล และความส�าเร็จที่ได้รับจากลูกค้า ในปี 2560 มีดังนี้

Topic Mitsubishi Toyota Isuzu Kubota HINO

Performance 

Awards and 

Improvement 

Activity

• SAT : Excellence 
in Zero Defect

• Best Quality of 
2016

• SBM : TCC HRD 
Activity 2017

• BSK : The Winner 
TPS Awards 2017

• SAT : รางวลัดเีด่น
ด้านคณุภาพและ
การจดัส่ง

• SAT : รางวลัดเีด่น
ด้านคณุภาพและ
การส่งมอบ

• SAT : SKC 
Delivery Skill 
Contest 2017

• SAT : RUNNER 
UP SKC Delivery 
Kaizen Award 
2017

• SBM : Gold Award 
QCD 2017

• เข้าร่วมบ�าเพญ็
ประโยชน์ที ่THCC 
จดัขึน้ ณ โรงเรยีน
บ้านหนองหอย  
หมู ่4 ต.วงัก์พง  
อ.ปราณบรุี 
จ.ประจวบครีขีนัธ์

สือ่สารเหล่านีอ้ย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้การสือ่สารกบัลกูค้าเป็นไปอย่าง 

มปีระสทิธภิาพและปรับใช้เทคโนโลยใีหม่ๆ ตามความเหมาะสม 

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในเรื่องความไว้วางใจ ความซื่อสัตย์และ

การสื่อสารอย่างเปิดเผย ในการสื่อสารกับลูกค้า มีการน�าเสนอ

ข้อมลูทีถ่กูต้องเพยีงพอและเป็นประโยขน์ รวมทัง้ให้ข้อมูลล่าสดุ

เกี่ยวกับการพัฒนาใหม่ๆ ลูกค้าจะได้รับข้อมูลที่เหมาะสม ไม่มี

การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในทุกกรณี 
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• ความพึงพอใจของลูกค้า
 บรษิทัฯ เชือ่ว่าความพงึพอใจของลกูค้าเป็นองค์ประกอบส�าคัญ

ของความส�าเรจ็ท่ียัง่ยนืในธุรกจิ ลกูค้าส่วนใหญ่ของบริษทัฯ เป็น

แบรนด์ชัน้น�าระดบัโลกหลายรายทีอ่ยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์  

บริษัทฯ จึงได้ร่วมลงทุนกับบริษัทฯ ต่างชาติ เพื่อให้ได้มาซึ่ง

เทคโนโลยีที่น่าสนใจและมีการเติบโตสูง  ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า 

การให้บริการและความร่วมมือดังกล่าวนั้น จะท�าให้บริษัทฯ 

สามารถก้าวทันกบัเทคโนโลยใีนอนาคต รวมถงึการปรบัปรงุและ 

ผลการส�ารวจความพึงพอใจในปี 2560 พบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจ

เพิ่มขึ้นทุกด้าน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการน�าผลการประเมิน

ความพึงพอใจในปีที่ผ่านมาไปปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการด�าเนินงานให้ดี และสร้าง

ความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในปีถัดไปเช่นกัน

• การรักษาความลับลูกค้า
 บริษัทฯ เคารพและรักษาสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า และยึดมั่น

ต่อการรักษาข้อมลูของลกูค้าให้มคีวามถกูต้อง เป็นความลบัและ 

ไม่เปิดเผยข้อมลูของลกูค้า บรษิทัฯ มนีโยบายการปฏบัิตต่ิอลกูค้า

เพื่อที่พนักงานสามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมส�าหรับ 

การจัดการข้อมูลของลูกค้า

พัฒนาอย่างต่อเน่ือง อันจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ  

ในระยะยาวและท�าให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ 

 บริษัทฯ มีการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจ�าทุกปี 

ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการด�าเนิน

งานของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อสร้าง

ความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป

ความพึงพอใจของลูกค้า 2560 2559 2558 2557

1. ด้านคณุภาพ 90% 80% 84% 83%

2. ด้านการส่งมอบ 88% 85% 85% 87%

3. ด้านการจดัการ 87% 84% 86% 75%

4. ด้านวศิวกรรม 88% 74% 77% 81%

5. ด้านราคา 84% 81% 77% 73%

6. ด้านบริการ 93% - - -

ความพึงพอใจ

เฉลี่ยโดยรวม
88% 81% 82% 80%

5.9 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

ในเชิงป้องกัน โดยการใช้ระบบป้องกันความผิดพลาด (POK First)

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกระบวนการทีเ่ป็นจดุส�าคัญ (Critical Process) 

ของสายการผลิต และส่งเสริมให้พนักงานท�ากิจกรรม Do Right  

เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านคุณภาพ และด้วยความห่วงใยและใส่ใจ

ต่อลกูค้า ผูบ้ริโภคในสงัคม และสิง่แวดล้อม รวมถงึการกระท�าทีอ่าจ

เป็นการละเมิดหรือท�าของผู้บริโภค บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติ

ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ดังนี้

1. เคารพในสิทธิการได้รับการตอบสนองความต้องการพื้นฐาน 

ของผู้บริโภค

2. คุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค

3. ไม่จ�ากัดสิทธิด้านข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค

4. เคารพสิทธิในการเลือกของผู้บริโภค

5.  เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค

6.  คุ้มครองสิทธิที่จะได้รับการชดเชยของผู้บริโภค

7.  คุ้มครองสิทธิการศึกษาข้อมูลของผู้บริโภค

8.  ให้สิทธิในการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ
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• นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว
 บริษัทฯ มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างท่ีสอดคล้องกับนโยบาย

ของลูกค้า กฎหมายภายในประเทศ รวมทั้งกฎระเบียบและ 

ข้อก�าหนดในระดบัสากล โดยบรษิทัได้สือ่สารนโยบายด้านต่างๆ 

ให้คู่ค้ารับทราบในการประชุมคู่ค้าเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งรวมถึง

มาตรการสนับสนุนและส่งเสริม ฐานในระหว่างการด�าเนินงาน 

ซึ่งครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้

1. นโยบายคู่ค้าด้านสิทธิมนุษยชน
 1.1 Conflict Minerals Policy

 บริษัทฯ มีนโยบายจัดซ้ือวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพจากแหล่งที่น่า 

เชือ่ถอื มกีารส�ารวจคูค้่า และผลกัดนันโยบายด้านสทิธมินษุยชน 

ให้กับคู่ค้าที่เกี่ยวข้องและประกาศเป็นนโยบายที่ชัดเจนต่อ

สาธารณะ โดยไม่ยอมรบัวัตถดิุบจากแหล่งผลติทีม่าจากประเทศ

ที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือมีคว�่าบาตรทางการค้าจาก

นานาชาต ิโดยเฉพาะแร่ธาต ุ4 ชนดิ ได้แก่ ดบีกุ (Sn) แทนทาลมั 

(Ta) ทังสเตน (W) และทองค�า (Au) ที่มาจากเหมืองแร ่

ในประเทศที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทวีปแอฟริกา

2. นโยบายคูค้่าด้านสิ่งแวดล้อม อาชวีอนามยั และความปลอดภยั
 2.1 สารต้องห้ามในวัตถุดิบ

 บริษัทฯ มีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบจากคู่ค้า โดยการขอ 

ใบรับรองผลิตภัณฑ์จากคู ่ค ้า รวมทั้งสุ ่มตรวจวัดปริมาณ 

สารต้องห้าม (Substance of Concerns : SOCs) 11 ชนิด  

ทีจ่ดัเป็นสารอนัตรายต่อสขุภาพและส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

และสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์ ตามข้อก�าหนดของลูกค้า เช่น 

ตะกั่ว (Pb) แคดเมียม (Cd) ปรอท (Hg) โครเมี่ยม (Cr6+) 

แร่ใยหิน (Asbestos) เป็นต้น

 2.2 วัตถุดิบปราศจากการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี

 บริษัทฯ มีนโยบายการคัดเลือก จัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบจาก 

ผูผ้ลติและผูจ้ดัจ�าหน่ายเหลก็ทีไ่ม่มกีารปนเป้ือนสารกมัมนัตรงัสี

เพ่ือให้มั่นใจว่าตลอดกระบวนการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทมี

ความปลอดภยัจากสารกมัมนัตรงัสอีย่างแท้จรงิ ทัง้นี ้ด้วยความ

มุง่หวงัให้พนกังาน คูค้่า ลกูค้า ตลอดจนผูบ้รโิภค มีความม่ันใจว่า 

บรษิทัฯ มคีวามห่วงใย ใส่ใจด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยั

ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ

5.10  การบรหิารจดัการสายโซ่อปุทาน

• นโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้า
 บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้ารวมถึงเจ้าหนี้อย่าง

เสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับ 

ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์

ที่ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตาม 

พนัธสญัญา ให้ข้อมลูทีเ่ป็นจริง รายงานทีถ่กูต้อง โดยมีแนวปฏบิตัิ  

5 ประการ ดังนี้

1. มคีวามเป็นธรรมและเท่าเทยีม เปิดโอกาสในการท�าธุรกิจให้กับคู่ค้าและการพิจารณา 
คัดเลือกคู่ค้า ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเสมอภาคและเป็นธรรม

2. ไม่ละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และ
เครื่องหมายการค้าถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการ 
กระท�าที่เป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

3. การต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ การรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด ต้องปฏิบัติตาม 
ข้อก�าหนดในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด

4. ไม่ละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา ให้โอกาสคู่ค้าที่ด�าเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตาม 
ระบบมาตรฐาน คุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และ
อาชีวอนามัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

5. ส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัคม ส่งเสริมการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่ค้า 
และเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม
ของบริษัท
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 2.3 การป้องกันและการลดภาวะโลกร้อน

 บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้คู ่ค้าด�าเนินกิจกรรมอนุรักษ์

พลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน เช่น โครงการโรงงานปลอดโฟม 

ลด ละ เลิก ใช้โฟมเป็นบรรจุภัณฑ์ รวมถึงส่งเสริมให้มีโครงการ

อนุรักษ์พลังงานในโรงงานของคู่ค้า เพื่อช่วยลด CO2 ทางอ้อม 

เป็นต้น

• การพัฒนาคู่ค้า
บริษัทฯ เชื่อว่าการมีคู่ค้าที่ดี จะท�าให้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและ 

การเจรญิเตบิโตของธรุกจิรดุหน้าไปอย่างรวดเรว็ เนือ่งจากความช�านาญ 

และการเข้าถึงลูกค้าแต่ละประเภทสินค้าจะมีความแตกต่างกัน  

การเพิ่มโอกาสให้คู ่ค้าสามารถน�าเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า  

จะส่งผลดี ทั้งในด้านทันต่อเหตุการณ์ทันเทคโนโลยี มีความโปร่งใส 

อีกทั้งยังช่วยเพิ่มช่องทางการในการลดต้นทุนได้อีกด้วย ในปี 2560 

มีการด�าเนินการพัฒนาคู่ค้าที่ส�าคัญ ดังนี้ 

กรอบการพัฒนาคู่ค้า เพิ่มผลผลติสร้างความเข้มแขง็
จากกระบวนการภายใน

ธุรกิจโปร่งใสและการบริหาร
ความเสี่ยง

ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคม

กลยุทธ์หรือเครื่องมือที่ใช้ใน
การพัฒนา

- ถ่ายทอดความรู้ระบบ TPS 
ให้แก่คู่ค้า

- ความปลอดภัยและ

 อาชีวอนามัย

- การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

- แนวร่วมการต่อต้านการ

 ทุจริตคอร์รัปชั่น

- การมีส ่วนร ่วมการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

การด�าเนินงานในปี 2560 - ถ่ายทอดความรู้ระบบ TPS 

ให้แก่คู่ค้าอย่างต่อเนื่อง

จ�านวน 3 บริษัท

- สื่อสารนโยบายด้านความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

และสิ่ ง แ วดล ้ อม ในกา ร

ประชุมคู่ค้าประจ�าปี

- ขยายแนวร่วมการต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชั่น

• ก�าหนดให้คู่ค้ารายใหม่

ประกาศเจตนารมณ์การ 

ต่อต้านการทุจริตทุกราย

• เข ้าเยี่ยมชม และให ้ค�า

ปรึกษากับบริษัทที่ประกาศ

เจตนารมณ์การต ่อต ้าน 

การทุจริตจ�านวน 3 บริษัท

- คู่ค้าเข้ามามีส่วนร่วมใน

กจิกรรมเพือ่สงัคมของบรษิทั 

ในกิจกรรมของชมรม

สมบูรณ์กรุ๊ปอาสา

• กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล

• กิจกรรม 3 วัน 2 คืน
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5.11 การจดัการด้านสิ่งแวดล้อมและการอนรุกัษ์พลังงาน

การจัดการทรัพยากรน�้า

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจ ที่เป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดล้อมมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนา

กระบวนการผลิตเพื่อป้องกันและลดผลกระทบอย่างต่อเน่ือง  

หมายเหตุ :   (1) นโยบายสิ่งแวดล้อม SBG ปี 2557-2561  (2)ลบ.ม. ต่อตันผลิตภัณฑ์  (3)ตัน CO2 เทียบเท่า ต่อผลิตภัณฑ์ 1,000 ชิ้น  

88.00%
น�้าประปา

82.72%
น�้าประปา

84.91%
น�า้ประปา

12.00%
น�้า Treated

17.28%
น�้า Treated

15.09%
น�า้ Treated

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการใช้น�้าอย่างคุ้มค่า โดยมีระบบบ�าบัด

น�้าเสียจากกระบวนการผลิตและส�านักงาน โดยไม่ปล่อยทิ้งแต่จะ

ส�ารองเก็บไว้ใช้ภายในบริษัท โดยน�ามาปรับปรุงคุณภาพ เรียกว่า 

น�า้ Treated ก่อนน�ากลบัมาใช้ใหม่ทีก่ระบวนการผลติบางส่วน รวมถงึ 

ใช้ที่หอหล่อเย็น (Cooling Tower) ในปี 2559 สัดส่วนการใช้น�้า 

Treated ทดแทนน�้าประปา อยู่ที่ร้อยละ 17.28  เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบ

ตลอดจนส่งเสรมิให้บคุลากรมคีวามรู ้ ความตระหนกัด้านสิง่แวดล้อม

และมคีวามรับผดิชอบต่อสงัคม จากการน�านโยบายด้านสิง่แวดล้อม

ไปปฏบิตั ิสามารถสรปุผลการด�าเนนิงานตามเป้าหมายทีส่�าคญัได้ ดงันี้

ตัวชี้วัดตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้มระยะ 
5 ปี  (2557-2561)

เป้าหมาย
(ภายในปี 
(2561)

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

1.   ปริมาณการใช้น�้าที่ลดลงต่อยอด

     การผลิต

ลดลง 5% 

(<5.88)

ลดลง 16.64%

(5.16)

ลดลง 8.72% 

(5.65)

ลดลง 16.48%  

(5.17)

ปีฐาน

(6.19)

2.   ปริมาณตัน CO
2
 เทียบเท่า 

      ที่ลดลงต่อยอดการผลิต

ลดลง 2.5%

(< 3.84)

ลดลง 16.96%

(3.28)

ลดลง 14.68%

(3.37)

ลดลง 7.09%

(3.67 )

ปีฐาน

(3.95)

3.   ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่ส่งก�าจัด

  ที่ลดลงต่อยอดการผลิต

ลดลง 4%

(< 0.028)

ลดลง 47.96%

(0.015)

ลดลง 40.09% 

(0.017)

ปีฐาน

(0.029)

รวบรวมข้อมูล

4.   โครงการด้านสิ่งแวดล้อมส�าเร็จ

  ตามแผนงาน

100%  100% 100% 100%  100%  

กับปี 2558  ตามภาพด้านล่าง ทั้งนี้ เนื่องมาจากปี 2559 มีความ

ต้องการใช้น�้าใกล้เคียงกับปี 2558 สอดคล้องกับยอดการผลิตที่ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญ อย่างไรก็ตาม ระบบบ�าบัดน�้าเสีย 

และระบบผลิตน�้า Treated ยังคงมีประสิทธิภาพและสามารถ 

ผลติน�า้ได้เพียงพอต่อความต้องการใช้น�้าในอนาคต  
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แนวทางการจัดการวัสดุไม่ใช้แล้วและกากอุตสาหกรรม 

การเฝ้าระวงัตรวจวดัคณุภาพสิ่งแวดล้อม

บรษิทัฯ มมีาตรการคดัแยกวสัดไุม่ใช้แล้วตามประเภทและจดัเกบ็อย่าง 

เป็นระบบ ก่อนส่งให้ผู ้รับก�าจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน  

น�าไปฝังกลบหรอืบ�าบดัตามวธิทีีก่ฎหมายก�าหนด ในปี 2560 บริษทั

ได้ด�าเนินโครงการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs (Reduce Reuse 

Recycle) ต่อเนื่องจากปี 2559 โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 

บรษิทัฯ ได้จดัให้มมีาตรการเฝ้าระวังตรวจวัดคณุภาพสิง่แวดล้อม ทัง้ภายใน

โรงงานและในพื้นที่ชุมชนเป็นประจ�าทุกปี  ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพ 

สิง่แวดล้อมด้านต่างๆ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายก�าหนด นอกจากน้ี 

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจตราพื้นที่ภายในโรงงาน รวมถึงการเยี่ยมชุมชน 

โดยรอบโรงงานร่วมกบัผูน้�าชมุชน ไตรมาสละ 1 ครัง้ เพือ่ส�ารวจความคดิเหน็ 

และรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อน�ากลับมาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง   

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ�ากัด สาขา

ระยอง (SBM3) ได้รับประกาศนียบัตร ระดับเงิน (Silver) 

จากโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ 

กากอุตสาหกรรมฯ ของนิคมอมตะซิตี้ ประจ�าปี 2559   

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2560

ในปี 2560 บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ�ากัด สาขาระยอง (SBM3) 

และบรษิทั อนิเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ�ากดั (ICP) ได้รบัรางวลัธรรมาภบิาลด้าน

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (หรือโครงการธงขาวดาวเขียว) ของนิคมอุตสาหกรรม 

อะมะตะซิตี้ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 (2559 - 2560)

2 ล้านบาท บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการมุ่งสู่ Zero Waste to 

Landfill  หลกีเลีย่งการก�าจดัของเสยีด้วยวธิกีารฝังกลบ ปรบัเปลีย่น 

เป็นวิธีรีไซเคิลหรือน�าของเสียไปเป็นวัตถุดิบหรือเชื้อเพลิงทดแทน

ในกระบวนการผลิตของบริษัท รวมทั้งในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มี

ความต้องการ  

โครงการจดัการของเสยี
ตามหลกั 3Rs  ทีส่�าคญั

ค่าใช้จ่ายทีล่ดได้ (บาทต่อปี)

เปลีย่นแปลง 2560 2559

1. Reuse น�้า Brine จากระบบผลิตน�้า RO กลับ
มาใช้ล้างท�าความสะอาดพืน้และถนนในโรงงาน 

ลดลง 
4.15%

116,458 121,500

2. Internal Recycle  น�าเศษเหลก็ และเศษขีก้ลงึ 
กลับมาหลอมเป็นวัตถุดิบ

เพิ่มขึ้น 
0.78%

1,988,188 1,972,800

3. External Recycle โดยคดัแยก เมด็ขดั ฝุน่เหลก็ 
scale เหล็ก

ลดลง 
2.13%

61,658 63,000

4. External Recycle คัดแยกน�า้มันชุบออกจาก 
Slag และขายน�าน�า้มนัชุบเพ่ือน�ากลบัมาใช้ใหม่

เพิ่มขึ้น 
1.43%

75,565 74,500

รวม 2,241,869 2,231,800
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การอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานและ 

ลดภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง โดยได้ริเริ่ม

โครงการปลอดโฟมตัง้แต่ปี 2551 และปราศจากการใช้โฟมภายใน

โรงงาน 100%  ภายในปี 2553 และด�าเนนิการต่อเนือ่งจนถงึปัจจบุนั 

และไม่มีการจดัซือ้สารกลุม่ CFCs, HCFCs, Halons, และ Methyl 

Bromide ซึง่เป็นสารท�าลายโอโซนในชัน้บรรยากาศ โดยเฉพาะก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) ทีจ่ดัเป็นก๊าซเรอืนกระจกทีม่คีวามส�าคญั 

ในภาคอุตสาหกรรม ซึง่บรษิทัมเีป้าหมายในการลดปรมิาณ CO
2 
ต่อยอด 

การผลิตลงให้ได้ 2.5% ภายในปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2557  

ด้วยการด�าเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2560 บรษิทัฯ มโีครงการอนรุกัษ์พลงังานระยะต่อเนือ่ง จ�านวน  

3 โครงการ และมโีครงการใหม่ จ�านวน 2 โครงการ รวมทัง้หมด 5 โครงการ  

สามารถลดปรมิาณการใช้พลงังานลงได้ 1,850,563.49 kWh ต่อปี  

ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ 1,075.74 ตัน CO
2  

(เทยีบเท่า) ต่อปี รายละเอยีดโครงการอนุรักษ์พลงังาน ตามตาราง

ด้านล่าง ดงันี้

ในปี 2560 บรษิทัในกลุม่สมบรูณ์ได้เข้าร่วมโครงการคาร์บอน

ฟุตพริน้ท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : 

CFO)  จ�านวน 3 บรษิทั โดยมรีายละเอยีดผลการประเมินการ

ปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (GHG) ของแต่ละบรษิทัโดยทีป่รกึษา

ของโครงการ ดงัน้ี

โครงการอนรุกัษ์พลงังาน  2560
พลงังานทีล่ดได้

(kWh ต่อปี)
ตัน CO2 (เทียบเท่า)

ที่ลดได้ต่อปี

1. ติดตั้งโคมไฟ High Bay LED 200W แทน 

   High Bay Metal Halide 400W - SAT1 (ลดค่าใช้จ่าย 77,552 บาทต่อปี)

24,781.16 14.42

2. โครงการลดลมรั่วในส่วนการผลิต - ICP2 (ลดการใช้ไฟฟ้า 164,689  kwh/ปี) 164,689.00 95.87

3. ติดตั้งโคมไฟ High Bay LED 150 W แทน Hi Bay Metal Halide 250 W - ICP2 23,337.60 13.58

4. โครงการลดลมรัว่ในส่วนการผลติ - SBM3 (ลดการใช้ไฟฟ้า 66,718.08  kwh/ปี) 66,718.08 38.84

5. ติดตั้ง Timer เพื่อควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศในโรงอาหาร - SBM3 21,859.00 12.72

6. ติดตั้งระบบ Inverter ควบคุมปั๊มน�า้ COOLING TOWER  - BSK1, 2  

   (ลดค่าใช้จ่าย 612,541.44 บาทต่อปี )

235,569.60 136.94

7. เปลี่ยนสัดส่วนและชนิดเชื้อเพลิง เพื่อลดเวลาการจุดเตา - BSK1, 2 

   (ลดการใช้น�้ามันเตา 47.7% ต่อปี)

- 82.84

8. โครงการอนุรักษ์พลังงานต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 - 2560 

   (Solar Roof, Efficiency Fan, Ring Loop  Air Compressor  เป็นต้น)   

2,629,419.02 1,528.48

รวม 3,166,373.46 1,923.69
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5.12 นวตักรรมในกระบวนการธรุกจิเพื่อความยั่งยนื
กิจกรรมส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในองค์กร

บรษัิท
การปลดปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจกทั้งหมด
 (Total GHG)

ทีป่รกึษาโครงการฯ
(Pre-AuditConsultant)

สถานะการทวนสอบและ 
การขึน้ทะเบยีน (Verification/ 

Registration)

1. บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์

 เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

 (SAT1)

5,790.70 ตัน CO
2
 

(เทียบเท่า)

สถาบันสิ่งแวดล้อมฯ ไทย

สภาอุตสาหกรรมฯ

ทวนสอบโดย VGREEN

คณะสิง่แวดล้อม 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

และขึน้ทะเบียน 

ฉลากคาร์บอนแล้ว

2. บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว

 อุตสาหกรรม  จ�ากัด สาขาระยอง  

 (SBM3)

8,302.58  ตัน CO
2
 

(เทียบเท่า)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อยู่ระหว่างด�าเนินการ

3. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง

 โปรดักส์ จ�ากัด (ICP2)

18,344 .00 ตัน CO
2
 

(เทียบเท่า) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อยู่ระหว่างด�าเนินการ
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บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญ  

เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้มุง่เน้นการสร้างวฒันธรรมแห่งการเรียนรู ้

เชงินวตักรรม จากการมส่ีวนร่วมของพนกังานทัว่ทัง้องค์กร บริษทัฯ

ได้เริ่มก่อต้ังศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรของบริษัทในกลุ่ม

สมบรูณ์ (Somboon Learning Academy: SLA) ตัง้แต่ปี 2554 ทีม่ี

ความพร้อมทัง้บคุลากร หลกัสตูรฝึกอบรม เครือ่งมอื และแบบจ�าลอง

ต่างๆ ที่ทันสมัย เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้พนักงาน

สามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง รวมทั้งมีการติดตามและวัดผล 

ผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมด้วยการท�าโครงการปรบัปรงุด้านต่างๆ นอกจากนี้ 

บรษัิทฯ ยงักระตุน้ให้พนกังานมส่ีวนร่วมในกจิกรรมส่งข้อเสนอแนะ  

(Suggestion) การคิดปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน

อย่างต่อเนื่องด้วยแนวคิด Kaizen และกิจกรรมกลุ ่ม QCC  

(Quality Control Cycle) ซ่ึงเป็นการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 

เชงินวตักรรม ทีส่ามารถต่อยอดไปสูก่ารสร้างสรรค์นวตักรรมทีส่ร้าง 

มลูค่าในกระบวนการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

Green Product

Green Process
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บริษัทฯ ได้ขยายโอกาสทางธุรกิจในกลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร 

เพิ่มขึ้น ด้วยการร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 

ในการผลิตเครื่องปลูกมันส�าปะหลังกับกลุ่มเกษตรกร และปราชญ์

ชาวบ้าน โดยได้เริม่ศกึษาตัง้แต่ปี 2556  จนกระท่ังเกดิเป็นผลติภณัฑ์

ในเชิงพาณิชย์ในปลายปี 2557 ภายใต้หน่วยงานฝ่ายเครื่องจักรกล

การเกษตร (Somboon  Agricultural  Machinery: SAM) บริษทัฯ

ได้วิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งทดสอบประสิทธิภาพและ 

สมรรถนะของเครือ่งปลกูมนัส�าปะหลงัร่วมกบัเกษตรกรในหลากหลาย

สภาพพืน้ท่ี เช่น ภาคตะวันออก ภาคอสีาน และภาคตะวนัตก และล่าสดุ

บรษิทัฯ ได้พฒันาเคร่ืองปลกูมนัส�าปะหลงัรุน่ใหม่ทีค่รอบคลมุความ

5.13 การสร้างคณุค่ารวมสู่ธรุกจิเครือ่งจกัรกลการเกษตร

ต้องการของเกษตรกรมากยิ่งขึ้น และได้เปิดตัวทั้งที่งานเกษตรแฟร์  

ทีก่�าแพงแสน และงานมนัส�าปะหลงัโคราช ตัง้แต่ปี 2558 เป็นต้นมา

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นในหลายจังหวัด 

เช่น  เกษตรจงัหวดัระยอง เกษตรจงัหวดันครราชสมีา กลุม่เกษตรกร

แปลงใหญ่ในภมูภิาคต่างๆ  โดยเฉพาะกลุม่คลสัเตอร์มันโคราช หรอื 

(Kotac Cluster)  ในการบรรยายความรู้ให้แก่เกษตรกร ถึงวิธีการ

เพิ่มผลผลิตให้ไร่มันส�าปะหลังเพื่อน�าไปปรับใช้ให้เกิดผลผลิตที่มี

ประสทิธภิาพสงูสดุ  พร้อมทัง้ออกบูทและสาธติประสทิธิภาพเครือ่ง

ปลูกมันส�าปะหลังของบริษัทให้เป็นที่รู้จักในตลาดมากยิ่งขึ้น
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สร้างโอกาสเพื่อสังคมที่เข้มแข็ง 
6.1  การสร้างโอกาสเพื่อการศึกษา
6.2  การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน
6.3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส
6.4 การบำาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมของโรงงานในบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์
6.5  การสืบสานประเพณีท้องถิ่น
6.6 การสร้างพันธมิตรหรือเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ

ชุมชนสมบูรณ์ 

6
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“กลุ่มสมบูรณ์ส่งเสริมการร่วมกันกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข มุ่งเน้นที่การสร้างโอกาสด้านการศึกษา
และอาชพีแก่กลุ่มเยาวชนและผูด้้อยโอกาส โดยเฉพาะด้านอาชวีศกึษาให้มคีวามรู ้พึ่งพาตนเอง มคีวามเข้มแขง็
สามารถอยู่ด้วยตัวเอง อีกทั้งมุ่งเน้นกระบวนการทำางานร่วมกับชุมชนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 
ทั้งใกล้และไกลตามนโยบายของบริษัท และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน”

Our approach

สร้างโอกาสเพื่อสังคมที่เข้มแข็ง 
Growth Society to 
          Our Giving Opportunity

Living TOGETHER Happily

19,541 ชั่วโมง
ท�าความดีเพ่ือสังคม

ท้ังองค์กร(2)

3.5 ล้านบาท
สร้างโอกาส

ทางการศึกษา(4)

3.6 ล้านบาท
สร้างอาชีพให้กับ

ผู้พิการ(1)

1.7 ล้านบาท
สร้างอาชีพ

ให้กับชุมชน(3)

ที่มา : (1) ข้อมูลการสร้างอาชีพให้กับผู้พิการ หน้า 91 จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  (2) ชั่วโมงท�าความดีเพื่อสังคมทั้งองค์กร จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  (3) ข้อมูลการสร้างอาชีพให้กับชุมชน หน้า 78 จากฝ่ายจัดหาและบัญชีกลาง

  (4) ข้อมูลสสร้างโอกาสทางการศึกษา หน้า 77 จากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

(1) ข้อมูลการสร้างอาชีพให้กับผู้พิการ หน้า 76 จากฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล
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บริษัทได้เล็งเห็นและให้ความสำาคัญกับชุมชนหรือสังคม ทั้งที่อยู่รอบโรงงานเพื่อเป็นการสร้างเพื่อสังคมที ่
เข้มแข็งจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ มากมาย ดังนี้

•  การสร้างโอกาสเพื่อการศึกษา
•  การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน
•  การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส

• โครงการพัฒนาช่างเทคนิค
• โครงการชุมชนดี มีอาชีพ

• เป็นโรงงานแห่งการเรียนรู้
ของชุมชนและสังคม

• ร่วมมือกับเครือข่ายพัฒนา
ธุรกิจชุมชน

สร้างเครือข่าย
• CSR DSW
• CSR Club
• เครือข่ายอนาคตไทย 
 “อย่าให้ใครว่าไทย”
• AMATA CSR Volunteer

SD Roadmap ด้านชุมชนสมบูรณ์

2556 - 2557
2558 - 2559

สร้างมูลค่า/คุณค่ารวม

ร่วมพัฒนา

2560

• การบำาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
 ของโรงงานในบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์
•  การสืบสานประเพณีท้องถิ่น
• การสร้างพันธมิตรหรือเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ
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เพือ่ให้โอกาสทางการศกึษาแก่เยาวชน เช่น นกัเรยีน นกัศกึษา และ

ประชากรในชุมชน ได้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้และเป็นอนาคต 

ทีด่ขีองประเทศชาต ิส่งผลให้เกดิสงัคมท่ีมกีารเกือ้กูลกนัอย่างเข้มแขง็

และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืนตามแผนแม่บทด้านชุมชน

สมบรูณ์ บรษิทัฯ จงึได้สนบัสนนุเป็นแหล่งเรยีนรู ้ศกึษาดงูาน ฝึกงาน 

ในโรงงาน รวมถึงเป็นวิทยากรบรรยายไปถ่ายทอดองค์ความรู้ใน

สถาบนัการศึกษาและชุมชนต่างๆ  

• โครงการสหกจิศกึษา
บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายใต้แนวคิด “โรงเรียน

ในโรงงาน” เพ่ือสร้างทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพสู่สังคม จึงได้ 

เปิดกว้างให้ทัง้ภายในและภายนอกเข้ามาศกึษา เรยีนรูป้ระสบการณ์จรงิ

ในโรงงาน ดังนั้น โครงการสหกิจศึกษากิจ จึงได้ก่อตั้งขึ้นแต่ พ.ศ. 

2544 และด�าเนนิโครงการเรือ่ยมาจนถงึปัจจบุนัรวมทัง้หมด 17 รุน่ 

ทัง้นี ้โครงการนีมุ้ง่เน้นการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ท�างานจรงิ (Work- 

based learning) ซึ่งต้องใช้ความรู้ทักษะท่ีตรงตามสาขาวิชาของ

นกัศกึษา เพือ่สร้างคณุค่าแก่ตัวเอง องค์กร และน�าเสนอแลกเปลีย่น

ความรูร้ะหว่างการศกึษากบัพีเ่ลีย้งหรอืเพือ่นนกัศกึษาด้วยกนั

ผลการด�าเนนิการ : 
ในปี 2560 มนีกัศกึษาเข้ารบัการฝึกงานในบรษิทัฯ ภายใต้โครงการ 

สหกจิศกึษาทัง้สิน้จ�านวน 53 คน โดยมนีกัศกึษาจาก 9 สถาบนั ดงันี้ 

1. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี  

2. มหาวทิยาลยับรูพา

3. สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่  

4. มหาวทิยาลยัราชภัฏสงขลา  

5. มหาวทิยาลยัราชมงคลอีสาน 

6. มหาวทิยาลยัแม่โจ้ 

7. มหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกลุ

8. มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

9. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธุนบรุี

6.1 การสร้างโอกาสเพื่อการศกึษา

• โครงการทวภิาค ีภาคพิเศษ
บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนเตรียมความพร้อมก่อนที่จะ

เข้าสูก่ารท�างานจรงิในสถานประกอบการให้แก่นกัศกึษา จึงได้จัดท�า

โครงการทวภิาค ีภาคพเิศษขึน้มา โดยจดัหลกัสตูรประกอบด้วยหวัข้อ

ดงัน้ี  ความรูเ้รือ่งความปลอดภยัในการท�างาน ความรบัผดิชอบใน

การท�างาน ฝึกปฏบิติัพฤติกรรมทีพ่งึประสงค์เมือ่อยูใ่นสถานประกอบ

การ และเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต ท้ังนี้ โครงการนี้ 

ถอืเป็นโครงการในพระราชด�ารฯิ และเริม่ตัง้แต่  พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา

ความภาคภมูใิจ 
ใน พ.ศ. 2560 บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิโครงการทวภิาค ีภาคพเิศษ ต่อเนือ่ง

เป็นปีท่ี 5  โดยมนัีกศึกษาเข้าร่วมโครงการทัง้สิน้ 11 คน ท�าให้นกัศกึษา

เหล่าน้ีมคีวามรู้  ทกัษะ ประสบการณ์ รวมถงึมพีฤตกิรรมทีด่ตีามที่

สังคมคาดหวัง และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัว

ได้ด้วย ส่งผลให้บรษิทัฯ ได้รบัรางวลั “Thailand HR Innovation 

Award 2017” ซึ่งจัดขึ้นและมอบรางวัลโดย สถาบันเพิ่มผลผลิต 

แห่งชาต ิ และสมาคมการจดัการบคุคลแห่งประเทศไทย หรอื PMAT 

ทัง้น้ีถอืเป็นรางวลัทีบ่รษิทัฯ มคีวามภมูใิจเป็นอย่างสงูเพราะรางวลันี้ 

องค์กรมีส่วนช่วยพัฒนามาตรฐานวิชาชีพด้านทรัพยากรมนุษย์ของ

องค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นทีย่อมรบัอย่างกว้างขวาง 

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมถงึเป็นการสนับสนนุและส่งเสรมิให้

เกดินวตักรรมด้านงานทรพัยากรมนุษย์ (HR) อย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง
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บริษัทฯ เล็งเห็นความส�าคัญของการได้รับทางการศึกษาอย่าง

เท่าเทียมโดยเฉพาะเยาวชนที่ขาดทุนทรัพย์ส�าหรับใช้จ่ายในด้าน

การศึกษาและลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว รวมถึงสร้างโอกาส

ให้เยาวชนจบการศกึษาเพือ่สามารถสร้างอาชพีและรายได้ในอนาคต 

จึงได้จัดท�า “โครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อลูกพ่อ” โดยบริษัทฯ  

ได้จัดท�าโครงการนี้มาต่อเนื่องเป็นปีที่ 20  และในปี 2560 ได้มอบ

ให้กบัเด็กกตญัญแูละขาดแคลทนุทรพัย์ บตุรพนกังาน และพนักงาน 

รวมทั้งสิ้น 141 ทุน รวมมูลค่า 961,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

ทนุการศกึษา
ส�าหรบับตุรพนกังาน

92 ทนุ

ทนุการศกึษา
ส�าหรบัพนกังาน

6 ทนุ
ทนุการศกึษาส�าหรบั
บตุรพนกังานทีเ่สยีชวีติ

1 ทนุ

ทนุการศกึษา
ส�าหรบันกัเรยีนในชมุชน

42 ทนุ

เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชนได้เรียนรู้เชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

และสามารถพัฒนาทักษะและประสบการณ์ได้มากขึ้นก่อนจบ

การศึกษาและไปสู่สังคม บริษัทฯ จึงได้ด�าเนินโครงการความร่วม

มือกับสถาบันทางการศึกษาต่างๆ ท่ัวประเทศ โดยในปี 2560  

มีเยาวชนเข้ามาเรยีนรู ้ดงูานและฝึกปฏบิตัใินบรษิทัสมบรูณ์ จ�านวน 

141 คน (คิดเป็นมูลค่าในการลงทุน 2,531,847 บาท) ประกอบด้วย

 1. โครงการสหกิจศึกษา    จ�านวน  53 คน 

 2. โครงการทวิภาคี ภาคปกติ    จ�านวน  14 คน 

 3. โครงการทวิภาคี ภาคพิเศษ     จ�านวน  11 คน 

 4. โครงการ กรอ.อศ. ยานยนต์และชิ้นส่วน จ�านวน    9 คน 

 5. โครงการช้างเผือก     จ�านวน  11 คน

 6. โครงการนักศึกษาฝึกงานทั่วไป    จ�านวน  43 คน 

สรุปโครงการแหล่งการเรียนรู้ในโรงงาน ส�าหรับเยาวชน

• โครงการส่งเสริมด้านการศกึษาให้แก่เยาวชนและพนกังาน

หมายเหตุ : การลงทุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนคิดเป็นมูลค่ารวม 3,492,847 บาท
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เพือ่เป็นการส่งเสรมิและสนบัสนนุให้เกดิการกระจายรายได้ในท้องถิน่ 

รวมถึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน และการย้ายถิ่นฐาน 

จากชนบทเข้าสู่เมือง บริษัทฯ  จึงมีนโยบายในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์

จากร้านค้าในจังหวัดสมุทรปราการ และในปี 2560 มีการจัดซื้อ

สินค้าจากชุมชนจ�านวน 1,737,209 บาท จากโครงการต่างๆ ดังนี้

1. สั่งซื้อข้าวสารจากโครงการประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อ

สังคม ในโครงการให้ข้าว = ช่วย ของ Thaipat จ�านวน 10 ตัน  

เป็นจ�านวนเงิน 225,500 บาท

2. สัง่ซือ้ของขวญัปีใหม่บรษิทัจากวสิาหกจิชมุชนดวงพรเบญจรงค์ 

จ�านวน 406,600 บาท

3. สั่งซื้อตะกร้าสานจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ

ประยุกต์จากเดคูพาจชุมชนบางโฉลง จ�านวน 36,000 บาท

4. สัง่ซือ้อาหารว่างจากชมุชนและพนกังานมาใช้ในงานประชมุของ

บริษัท จ�านวน 219,209 บาท

5. สั่งซื้อเศษผ้าเย็บวนจากชุมชนพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 

เป็นจ�านวนเงิน 496,873 บาท

6. สั่งซื้อกาแฟอินทรีย์ดริป Social Gift by Happy Farmers  

มาเป็นของขวัญปีใหม่ของบรษิทัฯ เป็นจ�านวนเงนิ 73,027 บาท

7. สั่งซื้อของขวัญวันเกิดพนักงานและของขวัญวันแรงงานเป็น 

กระเป๋าผ้าจากชมุชนให้กบัพนกังานเป็นจ�านวนเงนิ 280,000 บาท

6.2 การสร้างอาชพี สร้างรายได้ให้ชมุชน
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• การจ้างงานผู้พิการ
ความท้าทาย 

เพือ่ปฏิบตัติามนโยบายของภาครฐัและพระราชบญัญตัส่ิงเสริมและ

พฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. 2550 ทีต้่องการยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของผู้พิการให้ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมให้สามารถกลับมา

ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข บริษัทฯ ได้เล็งเห็นและให้ความ

ส�าคัญกับประชากรกลุ่มนี้เป็นอย่างยิ่งในการสร้างโอกาสด้านอาชีพ

และรายได้เพื่อให้ครอบครัวเข้มแข็ง  จึงได้จัดท�า “โครงการ SBG 

สร้างฝัน ปันน�้าใจ สานสายใยผู้พิการ” โดยร่วมมือกับเครือข่าย

นวตักรรมทางสงัคม และ อบต.บางฉโลง อบต.มาบยางพร และ อบต. 

ตาสิทธิ์ ในการจัดหาและจ้างงานผู้พิการเข้ามาท�างานในบริษัทฯ  

และท�างานในหน่วยงานที่เป็นประโยชน์ของชุมชน (เช่น เทศบาล

ต�าบล องค์การบริหารส่วนต�าบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เป็นต้น

ผลการด�าเนินงาน 

- ในปี 2560 บรษิทัฯ ได้จดัจ้างคนพกิารเข้ามาท�างาน จ�านวน 28 คน

- ผู้พิการทั้งหมดมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.3 การพฒันาคณุภาพชวีติผูด้้อยโอกาส
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เพื่อเป็นการส่งเสริมตามนโยบายการพัฒนาบุคลากรในการสร้างคนเก่ง

และคนดีส�าหรับกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยมุ่งเน้นการสร้าง

จิตส�านึกและการมีส่วนร่วมจากพนักงาน รวมถึงถือเป็นหน้าที่ของบริษัทฯ 

ที่ต้องสนับสนุนการด�าเนินงบประมาณส�าหรับการด�าเนินโครงการและ

กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี จึงเกิดโครงการเกี่ยวกับ

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมหรอื CSR ขึน้มามากมายในแต่ละปี นบัได้ว่าพนกังานที่

เข้าร่วมโครงการมคีวามภาคภูมใิจเป็นอย่างยิง่ ส่งผลให้บคุคลเหล่านีม้คีวามสขุ 

ในการใช้ชีวิต และมีความผูกพันกับองค์กรมากขึ้นตามล�าดับ

ผลการด�าเนินงาน : 

ในปี 2560 พนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม จ�านวน  

6 ครั้ง ดังนี้

 

6.4 การบ�าเพญ็ประโยชน์เพื่อสงัคมของโรงงานในบรษิทัในกลุ่มสมบรูณ์

วันที่ 8 - 10 ธ.ค. 60 ค่ายอาสาบ�าเพ็ญประโยชน์ 3 วัน 2 คืน เพื่อซ้อม

สร้างอปุกรณ์ ปรบัปรงุสภาพแวดล้อมและกจิกรรม

สันทนาการ ณ โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน 

จ.สระบุรี มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 178 คน  

คดิเป็นชัว่โมงท�าความด ี3,560 ช่ัวโมง

วันที่ 27 พ.ย. 60 ซ่อมสร้างอุปกรณ์และปรบัปรงุสภาพแวดล้อม ณ 

โรงเรยีนหนองงเูห่าศาสตร์ประเสรฐิ จ.สมทุรปราการ 

มพีนกังานเข้าร่วมกจิกรรม 132 คน คดิเป็นชัว่โมง

ท�าความด ี1,056 ชัว่โมง

วันที่ 22 ก.ย. 60 

 

ปรับปรงุระบบไฟฟ้าและซ่อมแซมทีพ่กัอาศยัให้กบั

ชมุชนบางโฉลง และชมุชนบางพล ีจ.สมทุรปราการ 

มพีนกังานเข้าร่วมกจิกรรม 88 คน คดิเป็นชัว่โมง

ท�าความดี  704 ช่ัวโมง

วันที่ 16 ก.ย. 60 ซ่อมแซมปรบัปรงุสถานทีบ่ริจาคเงนิและสิง่ของใน

โครงการสร้างคนดปัีนสงัคม ณ มลูนธิบ้ิานครบูญุชเูพือ่

เด็กพเิศษ จ.ชลบรุ ีมพีนกังานเข้าร่วมกจิกรรมจ�านวน 

327 คน คดิเป็นช่ัวโมงท�าความด ี 2,619 ชัว่โมง

วันที่ 27 ก.ค. 60 บ�าเพญ็ประโยชน์ ช่วยซ่อมแซมปรบัปรงุสถานทีแ่ละ

บรจิาคเงนิ ณ มลูนธิลิกูพระดาบส จ.สมทุรปราการ  

มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 28 คน คิดเป็นชั่วโมง

ท�าความดี 224 ช่ัวโมง

วันที่ 21 ก.ค. 60 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและซ่อมแซมบ้านผู้พิการ 

จ.ระยอง มพีนกังานเข้าร่วมกจิกรรม 49 คน คิดเป็น

ชัว่โมงท�าความด ี392 ชัว่โมง
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บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรมประเพณี 

ท้องถิ่นทั้งภายนอกและภายในโรงงาน เป็นประจ�าทุกปีเพื่อรักษา

วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยไว้ และยังเป็นการสร้าง

สมัพนัธภาพที่ดีกับชุมชนอีกด้วย

• ประเพณรีบับวั  พนกังานได้เข้าร่วมกจิกรรมทกุปี โดยร่วมแจกน�า้ 

ผ้าเยน็ และยาสมนุไพรให้กบัประชาชนทีม่าร่วมงาน ถอืเป็นการ

ส่งเสรมิให้พนกังานมจีติอาสาในการช่วยเหลอืสังคม ประเพณีน้ีมี

การสบืทอดกนัมาตัง้แต่โบราณของชาวบางพลี จ.สมทุรปราการ 

โดยจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปีในวันขึ้น 14 ค�่า เดือน 11 และใน 

ปี 2560 จ�านวนพนักงานที่เข้าร่วมประมาณ  20 คน

• พิธีไหว้ศาลและการบูชาบวงสรวงศาลเจ้าพ่อกรมหลวง 

คงเพชรและศาลแม่ย่า ต�าบลบางโฉลง ศาลเจ้าพ่อหลวงคงเพชร 

เป็นสถานท่ีที่ชาวต�าบลบางโฉลงและใกล้เคียงมาสักการบูชา

เป็นเวลากว่า 200 ปี ซึ่งทุกวันที่ 22 - 23 เมษายน เป็นพิธีไทย 

ปิดทอง และสรงน�า้เจว็ด โดยชาวบ้านจะน�าเครือ่งสงัเวยมาบชูา  

ตกบ่ายจะท�าพิธี “ส่งเรือ”สะเดาะเคราะห์ให้หายจากโรคภัย 

ไข้เจ็บ บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในประเพณีที่ส�าคัญของชาว 

ต�าบลบางโฉลง โดยได้บรจิาคเงนิเพือ่สนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจดั

งาน ร่วมออกบทูบรกิารน�า้ดืม่สมนุไพรแก่ประชาชนทีม่าร่วมงาน

• ท�าบุญเข้าพรรษาและทอดกฐิน บริษัทฯ ได้เป็นเจ้าภาพร่วม 

ในงานท�าบุญเข้าพรรษา (ถวายต้นเทียน หลอดไฟ รวมถึง 

เงนิท�าบญุ) และทอดกฐนิ(ถวายผ้าไตร ผ้าจวีร และเงนิท�าบุญ) 

ของวดับางโฉลงในเป็นประจ�าปี เพือ่ส่งเสรมิและสบืทอดวฒันธรรม 

ทีด่งีามของไทยให้ต่อเนือ่ง ส่งผลให้ผูบ้รหิารและพนกังานเป็นคนดี 

มศีลีธรรม คณุธรรมทีด่งีาม รวมถงึสนบัสนนุให้ชมุชนมคีวามรกั

ความสามัคคี และช่วยเหลือกันมากขึ้นด้วย

6.5 การสบืสานประเพณท้ีองถ่ิน
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6.6 การสร้างพันธมติรหรอืเครอืข่ายกบัหน่วยงานต่างๆ
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการสร้างพันธมิตรหรือเครือข่ายกับ 

หน่วยงานต่างๆ เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาและยกระดบัสงัคมในด้านต่างๆ 

เช่น กิจกรรมการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นวัตกรรมทางสังคม  

รวมถงึชมรมและมลูนธิิต่างๆ เป็นต้น ซ่ึงสิง่เหล่าน้ีจะส่งผลให้สงัคม 

มีความก้าวหน้าและเจรญิเตบิโตอย่างแขง็แรง ตามล�าดบั  ในปี 2560 

บรษัิทฯ ได้เข้าร่วมกบัเครอืข่ายต่างๆ ดงันี้ 

• เข้าร่วมภาคีโครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น
เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมภาคีโครงการ 

ต่อต้านคอร์รปัชัน่ต่อเนือ่งมาตัง้แต่ปี 2558 จนถงึปัจจบุนั รวม 3 ปี  

โดยบรษิทัฯ ได้มกีารประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่ต่อสาธารณชน   

มีการอบรมถ่ายทอดความรูใ้ห้กบัพนกังานรบัทราบ 100% รวมถงึ

มีการติดตามและตรวจสอบอย่างเข้มข้นส่งผลให้เกิดผลดีต่อองค์กร 

พนกังานให้ความร่วมมอืเป็นอย่างด ี และมกีารขยายผลไปยงับรษิทั

คูค้่าอกีด้วย

• คณะกรรมการ CSR  Network และ CSR Club
บริษัทฯ ได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมกรรมการ CSR  

Network และ CSR Club (ซ่ึงก่อต้ังขึ้นโดยการสนับสนุนจาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และสมาคมบริษัท 

จดทะเบียนไทย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสวงหาโอกาส

ในการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยน รวมถึงหารือประเด็นและ 

ข้อห่วงใยในระดบัภมูภิาคเกีย่วกบัการพฒันากจิกรรม CSR

• ร่วมแสดงค�ามั่นในการส่งเสริมสทิธเิด็กและหลกัปฏบิตัธิรุกจิ
ถอืเป็นความภาคภูมใิจเป็นอย่างยิง่ท่ีบรษิทัฯ ได้เป็น 1 ใน 30 องค์กร

ของประเทศทีร่่วมลงนามและมอบเอกสาร แสดงค�ามัน่ในการส่งเสรมิ

สทิธเิดก็และหลกัปฏิบติัทางธุรกจิ เพือ่รณรงค์การด�าเนินธรุกจิทีเ่ป็น

มิตรกบัเด็กทัง้ในสถานประกอบการ (Workplace) บทบาทในตลาด 

(Marketplace) และบทบาทในชุมชนและสิง่แวดล้อม (Community 

และ Environment) โดยใช้หลักการของ “สิทธิเด็กและหลัก

ปฏิบตัทิางธรุกจิ”(Children’s Rights and Business Principles)  

ที่เกิดจากการพัฒนาร่วมกันหลายฝ่าย น�าโดยองค์การทุนเพ่ือเด็ก

แห่งสหประชาชาติ (UNICEF) องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the 

Children) และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nation 

Global Compact) 

• มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมสังคม เพื่อส่งเสริมความ

ร่วมมอืในการแลกเปลีย่นความคดิ สร้างแรงบนัดาลใจ จดุประกาย

การเปลีย่นแปลงสงัคมให้เกดิขึน้ เพราะสงัคมมคีวามท้าทายมาจาก

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสังคมมีปัญหามากมายรอการ

แก้ไข โดยเฉพาะปัญหาคนพกิารทีม่จี�านวนมากขึน้และขาดอปุกรณ์

เข้าไปช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างงาน 

คนพิการเข้ามาท�างานในองค์กรจ�านวน 28 คน ถือเป็นความ 

ภาคภมูใิจมากทีไ่ด้มส่ีวนร่วมในการช่วยเหลอืสงัคม

 

• ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

บริษัทฯ ได้รับเกียรติเป็นที่ปรึกษาโครงการค่ายผู้น�าเยาวชนดีเด่น 

แห่งชาติ และการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของสภาสังคมสงเคราะห์ 

รวมถึงได้มีส่วนในการสนับสนุนอุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ส�าหรับเด็ก  

ในปี 2560 มีพนักงานจิตอาสาประมาณ 15 คนเข้าร่วมกิจกรรม 

วนัเดก็แห่งชาต ิ ร่วมกบัสภาสงัคมสงเคราะห์ โดยแจกน�า้ดืม่ ของรางวัล

และของขวัญส�าหรับเด็กๆ ส่งผลให้กิจกรรมดังกล่าวบรรลุล่วง 

ไปด้วยด ีรวมถงึเดก็และผูม้าร่วมงานมรีอยยิม้และความสขุไปด้วย
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ฅนสมบรูณ์

รายละเอยีด 2560 2559 2558

เงินลงทุน (ล้านบาท) 5.6 7.7 7.5

จ�านวนหลักสูตร 82 78 80

จ�านวนพนักงานที่เข้าอบรม 100% 100% 100%

จ�านวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย / คน 18.12 17.42 17.28

จ�านวนพนักงานที่ได้รับการปรับต�าแหน่ง (คน) 67 79 74

บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความส�าคัญในการสร้าง “ฅนสมบูรณ์” 

ที่พร้อม สร้างคุณค่าต่อตนเอง องค์กร และสังคมโดยการพัฒนา

พนักงานให้เป็นคนดี และคนเก่ง

1. การพัฒนาคนดี
• พนักงานได้มีส่วนร่วมด�าเนินงานตามแผนพัฒนาชุมชนภายใต้

โครงการ CSR-DIW Awards 2017 ของกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

จ�านวน 11 โครงการ

• ชมรมเดคูพาจ

 - สมาชิกชมรมเดคูพาจ ได้ให้ความรู้ในการประดิษฐ์ดอกไม้

จนัทน์ (ดอกดารารตัน์) แก่ชุมชนและสงัคม มากกว่า 300 คน

• บรษิทัได้จดัท�าโครงการพฒันาคนเก่ง สามารถท�างานได้อย่างมอื

อาชพี และประยกุต์วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างได้ผลโดยมโีครงการ

ที่ส�าคัญ 4 โครงการ ดังนี้

สรุปผลการด�าเนินงาน  
“3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” 

 - สมาชิกชมรมเดคูพาจ ได้รับจ้างผลิตของขวัญปีใหม่ให้กับ

บริษัทฯ ในช่วงเวลาหลังเลิกงานและวันหยุดคิดเป็นมูลค่า 

37,000 บาท

• พนักงานมส่ีวนร่วมในการท�ากจิกรรมท�าความดเีพือ่สงัคม ตลอด

ปี 2560 ได้จ�านวน 19,541 ชั่วโมง คิดเป็นชั่วโมงการท�าความดี

เฉลี่ย 6.9 ชั่วโมง ต่อคนต่อปี

2. การพัฒนาคนเก่ง
• บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรการอบรมและการเรียนรู้ภายในบริษัท 

กว่า 70 หลักสูตรโดยมีข้อมูล ดังนี้

1) Action Learning Project (ALP) ระดับผูบ้รหิาร

2) Key Man    ระดับปฏบิตักิาร 

3) Re-Train    ระดับปฏบิตักิาร

4) Pre-Operation    ระดับปฏบิตักิารและ

       พนักงานเข้าใหม่



ทีม่า :   ข้อมลูจากงบการเงนิรวมของบรษิทั สมบรูณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ�ากดั(มหาชน)  และบรษิทัย่อย

GRI-G4 Index : G4-17
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ธรุกจิสมบรูณ์

ด้านเศรษฐกจิ 2560 2559 2558

การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ (งบการเงินรวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม) 

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ

ราคาพาร์ต่อหุ้น (บาท) 1.00 1.00 1.00

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 15.10 13.85 13.01

ก�าไรต่อหุ้น (บาท) 1.91 1.43 1.51

ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ (พันบาท)

รายได้จากการขาย 8,593,222 8,298,782 8,644,459

รายได้รวม 8,802,283 8,397,356 8,817,152

ก�าไรสุทธิ 811,241 607,558 641,538

ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล (พันบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน 4,486,481 3,463,216 3,427,646

สินทรัพย์รวม 9,571,969 9,421,051 9,633,531

หนี้สินหมุนเวียน 2,464,594 2,248,689 2,333,416

หนี้สินรวม 3,151,999 3,534,193 4,102,698

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 425,194 425,194 425,194

ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,419,970 5,886,858 5,530,833

อัตราส่วนทางการเงิน

ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 13.18% 10.64% 11.94%

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 33.6% 25.51% 25.17%

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.54% 6.38% 6.60%

ก�าไรขั้นต้น (%) 15.49% 14.90% 14.48%

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า) 1.82 1.54 1.47

อัตราส่วนสภาพคล่องต่อหนี้สิน (เท่า) 1.51 1.22 1.11

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.49 0.60 0.74

ภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษี (พันบาท)

ภาษีที่จ่ายให้รัฐบาล 83.1 47.7 43.3

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

จ�านวนข้อเรยีกร้องจากการละเมดิจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิทีเ่ข้าสู่

ระบบร้องเรียนของบริษัท (กรณี)

0 0 1

กรณีการละเมิดจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

ที่ตรวจสอบแล้วเป็นความจริง (กรณี)

0 0 1



ทีม่า :   (1) รวมพนักงานสญัญาจ้างและผูร้บัเหมา(subcontractor) 

(2) ไม่รวมพนกังานสญัญาจ้างและผูร้บัเหมา(subcontractor) 

(3) CCCF ย่อมาจาก Completely  Check Completely Find out

GRI-G4 Index : G4-10, G4-EN1, G4-EN2, G4-LA1, G4-LA3

รายงานความยั่งยืนประจําปี 256086

ด้านทรพัยากรบคุคล 2560 2559 2558

จ�านวนพนักงานทั้งหมด(1) (คน) 2,745 2,802 2,966

ชาย 2,339 2,101 2,510

หญิง 406 701 456

จ�านวนพนักงาน แบ่งตามสถานที่ท�างาน (คน)

สมุทรปราการ 1,021 1,114

ระยอง 1,781 1,852

พนักงานใหม่ทั้งหมด (คน) 232 147 131

พนักงานที่ลาออกจากองค์กรทั้งหมด (คน) 291 396 400

พนักงานที่ลาออก มีอายุน้อยกว่า 30 ปี 170 179 264

พนักงานที่ลาออก มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป 121 217 136

อัตราการลาออกจากองค์กร (% ของพนักงานทั้งหมด) 10.6% 14.13% 13.48%

การลาคลอดบุตร(2) (คน)

พนักงานที่ลาคลอดบุตร 43 16 34

พนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากคลอดบุตร 43 16 33

อัตราการกลับมาท�างานหลังจากคลอดบุตร (%) 100% 100% 97.06%

การดูแลพนักงานและสวัสดิการ

งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท�างาน 

(Quality of Work Life) (ล้านบาท)

18.10 18.20 17.50

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวม 88% 81% 82%

ด้านการบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน

จ�านวนคู่ค้าที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ระบบการผลิตแบบโตโยต้า 

(Toyota Production System : TPS)

4 11 9

ด้านความปลอดภัย

อุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงานลดลงเป็น (ราย) 3 5 6

อุบัติเหตุไม่หยุดงานลดลงเหลือ (ราย) 10 10 13

โครงการป้องกันอุบัติเหตุผ่านกิจกรรม CCCF(3) ส�าเร็จตามแผนงาน (%) 100% 100% 100%

โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ส�าเร็จตามแผนงาน (%) 90% 85% 80%

ด้านสิ่งแวดล้อม
และการใช้ทรพัยากร

หน่วย 2560 2559 2558 หมายเหตุ

1. ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

1.1 วตัถดุบิหลกัทัง้หมด  
(เหลก็แผ่น, เหลก็เส้น เป็นต้น) 

ตัน 54,372.26 51,832.47 57,417.45 



GRI-G4 Index : G4-EN1, G4-EN2, G4-EN4, G4-EN6, G4-EN7, G4-EN15, G4-EN16
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ด้านสิ่งแวดล้อม
และการใช้ทรพัยากร

หน่วย 2560 2559 2558 หมายเหตุ

1.2 วตัถดุบิหลกั ประเภท 

Recycle จากภายนอก 

(เช่น เหลก็อดัก้อนจาก 

โรงประกอบรถยนต์ เป็นต้น) 

ตัน 3,032.41 2,912.98    

2,452.95 

ข้อมูลจาก 

SAT1, 2

BSK1, 2, 3 

และ SBM1,2
% เทียบกับ

วัตถุดิบหลักทั้งหมด 

5.58% 5.62% 5.23%

1.3 วตัถดุบิหลกัประเภท 

Recycle ภายในกลุม่

บรษิทัฯ

ตัน 25,897.38 24,454.56  21,318.46 

% เทียบกับ

วัตถุดิบหลักทั้งหมด 

47.63% 47.18% 45.48%

1.4 วตัถดุบิประเภทส่วนผสม

เคมอีืน่ๆ โดยรวมทัง้หมด 

ตัน 610.28 587.94      642.70 

2. การบริโภคพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง

2.1 การใช้พลงังานรวมทกุชนดิ กิกะจูล 854,766 827,461 831,234 ข้อมูลจากทุก

โรงงาน
2.2 พลังงานรวมจากการใช้

เชื้อเพลิงทุกชนิด

กิกะจูล 386,782 356,967 300,985 

% เทียบกับ

พลังงานรวมทุกชนิด

45.25% 43.14% 36.21%

 พลงังานจากน�า้มนัเตา

 ทกุชนดิ

กิกะจูล 163,524.98 151,925.00 100,612.00 

 พลังงานจากแก๊ส LPG กิกะจูล       

36,826.64 

           

34,162.00 

          

44,953.80 

 พลังงานจาก

 ก๊าซธรรมชาติ 

กิกะจูล 186,430.08 170,880.00 155,418.99 

2.3 พลงังานไฟฟ้าทีซ่ือ้เข้ามาใช้ กิกะจูล 467,889.89 470,399.00 530,155.00 

% เทียบกับ

พลังงานรวมทุกชนิด

54.74% 56.85% 63.78%

2.4 พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน

ที่ผลิตใช้เอง

กิกะจูล 94.59 94.59 94.59 

% เทียบกับพลังงานรวม

ทุกชนิด

0.01% 0.01% 0.01%

2.5 พลั งงานรวมที่ ใช ้ต ่อ

หน่วยผลิตภัณฑ์ 

กิกะจูลต่อจ�านวน

ชิ้นผลิตภัณฑ์ (พันชิ้น) 

16.89 17.18 18.11 ข้อมูลจาก 

SAT1, 2 

และ SBM2, 3 

กิกะจูลต่อน�้าหนัก

ผลิตภัณฑ์ (ตัน)

8.26 8.18 8.11 ข้อมูลจาก 

BSK1, 2, 3 

SBM1 และ 

ICP1, 2

2.6 ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก

ที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า

99,211.62 97,651.90 105,020.34 ข้อมลูจากทกุ

โรงงาน



GRI-G4 Index : G4-EN15, G4-EN16, G4-EN23

รายงานความยั่งยืนประจําปี 256088

ด้านสิ่งแวดล้อม
และการใช้ทรพัยากร

หน่วย 2560 2559 2558 หมายเหตุ

2.7 ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก

ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่าต่อจ�านวน

ชิ้นผลิตภัณฑ์ (พันชิ้น) 

2.41 2.47 2.64 ข้อมูลจาก 

SAT1, 2 

และ SBM2, 3 

ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่าต่อน�้าหนัก

ผลิตภัณฑ์ (ตัน)

0.91 0.91 0.98 ข้อมูลจาก 

BSK1, 2, 3 

SBM1 และ 

ICP1, 2

3. การจัดการกากอุตสาหกรรม

3.1 ปริมาณของเสียทั้งหมด ตัน 30,194.77 29,452.57 32,177.07 ข้อมูลจากทุก

โรงงาน
3.2 ปริมาณของเสีย

 ไม่อันตรายทั้งหมดที่

 น�าไปก�าจัด

ตัน 17,610.05 17,185.57 15,410.59 

 โดยการฝังกลบ 

 (Landfills)

ตัน 121.28 130.61 192.71 

 โดยการเผาท�าลาย 

 (Incineration)

ตัน -   -   -   

 โดยการใช้ซ�า้ (Reuse) ตัน -   -   -   

 โดยการน�ากลับมาใช ้

ประโยชน์ใหม่ (Recycle)

ตัน 16,228.46 15,638.87 13,569.00 

 โดยน�ากลับมาคืน 

 (Recovery)

ตัน -   -   -   

 โดยวิธีอื่นๆ ตัน 1,260.32 1,416.09 1,648.88 

3.3 ปริมาณของเสยีอันตราย

ทั้งหมดที่น�าไปก�าจัด

ตัน 12,584.72 12,267.00 16,766.48 

 โดยการฝังกลบ 

 (Landfills)

ตัน 653.82 720.07 1,380.14 ข้อมูลจากทุก

โรงงาน

 โดยการเผาท�าลาย 

 (Incineration)

ตัน -   -   -   

 โดยการใช้ซ�า้ (Reuse) ตัน -   -   -   

 โดยการน�ากลับมาใช ้

ประโยชน์ใหม่ (Recycle)

ตัน 11,741.51 11,304.04 14,866.49 

 โดยน�ากลับมาคืน 

 (Recovery)

ตัน -   -   -   

 โดยวิธีอื่นๆ ตัน 189.39 242.89 519.84 



GRI-G4 Index : G4-EN21, G4-EN22, 
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ด้านสิ่งแวดล้อม
และการใช้ทรพัยากร

หน่วย มาตรฐาน 2560 2559 2558 หมายเหตุ

4. อากาศ

4.1 คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ภายในโรงงาน

 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 

(Carbon Monoxide : CO)

ppm < 690 1.60 2.00 1.70 ข้อมูลจาก SAT1

*อยู่ระหว่าง

ปรับปรุง

กระบวนการผลิต

และ

ปล่องระบาย

 ก๊าซออกไซด์ของ

 ไนโตรเจน (Oxide 

 of Nitrogen : NOx)

ppm < 200 <0.01 <0.01 2.80

 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

(Sulfur Dioxide : SO2 )

ppm < 60 2.07 N/A* 0.26

 ฝุ่นละอองรวม 
 (Total Suspended 

Particulates : TSP)

mg/Nm3 < 400 1.60 2.00 1.70

4.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน

 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 

(Carbon Monoxide : CO)

mg/Nm3 < 34.20 0.72 0.57 0.57 ข้อมลูจากกลุม่

โรงงาน ใน 

จ.สมทุรปราการ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 

(Nitrogendioxide : NO2 )

ppm < 0.17 0.023 0.023 0.023

 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

(Sulfur Dioxide : SO2 )

mg/Nm3 < 0.30 < 0.002 < 0.002 < 0.002

 ฝุ่นละอองรวม 
 (Total Suspended 

Particulates : TSP)

mg/Nm3 < 0.33 0.056 0.089 0.089

5. น�้า

5.1 ปริมาณน�า้ที่ใช้ทั้งหมด ลบ.ม. - 266,629.78 278,173.23 281,763.70 ข้อมลูจาก SAT1, 2

BSK1, 2, 3 และ 

SBM1,2 ปริมาณน�า้ทีใ่ช้ในส่วนของ

กระบวนการผลติ (น�า้ประปา)

ลบ.ม. - 234,640.47 230,104.90 239,243.07

% เทียบกับ

ปริมาณน�า้ใช้

ทั้งหมด

- 88.00% 82.72% 84.91%

 ปริมาณน�า้ทีน่�ากลบัมาใช้

ใหม่ (น�า้จากระบบผลติน�า้ 

Treated)

ลบ.ม. - 31,989.31 48,068.33 42,520.63

% เทียบกับ

ปริมาณน�า้ใช้

ทั้งหมด

- 12.00% 17.28% 15.09%

5.2 ปริมาณน�้าทิ้งที่ผ่าน

 การบ�าบัดก่อน

 ปล่อยออกท้ังหมด 

ลบ.ม. - 103,985.61 111,845.40 123,000.80
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6.4 การบ�าเพญ็ประโยชน์เพื่อสงัคมของโรงงานในบรษิทัในกลุม่สมบรูณ์

ด้านสิ่งแวดล้อม
และการใช้ทรพัยากร

หน่วย มาตรฐาน 2560 2559 2558 หมายเหตุ

5.3 คุณภาพน�้าท้ิงท่ีผ่านการ
บ�าบัดก่อนปล่อยออก

    

 pH ณ จุดปล่อย  - 5.5-9.0 7.2 7.6 7.6 ข้อมูลจาก

กลุ่มโรงงานใน 

จ.สมุทรปราการ
 ค่าอุณหภูมิ ณ จุดปล่อย องศาเซลเซียส < 40 28.68 28.03 29.70

 ค่าความต้องการออกซิเจน
ทางชวีเคม ี(BOD5)

mg/l < 20 5.00 4.42 13.42

 ค่าความต้องการออกซิเจน
ทางเคม ี(COD)

mg/l < 120 44.14 49.17 72.67

 ค่าน�า้มนัและไขมนัจากน�า้
ทีผ่่านการบ�าบดั 

 (Grease and Oil)

mg/l < 5 2.40 2.00 2.17

 ค่าโลหะหนัก สังกะสี 
 ในน�้าทิ้ง (Zn)

mg/l < 5 1.51 0.03 0.08

6. ระดับเสียง

6.1 ภายในโรงงาน  

 ระดบัเสยีงเฉลีย่ 8 ช่ัวโมง 
ในบรเิวณการท�างาน 

 (Leq ,TWA 8 hr)

dB(A) < 90.0 80.4 83.8 83.4 ข้อมูลจาก SAT2

Machine E,F 

หัว Line
 ระดับเสยีงสงูสดุ ในบรเิวณ

การท�างาน (Lmax)
dB(A) < 140 102.5 99.0 102.0

6.2 ในพืน้ทีช่มุชนรอบโรงงาน    

 ระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 
ในพืน้ทีช่มุชนรอบโรงงาน 
(Leq  24 hr)

dB(A) < 70 57.4 54.3 53.9 ตรวจวดัในพืน้ที่

ชมุชน

ของกลุม่โรงงานใน 

จ.สมทุรปราการ ระดับเสยีงสงูสดุ ในพืน้ที่
ชมุชนรอบโรงงาน (Lmax)

dB(A) < 115 91.1 88.4 81.7

7. การรั่วไหลของน�้ามันและสารเคมี 

 จ�านวนครั้งการรั่วไหล
ของน�า้มันและสารเคมี

ครั้ง - 0 0 0 ข้อมูลจากทุก

โรงงาน

8. การด�าเนินงานตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

 ค่าปรับจากการด�าเนิน
งานไม ่สอดคล ้องกับ
กฎหมายสิ่งแวดล้อม

บาท - 0 0 0 ข้อมลูจาก

กลุม่โรงงานใน 

จ.สมทุรปราการ
 จ�านวนครั้งในการ
 ด�าเนินงานไม่เป็นไปตาม

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ครั้ง - 0 0 0

9. ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก

 จ�านวนครัง้ข้อร้องเรยีนด้าน
สิ่งแวดล้อมจากภายนอก

ครั้ง - 0 0 0 ข้อมูลจากทุก

โรงงาน
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ชมุชนสมบรูณ์

1. การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน
• บริษัทได้ด�าเนินโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน 

ด้วยงบประมาณ 3,492,847 บาท ในปี 2560 บริษัทได้ด�าเนิน

โครงการความร่วมมอืกบัสถาบนัทางการศกึษา เพือ่สร้างโอกาส

ให้แก่เยาวชน จ�านวน 6 โครงการ และมีนักศึกษาเข้าร่วม

โครงการ 141 คน 

1.  โครงการสหกิจศึกษา   จ�านวน 53 คน

2.  โครงการทวิภาคี ภาคปกติ   จ�านวน 14 คน

3. โครงการทวิภาคี ภาคพิเศษ  จ�านวน 11 คน

4.  โครงการพัฒนาช่างเทคนิค  จ�านวน  9 คน

5.  โครงการช้างเผือก   จ�านวน 11 คน

6.  โครงการนักศึกษาฝึกงานทั่วไป จ�านวน 43 คน

• มอบทนุการศกึษา “เพือ่ลกูพ่อ” ให้แก่บตุรพนกังาน และนักเรียน

ในพืน้ทีช่มุชน จ�านวน 141 ทนุ รวมมลูค่า 961,000 บาท

2. การพัฒนาคู่ค้าท้องถิ่น
• บรษิทัได้จดัซือ้ผลติภณัฑ์จากชมุชน คดิเป็นมลูค่า 1,737,209 บาท 

• สร้างอาชีพให้กับสมาชิกชุมชนมีรายได้ เดือนละ 100,000 - 

150,000 บาท ต่อเดอืน

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชนโดย
 การมีส่วนร่วมของพนักงาน
• การมีส่วนร่วมของพนักงานในการบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 

จ�านวน 6 โครงการ

• สรุปผลรวมของชั่วโมงการท�าความดีเพื่อสังคม ตลอดปี 2560 

ได้จ�านวน 19,541 ชัว่โมง มพีนกังานทีเ่ข้าร่วมท�าความดจี�านวน

กว่า 2,000 คน ซึ่งคิดเป็นชั่งโมงการท�าความดีเฉลี่ย 6.9 ขั่วโมง

ต่อคน ต่อปี

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาส
• บริษัทได้จัดตั้ง “โครงการ SBG สร้างฝัน ปันน�า้ใจ สานสายใย

ผู้พิการ” โดยร่วมมือกับ เครือข่ายนวัตกรรมทางสังคม ซึ่งได้ท�า 

MOU กับ องค์กรบริหารส่วนต�าบลบางโฉลง องค์กรบริหาร 

ส่วนต�าบลมาบยางพร ในการจัดหา และจ้างงานผู้พิการ โดย

ด�าเนินการจ้างผู้พิการ เพื่อท�างานภายในบริษัท และท�างาน 

ในหน่วยงานสาธารณะประโยชน์ของชุมชน เช่น เทศบาลต�าบล 

องค์การบริหารส่วนต�าบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 

ศูนย์พัฒนาเด็ก และมูลนิธิต่างๆตามอัตราการจ้างภาพรวม 

ทั้งหมด 28 อัตรา ซึ่งใช้งบประมาณกว่า  3.6 ล้านบาท



1. กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานของท่าน

 เพศ   หญงิ  ชาย  อาย ุ ต�า่กว่า 30  ปี   30-45 ปี  มากกว่า 45 ปี

2. ท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใด

  พนกังาน  ลกูค้า   ผูถ้อืหุน้/นกัลงทนุ   สถาบนัการเงนิ/เจ้าหนี้

  คูค้้า   ผูร่้วมลงทนุ  นักวเิคราะห์/นกัวชิาการ  ข้าราชการ/หน่วยงานภาครฐั

  ประชาชน/ชุมชนใกล้สถานประกอบการ  สือ่มวลชน    อืน่ๆ (โปรดระบ.ุ..........)

3. ท่านได้รับหรือพบรายงานความยั่งยืนฉบับนี้ จากช่องทางใด
  เวบ็ไซด์ของบรษิทัฯ (SAT)  การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้   พนักงานบรษิทัในกลุม่สมบรูณ์

  เวบ็ไซด์อืน่ๆ    งานสมัมนา/บรรยาย/นทิรรศการ  อืน่ๆ (โปรดระบ.ุ..........)

4.วัตถุประสงค์ในการอ่านรายงานความยั่งยืนฉบับนี้
  เพือ่หาข้อมลูประกอบการตดัสนิใจลงทนุ  เพือ่การวจิยั/การศกึษา เพือ่รูจ้กับรษิทัในกลุม่สมบรูณ์

  เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการจดัเตรยีมงานความยัง่ยนืในองค์กรของท่าน  อืน่ๆ (โปรดระบ.ุ..........)

5.ความพึงพอใจต่อรายงานความยั่งยืน ฉบับนี้
 • ความสมบรูณ์ของเนือ้หารายงาน   มากทีส่ดุ  มาก  ปานกลาง  น้อย

 • ประเด็นส�าคญัในรายงาน   มากทีส่ดุ  มาก  ปานกลาง  น้อย

 • เนือ้หา การล�าดบัเรือ่งราว น่าสนใจ  มากทีส่ดุ  มาก  ปานกลาง  น้อย

 • ส่ือความหมายทีเ่ข้าใจง่าย   มากทีส่ดุ  มาก  ปานกลาง  น้อย

 • ความพงึพอใจต่อรายงานโดยรวม   มากทีส่ดุ  มาก  ปานกลาง  น้อย

6. ท่านสนใจเนือ้หาบทใด มากท่ีสดุ (กรณุาระบเุหตผุล).........................................................................................................

7.ท่านสนใจเนือ้หาบทใด น้อยทีส่ดุ (กรณุาระบเุหตผุล).........................................................................................................

8. เมื่อท่านได้อ่านรายงานฉบับนี้ ท�าให้ท่านรับรู้ถึงความต้ังใจจริงในการด�าเนินงานด้านความย่ังยืนของบริษัทในกลุ่ม

สมบรูณ์ หรือไม่ อย่างไร   ......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

9.ท่านคิดว่าประเด็นที่มีความส�าคัญต่อความยั่งยืนของบริษัทในกลุ่มได้รับการระบุในรายงานครบถ้วน
  ครบถ้วน     ไม่ครบถ้วน (กรณุาระบปุระเดน็ทีท่่านคดิว่าควรเพิม่เตมิในรายงานความยัง่ยนื)

10.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนารายงานความยั่งยืนในปีถัดไป

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

แบบส�ารวจความคดิเหน็ของผูอ่้าน

รายงานความยั่งยืนประจําปี 256092

กรุณากรอกแบบส�ารวจและส่งกับยัง แผนกพัฒนาที่ยั่งยืน ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
เลขที่ 129  หมู่ 2 ถ.บางนา-ตราด (กม. กม.15) ต�าาบลบางโฉลง อ�าาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540  
E-mail : kasidit.c@somboon.co.th, thepyuda.s@somboon.co.th, natthamon.p@somboon.co.th 
โทรศัพท์  0-2080-8237-8 โทรสาร 0-2080-8249

ข้อมูลจากแบบส�ารวจความคิดเห็นของผู้อ่านที่มีต่อ
รายการความยั่งยืนฉบับนี้ จะน�ามาใช้ในการปรับปรุง
การท�างานและพัฒนาการจัดท�ารายงานในอนาคต 
บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ขอขอบคุณส�าหรับความร่วม
มือของท่านเป็นอย่างยิ่ง
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เข้าร่วมภาคีโครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น
• แสดงค�ามั่นในการส่งเสรมิสทิธเิด็กและหลกัปฏบิตัธิรุกจิ
 บริษัทได้เป็น 1 ใน 30 องค์กรของประเทศ ที่ร่วมลงนามและ

มอบเอกสารแสดงค�ามั่นในการส่งเสริมสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติ 

ทางธุรกิจ เพื่อรณรงค์เรื่องการด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก  

ทั้งในสถานประกอบการ (Workplace) บทบาทในตลาด 

(Marketplace) และบทบาทในชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

(Community and Environment) โดยใช้หลักการของ 

“สิทธิเด็กและหลัก ปฏิบัติทางธุรกิจ” (Children’s Rights 

and Business Principles) ท่ีเกิดจากการพัฒนาร่วมกัน 

หลายฝ่าย น�าโดยองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ  

(UNICEF) องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) และ

ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nation Global 

Compact) ซึ่งใน

• มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
 นวัตกรรมทางสังคมได้สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทมีการ 

จ้างงานคนพกิาร ในปี 2560 บรษิทัได้ท�าการจ้างผูพิ้การจ�านวน 

28 คน

• ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์
 แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 ได้รับเกียรติเป็นที่ปรึกษาโครงการค่ายผู ้น�าเยาวชนดีเด่น 

แห่งชาต ิและการจดังานวันเดก็แห่งชาตขิองสภาสงัคมสงเคราะห์

และยงัมส่ีวนในการสนบัสนนุอปุกรณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ส�าหรับเดก็ 

ซึ่งการด�าเนินงานร่วมกับ สภาสังคมสงเคราะห์ในปี 2560 โดย :

 สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีพนักงาน 

จติอาสา เช่น ร่วมกจิกรรมการแจกน�า้คลายร้อน แจกของรางวลั

และของขวัญให้กับเด็กๆ นอกจากนั้น พนักงานของชมรมเดคู

พาจยังได้สอนงานศิลปะ เดคูพาจให้กับเด็กๆ อีกด้วย

ดชันชีีว้ดัตามกรอบแนวทางการจดัท�า
รายงานความยั่งยืนระดับสากล    
 (GRI Content Index)

8
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G4 Indicator Descriptions Page

Strategy and Analysis

G4-1 Provide a statement from the most senior decision-maker of the organization 4,13,19

G4-2 Provide a description of key impacts, risks, and opportunities 24-25,52-54

Organizational Profile

G4-3 Report the name of the organization 6, 8, 11

G4-4 Report the primary brands, products, and services 6, 9-10

G4-5 Report the location of the organization’s headquarters 6

G4-6 Report the number of countries where the organization operates 6,8

G4-7 Report the nature of ownership and legal form 8

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

7, 9-10

G4-9 Report the scale of the organization 6 6

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

86

G4-11 The percentage of total employees covered by collective bargaining 
agreements

G4-12 Describe the organization’s supply chain 7,21

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

8,11,13-16

G4-14 Report whether and how the precautionary approach or principle is 
addressed by the organization

 12-20

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

13-16,32-
35,51,63,82

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

13-16,51,82

Identified Material Aspects and Boundaries

G4-17 Organizational consolidated financial statements or equivalent 
documents status 

85

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

24-26

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

26

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

24-26
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G4-21 For each material Aspect, report the Aspect Boundary outside the 
organization

24-26

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

24

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

24

Stakeholder Engagement

G4-24 A list of stakeholder groups engaged by the organization 21-22

G4-25 The basis for identification and selection of stakeholders with whom 
to engage

21-22,26

G4-26 The organizational approach to stakeholder engagement 21-22,26

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

21-22

Report Profile

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

24

G4-29 Date of most recent previous report (if any) 24

G4-30 Reporting cycle (such as annual, biennial) 24

G4-31 The contact point for questions regarding the report or its contents 24

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

24

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

8,11, 46-49

Ethics and Integrity

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

12,49-51

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURE

Category : Economic

Economic Aspect : Economic Performance

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

 44-45

G4-EC1 Direct economic value generated and distributed 7,9,28,74,77
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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 70

G4-EC4 Financial assistance received from government

Economic Aspect : Market Presence

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

10, 53

G4 Indicator 

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

53

G4-EC7 Development and impact of infrastructure investments and services 
supported

32-37, 76-77

G4-EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent of 
impacts

34-36, 39, 72

Economic Aspect : Procurement Practices

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

65

G4-EC9 Proportion of spending on local suppliers at significant locations of 
operation

34-36, 39, 72

Category : Environmental

Environmental Aspect : Materials

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

67

G4-EN1 Materials used by weight or volume 86-87

G4-EN2 Percentage of materials used that are recycled input materials 86-87

Environmental Aspect : Energy

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

68-69

G4-EN3 Energy consumption within the organization 86 87

G4-EN4 Energy consumption outside of the organization

G4-EN5 Energy intensity

G4-EN6 Reduction of energy consumption 69,87
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G4-EN7 Reduction in energy requirements of products and services 87

Environmental Aspect : Water

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

G4-EN8 Total water withdrawal by source 67-68

G4-EN9 Water sources significantly affected by withdrawal of water

G4-EN10 Percentage and total volume of water recycled and reused 67-68

Environmental Aspect : Emissions

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

G4-EN15 Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1) 67, 87-88

G4-EN16 Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2) 87-88

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 67,69

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

G4-EN21 NOx, SOx, and other significant air emissions 89

Environmental Aspect : Effluents and Waste

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

67

G4-EN22 Total water discharge by quality and destination 67,89

G4-EN23 Total weight of waste by type and disposal method 88

G4-EN24 Total number of volume of significant spills 90

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

69

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

27,69

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

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

54,68

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

90

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

65

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

65-66

Environmental Aspect : Environmental Grievance Mechanisms

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

54, 68

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

54-58

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

86

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

56-57

G4-LA3 Return to work and retention rates after parental leave, by gender 86
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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

54-58

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

59-62

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

59

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

60-62

G4-LA7 Workers with high incidence or high risk of diseases related to their 
occupation 

60-62

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 
LaborPractices and Decent Work Aspect

32,37-42

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

38

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

29-31,37-42, 58

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

30-31, 38,84

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 Aspect

28-29,54-55

G4-LA12 Composition of governance bodies and breakdown of employees 
per membership, and other indicators of diversity

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

54-55

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
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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

65

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

Category : Social

Sub-category : Human Rights

Human Rights Aspect : Investment

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

54

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

37-42, 84

Human Rights : Non-discrimination

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

54

G4-HR3 Total number of incidents of discrimination and corrective actions 
taken 

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

54-55

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

65

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
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Human Rights Aspect : Forced or Compulsory Labor

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

54-55

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

54-55,65

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

54-55

Human Rights Aspect : Supplier Human Rights Assessment

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

65

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

65-66

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

65-66

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

Category : Social

Sub-category : Society

Society Aspect : Local Communities

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

74



รายงานความยั่งยืนประจําปี 2560102

G4 Indicator Descriptions Page

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

34-36, 74-82,91

G4-SO2 Operations with significant actual and potential negative impacts on 
local communities

80-82

Society Aspect : Anti-corruption

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

51

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

51,82

G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions taken 

Society Aspect : Public Policy

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

G4-SO6 Total value of political contributions by country and recipient/
beneficiary

Society Aspect : Anti-competitive Behavior

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

G4 Indicator 

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

54

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

90

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

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

64

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

64

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 infor mation 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

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 

Product Responsibility Aspect : Marketing Communications

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

63-64

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

64

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

Product Responsibility Aspect : Compliance

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

54,64

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