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รายงานความยัง่ยนืประจ�าปี	 2563	 ใช้กรอบการรายงานสากลด้านความยัง่ยนืฉบบัมาตรฐาน	 (Global	
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บรษัิทในกลุม่สมบรูณ์

129	หมู	่2	ถนนบางนา	-	ตราด	ต�าบลบางโฉลง	อ�าเภอบางพลี	จงัหวดัสมทุรปราการ	10540
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GRI	102-45,	102-46,	102-48,	102-49,	102-50,	102-51,	102-52,	102-53,	102-54
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564 001



ปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งธุรกจิเพื่อรองรบั
การเติบโตในอนาคตและความสามารถ
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หาโอกาสเพื่อการเตบิโตในธุรกิจภายใตค้วามปกตใิหม่

ขบัเคลื่อนธุรกจิสูอ่นาคตที่ยัง่ยนื
(Drive Business toward a Sustainable Future) 

ปรบัเปลี่ยนการด�าเนนิการทางธุรกิจโดยน�าหลักแนวคดิ 

การพฒันาความยัง่ยนืในมติ ิESG (Environmental, Social, 
Governance) ผนวกเขา้กับกลยุทธ์องคก์ร เพื่อสร้าง 

ความสมดลุใหก้บัผู้มสีว่นได้เสยี และเตบิโตอยา่งยัง่ยนื

GRI	102-14,	102-32
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564002



สารถงึผูม้ส่ีวนได้เสยี

ในปี	2564	เป็นปีท่ีท้าทายต่อการด�าเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก	เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด	COVID-19	และ 

การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกต่อเน่ืองเป็นปีท่ี	2	บริษัทจึงได้ปรับแผนและกลยุทธ์ในการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

มุง่เน้นการเพิม่ความสามารถทางการแข่งขันในธรุกจิปัจจบุนัพร้อมรบักบัความไม่แน่นอนของความต้องการ	นอกจากนีย้งัมกีารพฒันา

บรษัิทร่วมทนุอันจะน�าไปสู่โอกาสในธุรกจิหุน่ยนต์อตุสาหกรรมและระบบอตัโนมตัใินอนาคต

ทัง้นี	้ผลการด�าเนนิงานของบรษิทัในภาพรวมเป็นไปตามอตุสาหกรรม	โดยอตุสาหกรรมยานยนต์มียอดผลิตรถยนต์ปี	2564	ทีร่ะดบั	1.685	ล้านคนั 

เทียบกับยอดผลิตรถยนต์ในปี	2563	ท่ีระดับ	1.427	ล้านคัน	เพิ่มขึ้น	18%	ประกอบกับภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

การเกษตรปีนีท้ีข่ยายตวัมากกว่า	30%	ส่งผลให้ผลประกอบการโดยรวมของบรษัิทในปี	2564	มรีายได้รวม	8,727	ล้านบาท	เพิม่ขึน้	45%	จากปี 

2563	และมกี�าไรสุทธ	ิ955	ล้านบาท	เพิม่ขึน้	155%	จากปี	2563

การด�าเนนิการด้านความยัง่ยนื	บรษิทัยดึมัน่การด�าเนนิธรุกจิตามหลักธรรมาภิบาล	ควบคู่ไปกบัการด�าเนนิธรุกจิทีค่�านงึถงึผลกระทบ 

ด้านสิง่แวดล้อม	สงัคม	และเศรษฐกิจ	ตามกรอบมาตรฐานความยัง่ยนืระดบัสากล	ภายใต้ปรชัญาการด�าเนนิธรุกจิ	“3	สมบรูณ์	สร้างสมดลุ”	

จนน�าไปสูก่ารได้รบัรางวลัเกยีรตยิศบรษิทัจดทะเบยีนด้านความยัง่ยนื	(Sustainability	Awards	of	Honor)	จากตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย	นอกจากนี	้บรษัิทให้ความส�าคญัต่อการสร้างความร่วมมอืและพนัธมติรระหว่างองค์กรด้านความยัง่ยนื	จงึร่วมเป็นสมาชกิ

พร้อมทัง้ประกาศความมุง่มัน่ตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาต	ิ(United	Nations	Global	Compact	:	UN	Global	Compact) 

ในการด�าเนนิธรุกจิให้สอดคล้องกับหลกัปฏบิตัสิากล	10	ประการ	โดยมหีวัข้อหลกัในการพฒันา	4	ด้าน	ได้แก่	ด้านสทิธมินษุยชน	แรงงาน	

สิง่แวดล้อม	และการต่อต้านการทจุริต	

ในปีท่ีผ่านมา	บรษิทัมุง่มัน่พฒันาการด�าเนนิธรุกจิด้วยความยัง่ยนื	โดยน�าหลกัแนวคดิความยัง่ยืนในมติ	ิESG	(Environmental,	Social,	

Governance)	ผนวกเข้ากบักลยทุธ์องค์กร	โดยเน้นการพฒันาใน	3	มติ	ิได้แก่	มติด้ิานสิง่แวดล้อม	บรษัิทได้ตัง้เป้าหมายท่ีส�าคญัในการ

ลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้	30%	ในปี	2573	จากปีฐาน	2561	โดยการปรบัตวัให้ทนักบัความท้าทายด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ	

เช่น	การจดัท�าคาร์บอนฟตุพริน้ท์ในระดบัองค์กร	เพือ่น�ามาสู่การตัง้เป้าหมาย	และวางแผนในการลดก๊าซเรอืนกระจกในระยะยาว	เช่น	

การส่งเสรมิการใช้พลังงานหมนุเวยีน	การใช้พลงังานในกระบวนการผลิตให้มปีระสิทธภิาพ	ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ทีผ่ลิตมกีารปลดปล่อย

คาร์บอนต�า่	และเป็นการสนบัสนนุข้อตกลงทางปารสี	ทีจ่ะช่วยควบคมุไม่ให้อณุหภมูขิองโลกร้อนเกนิกว่า	1.5	องศาเซลเซยีส	มติด้ิาน

สงัคม	บรษัิทได้ด�าเนนิตามปรชัญาการด�าเนนิธรุกจิ	เรือ่ง	“ฅนสมบรูณ์”	ซึง่ต้องการให้พนกังานเป็น	“คนดแีละคนเก่ง”	โดย	“คนด”ี 

พนกังานต้องเป็นคนทีพ่ร้อมน�าความรูข้องตนไปช่วยสังคมภายนอก	เน้นการช่วยเหลือผ่านการท�า	CSR	แบบ	In-process	ให้มากขึน้ 

มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน	การสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน	การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ	ทั้งนี้ 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด	COVID-19	ทีผ่่านมา	พนกังานของบริษัท	ได้มีส่วนร่วมในการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กบัหน่วย 

งานสาธารณสขุ	การร่วมจดัตัง้ศนูย์พกัคอย	และการบรกิารสถานทีเ่พือ่เป็นหน่วยฉดีวคัซนีให้กบัชุมชน	ในส่วนของ	“คนเก่ง”	หมายถงึ 

การพัฒนาบคุลากรให้มคีวามรูค้วามสามารถ	ผ่านการท�า	Competency	Development	program	เพือ่ให้พนกังานมทีกัษะทีมี่ประสิทธภิาพ	

สามารถช่วยขบัเคลือ่นองค์กรตามวตัถุประสงค์และกลยทุธ์ในภาพรวมขององค์กรเพือ่เพิม่ศักยภาพในการผลิตและรองรบัการเตบิโตของ

ธรุกจิทีย่ัง่ยนืในอนาคตได้	ในด้านของมติกิารก�ากับดแูลทีด่	ีบรษัิทมกีารด�าเนนิธรุกจิด้วยการก�ากบักจิการทีด่	ีโดยองค์กรได้ปรบัตวัเพือ่ให้ 

รองรบักบัความท้าทายต่าง	ๆ	โดยน�าหลกัการบรหิารความเสีย่งและการจดัท�าแผนความต่อเนือ่งทางธรุกจิมาด�าเนนิการ	เพือ่ให้ธรุกจิ 

ยงัสามารถด�าเนินการได้อย่างเหมาะสม	สามารถตอบสนองต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีตลอดห่วงโซ่คณุค่า

GRI	102-14,	102-32
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564 003



ในปี	2565	บรษัิทจะครบรอบการก่อตัง้เป็นปีที	่60	จากจดุเริม่ต้นในการเป็นผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ทดแทน	(REM)	พฒันามาเป็นผู้ผลิตชิน้

ส่วนยานยนต์(OEM)	และได้เข้ามาเป็นบรษิทัมหาชน	แสดงให้เหน็ว่าองค์กรมกีารปรบัตวัตามปัจจยัทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ตามบรบิท

ของโลก	ในปีนีอ้งค์กรได้มกีารปรบัตวัทีส่�าคญัอกีครัง้	จากการทบทวนวิสัยทศัน์	พนัธกจิ	รวมทัง้ปรบัโครงสร้างธรุกจิ	โดยให้บรษิทั	สมบรูณ์	

แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	จ�ากัด	(มหาชน)	(SAT)	จากเดมิท่ีเป็นทัง้	Holding	Company	และ	Operation	Company	ผลติและจ�าหน่าย

ผลติภณัฑ์เพลาข้าง	เปลีย่นเป็น	Holding	Company	เพยีงอย่างเดียว	โดยโอนส่วนการผลิตให้กบับรษิทั	สมบูรณ์	ฟอร์จจิง้	เทคโนโลยี	

จ�ากัด	(SFT)	เพ่ือให้โครงสร้างองค์กรสามารถรองรบัการขยายตวัและเตบิโตของบรษิทัในอนาคตได้อย่างยัง่ยนื	

สดุท้ายนี	้ในนามของบรษิทั	สมบรูณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลย	ีดฉินัขอขอบคณุการสนบัสนนุจากทกุภาคส่วน	ทีร่่วมกนัขบัเคล่ือนธรุกจิให้

เตบิโตอย่างยัง่ยนื	ดฉินัเชือ่มัน่เป็นอย่างยิง่ว่าความทุม่เทและความร่วมมอืกนันี	้จะก่อให้เกดิประโยชน์ต่อทัง้สิง่แวดล้อม	เศรษฐกจิ	และ

สงัคม	พร้อมทัง้น�าพาให้บรษิทัในกลุม่สมบรูณ์เดนิหน้าอย่างมัน่คงและยัง่ยนื

นางสาวนภัสร	กติะพาณชิย์

กรรมการผูอ้�านวยการ

GRI	102-14,	102-32
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564004
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2.1	ข้อมูลทัว่ไป
ธรุกจิของเรา

บริษัท	สมบรูณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลย	ีจ�ากดั	(มหาชน)

ชือ่ในตลาดหุ้น

SAT

ประกอบธรุกิจผลติช้ินส่วนส�าหรบัอตุสาหกรรมยานยนต์เป็นหลกั	

เช่น	รถยนต์นัง่	รถกระบะ	รถบรรทกุ	และอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัร

กลเพือ่การเกษตร	โดยกลุม่ลกูค้าหลกั	ได้แก่	ผูป้ระกอบยานยนต์	

(Original	Equipment	Manufacturer	:	OEM)	ทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ	ซึ่งมีพันธสัญญาซ้ือขายระยะยาว	และผู้ค้าชิ้นส่วน

อะไหล่	(Replacement	Equipment	Manufacturer	:	REM)	และ

ผูป้ระกอบเครือ่งจกัรกลการเกษตร

การเป็นสมาชกิองค์กร

กลุม่ธรุกจิ

หน่วยธรุกจิ	:	SAT&SFT

เทคโนโลยกีารผลิต:	ทบุข้ึนรปูเหลก็กลงึ	และประกอบ 

(Hot	Forging	&	Machining)

1.	บริษัท	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	จ�ากดั	(มหาชน)	:	SAT

 เป็นบริษัทแม่ในกลุม่สมบรูณ์	ผลติเพลาข้าง	(Rear	Axle	Shaft) 

ให้แก่ผูผ้ลติยานยนต์	ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

 ส�านกังานใหญ่และโรงงาน	ตัง้อยูเ่ลขที	่129	ถนนบางนา-ตราด

ต�าบลบางโฉลง	อ�าเภอบางพล	ีจงัหวัดสมทุรปราการ	(SAT1)	

 โรงงานระยอง	ตัง้อยูเ่ลขที	่300/100	นคิมอตุสาหกรรมอสีเทร์ิน

ซบีอร์ด	จงัหวดัระยอง	(SAT2)

2.	บรษัิท	สมบรูณ์	ฟอร์จจิง้	เทคโนโลย	ีจ�ากดั	:	SFT	

ประกอบธรุกจิผลติชิน้ส่วนยานยนต์	ด้วยกระบวนการทบุขึน้รปู 

(ร้อน/เยน็)	

ส�านักงานและโรงงาน	ตั้งอยู่เลขที่	7/250	นิคมอุตสาหกรรม

อมตะซติี	้จงัหวดัระยอง

หน่วยธรุกจิ	:	BSK

3.	บางกอกสปรงิอินดสัเตรยีล	จ�ากดั	:	BSK

	 ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และลงทุนในบริษัทอื่น

 ส�านักงาน	ตั้งอยู่เลขที่	112	ต�าบลบางโฉลง	อ�าเภอบางพล ี

จงัหวดัสมทุรปราการ

วนัจดทะเบยีนจดัตัง้

SAT	เริ่มก่อต้ังเม่ือปี	2538	•	จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย	เมือ่วันที	่31	มกราคม	2548

ส�านกังานใหญ่

129	หมู	่2	ถนนบางนา-ตราด	ต�าบลบางโฉลง	อ�าเภอบางพล ี

จงัหวัดสมทุรปราการ	10540

ผูบ้ริหารสงูสุด

นางสาวนภสัร	กิตะพาณชิย์	กรรมการผูอ้�านวยการ

ทนุจดทะเบยีนและช�าระแล้ว

425,193,894	บาท

จ�านวนพนักงาน

2,044	คน

GRI	102-2,	102-3,	102-4,	GRI	102-8,	GRI	102-13,	102-45
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564006



หน่วยธรุกจิ	:	SBM	&	ICP

เทคโนโลยกีารผลิต	:	หล่อเหลก็	กลงึ	และประกอบ	(Iron	Casting	

&	Machining)

4.	บริษทั	สมบรูณ์หล่อเหลก็เหนยีวอตุสาหกรรม	จ�ากดั	:	SBM

	 ประกอบธรุกิจผลติชิน้ส่วนยานยนต์ด้านงานหล่อ	และขึน้รปูใน

ส่วนของ	Chassis	Part	และ	Engine	Part	โดยมผีลติภณัฑ์หลกั	

ได้แก่	จานเบรก(Disc	Brake)	เบรกดุม	(Drum	Brake)	และ 

ชิน้ส่วนเคร่ืองจกัรกลการเกษตร

 ส�านักงานและโรงงาน	ตั้งอยู ่เลขท่ี	112	ต�าบลบางโฉลง 

อ�าเภอบางพล	ีจงัหวดัสมทุรปราการ	(SBM1	และ	SBM2)

 โรงงานระยอง	ตัง้อยูเ่ลขที	่7/229	หมูท่ี	่6	นคิมอตุสาหกรรม

อมตะซติี	้จงัหวดัระยอง	(SBM3)

5.	บริษทั	อนิเตอร์เนชัน่แนล	แคสติง้	โปรดกัส์	จ�ากัด	:	ICP

	 ประกอบธุรกจิผลิตช้ินส่วนงานหล่อ	(Casting	Products)	ส�าหรบั

รถยนต์	ได้แก่	จานเบรก	(Disc	Brake)	เบรกดมุ	(Drum	Brake) 

แท่นยดึ	(Bracket)	และช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลการเกษตร

 ส�านกังานและโรงงานที	่1	ตัง้อยูเ่ลขที	่7/137	นคิมอตุสาหกรรม

อมตะซติี	้จงัหวดัระยอง	(ICP1)

 โรงงานที่	2	ตั้งอยู่เลขที่	7/299	นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี	้

จงัหวัดระยอง	(ICP2)

2.2	ปรัชญาในการด�าเนินธรุกิจ	วสิยัทัศน์	และพันธกิจ

ปรชัญาในการด�าเนินธรุกจิ	:	3	สมบรูณ์	สร้างสมดุล	

ชมุชนสมบรูณ์ฅนสมบูรณ์ ธรุกจิสมบรูณ์

วสิยัทศัน์	:	
มุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย	ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ

•	 สร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัผู้ถือหุน้				
•	 ร่วมมือกบัพนัธมิตรเพือ่พัฒนาการด�าเนนิธรุกิจ
•	 ตอบสนองความคาดหวงัของลกูค้าด้วยการมเีทคโนโลยทีีทั่นสมยัและร่วมออกแบบและพฒันาผลติภัณฑ์
•	 ยกระดับความสามารถด้านการผลติและการบรหิารองค์กรด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่ป็นเลิศ	
•	 มคีวามโปร่งใสและความยติุธรรมต่อคู่ค้าตลอดห่วงโซ่อปุทาน
•	 มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	
•	 เสรมิสร้างฅนสมบรูณ์	ให้เป็นคนดแีละคนเก่ง	ผ่านศนูย์การเรยีนรูข้องสมบรูณ์

พนัธกิจ	:

สิง่แวดล้อม
•	 การจัดการก๊าซเรอืนกระจก
•	 การจัดการพลังงาน
•	 การจัดการน�า้
•	 การจัดการของเสยี

เสาหลกัด้าน	: สงัคม
•	 การส่งเสรมิการท�าความดี
•	 การพัฒนาทนุมนษุย์
•	 ความปลอดภัยในการท�างาน
•	 การสร้างความผกูพนัของ

พนกังาน
•	 การสร้างคณุค่าให้แก่สังคม
•	 การดูและสทิธมินษุยชน

การก�ากบักจิการทีด่ี
•	 การสร้างความพงึพอใจให้แก่ลูกค้า
•	 การส่งเสรมิคูค้่าร่วมต่อต้านการคอรปัชัน่
•	 การประเมนิและจดัการความเส่ียงด้านน

สิทธมินษุยชน
•	 การป้องกนัการเกดิการไม่ปฏบิตัคิวาม

สอดคล้องข้อก�าหนกกฎหมาย
•	 การด�าเนนิแผนพฒันาธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง
•	 การส่งเสรมิการคิดเชงินวตักรรม
•	 การส่งเสรมิให้พนกังานปฏบิตัติามจรรยา

บรรณองค์กร

เป้าหมายความ
ยัง่ยืนของ

สหประชาชาติ

วฒันธรรมองค์กร		 	 สร้างสรรค์สิง่ใหม่	ใส่ใจลูกค้า	มวีนิยัทัว่หน้า	พฒันาทมี	ท�างานรบัผิดชอบ	รอบคอบเรือ่งคณุภาพ

เศรษฐกจิพอเพยีง			 	 	 หลกัการทรงงาน	และปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

GRI	102-16
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564 007
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2.4	โครงสร้างธุรกจิ	(โครงสร้างการถือหุ้น)

บริษัท สมบรูณ์ โฮลดิง้ จ�ำกดั

29.92%
ตระกลูกติะพำณชิย์ 

13.59%
ผูถ้อืหุน้รำยย่อย

56.49%
100%

บรษัิท สมบรูณ์ แอด๊วำนซ์ 
เทคโนโลย ีจ�ำกดั (มหำชน)

“SAT”

บรษัิท สมบรูณ์หลอ่เหลก็
เหนียว อตุสำหกรรม จ�ำกดั

“SBM”
99.99%

บรษัิท บำงกอกสปรงิ
อนิดสัเตรยีล จ�ำกดั

“BSK”
99.99%

บรษัิท อนิเตอร์เนชัน่แนล   
แคสติง้ โปรดักส ์จ�ำกดั

“ICP”
99.99%

บริษัท สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้
เทคโนโลย ีจ�ำกดั

“SFT”
99.99%

บริษัท มเูบยี สมบรูณ ์
ออโตโมทฟี จ�ำกดั

“MSA”
50.00%

บรษัิท ซชึโิยชิ สมบรูณ์ โคเตท 

แซนด ์จ�ำกดั*

21.25%

บริษัท ยำมำดะ

สมบูรณ ์จ�ำกัด*

20.0%

บริษัท นชินิโบะ สมบูรณ์
ออโตโมทฟี จ�ำกัด*

2.90%

บริษัท สมบูรณ์ โซมคิ
แมนูแฟคเจอริง่ จ�ำกัด*

1.80%

บรษัิท สมบูรณ ์เซีย่ซนั เทค
จ�ำกดั
“SST”

50.00%

1.	*	ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องเกินร้อยละ	10

2.		บริษัท	บางกอกสปริงอินดัสเตรียล	จ�ากัด	(“BSK”)	ขายหุ้นทั้งหมด	ของ	บริษัท	นิปปอน	คิไค	เอนจิเนียริ่ง	จ�ากัด	เมื่อวันที่	16	ธันวาคม	2564

โครงสร้างการถือหุน้ของบรษิทั	สมบรูณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลย	ีจ�ากดั	(มหาชน)	ณ	วนัที	่8	มนีาคม	2565
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2.5	ผลิตภณัฑ์หลัก	สัดส่วนรายได้

28%

REAR AXLE SHAFT
เพลาขาง

AUTOMOTIVE PARTS
ชิ้นสวนยานยนต

19%

DISC BRAKE, DRUM BRAKE
จานเบรก ดุมเบรก

28%

OTHER PRODUCTS
ผลิตภัณฑอื่น

AGRICULTURAL MACHINERY PARTS
ชิ้นสวนเครื่องจักรกลการเกษตร

24%

OTHER REVENUES
รายไดอื่น

1%

GRI	102-2
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564010



28%

REAR AXLE SHAFT
เพลาขาง

AUTOMOTIVE PARTS
ชิ้นสวนยานยนต

19%

DISC BRAKE, DRUM BRAKE
จานเบรก ดุมเบรก

28%

OTHER PRODUCTS
ผลิตภัณฑอื่น

AGRICULTURAL MACHINERY PARTS
ชิ้นสวนเครื่องจักรกลการเกษตร

24%

OTHER REVENUES
รายไดอื่น

1%

2.6	ส่วนแบ่งทางการตลาดของผลติภณัฑ์หลัก

เพลาขาง
(Rear Axle Shaft)

จานเบรก
(Disc Brake)

เบรกดุม
(Drum Brake)

ดุมลอ
(Hub Wheel)

Others
27%

SAT
73%

SBM
23%

Others
77%

SBM/SFT
15%

Others
85%

GRI	102-2,	GRI	102-6
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564 011
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2505

•	 ก่อตั้ง	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด 
โรงงานแหนบสมบูรณ์สปริง	(SBS)

• ก่อตั้ง	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด 
โรงงานสมบรูณ์เพลาและเกียร์	(SBA)

• ก่อตั้ง	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	โรงงาน
สมบูรณ์ผ้าเบรกและผ้าคลัชรถยนต์
และมอเตอร์ไซค์

•	 ก่อตั้ง	บริษัท	สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว
อุตสาหกรรม	จ�ากัด	(SBM)

2518

2520

•	 ก่อตั้ง	บริษัท	บางกอกสปริง 
อินดัสเตรียล	จ�ากัด	(BSK)

2538

•	 ก่อตั้ง	บริษัท	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	
เทคโนโลยี	จ�ากัด	(SAT)

2547

•	 ขยายก�าลังการผลิต	SAT 
ไปที่นิคมอุตสาหกรรม 
อีสเทิร์นซีบอร์ด	จ.	ระยอง

•	 ขยายก�าลังการผลิต	SBM	ไปที่ 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 
จ.	ระยอง

2548

•	เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	ภายใต้ช่ือ	บริษัท	สมบูรณ	์
แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลย	ีจ�ากดั	(มหาชน)	(SAT)

2550

•	 เข้าซ้ือกจิการของบรษัิท	อนิเตอร์
เนชัน่แนล	แคสติง้โปรดกัส์	จ�ากดั	
(ICP1)	ทีน่คิมอตุสาหกรรมอมตะซิตี้	
จ.	ระยอง

2551

•	 ขยายก�าลังการผลิต	BSK	ไปที่นิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้	จ.	ระยอง	(BSK3)

2553

•	 ขยายก�าลังการผลิต	บริษัท	
อินเตอร์เนชัน่แนล	แคสติง้โปรดกัส์	
จ�ากดั	สาขาที	่2	(ICP2)	ที่นิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้	จ.	ระยอง

2554

•	 จดทะเบียนจัดตั้ง	บริษัท	สมบูรณ์ 

ฟอร์จจิ้งเทคโนโลยี	จ�ากัด	(SFT)	

•	 อนมุตัโิครงการจดัตัง้ศนูย์การเรียนรูแ้ละ

พฒันาบคุลากรของบรษิทัในกลุ่มสมบรูณ์	

(Somboon	Learning	Academy	:	SLA)	

ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	จ.	ระยอง

2556

•	 SFT	เพิม่ทนุจดทะเบยีน	150	ล้านบาท 

จากเดิม	100	ล้านบาท	

•	 จัดท�าแผนแม่บทด้านความยั่งยืน

ภายใต้ปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ	

3	สมบูรณ์	สร้างสมดุล

2559

2560

•	 SFT	เพิม่ทนุจดทะเบยีน	100	ล้านบาท 

จากทุนเดิม	250	ล้านบาท	

•	BSK	เข้าท�าสัญญาร่วมทุน	และ 

จดัตัง้บรษิทัร่วมทนุระหว่าง	SAT	

กับ	MUBEA	ENGINEERING	AG

2563

•	 SAT	กับ	Shenyang	Siasun	Robot	

&	Automation	Co.,	Ltd. 

จัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ	บริษัท	

สมบูรณ์	เซี่ยซัน	เทค	จ�ากัด

•	 มีการควบรวมก�าลังการผลิต

ด้านงานหล่อและงานกลึงจาก

จังหวัดสมุทรปราการไปยังจังหวัด

ระยอง	

2564

•	 อนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการ

ของบริษัท	โดยเปลี่ยนลักษณะการ

ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทโฮลดิ้ง	

(Holding	Company)	และโอนกจิการ

บางส่วนไปยงับรษิทั	สมบรูณ์	ฟอร์จจิง้ 

เทคโนโลยี	จ�ากัด

2.8	พฒันาการทีส่�าคญั

GRI	102-10
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2.9	รางวัลและผลงานทีไ่ด้รบัการยกย่องในปี	2564

SAT	ได้รบัรางวลัจากตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ร่วมกบัวารสารการเงนิธนาคาร

รางวลัเกยีรติยศแหง่ 
ความส�าเรจ็ดา้นความย่ังยืน
(Sustainability Awards of 
Honor)

ไดรั้บคดัเลอืกใหอ้ยูใ่น
รายช่ือ “หุน้ย่ังยนื” หรอื
Thailand Sustainability 
Investment (THSI)

รางวลับรษัิทจดทะเบยีน
ดา้นนกัลงทนุสัมพันธ์
(Investor Relations Awards)

ปี
ติดต่อกัน

ปี
ติดต่อกัน

ปี
ติดต่อกัน6 7 8

รางวัลด้านส่ิงแวดล้อม รางวัลด้านสังคม รางวัลด้านการก�ากับกิจการที่ดี

SFT 
•	 รางวัล	Amata	Best	Waste	Awards	

2021	(Platinum	Level	(P1)	จากนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้	จังหวัดระยอง

ICP,	SBM	
•	 การรับรองคาร์บอนฟตุพร้ินท์ผลติภัณฑ์	

ประเภทเศรษฐกจิหมนุเวยีน	จาก
องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก	
(องค์การมหาชน)

SAT2,	ICP,	SBM	
•	 การรับรองคาร์บอนฟตุพร้ินท์ผลติภัณฑ์	

องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก	
(องค์การมหาชน)

SAT 
•	 เกียรติบัตรระดับคุณธรรมต้นแบบ	 ตาม

โครงการส่งเสรมิชุมชน	องค์กร	อ�าเภอ	และ
จงัหวดัคณุธรรมจากส�านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสมทุรปราการ

SAT 
•	 รางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคน

พิการระดับดีเด่น	จากกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

SAT1,	SAT2,	SBM	
•	 รางวัลเกยีรติยศ	CSR-DIW 

Continuous	Award	2021
SAT1,	SAT2,	SFT
•	 รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการ

ต้นแบบดีเด่น	 ด้านความปลอดภยั	อาชีว
อนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	
ประจ�าปี	2564	ระดบัประเทศ	(ระดับทอง)

SAT1,	SBM,	ICP1,	ICP2
•	 รางวัลเกยีรติยศสงูสดุสถานประกอบ

กจิการดเีด่น	ด้านแรงงานสมัพนัธ์และ
สวสัดกิารแรงงาน	ระดบัประเทศ	

SAT2 
•	 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น 

ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ
แรงงาน	จากกระทรวงแรงงาน

ICP2 
•	 เกียรติบัตรการมรีะบบการจดัการด้าน

ยาเสพตดิในสถานประกอบกจิการ	ตาม
โครงการโรงงานสขีาว	ระดบัที	่3

SFT
•	 The	4th	Safety	Activity	2021	(Level	A): 

THAI	HINO	CO-OPERATION	CLUB

SAT
•	 รางวลั	 Change	 Agent	 Award	 2021	

จากการสร้างแนวร่วมต่อต้านคอร์รปัชนั
ของภาคเอกชนไทย	(CAC)	

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564014



3.1 การบริหารการมีส่วนร่วมผู้มีส่วนได้เสีย
3.2 การก�าหนดประเด็นส�าคัญทางธุรกิจ

การบรหิารจดัการผูม้ส่ีวนไดเ้สียและ 
ประเดน็ส�าคญัทางธรุกจิ



3.1	การบรหิารการมส่ีวนร่วมผู้มีส่วนได้เสยี

บรษัิทให้ความส�าคญัและมแีนวทางในการรับฟังความต้องการและความคาดหวงัของกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีเพือ่น�ามาจดัล�าดับความส�าคญั	

วิเคราะห์	เพื่อวางแผนกลยุทธ์และแผนการด�าเนินงานให้สามารถตอบสนอง	และก�าหนดวิธีสื่อสารผลการด�าเนินงานไปยังช่องทาง 

ทีเ่หมาะสมในแต่ละกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีได้อย่างมปีระสิทธภิาพ	โดยองค์กรได้ท�าการประเมนิและสรปุประเดน็สาระส�าคญัมขีัน้ตอนดงันี้

ระบุผู้มส่ีวนได้เสยี

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องระบผุูม้ส่ีวนได้เสยี	โดยพจิารณาจากความเกีย่วข้องกนัอย่างมนียัส�าคญั	ได้แก่	ความรบัผดิชอบ	ความมอีทิธพิล 

ความสมัพันธ์	เป็นต้น

•	 การจดัล�าดบัความส�าคญั 

จดัล�าดบัความสมัพนัธ์โดยค�านงึถึงอิทธพิลของผูม้ส่ีวนได้เสยีต่อการด�าเนนิธรุกจิและผลกระทบจากการด�าเนนิงานของบรษิทั

•	 ก�าหนดแผนการด�าเนินงานและผู้รับผิดชอบ 

ก�าหนดแผนการด�าเนินงานในรูปแบบแผนแม่บทการพัฒนาความยั่งยืนตามล�าดับความส�าคัญ	พร้อมด�าเนินงานผ่านช่องทางและ

ความถี่ที่เหมาะสม

•	 การตดิตามผลเพือ่การรายงานและทบทวนแผนการด�าเนนิงาน 

ตดิตามผลการด�าเนนิงานผ่าน	SD	Roadmap	และน�าผลรายงานต่อคณะกรรมการพัฒนาความยัง่ยนืและกรรมการบรษัิท

พนักงาน

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ลูกค้า

คู่ค้า

หน่วยงานกำกับดูแลและภาครัฐ

ชุมชนรอบบริษัท

สมาคมอุตสาหกรรม

สถาบันการศึกษา,
หน่วยงานพัฒนาเอกชน

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

GRI	102-21,	102-40,	102-42,	102-43
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564016



ผูม้ส่ีวนได้เสีย ความต้องการหรือ
ความคาดหวัง

การด�าเนินงานที่ตอบสนอง ช่องทางการส่ือสารและ 
สร้างความมีส่วนร่วม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

พนักงาน •	การพัฒนาศักยภาพ
เพื่อความก้าวหน้า
ในการท�างาน

•	การได้รับค่า
ตอบแทนและ
สวัสดิการที่เป็น
ธรรม	ท�างานด้วย
ความปลอดภัย	และ
มีสภาพแวดล้อมการ
ท�างานที่ดี

•	การเตรียมการ
ท�างานที่ยืดหยุ่น	
และดูแลพนักงาน
ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาด	
COVID-19	

•	การปฏิบัติต่อ
พนักงานอย่าง 
เท่าเทียม

•	การรักษาข้อมูลส่วน
บุคคล

•	จัดให้มี	Competency	
Development	Program

•	โปรแกรมการอบรมแบบ	
On-line	ในช่วงสถานการณ์	
COVID-19

•	จัดให้มีคณะกรรมการ
สวัสดิการ

•	จัดให้มีนโยบายและ 
คณะกรรมการความปลอดภยั 
อาชีวอนามัย	และ 
สิ่งแวดล้อม	โดยมีทั้งตัวแทน 
ลูกจ้างและนายจ้างในการ
ประชุม

•	จัดให้มีคณะกรรมการ
บริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจในสถานการณ์การ
แพร่ระบาด	COVID-19	
โดยท�าหน้าที่ออกนโยบาย	
และคู่มือการท�างานให้กับ
พนักงาน

•	ผู้บริหารระดับสูงสื่อสารโดยตรง
กับพนักงานผ่านเวทีจับเข่าคุย
รายไตรมาส

•	การประชุุมคณะกรรมการลููกจ้าง	
ประชุุมคณะกรรมการสวัสดิการ	
การประชุุมคณะกรรมการ 
ความปลอดภัย

•	การประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบสองทางประจ�าปี

•	Application	สื่อสาร	Line	กลุ่ม	
SAT	Group,	Somboon	Group	
Facebook	Somboon	Group	

•	การส�ารวจความพงึพอใจประจ�าปี 
ของพนักงาน	We	Care	ทุก	2	ปี

•	Website	บริษัท
•	ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน	
https://www.satpcl.co.th/
en/corporate-governance/
whistleblowing-notice/
whistlebowing-notice-policy	

5.4 การคุ้มครองข้อมลู
และสทิธส่ิวนบคุคล

7 ฅนสมบูรณ์	
8.2 สิทธิมนุษยชน	
8.3 การดูแลและสร้าง

การมีส่วนร่วมให้
กับพนักงาน

8.4 ความปลอดภัย
พนักงาน	และ
อาชีวอนามัย

8.5 การจัดการ	
COVID-19

ผู ้ถือหุ ้นและ
นักลงทุน

•	การสร้างผล
ตอบแทนที่ดี 
การพัฒนาธุรกิจใน 
ด้านเทคโนโลยีเพื่อ
ตอบสนองการหยุด
ชะงักของธุรกิจ	
(Disruption)

•	การด�าเนินงานที่มี 
ความรับผิดชอบ 
ต่อสิง่แวดล้อม	สงัคม 
และการก�ากับ
กิจการที่ดี	(ESG)

•	การจ่ายเงินปันผลให้กับ 
ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

•	การบริหารและก�ากับกิจการ
ที่ดีด้วยหลักบรรษัทภิบาล	
โดยน�าการบริหารความเสี่ยง 
และการบรหิารความต่อเน่ือง 
ธุรกิจเป็นหลักในการ 
ด�าเนินธุรกิจ

•	การบริหารและพัฒนา
องค์กรเพื่อการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนโดยน�าหลักพัฒนา 
ด้าน	ESG	ผนวกเข้ากบักลยทุธ์ 
องค์กร

•	การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ�าปี
•	การเยี่ยมชมบริษัท
•	รายงานประจ�าปี
•	รายงานความยั่งยืน
•	เว็บไซต์บริษัท
•	ช่องทางการรับเรือ่งร้องเรยีน 
https://www.satpcl.co.th/
en/corporate-governance/
whistleblowing-notice/
whistlebowing-notice-policy	

4.1 การบรหิารจดัการ
ด้านความยัง่ยนื

5 การก�ากบัดแูล
กจิการและ 
ความยัง่ยนื

6 การบรหิาร 
ความเสีย่ง

GRI	102-21,	102-40,	102-42,	102-43
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564 017



ผู้มส่ีวนได้เสีย ความต้องการหรือ
ความคาดหวัง

การด�าเนินงานที่ตอบสนอง ช่องทางการส่ือสารและ 
สร้างความมีส่วนร่วม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้า •	การผลิตและส่งมอบ 
ทีม่ปีระสทิธภิาพ 
คณุภาพและตรงเวลา

•	ลดผลกระทบ
ผลิตภัณฑ์ต่อ 
สิ่งแวดล้อมและ 
ร่วมสร้างคุณค่า 
ต่อสังคมกับลูกค้า

•	การปฏบิตัติามคู่มอื
และข้อก�าหนดด้าน
ห่วงโซ่คณุค่า	

•	ความปลอดภยัของ
ข้อมูลและความเป็น
ส่วนตวั

•	การพัฒนาผลติภัณฑ์
ด้วยนวตักรรม

•	ด�าเนินกจิกรรมทีส่�าคญั
เพือ่ความต่อเนือ่งทางธุรกจิ	
เช่น	BCP	Plan,	Safety	
Shopfloor	Management	

•	วจิยัและพฒันาผลติภัณฑ์
เพือ่ตอบสนองความคาดหวัง
ในด้านเทคโนโลยียานยนต์ที่ 
เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม	รวมทัง้ 
ขอการรบัรองคาร์บอนฟตุพริน้ท์ 
ผลติภัณฑ์จากหน่วยงานเพือ่
ยนืยนัความถูกต้องของข้อมูล

•	ด�าเนินกจิกรรมเพือ่สงัคม 
ร่วมกับลกูค้า		

•	ด�าเนินกจิกรรมเพือ่ 
ความต่อเนือ่งทางธรุกจิ

•	กจิกรรมการร่วมพฒันาผลิตภณัฑ์
รองรับความต้องการผูบ้รโิภค	
สงัคม	และสิง่แวดล้อม

•	ความร่วมมอืด้านการพฒันาการ
ใช้ทรัพยากรอย่างมปีระสิทธภิาพ
ในกระบวนการ

•	การส�ารวจความพงึพอใจของ
ลกูค้าประจ�าปี

•	การประชมุรบัทราบนโยบาย
ลกูค้าประจ�าปี

•	การบรหิารจดัการความรบัผิดชอบ 
ต่อสงัคมร่วมกัน

•	การเข้าร่วมกิจกรรมชมรม 
ของลกูค้า

•	รายงานความยัง่ยนื
•	เวบ็ไซต์บรษัิท
•	ช่องทางการรับเรือ่งร้องเรยีน
•	https://www.satpcl.co.th/
en/corporate-governance/
whistleblowing-notice/
whistlebowing-notice-policy	

5.4 การคุ้มครองข้อมลู
และสทิธส่ิวนบคุคล

5.5 Cyber	Security
8.6 การพัฒนาความ

สมัพนัธ์ลกูค้า
8.9 นวตักรรม	

คูค้่า •	การพัฒนาศกัยภาพ
และเติบโตร่วมกัน
ทางธุรกจิ

•	จรยิธรรมในการ
ด�าเนินธรุกจิ 
ความโปร่งใส	และ
ความเท่าเทยีม

•	ร่วมสร้างคณุค่า 
ต่อสงัคม

•	มกีารก�าหนดจรรยาบรรณ
คูค้่าและก�ากบันโยบายด้าน
การจัดซ้ือจดัจ้างมาตรฐาน

•	จดัโครงการการอบรมและ
พฒันาคูค้่า

•	ให้ความช่วยเหลอืมาตรการ
ต่าง	ๆ	ในสถานการณ์	
COVID-19

•	ปฏบิตัต่ิอคูค้่าทกุรายด้วย
ความเสมอภาคและเท่าเทยีม	
ตามท่ีระบไุว้ในจรรยาบรรณ
ทางธุรกจิ

•	การประชมุคูค้่าประจ�าปี	
•	ความร่วมมอืด้านการพฒันาการ
ใช้ทรัพยากรอย่างมปีระสิทธภิาพ
ในกระบวนการผลติ

•	การตรวจประเมนิคูค้่า	(site	visit)
•	รายงานความยัง่ยนื
•	เวบ็ไซต์บรษัิท
•	ช่องทางการรับเรือ่งร้องเรยีน
•	https://www.satpcl.co.th/
en/corporate-governance/
whistleblowing-notice/
whistlebowing-notice-policy

8.7 การบริหารจัดการ
คูค้่า

หน่วยงาน
ก�ากบัดแูล
และภาครัฐ

•	การปฏบิตัติาม 
กฎเกณฑ์	ข้อบังคบั 
และกฎหมายของ
ภาครฐั

•	การร่วมมอืใน
โครงการต่าง	ๆ 
ทีห่น่วยงานราชการ
และภาครฐั

•	ความรบัผดิชอบ 
ต่อสงัคมและ 
สิง่แวดล้อม	

•	การปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ 
ข้อบงัคบั	และกฎหมายอย่าง 
เคร่งครดัโดยน�ากรอบระบบ	
ISO14001	มาด�าเนนิการ

•	ให้ความร่วมมือในกจิกรรม
ต่าง	ๆ	ของภาครฐั	สนับสนนุ
กจิกรรมเพือ่สงัคมร่วมกบั
ภาครฐัอย่างต่อเนือ่ง	เช่น	
กจิกรรม	CSR-DIW

•	การติดตามนโยบายของภาครฐั
จากช่องทางต่าง	ๆ

•	การประชมุร่วมกบัหน่วยงาน
ราชการ

•	รายงานความยัง่ยนื
•	เวบ็ไซต์บรษัิท

8.8 การจัดการด้านสิง่
แวดล้อม

GRI	102-21,	102-40,	102-42,	102-43
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564018



ผูม้ส่ีวนได้เสีย ความต้องการหรือ
ความคาดหวัง

การด�าเนินงานที่ตอบสนอง ช่องทางการส่ือสารและ 
สร้างความมีส่วนร่วม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ชมุชนรอบ
บริษัท

•	การส่งเสรมิการสร้าง
อาชพีและการศึกษา
เพือ่สร้างความเข้ม
แขง็ในชุมชน

•	การดูแลสิง่แวดล้อม
ทีด่	ีไม่มผีลกระทบ
ต่อชุมชน

•	การช่วยเหลอื
ในสถานการณ์	
COVID-19

•	การจัดท�าโครงการเพือ่
สร้างอาชพีและสร้างโอกาส
ทางการศกึษาเพือ่ชมุชน	เช่น	
การจ้างงานคนพิการ 
การเปิดโรงเรยีนผูส้งูอายุ

•	โครงการส่งเสริมด้านการ
ศกึษา	เช่น	การให้ทนุการ
ศกึษา	โครงการทวภิาครีบั
นกัศกึษาเข้ามาฝึกงาน

•	การปฏบิตัติามมาตรการ	
EIA	ส่งเสรมิการท�ากจิกรรม	
CSR-DIW

•	โครงการช่วยเหลอืชมุชนใน
สถานการณ์	COVID-19

•	การประชมุร่วมกบัชมุชน	
•	การลงพืน้ทีส่�ารวจความต้องการ
ของชมุชน

•	การเข้าร่วมประชมุโครงการที่
บรษัิทขบัเคล่ือนเพือ่ให้เกดิความ
ยัง่ยนื

9 ชมุชนสมบรูณ์

สมาคม
อตุสาหกรรม

•	ความโปร่งใสและ
การเปิดเผยข้อมลู

•	ความร่วมมอื
กบัสมาคม	
อตุสาหกรรมเพ่ือเป็น
แบบอย่างของกลุ่ม
ธรุกิจ

•	การเข้าร่วมในสมาคมผูผ้ลิต
ชิน้ส่วนยานยนต์

•	การประชมุร่วมกบัสมาคม
•	การด�าเนนิโครงการพฒันา 
ทีส่�าคัญร่วมกัน

5 การก�ากบัดแูล
กจิการและความ
ยัง่ยนื

8.9 นวตักรรม

สถาบัน 
การศึกษา,
หน่วยงาน
พัฒนาเอกชน

•	การสร้างความ
ร่วมมือในการ
พฒันาเทคโนโลยี
และบคุลากรภาค
อตุสาหกรรม

•	ความร่วมมอืในการ
พฒันาด้านความ
ยัง่ยนืเฉพาะด้าน

•	ด�าเนินการโครงการสร้าง
วชิาชีพร่วมกบัสถาบนั 
การศึกษา

•	ด�าเนินโครงการจดัท�า
รายการค�านวณคาร์บอน
ฟตุพริน้ท์ผลติภัณฑ์และ
องค์กรร่วมกับมหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์		

•	การเข้าร่วมเป็นสมาชกิ	
United	Nations	Global	
Compact	เพื่อขับเคลื่อน 
เป้าหมายด้านการพฒันาความ 
ยัง่ยนื	(SDGs)	อย่างจริงจงั

•	จดัท�าโครงการทีส่�าคญั
•	เข้าร่วมการประชมุการด�าเนนิงาน
อย่างต่อเนือ่ง

•	เข้าร่วมกจิกรรมการด�าเนนิและ
การให้การอบรมของสถาบนั

•	รายงานประจ�าปี
•	รายงานความยัง่ยนื
•	เวบ็ไซต์บรษัิท

4.1 การบรหิารจดัการ
ด้านความยัง่ยนื	

8.8 การจัดการด้าน 
สิง่แวดล้อม

9.4 การสร้างโอกาส
เพือ่การศกึษา
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3.2	การก�าหนดประเดน็ส�าคญัทางธรุกิจ

บริษัทได้ท�าการทวนสอบสาระส�าคัญด้านความยั่งยืน	โดยประเมินจากบริบทองค์กรของโลกและความต้องการหรือความหวัง 

ผูม้ส่ีวนได้เสยีทีมี่การเปลีย่นแปลงในรอบปี	รวมทัง้การเปลีย่นแปลงปัจจยัภายในองค์กรทีม่กีารเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกบัวสัิยทศัน์และ 

พนัธกิจขององค์กร	

ข้ันตอนการก�าหนดประเดน็ส�าคัญทางธรุกิจ

1.	การระบปุระเดน็ส�าคญัขององค์กรและผู้มส่ีวนได้เสยี

	 บริษัทรวบรวมประเดน็ในแต่ละด้านโดยพิจารณาจากปัจจยัภายนอกและภายในองค์กร	ได้แก่	เป้าหมายการพฒันาทีย่ั่งยนื	(SDGs)	

แนวโน้มและทศิทางด้านความย่ังยนื	และข้อก�าหนดต่าง	ๆ	ทีเ่ก่ียวข้อง	ทศิทางกลยทุธ์การด�าเนินธรุกจิขององค์กร	การประเมนิความ

เสีย่งและโอกาสท่ีอาจส่งผลต่อการด�าเนนิธรุกิจ	การสร้างคณุค่าและการตอบสนองแก่ผูม้ส่ีวนได้เสีย	ทัง้น้ี	ได้มกีารทบทวนประเดน็ของ

ปีทีผ่่านมาตามกระบวนการบรหิารผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละประเดน็อกีด้วย

2.	การประเมนิระดับความส�าคญั

	 หน่วยงานผูร้บัผดิชอบประเมนิความส�าคญัของประเดน็ต่าง	ๆ 	เหล่านัน้	โดยพจิารณาระดบัผลกระทบต่อการด�าเนนิงานและการสร้าง

คณุค่าให้ครอบคลมุด้านการเงนิ	กระบวนการทางธรุกจิและการปฏบิตักิาร	ชือ่เสยีงองค์กร	ผลกระทบต่อลกูค้าคูค้่า	และพนกังาน	และ

ระดบัความส�าคัญต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีขององค์กร	รวมไปถึงการพิจารณาความส�าคญัต่อการสร้างคณุค่าแก่ผู้มส่ีวนได้เสยี

3.	การรบัรองผลการประเมนิ

	 หน่วยงานพัฒนาความยัง่ยนืได้รวบรวมและสรปุประเดน็ส�าคัญ	น�าเสนอต่อคณะกรรมการพฒันาความยัง่ยนืของบรษิทั	ซ่ึงเป็นผู้ทบทวน	

พิจารณาและรับรองผลการประเมนิสาระส�าคญั	และให้ความเหน็ชอบในการเปิดเผยข้อมลู

4.	จดัท�ากลยทุธ์และเป้าหมาย

	 เมือ่ก�าหนดสาระส�าคญัเรยีบร้อยแล้ว	หน่วยงานพฒันาความยัง่ยนืขององค์กรจะท�าการประสานกบัหน่วยงานทีร่บัผิดชอบในแต่ละด้าน

เพือ่ร่วมกนัก�าหนดเป้าหมาย	กิจกรรมในการพัฒนาด้านความยัง่ยืนในระยะยาว	และน�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะผูบ้รหิารและกรรมการ

ผูอ้�านวยการอนมัุติ

5.	จดัท�ารายงานด้านความยัง่ยืน

	 เมือ่ได้เป้าหมายและแผนงาน	และเร่ิมการด�าเนนิงานแล้ว	องค์กรจะท�าการรวบรวมข้อมลูจากทกุหน่วยงาน	เพือ่เปิดเผยข้อมลูตาม

กรอบการรายงานหรอืมาตรฐานทีส่�าคญั	พร้อมทัง้เริม่จัดให้มกีารทวนสอบเพือ่รบัรองผลทีส่�าคญั	เช่น	การค�านวณก๊าซเรอืนกระจกใน 

Scope	1,2	และ	3
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6.	วเิคราะห์ผลและเป้าหมาย

	 เมือ่ได้ข้อมลูจากการด�าเนนิงาน	หน่วยงานพฒันาความยัง่ยนืขององค์กรจะประชุมร่วมกบัหน่วยงานทีร่บัผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมลู	

เพือ่หาข้อปรับปรงุ	และน�าเสนอแก่ผูบ้รหิาร

ผลการประเมนิประเดน็ส�าคญัทางธรุกจิ
จากการประเมินประเด็นส�าคัญอย่างรอบด้านในทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ในปี	2564	พบว่าผลกระทบจากสถานการณ์	COVID-19 

น�าไปสูค่วามไม่แน่นอนของธรุกจิ	เศรษฐกจิ	และสงัคม	ส่งผลต่อความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสยี	โดยเฉพาะความไม่แน่นอนของรายได้ 

ในภาคธุรกจิ	การหยดุชะงกัของธรุกิจเป็นการช่ัวคราวเพือ่ระงบัการแพร่ระบาด	COVID-19	และการถดถอยของเศรษฐกจิในหลากหลายภาคส่วน 

ท�าให้การปรบัตวั	ยดืหยุน่	และการเรยีนรูแ้ละพฒันา	เป็นหวัข้อส�าคญัทีท่กุภาคส่วนต้องมกีารปรบัตวัเพือ่ความยัง่ยนื	ทัง้นี	้บรบิทการ

เปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลยขีองยานยนต์ในอนาคตยงัเป็นอกีหนึง่ประเดน็ส�าคญัในอตุสาหกรรมยานยนต์เป็นทีส่นใจของกลุม่ผูมี้ส่วนได้

เสยี	ปัจจยัดงักล่าวน�าไปสูก่ารบ่งชีป้ระเด็น	ประเมินระดบัความส�าคญั	และรบัรองผลลพัธ์โดยได้ผลลพัธ์ประเดน็ส�าคัญดงัต่อไปนี้

ประเดน็ส�าคญัโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกจิ	ประเดน็ส�าคญัทีย่งัคงต้องพจิารณาและให้ความส�าคัญอย่างต่อเนือ่งคอื	การพฒันาห่วงโซ่คณุค่า

เพือ่ให้สามารถแข่งขนัได้ในเรือ่งของต้นทนุการผลติ		ในส่วนการพฒันาความยดืหยุน่ในการปฏบัิตกิารขององค์กรในปีนีม้กีารปรบัปรงุ

โครงสร้างธรุกจิ	โดยมุง่เน้นการพฒันาธรุกจิใหม่ในกลุม่รถยนต์ไฟฟ้า	และพฒันากลุม่ธุรกจิด้านจกัรกลการเกษตร	โดยยงัคงรักษาฐาน

ลกูค้าในกลุม่ธรุกิจช้ินส่วนยานยนต์อย่างต่อเนือ่ง	ในส่วนของการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์กร	มกีารปรบัเปล่ียนบรษิทั	สมบรูณ์แอ๊ดวานซ์ 

เทคโนโลย	ีจ�ากดั	มหาชน	จากเดมิทีด่แูลทัง้	Holding	Comapny	และ	Operation	Company	ให้เป็น	Holding	Company	เพยีงอย่างเดยีว 

เพือ่รองรบัการเตบิโตในอนาคต	โดยโอนในส่วนการผลิตเพลาข้างให้กบับรษิทั	โดยบรษิทัได้มกีารสร้างธรุกิจใหม่และพฒันาธรุกจิเดมิ

โดยใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยมากข้ึน	ในการด�าเนินธุรกิจยังคงด�าเนินการควบคู่กับการก�ากับกิจการที่ดี	และน�าการจัดการความเสี่ยง 

ในระดับองค์กรมาบริหารอย่างรอบด้าน	โดยเฉพาะประเด็นความเส่ียงใหม่ที่ต้องเตรียมองค์กรให้พร้อมในยุค	Digitalization 

เช่น	การดแูลความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล

วิเคราะหบริบทองคกร

ปจจัยภายใน
- วิสัยทัศน
- พันธกิจ
- คานิยม
- กลยุทธ

ปจจัยภายนอก
- กระแสโลก
- เปรียบเทียบกับกลุมธุรกิจ
- ความตองการของผูมีสวนไดเสีย

จัดลำดับความสำคัญ จัดเก็บและทวนสอบขอมูล

จัดลำดับความสำคัญประเด็นองคกร บริหารทบทวน

Review จัดทำรายงาน กำหนดกลยุทธและเปาหมายดานความยั่งยืน

วิเคราะหขอมูลและตั้งเปาหมาย
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ในด้านสงัคม	มปีระเดน็ส�าคญัทีอ่งค์กรยังพฒันาอย่างต่อเนือ่ง	ได้แก่	การพฒันาบคุลากรภายในให้สามารถขบัเคลือ่นกลยทุธ์และพฒันา

องค์กรได้อย่างมปีระสิทธภิาพ	ควบคูไ่ปกบัการรกัษาบคุลากร	โดยการสร้างความผูกพนัพนกังาน	ซึง่มุง่เน้นให้พนกังานมคีวามมุง่มัน่ในการ

ด�าเนินการมากกว่าทีไ่ด้รบัมอบหมาย	สามารถขบัเคลือ่นการท�างานโดยมวีฒันธรรมองค์กรเป็นกรอบในการท�างาน		รวมทัง้การสร้างความ

ต่อเนือ่งของสายงาน	(Succession)	โดยการสร้างบคุลากรให้ดแีละเก่ง	สามารถก้าวเข้ารบัต�าแหน่งส�าคัญขององค์กรได้	ผ่านการดงึดดูและ

พฒันา	หรือดงึกลุม่ผูม้คีวามสามารถ	Talent	ให้เข้ามาร่วมงานและมคีวามผูกพนักบัองค์กร	โดยประเดน็ด้านสังคมอกีกลุ่มคือการด�าเนนิการ

ด้านสทิธมินษุยชนให้สอดคล้องกับการด�าเนนิงานของข้อตกลงสหประชาชาต	ิการด�าเนนิงานจดัท�าประเมนิความเส่ียง	ในเรือ่งการจ้างงาน 

การไม่เลอืกปฏบิตั	ิความปลอดภัยอาชวีอนามัยในการท�างาน	รวมทัง้การส่งเสรมิสงัคมภายนอกโดยการจัดท�ากจิกรรมร่วมกับชมุชน

ในด้านสิง่แวดล้อม	ปีนีบ้รษัิทได้ให้ความส�าคญักับการด�าเนนิงานในเรือ่งของการจดัการการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ	ซึง่เป็นประเดน็ 

ท่ีทัว่โลกให้ความสนใจ	โดยบรษิทัได้ต้ังเป้าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจกในระยะยาว	พร้อมทัง้วางแผนในการใช้พลงังานอย่างมีประสทิธิภาพ

และลดการก่อให้เกดิของเสยี	และการใช้น�า้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้	บริษัทได้น�าผลการประเมินอย่างรอบด้านน�ามาสู่การสรุปและจัดกลุ่มตามล�าดับความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย	และความส�าคัญ 

ต่อบริษทัในกลุม่สมบรูณ์ในการบรรลผุลลพัธ์ตามวสิยัทศัน์และพนัธกิจขององค์กร	นอกจากนี	้บรษิทัยงัได้ประเมนิช่องว่างการพฒันาเทยีบ

เคยีงกบัความคาดหวงัขององค์กรและผูม้ส่ีวนได้เสยีเพือ่ปรบัปรงุพฒันาตาม	Matrix	ผลลพัธ์ด้านล่างนี	้โดยผลการประเมนิดงักล่าวน�าไปสู่ 

การปรบัปรุงแผนแม่บท	รวมถงึแผนกลยุทธ์	และแผนงานในปี	2564	เป็นต้นไป

สรปุผลการประเมนิประเด็นส�าคญัทางธรุกจิ

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564022
GRI	102-44,	102-47



การบริหารเพ่ือความยั่งยืน

4.1 การบริหารจัดการด้านความยั่งยืน
4.2 การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืน



4.1	การบรหิารจดัการด้านความยัง่ยนื

ในปี	2564	บริษัทยงัคงด�าเนนิงานด้านการพฒันาความยัง่ยนือย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ขบัเคล่ือนองค์กรไปพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงบรบิทของ

โลกทีร่วดเร็วด้วยพืน้ฐานความยัง่ยนื	ซึง่จะสามารถเป็นภมูคิุม้กนัทีด่ใีห้กบัองค์กร	อาท	ิการน�าหลักการบรหิารความเส่ียงเข้ามาด�าเนนิการ

จดัการในช่วงภาวะวกิฤตการระบาดของ	COVID-19

บรษัิทให้ความส�าคญัด้วยการขบัเคลือ่นธรุกจิ	โดยน�าหลกัพฒันาและเป้าหมายด้านความยัง่ยนืเข้ามาบรูณาการกบักลยทุธ์ธุรกจิ	ท�าให้การ

พฒันาด้านความยัง่ยนืมีการพฒันาอย่างต่อเนือ่งในทุกมิติ	เหน็ได้จากการทีบ่รษิทัได้รบัรางวลัด้านการด�าเนนิด้านความยัง่ยนืระดับเกียรตยิศ 

ต่อเน่ืองเป็นปีที	่4	และผ่านเข้าเกณฑ์หุน้ยัง่ยืนของตลาดหลกัทรพัย์ต่อเนือ่งเป็นปีที	่7

แนวทางการบรหิารจัดการ

บรษัิทมกีารก�าหนดแผนกลยทุธ์ด้านการพฒันาความยัง่ยนืทีชั่ดเจน	ด้วยการน�าหลักการด�าเนนิงานด้านเศรษฐกจิพอเพียง	เป้าหมายการ

พฒันาทีย่ัง่ยนืขององค์กรสหประชาชาต	ิ17	ประการ	(SDGs)	และ	แนวกลยทุธ์ด้าน	ESG	ซ่ึงประกอบด้วยมติด้ิานส่ิงแวดล้อม	สังคม	และ

เศรษฐกจิ	มาปรบัให้เข้ากบักลยทุธ์หลกัขององค์กร	ภายใต้ปรชัญาการด�าเนนิธรุกจิ	“3	สมบรูณ์	สร้างสมดุล”		

ผลการด�าเนนิงานการบรหิารจัดการด้านความย่ังยนื	ตามแนวทาง	3	สมบรูณ์	สร้างสมดุล
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2564 ผลการด�าเนินงาน 2564 ผลการด�าเนินงาน 2563

ฅนสมบูรณ์

•	 ชั่วโมงท�ำควำมดี
•	 ชั่วโมงกำรฝึกอบรม

•	 9	ชม./คน/ปี
•	 14	ชม./คน/ปี

•	 9.4	ชม./คน/ปี
•	 12.44	ชม./คน/ปี

•	 8	ชม./คน/ปี
•	 7.47	ชม./คน/ปี

ธุรกิจสมบูรณ์

•	 คูค้่ำประกำศเจตนำรมณก์บั	CAC
•	 อัตรำกำรลำออกของพนักงำน
•	 อัตรำกำรบำดเจ็บของพนักงำนถึง

ขัน้หยุดงาน
•	 ผลกำรประเมนิควำมพึงพอใจลกูคำ้
•	 กำรปลดปลอ่ย	GHG	จำกกระบวนกำร

•	 100%	ของกลุ่มเป้ำหมำย
•	 น้อยกว่ำ	10%
•	 0	

•	 100	%
•	 ลดลง	6% 

จากปีฐาน (2561)

•	 92%	ของกลุ่มเป้ำหมำย
•	 8.24%
•	 0.42	

•	 94	%
•	 ลดลง	13.22% 

จากปฐีาน (2561)

•	 100%	ของกลุ่มเป้ำหมำย
•	 9.20%
•	 0.50

•	 98	%
•	 ลดลง	1.39% 

จากปีฐาน (2561)

ชุมชนสมบูรณ์

•	 สร้ำงมูลค่ำเพ่ือสังคม •	 0.18%	ของยอดขำย •	 0.07%	ของยอดขำย •	 0.07%	ของยอดขำย

แนวทางในการด�าเนินการให้ได้ตามเป้าหมายปี	2565

การทบทวนเป้าหมายทีม่คีวามเหมาะสม	เนือ่งด้วยการเปลีย่นแปลงท่ีรวดเร็วจากสถานการณ์	COVID-19	จงึมคีวามจ�าเป็นต้องวางแผน

การด�าเนนิงานทีเ่พิม่ข้ึนอย่างมปีระสทิธภิาพ	เพือ่บรรลเุป้าหมายทีต่ัง้ไว้ดงันี้

ฅนสมบูรณ์	

•	 จดัหลักสตูรการเรยีนรูแ้บบออนไลน์	และส่งเสรมิให้พนักงานเรยีนรู้ด้วยตนเองเพิม่มากขึน้

•	 เสริมสร้างกจิกรรมทีส่นับสนนุให้พนกังานน�าศักยภาพมาสร้างคณุค่าให้องค์กรและสงัคมเพิม่มากขึน้
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ธรุกจิสมบรูณ์	

•	 การหาพันธมติรทางธรุกจิ	เพือ่น�านวตักรรมต่าง	ๆ	มาช่วยเพ่ิมมลูค่าของผลติภัณฑ์	และสร้างโอกาสทางธรุกจิในกลุม่อตุสาหกรรม 

ทีม่กีารเตบิโต

•	 การบรหิารความต่อเนือ่งของธรุกิจ	ด้วยการบรหิารความเสีย่ง	เพือ่สร้างความม่ันคงให้ธุรกจิ	

•	 การน�าเทคโนโลยีมาช่วยในการผลติ	เพือ่ลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมได้มากข้ึน

•	 ลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม

ชมุชนสมบูรณ์	

•	 สร้างความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจและสังคม	โดยน�าความต้องการหรือความคาดหวังของคนในสังคมมาบูรณาการเป็นส่วนหนึ่ง 

ในเป้าหมายขององค์กร	

•	 น�าเครือ่งมอืวัดผลการช่วยเหลอืทางสงัคมมาใช้ในการวดัผลมลูค่าทางสงัคม

ในปี	2564	บริษัทได้ด�าเนนิการทบทวนบรบิทองค์กร	ซึง่ประกอบด้วยความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสยี	ปัจจยัภายในทีมี่การเปลีย่นแปลง 

ตลอดจนปัจจัยภายนอกที่มากระทบกับองค์กร	โดยได้ปรับกลยุทธ์ทั้งในระดับธุรกิจองค์กรและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน	พร้อมท้ัง 

ประกาศนโยบายและแผนแม่บทด้านความยัง่ยืน	ปี	2565-2569	เพือ่ให้สอดคล้องกบัวสัิยทศัน์และพันธกจิฉบบัใหม่	แต่ยงัคงด�าเนนิงาน

ตามแนวทางของ	SDG	ตลาดหลกัทรัพย์และนโยบายของลกูค้า	โดยคณะกรรมการบรษิทั	ได้พจิารณาและอนมุตัดิงันี้

4.2	การสนับสนุนการพัฒนาเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื

บริษัทมบีทบาทในการสนบัสนนุข้อตกลงระดบัโลกของสหประชาชาต	ิและมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิงานตามหลักการความยัง่ยนืแบบสากล	

เพือ่น�าไปสูก่ารบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์การสหประชาชาตซิึง่ก็คอืเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	(SDGs)	จงึได้เข้าร่วมเป็นสมาชกิของ 

Global	Compact	Network	Thailand	ซ่ึงประกอบด้วยบรษิทัและองค์กรช้ันน�าในประเทศไทยมากกว่า	50	องค์กร

การเป็นสมาชกิ	UN	Global	Compact	นี	้เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของบรษัิทในการเป็นพลเมอืงทีด่ขีองโลกทีจ่ะมุง่มัน่ด�าเนนิธรุกจิภายใต้หลกัสากล 

10	ประการ	อนัประกอบด้วยสาระส�าคญั	4	ด้าน	ได้แก่	ด้านสทิธมินษุยชน	แรงงาน	สิง่แวดล้อม	และการต้านทจุริต	ภายใต้ปรชัญาการ

ด�าเนินธรุกจิ	“3	สมบรูณ์	สร้างสมดุล”	โดยมีกรอบในการด�าเนนิงานดงันี้

ฅนสมบรูณ์

-	 จดัหลกัสตูรฝึกอบรม

พนกังานภายใต้ศูนย์การ

เรยีนรูบ้รษิทัในกลุ่มสมบรูณ์

ธรุกจิสมบรูณ์

-	 ขยายการอบรมหลกัสตูรต่าง	ๆ  

ให้กบัคู่ค้า	เช่น	การต่อต้าน

การทจุรติ	TPS	,Safety

ชมุชนสมบรูณ์

-	 ทนุการศึกษาลูกพ่อ

-	 นกัศึกษาฝึกงาน

-	 ศูนย์การเรยีนรูผู้้สูงวยั

ฅนสมบรูณ์

-	 โครงการ	Future	

Competency

-	 หลกัสตูรด้านความปลอดภยั

ธรุกจิสมบรูณ์

-	 ส่งเสรมิการเตบิโตทาง

เศรษฐกจิของผู้มส่ีวนได้เสีย

อย่างต่อเนือ่ง

ชมุชนสมบรูณ์

-	 โครงการพฒันาอาชพีชมุชน	

-	 โครงการพฒันางานผู้พกิาร
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ฅนสมบรูณ์

-	 โครงการ	Innovation	Day

-	 โครงการ	QCC,	Kaizen,	

Suggestion

ธรุกจิสมบรูณ์

-	 มกีระบวนการพฒันา

นวตักรรมรองรบัการ

เปล่ียนแปลงอตุสาหกรรม

ยานยนต์

ชมุชนสมบรูณ์

-	 นวตักรรมระบบอตัโนมตั ิ

ในงานกลงึ	(Grinding	Robot)	

เพือ่ประสิทธภิาพและความ

ปลอดภยั

ฅนสมบรูณ์

-	 การอบรมสร้างจติส�านกึ

ในการใช้พลงังานและการ

รกัษาสิง่แวดล้อม

ธรุกจิสมบรูณ์

-	 น�าหุน่ยนต์และสถานี

การผลิตอตัโนมตัเิพือ่

กระบวนการผลิตทีเ่ป็นมติร

ต่อส่ิงแวดล้อม

- ส่งเสรมิการใช้พลังงาน

หมนุเวยีนโดยเร่งตดิตัง้	

Solar	Cell	ในโรงงาน

ชมุชนสมบรูณ์

-	 พฒันาโรงงานสีเขยีวเพือ่

ปรบัปรงุสภาพแวดล้อมใน

โรงงาน

-	 จดัการด้านส่ิงแวดล้อม 

ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชมุชน

ฅนสมบรูณ์

- อบรมเตรยีมความพร้อม

ด้านการจดัการสภาวะภูมิ

อากาศให้กับบคุลากรภายใน

ธรุกจิสมบรูณ์

-	 โครงการจดัท�าคาร์บอน

ฟุต้พริน้ท์ผลิตภณัฑ์	และ	

คาร์บอนฟุต้พริน้ท์ผลิตภณัฑ์

ประเภทเศรษฐกจิหมนุเวยีน

ชมุชนสมบรูณ์

- ส่งเสรมิให้พนกังานจดัเก็บ

ขยะพลาสตกิเพือ่การน�า

กลับมาใช้ใหม่โดยเปล่ียน

เป็นชดุ	PPE

ฅนสมบรูณ์

-	 ทบทวนด้านจรยิธรรมให้กบั

พนกังาน

ธรุกจิสมบรูณ์

-	 ขยายแนวร่วมเรือ่งการต่อ

ต้านการทจุรติไปยงัคูค้่า

ชมุชนสมบรูณ์

-	 นโยบายเรือ่งสิทธมินษุยชน

ต่อผู้มส่ีวนได้เสีย

ฅนสมบรูณ์

-	 การจดัท�ามาตรฐานวชิาชพี

ให้กับพนกังานเพือ่สร้าง

บคุคลากรทีม่คีวามรู้

ธรุกจิสมบรูณ์

-	 ร่วมลงทนุเพือ่ขยายธรุกจิ

ทีเ่ติบโตขึน้	และเพ่ิม

ประสิทธภิาพด้านเทคโนโลยี

-	 สร้างความร่วมมอืด้านการ

พฒันาความยัง่ยนืกบั	TRBN

ชมุชนสมบรูณ์

-	 การจดัท�ามาตรฐานวชิาชพี

ร่วมกบัสถาบนัการศึกษา

พฒันาทกัษะพนกังาน

- ความร่วมมอืกบัสถาบนัการ

ศกึษาในการจดัท�าโครงการ

คาร์บอนฟตุพริน้ท์
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การก�ากับดูแลกิจการและความยั่งยืน

5.1 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
5.2 จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
5.3 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
5.4 การด�าเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
5.5 ความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

และการรักษาความปลอดภัยจากการโจมตีทางไซเบอร์



5.1	การก�ากบัดแูลกจิการท่ีดี
บรษัิทมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาองค์กรให้เตบิโตอย่างยัง่ยนื	 โดยเป็นองค์กรโปร่งใส	 มธีรรมาภบิาลอย่างแท้จรงิ	 มคีวามรบัผดิชอบ	 และ 

รกัษาผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้เสยีและสงัคม	ทัง้นี	้บรษิทัมุง่เน้นในการพัฒนาบคุลากรให้เป็นคนด	ีคนเก่ง	มคีณุธรรม	รวมทัง้ส่งเสรมิความรู้ 

ควบคู่กบัการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดข้ึีน	และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม	พร้อมจดัท�ารายงานความย่ังยนืตามกรอบการจดัท�ารายงาน

ตามมาตรฐานระดบัสากล	ทัง้น้ี	คณะกรรมการบริษทั	ผูบ้รหิาร	รวมทัง้พนกังานทกุระดบั	ได้ยดึถอืและปฏิบตัติามนโยบายการก�ากบัดแูล

กจิการ	คูม่อืจรยิธรรมธรุกจิ	และข้อพงึปฏบิติัในการท�างาน	อกีทัง้ยงัขยายขอบเขตการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ไีปยงับรษิทัในเครอื	และคูค้่า

แนวทางการบรหิารจัดการ

ในปี	2564	คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วย	กรรมการจ�านวนทัง้สิน้	9	คน	ในจ�านวนนีเ้ป็นกรรมการอิสระ	จ�านวน	6	คน	โดยบริษทัให้

ความส�าคญักบัโครงสร้างและคณุสมบติัของกรรมการบรษัิท	เพือ่ประโยชน์สูงสดุต่อองค์กรและผูมี้ส่วนได้เสยี	คณะกรรมการสรรหาและ 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	 จะคัดเลือกกรรมการของบริษัทจากความสามารถ	 ประสบการณ์ในวิชาชีพ	 ทักษะและความรู้ 

โดยพจิารณาจากคุณสมบตัติามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ทีส่�านกังาน	ก.ล.ต	ก�าหนด	และจดัท�า	Board	Skill	Matrix	เพือ่ก�าหนดคณุสมบตัิ

ของกรรมการท่ีต้องสรรหา	เพือ่ให้สอดคล้องกบัการด�าเนนิธุรกจิของบรษิทั	โดยไม่กดีกนัหรือจ�ากดัความแตกต่างด้านเพศ	อาย	ุเชือ้ชาติ	

หรอืศาสนา	ในการปฏบิติัหน้าที่	

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษัิท

คณะกรรมการบริษทัมกีารประเมนิผลการปฏบัิตงิานของตนเองทัง้คณะเป็นประจ�าทกุปี	เพือ่ทบทวนว่าได้มกีารก�ากบัดแูลในการด�าเนนิ

งานต่าง	ๆ 	อย่างครบถ้วนและน�าข้อมลูการประเมินมาปรบัปรุงและพฒันาการก�ากับดแูลกจิการให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้	ทัง้น้ี	บรษัิทได้

พฒันาแบบประเมนิผลจากตวัอย่างแบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ตามความเหมาะสมและ

สอดคล้องกบัลกัษณะของคณะกรรมการบรษิทั	และจะแจ้งผลการประเมนิให้คณะกรรมการบรษิทัรับทราบ	

บรษิทัได้เข้าร่วมการประเมินในเรือ่งการก�ากบัดแูลกจิการ	ดงันี้

1.	 โครงการส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบียนไทย	 (Corporate	Governance	 Report	 :	 CGR)	 จดัโดยสมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย	 (IOD)	 มวีตัถปุระสงค์เพือ่ตดิตามและวดัผลการก�ากบัดแูลกจิการในประเทศไทยเปรยีบเทยีบกับเกณฑ์

ตามมาตรฐานสากล	ผลการประเมนิของบรษิทัจัดอยูใ่นระดบั	“ดเีลศิ”	ทกุหมวด

เปา้หมายป ี2564 ผลการด�าเนนิงาน

90% 95%

2.	 โครงการประเมนิคณุภาพการจดัประชมุผูถ้อืหุน้	ประจ�าปี	2564	(AGM	Checklist)	จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย	(Thai	Investors	

Association)	โดยผลการประเมนิในปี	2564	บริษทัได้	100	คะแนนเตม็

ทัง้นี	้ผลการประเมนิจากทกุโครงการล้วนแสดงให้เหน็ว่าบรษิทัได้ให้ความส�าคัญและมกีารพฒันาด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่อีย่างต่อเนือ่ง

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564028
GRI	102-16,	102-18,	102-19,	102-20



บริษัทจดัท�านโยบายการก�ากบัดูแลกิจการทีด่	ีจรยิธรรมธรุกจิ	และ

ข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน	 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการด�าเนิน

ธุรกิจ	 ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 เพื่อให้

พนกังานยดึถอืปฏบิตัร่ิวมกนั	สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิ

งานอย่างเหมาะสม	อกีทัง้สือ่สารให้พนกังานมคีวามรู้	ความเข้าใจ	

และน�าไปประยกุต์ใช้ในการปฏบิตังิาน

ทัง้นี	้บรษิทัมกีารทบทวนคูม่อืจรยิธรรมธรุกจิอย่างสม�า่เสมอ	โดยปี 

2564	บรษัิทได้ปรบัปรงุเพือ่ประกาศใช้ในปี	2565	โดยยังคงด�าเนนิ

การตามหลักมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 หลักการการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีขององค์กรเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา	

(OECD)	 และหลกัการก�ากับดแูลกจิการท่ีดขีองบรษิทัจดทะเบยีน

ซึง่อ้างองิตาม	พ.ร.บ	หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์	หลกัเกณฑ์

ของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

การรบัเรือ่งร้องเรยีน

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีช่อง

ทางการร้องเรียน	การแสดงความเหน็	และแจ้งเบาะแสการกระท�า 

ผิดกฎหมาย	ผ่านทางจดหมาย	หรอือเีมล	ส่งถงึกรรมการอสิระหรือ

เลขานุการบริษัท	 ซึ่งท�าหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียนด้านการ

ก�ากบัดแูลกจิการและจริยธรรมธรุกิจของบริษทั

ในปี	2564	บรษิทัไม่พบประเด็นปัญหาหรอืข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระ

ส�าคัญเกีย่วกบัการต่อต้านการแข่งขนั	 การท�าลายความน่าเชือ่ถอื	

การผูกขาดทางการค้า	 เหตุการณ์เลือกปฏิบัติ	 เหตุการณ์ทุจริต

คอร์รัปชนั	และการละเมิดจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกิจ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นท่ีจะด�าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์

สุจริตเป็นธรรม	 และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	 เพื่อน�าไปสู่

การเป็นองค์กรโปร่งใสอย่างแท้จริง	 จึงก�าหนดแผนส่งเสริมและ 

ปลกูฝังจริยธรรมองค์กรในระยะยาวและต่อเนือ่งตัง้แต่ปี	2553	จนถงึ

ปัจจุบัน	 เพื่อให้พนักงานมีความซ่ือสัตย์สุจริตและมีจิตส�านึกที่ด ี

มวีนิยั	มคีวามรู้และคณุธรรม	

บริษัทเป็น	 1	 ใน	 27	 องค์กรกลุ่มแรกท่ีประกาศเจตนารมณ์ต่อ

ต้านการทจุรติคอร์รปัชัน	และเป็น	1	ใน	9	องค์กรแรกทีผ่่านการ

รับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการ 

ต่อต้านการทจุรติ	 (Thai	 Private	 Sector	 Collective	 Action	

Against	Corruption	:	CAC)	เมือ่วนัที	่29	กรกฎาคม	2556

ในปี	2564	บรษัิทก�าหนดแผนงานและเป้าหมายในการต่อต้านการ

ทจุรติคอร์รปัชนัและสนบัสนนุบริษทัทีเ่ป็นคู่ค้าของตนด้วยการให้

สทิธปิระโยชน์แก่คู่ค้าทีเ่ข้าร่วมโครงการ	CAC	SME	อย่างต่อเนือ่ง	

โดยสามารถชักชวนคู่ค้าตามแผนและเป้าหมายที่ก�าหนด	 ได้รับ

รางวลั	 Change	Agent	 Award	 2021	 จากแนวร่วมต่อต้านการ

คอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทย	(CAC)	เนือ่งจากบรษัิททีม่คีวามมุง่

มัน่ในการขยายเครอืข่ายแนวร่วมต่อต้านคอร์รปัชันของภาคเอกชน

ไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ	COVID-19	 แสดงให้

เห็นถึงพลังและความมุ่งม่ันที่จะเป็นส่วนร่วมและส่งเสริมการท�า

ธรุกจิอย่างโปร่งใส	 โดยยงัคงเดนิหน้าขยายเครอืข่ายผลักดนัคูค้่า

ให้เป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน	 ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการทุจริต

คอร์รัปชนัในอนาคต

5.2	จรรยาบรรณในการด�าเนนิธุรกิจ

5.3	การต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564 029
GRI	102-12,	102-16,	102-17,	103



คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตันิโยบาย/ข้อก�าหนด/แนวปฏบิตัใิน

การต่อต้านการทจุริตคอร์รปัชนัของบรษิทัในกลุม่สมบรูณ์	ดงันี้

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์มุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์

สุจริต	 เป็นธรรม	 ยึดม่ันในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วน

ได้เสียทุกกลุ่ม	 รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	

จริยธรรมทางธุรกิจ	 และข้อพึงปฏิบัติในการท�างานของบริษัท	

อย่างเคร่งครัด	เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า	กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน

ของกลุ่มบรษัิทสมบรูณ์	 จะปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงดีของสงัคมและ

ประเทศชาต	ิ ไม่ยอมรบัการทจุรติคอร์รปัชนัในทกุรปูแบบทัง้ทาง

ตรงและทางอ้อม	 โดยครอบคลุมถึงทุกกิจการและทุกหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย 

ต่อต้านการทจุริตคอร์รปัชันอย่างสม�า่เสมอ	รวมทัง้ทบทวนนโยบาย

ดงักล่าวและแนวทางปฏบิตัต่ิางๆ	ทางธรุกิจทีอ่าจจะมคีวามเสีย่ง

ด้านการทจุรติคอร์รปัชนัให้เหมาะสมเป็นประจ�า	 คณะกรรมการ

บริษัทจึงเห็นควรให้มีการก�าหนดและทบทวนนโยบายต่อต้าน

ทจุริตคอร์รัปชนั	รวมถึงให้มกีารก�าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและ 

การก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพกับทุกหน่วยงานและทุกกิจกรรม

ของบริษทั	อย่างต่อเนือ่ง

ข้อก�าหนด

1.	ห้ามมิให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของกลุ่มบริษัท

สมบรูณ์	ด�าเนนิการหรอืยอมรบัการทจุรติคอร์รปัชนัทกุรปูแบบ

ทัง้ทางตรงและทางอ้อม	ได้แก่	การให้และรบัสิง่ของ	ของขวญั	

การเลีย้งรบัรอง	 เงนิเรีย่ไร	 เงนิบรจิาคและผลประโยชน์อืน่ใด

ให้แก่ตนเองจากบคุคลท่ีท�าธรุกิจกบับรษัิทในกลุม่สมบรูณ์

2.	 เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันน้ี	 ให้ความรู ้

ความเข้าใจ	ครอบคลมุถึงพนกังาน	คูค้่า	ลกูค้า	และผูมี้ส่วนได้

เสยีทกุกลุม่ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	พร้อมทัง้จดัให้มกีาร

สอบทานการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

เป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ	1	ครัง้	ตลอดจนทบทวนแนวปฏบิตัิ

และข้อก�าหนดในการด�าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการ

เปลีย่นแปลงของธุรกจิ	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	และข้อก�าหนดทาง

กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องเป็นระยะ

3.	คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการก�าหนด

นโยบายและก�ากบัดแูลให้บรษิทัมรีะบบสนบัสนนุในการต่อต้าน

การทจุรติคอร์รปัชนัทีม่ปีระสทิธภิาพและเพียงพอ	 รวมทัง้ให้

ความส�าคญักบัการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนัของกลุม่บรษิทั

สมบรูณ์

4.	คณะกรรมการตรวจสอบฯ	 มีหน้าที่และรับผิดชอบในการ

สอบทานระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี	 ระบบการ

ควบคุมภายใน	 ระบบการตรวจสอบภายใน	 ตลอดจนการรับ

เรือ่งแจ้งเบาะแสการทจุรติคอร์รปัชนั	 การสอบสวนข้อเทจ็จริง 

การตดิตามให้มกีารปฏบิตัติามนโยบาย	 รวมถงึรายงานเรือ่งที่

ส�าคญัต่อคณะกรรมการบริษัท

5.	กรรมการผู้อ�านวยการ	คณะจดัการและผู้บริหาร	มหีน้าทีแ่ละ

รับผิดชอบในการน�านโยบายนี้ไปปฏิบัติอย่างท่ัวถึง	 ก�าหนด

และสนบัสนุนให้มรีะบบงานทีจ่�าเป็นในการต่อตา้นการทจุรติ

คอร์รปัชนั	และให้มกีารสือ่สารไปยงัพนกังานและผูเ้กีย่วข้องทกุ

ฝ่าย	รวมถงึทบทวนความเหมาะสมของระบบงานในเรือ่งต่าง	ๆ 	

ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางธุรกจิ	 ระเบยีบ	 ข้อบงัคบั	

และข้อกฎหมายต่าง	ๆ

6.	 ฝ่ายตรวจสอบภายใน	มหีน้าทีส่อบทานการประเมินความเส่ียง

ต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันขององค์กร	 รวมทั้งสอบทาน

เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ

ต่อการควบคมุความเสีย่งดงักล่าว	หน่วยงานต่าง	ๆ 	มกีารปฏบิตัิ

ถกูต้อง	 ตรงตามนโยบาย	 แนวปฏบิตั	ิ และข้อกฎหมายต่าง	 ๆ 

เป็นประจ�าทกุปี	 รวมถงึให้ค�าแนะน�าถงึแนวทางป้องกนัความ

เส่ียงทุจริตคอร์รัปชัน	 และมีการรายงานผลการสอบทานต่อ 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ	 สม�่าเสมอ	 รวมถึงมีการรายงาน

ผลการสอบทานอย่างเร่งด่วน	 ต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะ

กรรมการบรษัิท	ในกรณตีรวจพบประเดน็ทีส่�าคญัต่อบริษทั	

แนวปฏิบตัิ

1.	กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของกลุ่มบริษัทสมบูรณ ์

ต้องปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั	 จรยิธรรม	

และข้อพงึปฏบิตัใินการท�างาน	 โดยต้องไม่เข้าไปเกีย่วข้องกบั

เรือ่งทจุรติคอร์รปัชนั	ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม

2.	พนักงานของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์	 ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย 

เมือ่พบเหน็การกระท�าทีเ่ข้าข่ายทจุริตคอร์รปัชนัอนัเกีย่วข้องกบั

บรษิทั/บรษิทัย่อย	ต้องแจ้งให้ผูบ้งัคบับญัชาหรอืบคุคลทีร่บัผดิ

ชอบทราบ	และให้ความร่วมมอื

	 ในการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิต่าง	ๆ 	หากมข้ีอสงสัยหรอืข้อซกัถามให้

ปรกึษาผู้บงัคับบญัชาหรอืบคุคลทีก่�าหนดให้ท�าหน้าทีร่บัผิดชอบ 

เกีย่วกับการตดิตามการปฏิบตัติามจรยิธรรมธรุกิจผ่านช่องทาง

ต่าง	ๆ	ทีก่�าหนดไว้
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3.	บรษัิทจะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานทีป่ฏเิสธหรอื

แจ้งเรือ่งทจุรติคอร์รปัชนัทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัและบรษิทัย่อย	

โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ

ในการรายงานการทจุรติคอร์รปัชัน	 ตามทีบ่รษิทัก�าหนดไว้ใน

นโยบายการแจ้งข้อร้องเรียน	และข้อเสนอแนะ

4.	ผูท้ีก่ระท�าการทจุรติคอร์รปัชนั	ถอืเป็นการกระท�าทีผ่ดิจรยิธรรม

ของบริษัท	 ต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ

ทีบ่รษิทัก�าหนดไว้	 และโทษตามกฎหมาย	หากการกระท�านัน้ 

ผดิกฎหมาย

5.	บริษัท/บริษัทย่อย	 ตระหนักถึงความส�าคัญในการเผยแพร ่

ให้ความรู	้ และท�าความเข้าใจกบับคุคลอืน่ทีต้่องปฏบิตัหิน้าที่ 

ทัง้ทีเ่ก่ียวข้องกับบรษิทัและบรษิทัย่อย	รวมถงึผูม้ส่ีวนได้เสียของ

บรษัิท	ให้มีการปฏบัิตงิานตามนโยบายต่อต้านทจุรติคอร์รปัชนั

ดงักล่าว

6.	บริษัทมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาและสร้าง	“ฅนสมบรูณ์”	ให้มจีติส�านกึทีด่ี 

ปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงดขีองสงัคมและประเทศชาต	ิ ร่วมสร้าง

วฒันธรรมทีไ่ม่ยอมรบัการทจุรติคอร์รปัชันทกุรปูแบบ

หลกัการและกระบวนการในการประเมนิความเสีย่งด้านการ

ทุจรติคอร์รปัชนั

บรษัิทก�าหนดให้มกีารประเมนิความเสีย่งด้านการทจุริตคอร์รปัชัน

แยกออกจากการประเมนิความเสีย่งระดบัองค์กร	โดยมฝ่ีายบรหิาร

ความเสีย่งร่วมกบัฝ่ายก�ากบัและตรวจสอบด�าเนินการร่วมกบัฝ่าย

งานต่าง	 ๆ	 ระบุความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้อง

กับการด�าเนินงานของกิจการทุกด้านท่ีอาจจะเกิดข้ึน	 ตลอดจน

รวบรวมจัดระดับความเสี่ยงดังกล่าว	 พิจารณาหากระบวนการ

ในการป้องกนัและตรวจสอบความเสีย่งด้านการทุจรติคอร์รปัชนั	

อย่างมปีระสทิธิภาพ	

นอกจากนั้น	 ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานกระบวนการ

ควบคมุความเสีย่งในการทจุริตคอร์รปัชันแต่ละกิจกรรมของบรษิทั 

เพือ่วเิคราะห์ช่องทาง	 และโอกาสทีท่�าให้เกดิการทจุรติคอร์รปัชัน	

พร้อมทั้งประเมินโอกาสและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง	 (ตามระดับ

คะแนนการประเมินโอกาส	และผลกระทบ	 อ้างองิตามเกณฑ์ของ

คู่มือการบริหารความเสี่ยงองค์กร)	 โดยผลการประเมินที่มีความ

เสีย่งจะน�ามาจัดท�าแผนการตรวจสอบประจ�าปีและมกีารทบทวน

เป็นประจ�าทกุปี	

คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดให้มแีนวทางการตดิตามประเมนิผล 

การปฏิบตัติามนโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รัปชนั	ดงัน้ี	

1.	ท�าการส�ารวจ	“การมส่ีวนได้เสยี”	ของกรรมการ	และผูบ้รหิาร	

4	ล�าดบัแรก	ตามท่ีกฎหมายก�าหนด	และขยายการส�ารวจไปยงั

ผูบ้รหิารทกุระดบั	ทีม่อี�านาจด�าเนินการ	รวมไปถงึพนกังานทีม่ี

ส่วนได้เสีย	เพือ่ป้องกันการขดัแย้งทางผลประโยชน์	อนัจะน�าไป

สูก่ารทจุรติคอร์รปัชนั	

2.	ก�าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง

เบาะแส	 ไว้ในเวบ็ไซต์บรษิทั	 โดยส่ือสารให้พนกังานทกุระดบั

สามารถท�าการร้องเรยีนและแจ้งเบาะแส	ถอืเป็นวนิยัและหน้าที่

ของพนกังานทีต้่องพงึกระท�า

3.	ก�าหนดให้ฝ่ายก�ากับและตรวจสอบ	ท�าหน้าที่สอบทานความ

เสีย่งด้านการทจุรติ	 และจดัท�าแผนสอบทานให้สอดคล้องกบั

แผนฝ่ายตรวจสอบภายในประจ�าปี	

4.	ผูท้ีก่ระท�าการทจุรติคอร์รปัชนั	ถอืเป็นการกระท�าทีผ่ดิจรยิธรรม

ของบริษทั	ซึง่ต้องได้รบัการพจิารณาโทษทางวนิยัตามระเบยีบที่

บรษัิทก�าหนดไว้	และโทษตามกฎหมาย	หากการกระท�านัน้ผดิ

กฎหมาย	

5.	ส่งเสริมความรู้ผ่านหลักสูตร	 “จริยธรรมกับความย่ังยืนของ

องค์กร”	ส�าหรบัพนกังานใหม่	เพ่ือให้เกดิความเข้าใจในจริยธรรม

ธุรกิจ	 ข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน	 นโยบายต่อต้านการทุจริต

คอร์รปัชัน	 และแนวปฏิบตัใินการรับส่ิงของและการให้สิง่ของ

หรอืประโยชน์อืน่ใดของบริษทัในกลุ่มสมบรูณ์

6.	 จัดท�าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรม

ธุรกิจ	 ข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน	 และการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชนั	ผ่านระบบอนิทราเนต็	ของบริษทั	และน�าผลทีไ่ด้มา

ประเมนิระดบัความรู้และความเข้าใจ	 เพือ่ทบทวนและพฒันา

จริยธรรมธุรกิจ	 และข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน	 รวมทั้งสร้าง

จติส�านกึในการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนัทุกรปูแบบ

แนวปฏิบตัใินการรับสิง่ของหรอืประโยชน์อืน่ใด

(1)	ห้ามมใิห้ผู้บรหิารและพนกังาน	รบั	ขอรบัเรีย่ไร	ของขวญั	การเลีย้ง

รบัรอง	การให้บรกิาร	การสนบัสนนุทางการเงนิ	เงนิรางวลัใด	ๆ  

จากลกูค้า	เจ้าหนี	้หรอืผูม้ส่ีวนได้เสยีทีท่�าธรุกจิกบับรษัิท	

(2)	การขอสนบัสนนุในรปูเงนิหรอืสิง่ของ	 สามารถกระท�าได้ในรปู

องค์กรกบัองค์กร	โดยต้องได้รบัการลงนามอนุมตัจิากกรรมการ

ผูม้อี�านาจลงนาม	เท่านัน้
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(3)	เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไป 

พึงปฏิบตัต่ิอกัน	โดยสิง่ของหรอืประโยชน์อืน่ใดนัน้	ต้องมีราคา

หรือมลูค่าการรับไม่เกนิ	2,000	บาท	และ/หรอื	มคีวามจ�าเป็นที่

ต้องรักษาสมัพันธภาพอนัดีงามระหว่างบคุคลหรอืองค์กร	

(4)	ก�าหนดให้ผู ้บริหารระดับสูงเป็นผู ้แทนองค์กรในการรับ

สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด	 และน�าส่งกรรมการผู้อ�านวยการ 

ผ่านส�านกังานเลขานกุารบริษทั	ภายใน	5	วนัท�าการ	นบัตัง้แต่

วนัทีไ่ด้รบัสิง่ของหรอืประโยชน์อืน่ใด	

(5)	ยกเว้นของช�าร่วยในช่วงเทศกาลอนัเป็นประเพณนียิม	พนกังาน

สามารถรบัได้โดยต้องมมีลูค่าไม่เกิน	500	บาท	เช่น	พวงกุญแจ	

ปฏิทิน	 สมุดบันทึก	 ที่มีตราสัญลักษณ์ขององค์กรนั้นระบุไว	้

โดยก�าหนดให้ผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นผูแ้ทนในการรบัมอบ	 และ

รายงานให้กรรมการผูอ้�านวยการทราบ	ผ่านส�านกังานเลขานกุาร

บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร

(6)	เพ่ือป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์	บรษิทัไม่อนญุาตให้

พนกังานเป็นผูแ้ทนองค์กรในการรบัสิง่ของหรอืประโยชน์อืน่ใด	

เว้นแต่เหตสุดุวสิยั	อนโุลมให้ผูบ้รหิารทีต่�า่กว่า	1	ข้ัน	(สายงาน

ตนเองหรอืสายงานอืน่)	 เป็นผูร้บัมอบและรายงานต่อผู้บรหิาร

ระดบัสงูทนัที

แนวปฏิบตัใินการให้สิง่ของหรอืประโยชน์อืน่ใด

(1)	การให้สิง่ของ	ก�าหนดให้ในโอกาสเทศกาลอนัเป็นประเพณนียิม

ทีค่นทัว่ไปพงึปฏบิตัต่ิอกนั	 โดยสิง่ของหรอืประโยชน์อืน่ใดนัน้	

บรษัิทเป็นผูด้�าเนนิการจดัหา	ซึง่ก�าหนดราคาหรอืมูลค่าไม่เกนิ	

2,000	บาท	และจดัให้มกีารส�ารวจ/ตรวจสอบความเหมาะสม

ก่อนด�าเนนิการ	เพือ่ป้องกนัการน�าไปสูก่ารทจุรติคอร์รปัชนั

(2)	ก�าหนดให้ผูบ้ริหารระดบัสงูเป็นผูแ้ทนองค์กร	ในการมอบส่ิงของ

หรือประโยชน์อืน่ใด

การด�าเนนิงานปี	2564	

1.	บริษทัก�าหนดกลยทุธ์ในการยกระดบัธรรมาภบิาลการบรหิาร

ความเสีย่ง	 ความรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีและสงัคมบน

พ้ืนฐานของการมคีวามรูคู่้คณุธรรม	โดยเป็น	1	ใน	6	ภารกจิ

หลกัของยทุธศาสตร์องค์กร	 เพือ่ให้การด�าเนนิธรุกจิเตบิโต

อย่างยัง่ยนื	ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัการสร้าง

ภูมิคุ้มกันที่ดีในการด�าเนินธุรกิจ	 และส่งเสริมให้พนักงาน 

ทกุระดบัทัว่ทัง้องค์กร	มคีวามรูค้วามเข้าใจ	มจีติส�านกึในการ

ปฏบิตัหิน้าที	่ด้วยความรบัผดิชอบ	ระมดัระวัง	ซือ่สตัย์	สจุรติ	 

2.		บรษิทัได้ส่งเสรมิความรู้ในรปูแบบการอบรม/สัมมนา	 สัมมนา 

เชงิปฏบิตักิาร	และกจิกรรมต่าง	ๆ 	เพือ่น�าไปสูก่ารเป็นวฒันธรรม

องค์กรใหม่	ภายใต้แผนส่งเสรมิและปลูกฝังจรยิธรรมองค์กรดงันี้

2.1	 บริษัทก�าหนดหลักสูตร	 “จริยธรรมกับความยั่งยืนองค์กร” 

โดยมีเนื้อหามุ่งเน้นทางด้านนโยบายของบริษัท	 จริยธรรม	

และจติส�านกึในการท�างาน	มคีณุธรรม	ซือ่สัตย์	สจุรติ	ยดึมัน่ 

ในการรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น	 และมีจิตส�านึกในการ 

ต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั	ให้กบัพนกังานทีเ่ข้าใหม่ทกุระดบั 

เพือ่ให้เกดิความรูค้วามเข้าใจใน

	 หลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดแีละจริยธรรมธรุกจิของบรษิทั	

และเป็นการน�าพาองค์กรไปสู่การเป็น	 “องค์กรที่โปร่งใส” 

มีคุณภาพ	 สามารถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ	 ทั้งนี้ 

ในปี	2564	ได้มีการจดัอบรมให้พนกังานใหม่	จ�านวน	22	คน

2.2	 เพื่อเป็นการสอบทาน	 ทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการ

ทจุรติคอร์รปัชันของผูบ้ริหารอย่างต่อเนือ่งเป็นประจ�า	บรษัิท

ด�าเนนิการให้ผู้บรหิารทุกคนท�าแบบทดสอบและทบทวนความ

รู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจากแบบทดสอบ

ความรู้ด้าน	 Corporate	 Governance	 (CG)	 ผ่านระบบ

อนิทราเนต็	 ของบรษิทั	ทกุคนต้องผ่านเกณฑ์ในระดบั	 80%	

จากการวัดผลดังกล่าว	 พบว่าผู้บริหารทุกคนมีความรู้ความ

เข้าใจเกีย่วกับเรือ่งการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชนัของบรษิทั

เป็นอย่างดี	

2.3	 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้คู่ค้า	 ผู้มีส่วน

ได้เสีย	 เตบิโตไปพร้อมกบับรษิทัในกลุ่มสมบรูณ์	 โดยก�าหนด

กลยทุธ์การเพิม่คุณค่าทางธรุกจิ	 จากจดุเริม่ต้นโครงการแนว

ร่วมต่อต้านคอร์รปัชนัของ

	 ภาคเอกชนไทย	(CAC)	ในการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนัของ

บรษิทัในกลุม่สมบรูณ์	 เพือ่ให้มัน่ใจว่ากระบวนการ	 Supply	

Chain	มคีวามโปร่งใสอย่างแท้จริง	 จงึได้ขยายเครือข่ายการ

ประกาศเจตนารมณ์ไปสูคู่ค้่า	 (Supplier)	 โดยส่งเสรมิความรู้

ความเข้าใจตลอดจนเหน็ความส�าคญัในการต่อต้านการทจุรติ

คอร์รปัชัน	เพ่ือขยายเครอืข่ายการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั

ของภาคเอกชนไทยให้กว้างขวางมากขึน้อย่างต่อเนือ่ง

2.4	 รายงานแผนงานและการปฏิบัติงานในการต่อต้านทุจริต

คอร์รัปชันและการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ให้คณะกรรมการบริษัททราบผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ

และธรรมาภบิาลทุกไตรมาส

2.5	 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน

และข้อเสนอแนะ	 (Whistle	 Blower)	 โดยเปิดโอกาสให้

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564032
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พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มแสดงความคิดเห็นอย่าง

อสิระ	และแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดกฎหมายหรอืการทจุรติ

คอร์รัปชัน	 โดยมีเป้าหมายเพื่อ	 (1)	 ให้มีช่องทางการแจ้ง 

ข้อร้องเรยีนและข้อเสนอแนะ	 (Whistle	 Blower)	 ทีช่ดัเจน 

(2)	แก้ไข/ปรบัปรงุด้านการบรหิารจดัการ	(3)	ตรวจสอบข้อเทจ็

จริง	พร้อมทัง้ก�าหนดให้เลขานกุารบริษทัและฝ่ายก�ากบัและ

ตรวจสอบหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานรบัข้อร้องเรยีนด้านการก�ากบั

ดแูลกิจการและจรยิธรรมธุรกจิดงักล่าวของบรษิทั

ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรยีนและข้อเสนอแนะผ่านอเีมลของ

กรรมการอสิระ

1.	นายสรรเสรญิ	วงศ์ชะอุม่

	 อเีมล	:	sansern.w@somboon.co.th	หรอื	

2.	ดร.ปัญจะ	เสนาดสิยั

	 อเีมล	:	panja.sena@somboon.co.th	หรอื

3.	นายอจัฉรนิทร์	สารสาส

	 อเีมล	:	ajarin.s@somboon.co.th	หรอื	

4.	นายไพฑรูย์	ทวีผล

	 อเีมล	:	ptaveebhol@somboon.co.th	หรือ	

5.	ดร.สทุศัน์	เศรษฐ์บญุสร้าง

	 อเีมล	:	suthad.setboonsarn@somboon.co.th	หรอื	

6.	นายประยงค์	หริญัญะวณชิย์

	 อเีมล	:	prayongh@somboon.co.th	หรอื	

7.	 เลขานกุารบรษัิท	

	 อเีมล	:	pasucha.s@somboon.co.th

	 หรอืเบอร์โทรศัพท์	0-2080-8271

8.	 ฝ่ายก�ากบัและตรวจสอบ

	 อเีมล	:	Wasumeth.kul@somboon.co.th 

หรอืเบอร์	โทรศพัท์	0-2080-8143

หรอืส่งผ่านไปรษณีย์ถงึ

เลขานุการบรษิทั	อาคาร	11	ช้ัน	2	บมจ.	สมบรูณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลย	ีเลขที	่129	หมูท่ี	่2

ถนนบางนา-ตราด	กม.15	ต�าบลบางโฉลง	อ�าเภอบางพล	ีจงัหวดัสมุทรปราการ	10540

2.6	 บรษิทัได้ประกาศงดรบั–ให้ของขวญัหรอืประโยชน์อืน่ใด	

(No	Gift	Policy)	ทกุรูปแบบ	 เพือ่ลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิ

จากการให้และการรับของขวัญ	 เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดี 

ในการท�างาน	 โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนอื่น	 และ 

เพ่ือป้องกันการทจุรติคอร์รปัชันอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ�าทกุปี

การด�าเนนิงานขยายเครอืข่ายการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั

กับแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยของบริษัท

ในกลุ่มสมบูรณ์

บริษัทได้ก�าหนดให้คู่ค้าของบริษัททุกราย	 ร่วมลงนามประกาศ

เจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับบริษัทในกลุ่ม

สมบูรณ์	 และในปี	 2564	 บริษัทก�าหนดแผนงานและเป้าหมาย

การต่อต้านทจุริตคอร์รปัชนั	 โดยให้คูค้่าทีม่ยีอดซือ้	 10	 ล้านบาท

ขึน้ไป	 เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กบัแนวร่วมต่อต้านคอร์รปัชัน

ภาคเอกชนไทย

ผลการประกาศเจตนารมณ์กบัคูค้่า	CAC	

เป้าหมาย 14 
บรษัิท 100%

ผลการด�าเนนิงาน 13 
บรษัิท 92.86%

หมายเหตุ	:	 บริษัทคู่ค้า	1	ราย	ปฏิเสธการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการ 

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564 033
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เมือ่วนัที	่ 16	ธนัวาคม	2564	แนวร่วมต่อต้านคอร์รปัชนัของภาค

เอกชนไทย	 (CAC)	 มอบรางวลั	 Change	 Agent	 Award	 2021 

ให้กับบรษิทั	ในฐานะเป็น	1	ใน	5	บรษัิทชัน้น�า	ทีเ่ป็นก�าลงัส�าคญั

ในการขยายเครอืข่ายความโปร่งใสให้กบัแนวร่วมต่อต้านคอร์รปัชนั

ของภาคเอกชนไทย	 (CAC)	 ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นการประกาศ

เกยีรติคณุบรษัิทท่ีผ่านการรบัรองจาก	CAC	และมกีารชกัชวนคูค้่า

ทีเ่ป็นผู้ประกอบการ	SME	เข้ามาร่วมประกาศเจตนารมณ์กบั	CAC	

มากกว่า	10	บรษัิทใน	1	ปี	อนัแสดงถงึการยกระดบัมาตรฐานการ

ด�าเนนิธรุกิจและร่วมสร้าง	 Supply	 Chain	 อย่างโปร่งใส	 ตัง้แต่

ต้นน�า้จนถงึปลายน�า้

การส่งเสรมิการอบรมคูค้่า

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ	COVID-19	บรษิทัยงัคงด�าเนนิ

การส่งเสริมความรู้ให้กับคู่ค้าอย่างต่อเน่ือง	 เพื่อขยายเครือข่าย

โครงการป้องกนัการทจุริตคอร์รปัชัน	 และให้คูค้่ามจิีตส�านกึและ

เหน็ความส�าคญัในการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั	 เพือ่เป็นการ 

ส่งเสริมผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

และสงัคม	และเตบิโตอย่างยัง่ยนืไปด้วยกันโดยประชาสมัพันธ์เชิญ

ชวนให้คูค้่าเข้าร่วมอบรมกบั	CAC	โดยมวีตัถปุระสงค์	คอื	(1)	มรีะบบ

การด�าเนนิงานภายในองค์กรทีโ่ปร่งใส	 (2)	มมีาตรฐานการท�างาน 

เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของคู ่ค้ารายใหญ่และคู ่ค้าต่างชาติ	 (3) 

ลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน	 ซ่ึงเป็นการอบรม

สมัมนาในรปูแบบ	Online	Seminar	ผ่านระบบ	WebEx	ดงันี้

1.	 เม่ือวนัที	่2	มนีาคม	2564	สมัมนา	SME	Clinic	“SME	จะเข้า

รบัรองกบั	Thai	CAC	ต้องท�าอะไรบ้าง?”

2.	 เมือ่วนัที	่11	พฤษภาคม	2564	สมัมนา	Road	to	join	Thai	CAC 

“สร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กรจากคอร์รัปชัน	 สร้างโอกาสทาง

ธรุกิจ”

3.	 เม่ือวันที่	 22	 กรกฎาคม	 2564	 สัมมนา	 CAC	 SME	 Clinic 

“การสร้างระบบป้องกนัการจ่ายสนิบนตามแบบประเมนิตนเอง	

(71	ข้อ)	เพือ่ขอรบัรองกบั	CAC

4.	 เมือ่วนัที	่23	กนัยายน	2564	สัมมนา	Road	to	Join	ครัง้ที	่4/2564 

“หลกัการสร้างภมูคิุม้กนัคอร์รปัชนั	 เพือ่ลดค่าใช้จ่ายและสร้าง

โอกาสทางธรุกิจ”

5.	 เม่ือวนัที	่11	พฤศจกิายน	2564	สมัมนา	SME	Clinic	“SME 

จะเข้ารบัรองกบั	 Thai	 CAC	 เพือ่เพิม่โอกาสทางธรุกจิต้องท�า

อะไรบ้าง?”

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564034
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5.4	การด�าเนินงานเกีย่วกับการคุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคล
บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ของพนักงาน	 ลูกค้า	 และผู้มีส่วนได้เสียต่าง	 ๆ	 ท่ีได้ท�าการจัด

เก็บรวบรวม	 น�าไปใช้	 เปิดเผย	 และการถ่ายโอนข้อมูลจึงได้จัด

ท�านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 โดยมีวัตถุประสงค์ในการ 

ยกระดับความเข้มงวดของมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ของระบบสารสนเทศและความปลอดภยัไซเบอร์ของบรษิทั	รวมทัง้

มาตรฐานการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูพนักงาน	ลกูค้า	และ

ผูม้ส่ีวนได้เสยี	 เพือ่ให้การด�าเนนิงานมคีวามสอดคล้องกบั	 พ.ร.บ.	

คุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคล	(Personal	Data	Protection	Act,	PDPA)	

โดยมรีายละเอยีดการด�าเนินการดงัน้ี

แนวทางการจดัการ

1.	มีการแต่งตั้งคณะท�างาน	 PDPA	 ซ่ึงรับผิดชอบในการสร้าง

กระบวนการและแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็น

ไปตามกฎหมาย	 โดยด�าเนินการตั้งแต่การก�าหนดกรอบและ

แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม	 ใช้	 และ 

เปิดเผยข้อมลู	 การจดัมาตรการควบคุมข้อมลูทีเ่หมาะสมตาม

ระดบัความเสีย่งของข้อมลู	 การพจิารณาความจ�าเป็นของการ

จดัเก็บรวบรวม	 ใช้	 และเปิดเผยข้อมูล	 รวมถงึความยนิยอมใน

การเกบ็รวบรวม	ใช้	และเปิดเผยข้อมลูตามท่ีกฎหมายก�าหนด

2.	แต่งตัง้เจ้าหน้าทีคุ้่มครองข้อมูล	(Data	Protection	Office	-	DPO) 

และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการก�ากับดูแลและคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

3.	ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวปฏิบัติท่ี

เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล	 การก�ากับดูแลข้อมูล	

และการรกัษาความปลอดภยัของข้อมลู	 เพือ่ให้สอดคล้องกบั 

ข้อก�าหนดของกฎหมายและสามารถปฏิบตัใิห้เกดิประสิทธผิล

4.	จดัท�าทะเบยีนส�าหรบัข้อมลูทีเ่ป็นข้อมลูอเิล็กทรอนกิส์และไม่ใช่

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของทุกหน่วยงานในบริษัท	 เพื่อจ�าแนก

ประเภทของข้อมลู	ประเมนิความเส่ียงของข้อมลูทีม่กีารจดัเกบ็

ใช้	 และเปิดเผย	 อกีท้ังก�าหนดมาตรการควบคมุและการรกัษา

ความปลอดภยัทีเ่หมาะสมตามระดบัช้ันความเสีย่งของข้อมลู

5.	 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และ

โปรแกรมการบรหิารจดัการข้อมลูส่วนบคุคล	 รวมถงึโปรแกรม

ป้องกันการร่ัวไหลและการโจมตีทางไซเบอร์	 เพื่อการบริหาร

จดัการข้อมลูส่วนบคุคลได้อย่างปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพ

กระบวนการในการด�าเนนิงาน

1.	การเปิดเผยนโยบาย

คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล

2.	การขอการยนิยอมการจดัการและ 

เกบ็ข้อมลูส่วนบุคคลอย่างเป็นระบบ

3.	การจดัการสทิธข้ิอมลูส่วนบคุคล
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5.5	ความปลอดภยัของข้อมลูและระบบสารสนเทศ	และการรกัษา 
ความปลอดภัยจากการโจมตทีางไซเบอร์

เทคโนโลยสีารสนเทศได้ช่วยให้ธรุกจิในปัจจบุนัมีประสทิธภิาพในการบันทกึและประสานการท�างานในขัน้ตอนต่าง	ๆ	ซึง่ท�าให้กระบวนการ

ทางธุรกิจเป็นไปได้อย่างรวดเรว็และราบรืน่	แต่ในขณะเดยีวกันระบบเทคโนโลยสีารสนเทศได้กลายเป็นจดุส�าคญัทีจ่ะท�าให้ธรุกจิหยดุ

ชะงกัและเกดิความเสยีหายได้เมือ่มกีารขดัข้องของระบบ	อกีทัง้ยงัเป็นจุดทีส่ามารถถกูโจมตเีพ่ือสร้างความเสยีหาย	หรอืเพือ่ขโมยและ

ยึดครองข้อมูลหรือระบบได้	ซึ่งเรียกโดยรวมว่าภัยคุกคามทางไซเบอร์	บริษัทค�านึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

รวมถงึข้อมลูผูบ้ริโภค	ลกูค้า	พนกังาน	ผูผ้ลติวตัถุดบิและภาคส่วนอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	จงึได้จดัท�านโยบายความปลอดภยัข้อมลูด้านสารสนเทศ 

โดยจดัให้มกีลไกเพ่ือป้องกนัการเข้าถงึระบบและข้อมลูทีอ่าจท�าให้เกดิความเสยีหายทางธรุกจิ	การเพิม่ความปลอดภยัของข้อมลูเทคโนโลยี

สารสนเทศขององค์กร	รวมถงึการวางแผนส�าหรับเหตกุารณ์ภยัคกุคามทีอ่าจเกดิขึน้

แนวทางการบรหิารจัดการความเสีย่งความปลอดภยัของข้อมลูและระบบสารสนเทศ

บริษัทมีแนวทางการจัดการและการบริหารความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยทางด้านข้อมูลและระบบสารสนเทศตามแนวทาง	NIST	

Cybersecurity	Framework	ของหน่วยงาน	National	Institute	of	Standards	and	Technology	(NIST)	ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ซึ่ง	NIST	Cybersecurity	Framework	เป็นแนวคิดกรอบการท�างานเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนประเมิน	ป้องกัน	ตรวจจับ 

ตอบสนอง	และฟ้ืนฟตู่อภยัคกุคามได้อย่างมปีระสิทธผิล

ผูบ้รหิารของบริษัทได้ก�าหนดกลยทุธ์ความปลอดภยัของระบบและข้อมลูสารสนเทศ	การป้องกนัการโจมตทีางไซเบอร์	และกระบวนการ

ทัง้หมดให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏบิตัด้ิานการก�ากับดแูลกจิการทีด่ทีีบ่รษิทัจดทะเบยีนพงึปฏบัิต	ิซึง่ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ

ได้จดัท�ากระบวนการ	นโยบายและกฎระเบยีบ	สือ่สารให้พนกังานรบัทราบผ่านคูม่อืจรยิธรรมธรุกจิ	ข้อพงึปฏบิตัใินการท�างาน	(Code	of	

conduct)	พร้อมท้ังจดัหาเทคโนโลยแีละเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการป้องกนั	ตรวจจบั	ตอบสนอง	และฟ้ืนฟ	ูอย่างครบถ้วนตามกลยทุธ์ความปลอดภัย

นอกจากนี้	หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศยังได้จัดท�าการประเมินความเส่ียง	โดยมี	Key	Risk	Indicator	ที่ส�าคัญในการประเมิน 

เพือ่รายงานไปยงัคณะกรรมการความเสีย่งระดบัองค์กรทกุเดอืน	รายงานการก�ากับดแูลด้านความปลอดภยัของสารสนเทศและไซเบอร์ 

เพือ่ให้มัน่ใจว่าจะสามารถจดัการกบัความเสีย่งได้อย่างมปีระสิทธภิาพ	และลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัองค์กรและโอกาสทางธรุกิจ

หลกัปฏบัิตใินการรกัษาความปลอดภยัของข้อมลูส่วนบคุคล

บรษัิทได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล	ซึง่เป็นสิทธข้ัินพืน้ฐานส�าคัญในความเป็นส่วนตวั	(Privacy	Right) 

ทีต้่องได้รบัการคุม้ครองตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	และหลกัปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน	(Universal	Declaration	

of	Human	Right)	ซ่ึงบคุคลใดจะถกูแทรกแซงตามอ�าเภอใจในความเป็นส่วนตวั	ครอบครวั	ทีอ่ยูอ่าศยั	หรอืการสือ่สาร	หรอืจะถกูลบหลู่

เกยีรตยิศและชือ่เสยีงไม่ได้	ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะได้รบัความคุม้ครองของกฎหมายต่อการแทรกแซงสิทธหิรอืการลบหลู่ดงักล่าวนัน้	รวมถงึเพือ่

สนบัสนนุและเคารพการปกป้องมนษุยชนตามทีป่ระกาศใช้ในระดับสากลตามหลักการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาต	ิ(UN	Global	

Compact)	รวมถงึกฎหมายทีว่่าด้วยการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล	บรษิทัได้จดัท�าและประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลตัง้แต่ 

วนัที	่18	พฤษภาคม	2564	

Identify Protect Detect Respond Recover
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ระบบรับข้อร้องเรยีนและตอบสนองเหตุการณ์ด้านความปลอดภยัของข้อมลูและเทคโนโลยสีารสนเทศ

เริ่ม

ได้รับ	Report	จากโปรแกรมแจ้ง
Cyber	Attack	อัตโนมัติ

ได้รับแจ้งปัญหา	Cyber	Attack
จาก	User

เข้าไปตรวจสอบเก็บข้อมูลและ
กลับมาทดลองหาวิธีแก้ไข

บันทึกเหตุผลที่ไม่สามารถแก้ได้

อนุมัติหรือแก้ไขแผนการแก้ปัญหา จบ

อนุมัติแผนการแก้ปัญหา จบ

ด�าเนินการแก้ปัญหา	Cyber	Attack

เขยีนแผนการพัฒนาระบบการจดัการ
Cyber	Attack

ติดตามผลการด�าเนินงาน	และ 
ความพึงพอใจของ	User

User	พึงพอใจในผลการด�าเนินงาน

จบ

ไม่พอใจ

แก้ไม่ได้

ท�าได้

ไม่อนุมตัิ

ไม่อนุมตัิ

อนมุตัิ

อนมุตัิ

พอใจ

ผูด้แูลระบบ

ผูด้แูลระบบและ

ผูจ้ดัการต้นสงักดั

ผูด้แูลระบบ

ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่าย	IT	

ผูด้แูลระบบ

ผูด้แูลระบบ

ผูใ้ช้งานระบบ

บรษัิทจดัให้มรีะบบจดัการรบัข้อร้องเรยีนด้านความปลอดภยัของเทคโนโลยสีารสนเทศผ่านทางระบบเวบ็แอปพลเิคชนั	อเีมล	และโทรศัพท์	

โดยพนกังานสามารถใช้ช่องทางโทรศพัท์หรืออเีมลไปยงัผูรั้บเรือ่งได้ตลอด	24	ชม.	โดยใช้ทาง	helpdesk	เวบ็แอปพลเิคชนัภายในของบรษิทั	

หรือ	อเีมล	cybersecurity@somboon.co.th
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ระบบรับข้อร้องเรียนและตอบสนองเหตุการณ์ด้านความปลอดภยัของข้อมลูและเทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการด�าเนนิงานด้านความปลอดภยัของข้อมลูและเทคโนโลยสีารสนเทศ	ปี	2564
ความสามารถในการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ขององค์กรปี พ.ศ. 2564

เดือน จ�านวนครั้งที่ถูกโจมตี จ�านวนครั้งที่ป้องกันได้ จ�านวนครั้งการโจมตีที่ส�าเร็จ

มกราคม 274 274 0

กมุภาพันธ์ 309 309 0

มนีาคม 283 283 0

เมษายน 154 154 0

พฤษภาคม 515 515 0

มถินุายน 284 284 0

กรกฎาคม 379 379 0

สงิหาคม 376 376 0

กนัยายน 470 470 0

ตลุาคม 774 774 0

พฤศจกิายน 504 504 0

ธนัวาคม 829 829 0

รวม 5,151 5,151 0

ปอ้งกนัการโจมตจีากไวรัสคอมพิวเตอรไ์ด้ 100%

ไม่ม ี(0) เหตุการณ์หยุดชะงักทางธุรกิจ
อันเนื่องมาจากความเส่ียงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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การบริหารความเส่ียง
6.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง
6.2 ปัจจัยความเส่ียงต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท



6.1	นโยบายและแผนการบรหิารความเสีย่ง

บรษิทัในกลุ่มสมบูรณ์ตระหนกัดว่ีาการด�าเนินงานในปัจจบุนัอยูท่่ามกลางการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของสภาพแวดล้อมทางธรุกจิ 

จงึได้น�าระบบการบรหิารความเสีย่งตามมาตรฐานในระดบัสากล	(COSO	ERM	2017)	มาใช้เป็นเครือ่งมอืในการก�ากบัดูแลกิจการ	เพือ่ช่วย

ควบคมุและลดผลกระทบของความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้	รวมถงึสามารถตอบสนองความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสยี

ทกุกลุม่อย่างเหมาะสม	โดยเฉพาะอย่างยิง่ลกูค้า	พนกังาน	และคูค้่า	น�าไปสู่การบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กรและการเตบิโตอย่างยัง่ยืน	

โครงสร้างการบริหารความเส่ียง 

บรษัิทในกลุม่สมบรูณ์มกีารบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างเป็นระบบและบรูณาการควบคูไ่ปกับการก�าหนดกลยทุธ์และแผนธรุกจิ	เพือ่ให้

มกีารบรหิารความเสีย่งอย่างต่อเนือ่งทัว่ทัง้องค์กร	และเพือ่ให้มัน่ใจว่าการบริหารความเสีย่งจะมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	จงึได้ม ี

การก�าหนดโครงสร้างการบรหิารความเสีย่ง	ดงันี้	

หมายเหตุ	:	หน่วยงานบริหารความเสี่ยงด�าเนินงานอยู่ภายใต้สายงานกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาความยั่งยืน

1. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งระดบันโยบาย	(BOD	และ	Ex-BOD)	ท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลการด�าเนนิงานตามนโยบายการบรหิาร

ความเสี่ยงและอนุมัติความเสี่ยงท่ียอมรับได้	(Risk	Appetite)	ขององค์กร	ก�าหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุม 

ทั้งองค์กร	แต่งตั้งและติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับจัดการ	(ERM)	รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ 

ในการปรบัปรงุการด�าเนินงานตามระบบบรหิารความเส่ียงขององค์กร

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ	(Enterprise	Risk	Management	Committee	:	ERM)	ท�าหน้าท่ีก�าหนด

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและความเสี่ยงที่ยอมรับได้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับนโยบาย 

เพื่อพิจารณา	ก�าหนดกระบวนการและมาตรการในการบริหารความเส่ียงในระดับองค์กร	ติดตามการทบทวนความเส่ียงและการ

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	รวมถึงแต่งตั้งคณะท�างานบริหารความเส่ียงระดับสายงาน	(FRM)	แต่ละ

สังกัดตามความเหมาะสม	

คณะกรรมการบรษิทั	(BOD)

คณะกรรมการบรหิาร	(Ex-BOD)

คณะกรรมการบรหิารจัดการความเสีย่งระดบัจดัการ	(ERM)	

คณะกรรมการตรวจสอบ	(AC)

หน่วยงานบรหิารความเสีย่ง	(Risk	Manager)

หน่วยงานปฏบิติัการของกลุ่มธรุกจิ หน่วยงานบรหิารองค์กร

ผูบ้ริหารระดับสูง

ผูป้ระสานงานด้านความเสีย่งของแต่ละกลุม่ธรุกิจ ผูป้ระสานงานด้านความเสีย่งของแต่ละสายงาน

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564040
GRI	102-11,	102-15



3.	คณะท�างานบรหิารความเสีย่งระดบัสายงาน	(Functional	Risk	Management	Committee	:	FRM)	ท�าหน้าทีบ่่งช้ีประเมนิ

ความเสีย่ง	และจดัท�าแผนบริหารความเสีย่งระดับสายงาน	พร้อมทัง้ก�าหนดผูร้บัผิดชอบ	รวมถงึตดิตามและรายงานผลการจดัการ

ความเสีย่งระดบัปฏบิตักิารเพือ่ให้เป็นไปตามนโยบายของบรษิทั	

4. คณะกรรมการตรวจสอบ	(Audit	Committee)	ท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลและประเมนิประสทิธผิลการด�าเนนิงานตามระบบบรหิาร 

ความเสีย่งขององค์กร	สอบทานการบรหิารความเส่ียง	และให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบรษิทั	คณะกรรมการบรหิาร	หรือคณะ

กรรมการบรหิารความเส่ียง	ในการปรบัปรงุการด�าเนนิงานด้านการบรหิารความเส่ียงขององค์กรในภาพรวม

การส่งเสรมิวฒันธรรมความเสีย่ง

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์	ให้ความส�าคัญกับการปลูกฝังจิตส�านึกและสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยงให้กับ 

ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ	จึงส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมความเส่ียงที่ดีทั่วทั้งองค์กร	และเพื่อให้สามารถน�าระบบบริหาร 

ความเสีย่งมาใช้กบัการด�าเนนิธรุกจิได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสิทธผิล	บรษิทัจงึมกีารวางรากฐานในการบรหิารความเส่ียงอย่างเป็น

ระบบผ่านการด�าเนนิงานตามแนวทางต่าง	ๆ	ดงัต่อไปนี้	

•	 ทบทวนนโยบายการบรหิารความเสีย่งระดบัจดัการและระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้	(Risk	Appetite)	เป็นประจ�าทกุปี	และส่ือสารให้

ผูบ้รหิาร	พนกังานทกุระดับ	และทกุหน่วยงานรับทราบทัว่ทัง้องค์กร	เพือ่ให้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการบรหิารจดัการความเส่ียง

และมส่ีวนร่วมในการรบัผดิชอบต่อความเสีย่งร่วมกนั	รวมถงึน�านโยบายการบรหิารความเสีย่งเข้าเป็นส่วนหนึง่ของการปฏบิตังิาน 

โดยใช้เป็นแนวทางในการตัดสนิใจและก�าหนดแผนงาน

•	 ก�าหนดให้มกีารพจิารณาความเสีย่งแบบบรูณาการ	ควบคู่ไปกบัการก�าหนดแผนกลยทุธ์และแผนธุรกจิ	รวมถงึมกีระบวนการผ่องถ่าย	

Risk	Appetite	ไปยงัระดบัสายงาน	หรอืหน่วยงานทีดู่แลโครงการส�าคญัขององค์กร

•	 จดัท�า	Maturity	Assessment	ร่วมกบัทีป่รกึษา	เพ่ือวางแผนในการพฒันาระบบบรหิารความเส่ียงองค์กร	

•	 ส่งเสรมิให้มกีารบรูณาการระหว่างสายงาน	ตามแนวทางการป้องกนั	3	ชัน้	(Three	Lines	of	Defense)	และก�าหนดแนวทางในการ

พฒันาผูป้ระสานงานด้านความเสีย่ง	(Risk	Champion)	ของแต่ละสายงาน	เพือ่เป็นตวัแทนของหน่วยงานในการประสานงานและ

ตดิตามผลการด�าเนนิงานตามแผนจดัการความเส่ียง	

•	 ส่งเสริมให้มีการก�าหนดนโยบายส�าหรับการพัฒนาทักษะ	ความรู้	ด้านการบริหารความเสี่ยง	หรือก�าหนดให้ต้องผ่านการรับรอง 

ทีเ่ก่ียวข้องในการปฏบัิตงิาน	เพ่ือทีจ่ะให้ค�าปรกึษาแก่	ผูบ้รหิาร	และพนกังานในองค์กรอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ

•	 พัฒนาฐานข้อมลูความเสีย่งท่ีเป็นมาตรฐานเพือ่ใช้ในการรวบรวมและจดัระเบียบข้อมลูความเสีย่งในฐานข้อมูล	(Risk	Inventory)	

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564 041
GRI	102-11,	102-15,	102-33
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6.2	ปัจจยัความเส่ียงต่อการด�าเนนิธรุกิจของบรษัิท

6.2.1	ความเสีย่งต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัหรือกลุม่บริษทั

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก	รวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจ	อุตสาหกรรม	

เทคโนโลย	ีคูแ่ข่ง	และแนวโน้มอืน่	ๆ 	ในอนาคต	เพือ่บ่งชีแ้ละประเมนิความเสีย่งส�าคญัทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิงานและการบรรลุ

วตัถปุระสงค์ขององค์กร	พร้อมทัง้จดัท�าแผนบรหิารจัดการความเสีย่งเพือ่ลดผลกระทบของความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้	โดยในปี	2564	บรษัิท

ในกลุม่สมบรูณ์มีการประเมนิและจดัท�าแผนบรหิารจดัการความเสีย่งทีส่�าคญั	ดงัต่อไปน้ี	

ความเสีย่งด้านกลยทุธ์

(1)	ความเสีย่งจากการแข่งขนัและความต้องการของลกูค้า

ปัจจุบันการแข่งขันในอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั้งการแข่งขันทางด้านต้นทุนและเทคโนโลยี	รวมถึงความต้องการของ

ลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป	โดยมุ่งเน้นในด้านคุณภาพและการขนส่งที่ทันต่อเวลา	ส่งผลกระทบต่อความไม่แน่นอนในผลประกอบ

การของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์	บริษัทจึงก�าหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบ	มุ่งเน้นการพัฒนา

ต้นทนุโดยเฉพาะการพฒันาวตัถดุบิเพือ่รกัษาความสามารถในการแข่งขนั	การพฒันาคณุภาพของผลติภณัฑ์ด้วยการน�าเทคโนโลยี

และระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดของเสียจากกระบวนการผลิต	และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 

ในทกุระดบัเพือ่สร้างความเช่ือมัน่	นอกจากนี	้บรษิทัยงัมกีารแสวงหาและพฒันาโอกาสในกลุม่ผลติภณัฑ์ใหม่	เพือ่วางแผนสถานการณ์ใน 

Product	Portfolio	อนาคต	

(2)	ความเสีย่งจากการด�าเนินกลยทุธ์องค์กร

การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรุกจิ	ความต้องการของลูกค้า	และเทคโนโลยทีีก้่าวหน้าอย่างรวดเรว็	อาจส่งผลต่อการด�าเนนิ

ธรุกจิในปัจจบุนัและการแสวงหาโอกาสเพือ่การเตบิโตในอนาคต	บรษิทัจงึก�าหนดให้มกีารทบทวนทศิทางกลยทุธ์และแผนการด�าเนนิ

ธรุกจิทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวอย่างสม�า่เสมอทกุปี	เพือ่ให้สอดคล้องกบัทศิทางเศรษฐกจิ	สังคม	และเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไปตาม 

Mega	Trend	ของโลกและนโยบายด้านเศรษฐกจิของประเทศไทย	โดยทศิทางกลยทุธ์ในปี	2564	ของบรษิทัมุง่มัน่ทีจ่ะสร้างการเตบิโต

ในมลูค่าทางธรุกจิด้วยการหาโอกาสในผลติภัณฑ์ใหม่/ลูกค้าใหม่	รวมถงึสร้างการเตบิโตผ่านการพฒันาความร่วมมอืกบัพนัธมติรทาง

ธรุกิจในการพัฒนาโอกาสทางการตลาดและความสามารถในการแข่งขันรองรบักลุม่ธรุกจิใหม่

ความเสีย่งด้านการด�าเนนิงาน

(1)	ความเสีย่งเกีย่วกับการบรหิารทรพัยากรบุคคล	และการพฒันาบคุลากรรองรบัการเตบิโตทางธรุกจิ

โครงสร้างองค์กรและความพร้อมของบุคลากรโดยเฉพาะในต�าแหน่งที่มีความส�าคัญ	ส่งผลต่อความต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจ 

ซึง่อาจหยดุชะงกั	บรษิทัจงึได้มกีารจดัท�าแผนรองรบัสถานการณ์ตามโอกาสในการเปลีย่นแปลง	รวมถงึคดัเลอืกและวางแผนพฒันา

บุคลากรให้มีความพร้อมรองรับการสืบทอดในต�าแหน่งท่ีส�าคัญ	นอกจากน้ี	บริษัทยังมีการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา 

ปรบัรปูแบบโครงสร้างการท�างาน	วางแผนการพฒันาและสร้างแรงจงูใจให้เหมาะสมเพือ่ดงึดดูคนทีม่คีวามรูค้วามสามารถตรงตาม

ความต้องการเข้ามาร่วมงาน	รองรับกลุม่ธรุกจิใหม่ในอนาคต

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564 043
GRI	102-11,	102-15,	102-29,	102-30



(2)	ความเสีย่งจากผลกระทบของการแพร่ระบาด	COVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาด	COVID-19	ทัว่โลกระลอกใหม่	อาจส่งผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนกังานในการเข้ามา

ปฏบิติังานและอาจท�าให้เกดิการหยดุชะงักของธรุกจิได้	ดงันัน้	บรษิทัจงึมแีนวทางป้องกนั	เพือ่ลดผลกระทบของความเสีย่งท่ีอาจเกดิขึน้ 

โดยจดัให้มีการตดิตามและประเมนิสถานการณ์เพ่ือควบคมุโอกาสเกดิและบริหารผลกระทบอย่างต่อเนือ่งเพือ่ลดความเส่ียงในการ

ตดิเช้ือของบคุลากรและการแพร่ระบาดภายใน	นอกจากนี	้ยงัมกีารพฒันามาตรการ	Bubble	&	Seal	รองรับผูต้ดิเช้ือและกลุม่เสีย่ง	

มาตรการค้นหาผูต้ดิเช้ือด้วยการตรวจ	ATK	รวมถึงติดตามสถานะและส่งเสรมิการฉดีวัคซนีของพนกังานในองค์กรอย่างต่อเน่ือง

ความเสีย่งด้านการเงนิ

(1)	ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาวตัถดุบิ	(ท่ีใช้ในการผลติ)

ความผันผวนของราคาวัตถุดิบโดยเฉพาะราคาเหล็กซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิต	ส่งผลกระทบต่อความไม่แน่นอน 

ในด้านต้นทนุและผลประกอบการของบริษทั	จงึได้ก�าหนดแนวทางจดัการความเส่ียงโดยให้มกีารพจิารณาเงือ่นไขในสัญญาซือ้ขาย

และตดิตามลกูค้าเพือ่ปรบัราคาขายตามรอบสญัญา

ความเสีย่งด้านการปฏบิตัติามกฎหมาย	ข้อบงัคบั	และกฎระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง

(1)	ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงกฎหมาย	กฎระเบยีบ	และการบงัคบัใช้กฎหมายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัภาคอุตสาหกรรม

ผลกระทบจากการปฏบิตัทิีข่ดัต่อข้อกฎหมายอาจส่งผลให้เกดิความเสียหายต่อช่ือเสียงของบรษิทั	และอาจถกูลงโทษหรอืถกูเรยีกค่า

ปรับจากหน่วยงานราชการหรอืนคิมอตุสาหกรรมได้	บริษทัจงึก�าหนดให้มกีารศกึษาและทบทวนกฎระเบยีบข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้องใน

การด�าเนนิธรุกิจอย่างสม�า่เสมอหรอืเมือ่มีการเปล่ียนแปลงทีส่�าคญั	อกีทัง้พฒันานโยบายรองรบัการเปลีย่นแปลงข้อกฎหมายต่าง	ๆ 

แต่งต้ังผูร้บัผดิชอบ	และจัดตัง้คณะท�างานเพือ่ด�าเนนิการตามความจ�าเป็น

ความเสีย่งในด้านผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	สงัคม	และบรรษัทภบิาล	(ESG)

(1)	ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงด้านภมูอิากาศและภยัพบิตัทิางธรรมชาติ

1.1	ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ	(Physical	Risk)	จากผลกระทบของวกิฤตโลกร้อนในปัจจบุนัทีท่�าให้สภาพอากาศ

มคีวามแปรปรวนและเกดิภยัพบิตัต่ิาง	ๆ	เช่น	น�า้แล้ง	เนือ่งจากฝนไม่ตกต้องตามฤดกูาล	หรอืน�า้ท่วมจากการเพิม่ขึน้ของระดับ

น�้าทะเล	ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทที่อาจหยุดชะงักและเกิดความเสียหายได้	บริษัทจึงมีแนวทางในการ

บริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวโดยให้ทบทวนและจัดเตรียมแผนฉุกเฉินรองรับเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤต 

รวมถงึทบทวนและจดัท�าแผนความต่อเนือ่งทางธรุกจิ	(Business	Continuity	Plan	:	BCP)	พร้อมทัง้ก�าหนดผู้รบัผิดชอบและ

ด�าเนินการซ้อมตามแผนอย่างสม�า่เสมอ	

1.2	ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของนโยบาย	เทคโนโลย	ีกฎเกณฑ์ในการด�าเนนิงาน	(Transition	Risk)	ทีอ่าจเกดิ

ขึน้ในอนาคต	ได้แก่	ค่าการใช้พลงังานทีส่งูขึน้	ท�าให้เกดิความเสีย่งจากต้นทนุการผลติสงูตาม	การออกนโยบายเก็บภาษีหรอื

ก�าแพงภาษจีากสนิค้าทีป่ระเทศปลายทางในการส่งออก	ท�าให้เกดิความเสีย่งในการแข่งขนัทางด้านราคาสงูขึน้	(Carbon	border	

adjust	Mechanism,	Carbon	Tax)	การทีรั่ฐออกกฎหมายให้เตรยีมรายงานการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขององค์กรประจ�าปี 

(Carbon	footprint	organization	report)	ส่งผลให้เกดิความเสีย่งในการเพิม่บคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญและค่าใช้จ่ายในการ

ทวนสอบรายงาน	ความเสีย่งจากการทีล่กูค้าต้องการ	Low	Carbon	product	มากขึน้	ดงันัน้นีบ้รษิทัจงึได้ก�าหนดเป้าหมายปี 

2564	ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง	6%	จากปี	2563	และมีการทบทวนเป้าหมายระยะยาวต่อไปข้างหน้า 

โดยมแีนวทางในการเพิม่การใช้พลงังานหมนุเวียนให้ได้	5%	ของการใช้รวมทัง้หมด	รวมทัง้จดัท�าการขึน้ทะเบียนคาร์บอนฟตุพร้ินท์ 

ในระดบัองค์กรเพือ่จดัการจุดทีม่กีารปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสูงและพร้อมส่งมอบข้อมลูให้กบัทางรฐั	และยงัได้ท�าคาร์บอน

ฟุตพร้ินท์ผลติภัณฑ์เพือ่เป็นข้อมลูให้กบัลกูค้า	และ/หรอืกรณท่ีีใช้เพือ่อ้างองิในการน�าสนิค้าส่งออกไปยงัประเทศทีม่กีารร้องขอ

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564044
GRI	102-11,	102-15,	102-29,	102-30



(2)	ความเสีย่งด้านสทิธิมนษุยชน	

การติดตามและประเมนิความเสีย่งทางด้านสทิธมินษุยชนเป็นเรือ่งทีส่�าคญั	เพราะอาจเกิดความเสีย่งได้ในหลายมติ	ิเช่น	การใช้แรงงาน

ผดิกฎหมาย	สภาพการจ้างงานทีอ่าจไม่เป็นธรรม	ซึง่ผลกระทบทีต่ามมาอาจท�าให้เกดิการร้องเรยีนทางด้านกฎหมาย	หรอืถูกสัง่ระงับ

การด�าเนนิงาน	(License	to	operate)	รวมถึงอาจท�าให้บรษิทัเสยีชือ่เสยีงได้	ในปัจจบุนับรษิทัมกีลไกในการตดิตามและประเมนิ

ความเสีย่งทางด้านสทิธมินษุยชนให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องอย่างต่อเนือ่ง	เช่น	การเคารพและปฏบิตัติาม

สทิธิแรงงาน	การเคารพและปฏบิติัตามสทิธมินษุยชนกบัผู้มส่ีวนได้เสีย	นอกจากนี	้บรษิทัยงัมกีารก�าหนดนโยบายท่ีจะไม่จ้างแรงงาน 

ต่างชาตทิีผ่ดิกฎหมาย	โดยผ่านมายงัไม่มกีารพบประเดน็ด้านการละเมดิสทิธิมนษุยชน	

(3)	ความเสีย่งด้าน	PDPA

ข้อมูลส่วนบคุคลถอืเป็นความเส่ียงทีอ่งค์กรจะต้องท�าการบรหิารจดัการให้เหมาะสม	เนือ่งจากเป็นข้อมลูทีม่จิฉาชพีหรอืผู้ไม่หวงัดี

อาจน�าไปใช้ประโยชน์ในทางทีผ่ดิหากหน่วยงานทีด่แูลข้อมลูไม่สามารถปกป้องได้	อนัเป็นผลให้องค์กรขาดความน่าเชือ่ถอืในการ

ด�าเนนิการ	บรษิทัตระหนกัถงึความส�าคญัของการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลของพนกังาน	ลกูค้า	และผู้มส่ีวนได้เสียต่าง	ๆ 	ทีไ่ด้ท�าการ

จดัเก็บรวบรวม	น�าไปใช้	เปิดเผย	และการถ่ายโอนข้อมลู	จงึได้จดัท�านโยบายคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล	โดยมวีตัถปุระสงค์ในการยก

ระดบัความเข้มงวดของมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศและความปลอดภยัทางไซเบอร์ของบรษัิท	รวมทัง้

มาตรฐานการรกัษาความปลอดภยัของข้อมลู	เพือ่ให้การด�าเนนิงานมคีวามสอดคล้องกบั	พ.ร.บ.	คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล	(Personal	

Data	Protection	Act,	PDPA)	เช่น	จดัตัง้เจ้าหน้าทีคุ่ม้ครองข้อมลู	(Data	Protection	Office	-	DPO),	จดัท�าระบบเกบ็ฐานข้อมลู

ส่วนบุคคลทกุช่องทาง	(Cookie	and	Consent	Management)

6.2.2	ความเสีย่งต่อการลงทนุของผูถื้อหลกัทรพัย์

(1)	ความเสีย่งต่อความไม่แน่นอนของผลตอบแทนท่ีผูล้งทนุจะได้รบัตามท่ีคาดหวงั

ราคาหุน้ของบรษัิทจะขึน้อยูกั่บผลการด�าเนนิงานของบรษิทั	และการสร้างการเตบิโตของบรษิทัในระยะยาว	ซึง่อาจถกูกระทบจาก

ปัจจยัต่าง	ๆ	เช่น

-	ยอดการผลติรถยนต์ของประเทศไทย	

-	ยอดผลติเครือ่งจกัรกลการเกษตรของประเทศไทย

-	การเปลีย่นแปลงตามนโยบาย	กฎ	ข้อบงัคบั	หรอืเงือ่นไขต่าง	ๆ 	ทีมี่ผลต่ออตุสาหกรรมรถยนต์และอตุสาหกรรมเครือ่งจักรกลการเกษตร

-	ภาวะเศรษฐกจิ	ภาวะวกิฤต	สถานการณ์ทีไ่ม่ปกติ	เช่น	การระบาดของ	COVID-19

	 ปัจจยัดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิงานและราคาหุน้ของบรษิทั

(2)	ความเสีย่งจากความสามารถในการจ่ายปันผลไม่เป็นไปตามทีผู่ล้งทนุคาดหวงั

ความสามารถในการจ่ายปันผลขึน้อยูกั่บหลายปัจจยั	เช่น	การรักษาระดบัเงนิส�ารองให้เพยีงพอต่อการด�าเนนิธรุกจิ	งบลงทนุปกตแิละ

การส�ารองเงนิทนุเพือ่การขยายธรุกิจ	ซ่ึงปัจจยัเหล่านีอ้าจส่งผลกระทบต่อระดบัเงนิสดทีจ่ะจ่ายปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้	อย่างไรกด็	ีบรษัิทมนี

โยบายจ่ายเงนิปันผลไม่ต�า่กว่าร้อยละ	30	ของก�าไรสทุธทิีเ่หลอืหลงัหกัเงนิส�ารองต่าง	ๆ 	ทกุประเภททีก่ฎหมายและบรษิทัได้ก�าหนดไว้	

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564 045
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6.2.3	ความเสีย่งต่อการลงทนุในหลกัทรพัย์ต่างประเทศ	(กรณผีูอ้อกหลกัทรัพย์เป็นบริษทัต่างประเทศ)

-	ไม่ม	ี-

6.2.4	ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ใหม่	(Emerging	Risk)	

(1)	ความเสีย่งจากภยัคกุคามทางไซเบอร์

ปัจจบุนัเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการด�าเนนิธรุกิจให้มปีระสทิธภิาพในการบันทกึและประสานการท�างานในขัน้ตอนต่าง	ๆ 

ซึ่งท�าให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น	แต่ในขณะเดียวกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจกลายเป็น

จดุส�าคญัทีท่�าให้ธุรกจิหยดุชะงกัและเกดิความเสยีหายได้หากเกดิการขดัข้องของระบบ	และอาจถกูโจมตเีพือ่สร้างความเสียหาย 

หรอืเพือ่ขโมยและยดึครองข้อมลูหรอืระบบได้		ซึง่เรยีกโดยรวมว่าภยัคกุคามทางไซเบอร์	บรษิทัในกลุม่สมบรูณ์ได้ค�านงึถงึความ

ปลอดภยัในข้อมลูของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย	ทัง้ข้อมลูลกูค้า	พนกังาน	ผูผ้ลติวตัถดุบิ	และภาคส่วนอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	จงึได้จดัท�านโยบาย

ความปลอดภยัข้อมลูด้านสารสนเทศ	โดยจดัให้มกีลไกเพือ่ป้องกนัการเข้าถงึระบบและข้อมลูทีอ่าจท�าให้เกดิความเสยีหายทางธรุกจิ 

การเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร	รวมถึงการวางแผนส�าหรับเหตุการณ์ภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น	

นอกจากนี	้หน่วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศยงัได้จดัท�าการประเมนิความเสีย่ง	โดยม	ีKey	Risk	Indicator	ทีส่�าคัญในการประเมนิเพือ่

รายงานไปยงัคณะกรรมการความเสีย่งระดบัองค์กรทกุเดอืน	เพือ่รายงานการก�ากบัดแูลด้านความปลอดภัยของสารสนเทศและไซเบอร์	

เพ่ือให้มัน่ใจว่าจะสามารถจดัการกบัความเสีย่งได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	และลดผลกระทบทีอ่าจเกดิข้ึนกบัองค์กรและโอกาสทางธรุกจิ		

(2)	ความเสีย่งจากผลกระทบด้านการเปลีย่นแปลงเข้าสู่	xEV	(Business	model	resilience)

จากกระแสรณรงค์การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทัว่โลกทีม่อียูใ่นปัจจบุนั	เป็นปัจจยัหนึง่ทีผ่ลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงของ

อตุสาหกรรมยานยนต์ในปัจจบุนัเข้าสูอ่ตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า	(xEV)	ทีร่วดเรว็มากขึน้	ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิ

ในปัจจบุนัและผลประกอบการของบรษิทัในกลุม่สมบรูณ์	บริษทัจงึได้ก�าหนดแนวทางบรหิารจดัการความเสีย่งเพือ่ลดผลกระทบให้

อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้	โดยให้มกีารทบทวนทิศทางกลยทุธ์และแผนการด�าเนนิธรุกจิทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวอย่างสม�า่เสมอทกุปี 

ตดิตามและศกึษาการเปลีย่นแปลงในเทคโนโลยขีองผลิตภัณฑ์หลักอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่รกัษาและพฒันาผลิตภัณฑ์หลักให้ต่อเนือ่งไปใน 

xEV	รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ของโอกาสในการพัฒนาธุรกิจที่ต่อยอดจากความสามารถปัจจุบัน	เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันให้กับ

ลกูค้า	และสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาว	นอกจากนี	้ยงัมกีารก�าหนดกลยทุธ์ทีจ่ะพฒันาธรุกจิใหม่เพือ่เป็นการกระจาย 

ความเสีย่งและรองรบัการเตบิโตอย่างยัง่ยนื

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564046
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7.4 การส่งเสริมการออมทรัพย์ให้กับพนักงาน



7.1	กลยทุธ์ฅนสมบูรณ์
“สร้างคณุค่าต่อตนเอง	องค์กร	และสงัคม”

พนักงานเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความส�าเร็จขององค์กรในการขับเคล่ือนธุรกิจให้ประสบ	ความส�าเร็จ	อีกทั้งในปัจจุบันสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของ	COVID-19	ท�าให้การด�าเนินงานด้วยดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้น	การพัฒนาศักยภาพของ	บุคลากรให้มีทักษะ 

ความเข้าใจเกีย่วกบัการใช้เทคโนโลย	ีการวเิคราะห์ข้อมลูและน�าสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการพฒันางานให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

รวมถงึสร้างทกัษะใหม่ทีจ่�าเป็นในการท�างาน	ให้สอดคล้องกบัความต้องการ	(Re-skill)	และพฒันาทกัษะเดมิให้ดขีึน้	เพือ่รองรบัการเติบโต

ในอนาคต	(Up-skill)	พร้อมทัง้สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัได้อย่างมปีระสิทธภิาพ	บรษิทัจงึก�าหนดนโยบาย	“ฅนสมบรูณ์”	ให้เป็น 

“คนด	ีคนเก่ง”	ต่อตนเอง	องค์กร	และสงัคม		

นอกจากนี	้การพัฒนากลยทุธ์ฅนสมบรูณ์ยงัเป็นพืน้ฐานทีส่�าคญัในการตอบสนองต่อเป้าหมายการพฒันาทีย่งัยนื	(SDG)	ในการพฒันาในทกุ	ๆ  

ด้าน	โดยเฉพาะการพฒันาการศกึษา	การพัฒนานวตักรรม	การใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ	และการพฒันาพลเมอืงทีด่อัีนจะน�าไป

สูก่ารเป็นองค์กรทีม่บีรรษทัภบิาลทีด่�าเนนิงานอย่างซ่ือสตัย์	สุจรติ	โปรงใส	และต่อต้านการคอร์รปัชัน่ในรปูแบบต่าง	ๆ	ได้

นโยบายฅนสมบูรณ์

บรษัิทให้ความส�าคญักบัพนกังานด้วยความมุง่มัน่ในการพฒันาศกัยภาพของพนกังานให้มีความรูค้วามเชีย่วชาญในวชิาชีพ	และส่งเสรมิ

ความเป็นผูน้�า	ซึง่เป็นกลยทุธ์ของการบรหิารทรพัยากรมนษุย์เพือ่รองรบัการขยายตวัทางธรุกจิและเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั	

บรษิทัได้เตรยีมหลกัสูตรและแผนการพฒันาศกัยภาพทัง้ส�าหรบัผูบ้ริหารและพนกังานไว้	เพือ่เพิม่พูนความสามารถในการเรียนรูแ้ละ

ประสทิธภิาพในการปฏบิติังาน	ควบคูไ่ปกบัแผนพฒันาความเป็นผูน้�าท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมายและพนัธกิจขององค์กร	ภายใต้ปรชัญา

การด�าเนนิธรุกจิ	“3	สมบรูณ์	สร้างสมดลุ”	ในด้านฅนสมบูรณ์		

พนกังานทีเ่ป็น	“คนดแีละคนเก่ง”	เป็นสิง่ส�าคญัทีท่�าให้ธรุกิจยัง่ยนื	ในภาวะวกิฤตนี	้บริษทัจงึสนบัสนนุให้พนกังานมบีทบาทหน้าทีท่ี่

ยืดหยุ่นมากขึ้นอีกทั้งในปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทในธุรกิจยานยนต์มากขึ้น	บริษัทยังคงจัดให้มีการอบรมเพิ่ม

เตมิเพ่ือเพ่ิมทกัษะความสามารถให้กบัพนกังาน	และเสรมิสร้างทกัษะความรูท้ีจ่�าเป็นในสถานการณ์นี	้เพือ่ให้พนกังานมศีกัยภาพพร้อม 

ต่อการขบัเคล่ือนองค์กรในอนาคต	

แนวทางการบรหิารจัดการ

บรษิทัให้ความส�าคญักับการบริหารจดัการทัง้องค์กร	ได้แก่	การก�าหนดบทบาทของพนกังานในภาวะวกิฤต	COVID-19	การออกแบบ

โครงสร้างองค์กรให้รองรบัการท�างานแบบ	New	Normal	โดยปรบัโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกบัสถานการณ์	การจดัสรรพนกังาน

ให้เพียงพอ	สร้างและผลักดันความสามารถของพนักงานให้เหมาะสมกับงาน	การบริหารจัดการและการประเมินผลปฏิบัติงานและ 

ค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับรปูแบบการท�างาน	รวมถึงพฒันาผูบ้รหิารในการเป็นผูน้�าองค์กร

ในปีนี้บริษัทจึงได้น�าระบบการประชุมแบบออนไลน์มาเป็นเครื่องมือในการท�างาน	และมีการติดตามสถานะการเฝ้าระวังการแพร่

ระบาดของไวรัส	COVID-19	ของพนกังานผ่านการท�าแบบสอบถามเป็นประจ�าทกุสปัดาห์	ท�าให้บรษิทัยงัคงด�าเนนิธรุกจิได้อย่างราบรืน่	 

	การแพร่ระบาด	มายงัพนกังานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ	ส่งผลให้ธุรกิจมคีวามต่อเนือ่งและไม่หยดุชะงกัในช่วงการแพร่ระบาดนอกจากนัน้ 

บรษิทัยงัได้จดัหลกัสตูรการเรยีนรูแ้บบออนไลน์	และส่งเสรมิให้พนกังานเรียนรูด้้วยตนเอง	โดยในปี	2564	นีช้ัว่โมงการฝึกอบรมอยูท่ี	่	

12.44	ชัว่โมง/คน/ปี		และปรบัการจัดกิจกรรมการท�าความดทีีพ่นกังานสามารถเข้าถงึได้มากและง่ายขึน้	ท�าให้ชัว่โมงการท�าความดบีรรลุ

ผลตามเป้าหมาย	9.4	ช่ัวโมง/คน/ปี					

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564048



7.2	การพฒันาคนดี
บริษัทได้ตระหนกัว่าการสร้างคณุค่าต่อสงัคม	สิง่แวดล้อม	เป็นส่วนหนึง่ของการพฒันาความยัง่ยนื	ดงันัน้	กจิกรรมเพือ่สงัคมในด้านต่าง	ๆ 	

จงึเกดิขึน้มาอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่อดตีจนถึงปัจจบัุนจากปณธิานของผูก่้อตัง้	“คณุสมบรูณ์	กติะพาณชิย์”	“พนกังาน”	เป็นก�าลงัส�าคญัในการ

ขบัเคลือ่นธรุกจิไปสูเ่ป้าหมาย	และน�าพาองค์กรไปสูค่วามยัง่ยนื	บรษิทัจงึให้ความส�าคัญกบัการดแูลคุณภาพชวีติของพนกังาน	โดยยดึหลกั 

“คุณธรรม”	และ	“ความกตัญญู”	บ่มเพาะให้พนักงานมีจิตส�านึกของการเป็นผู้ให้ด�ารงตนอยู่บนความไม่ประมาท	มีภูมิคุ้มกัน	และ 

มเีหตุผล	ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	ซ่ึงเป็นพืน้ฐานทีส่�าคัญของการบ่มเพาะ	“คนด”ี	เพ่ือก้าวไปสูก่ารเป็น	“ฅนสมบูรณ์”	

นโยบายส่งเสริมการท�าความดี

บริษทัมนีโยบายส่งเสริมให้พนกังานท�าความดเีพือ่สงัคม	โดยเปิดโอกาสให้พนกังานน�าศักยภาพและทกัษะทีต่นเองถนดัไปสร้างคณุค่าให้

เกดิประโยชน์ต่อส่วนรวม	เป็นการตอบแทนให้แก่ชุมชนและสังคม	อกีทัง้ยงัเป็นการส่งเสรมิการพัฒนาศักยภาพของบคุลากร	โดยมุง่เน้น

ให้พนกังานเป็นศนูย์กลาง	ควบคูไ่ปกบัการสร้างความภาคภูมใิจและความผูกพนัต่อองค์กร	และขยายผลไปสู่ความรบัผิดชอบต่อสงัคมใน

ระดบัองค์กร	ถอืเป็นการสร้างรากฐานแห่งการพฒันาท่ียัง่ยนือย่างแท้จรงิ	

แนวทางการบรหิารจัดการ

บรษัิทได้ตัง้เป้าหมายการท�าความดต่ีอเนือ่งมาเป็นปีที	่4	ในปี	2564	มเีป้าหมายการท�าความด	ี9	ชัว่โมงต่อคนต่อปี	ทัง้นีแ้นวทางการ

ท�าความดขีองบริษทัแบ่งออกเป็น	3	แนวทาง	และมผีลการด�าเนนิงาน	ในปี	2564	ดงันี้

1.	 การท�าความดีขัน้พืน้ฐาน	611	ชัว่โมง

2.	การแบ่งปันความรู	้158	ช่ัวโมง

3.	กจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์	“อาสาสมัคร”	18,256	ชัว่โมง 

รวม	19,025	ช่ัวโมง

นอกจากนี	้เนือ่งด้วยสถานการณ์	COVID-19	ท�าให้พนกังานไม่สามารถรวมกลุ่มท�ากจิกรรมต่าง	ๆ	ได้เช่นเดมิ	บรษิทัจงึได้เพิม่แนวทาง

การท�าความดเีป็นกรณพิีเศษ	ทีเ่ข้าถึงได้มากและง่ายขึน้	เพ่ือให้พนกังานปฏบิติัและสามารถบรรลเุป้าหมายได้	

1.	การท�าความดข้ัีนพืน้ฐาน	

การบริจาคโลหติ	เป็นการส่งเสรมิให้พนกังานมจีติสาธารณะ	และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม	โดยพนักงานสามารถเข้าร่วมบรจิาคโลหติ

ตามทีอ่งค์กรร่วมกบัสภากาชาดไทยจดัขึน้ภายใน	หรือไปร่วมบริจาคโลหติตามสถานทีต่่าง	ๆ	ภายนอกองค์กรได้	ซึง่บรษิทั	ได้ร่วมกบั

สภากาชาดไทยจัดให้มกีารบรจิาคโลหติต่อเนือ่งเป็นปีที	่22	

ในปี	2564	ได้มีการบริจาคโลหิตจ�านวน	2	ครั้ง	มีพนักงาน	ผู้บริหาร	และคู่ค้าของบริษัทร่วมบริจาคโลหิต	จ�านวน	125	คน	คิดเป็น 

125	ชั่วโมงความดี	สภากาชาดไทยได้ปริมาณโลหิต	รวม	31,250	ซีซี	ในครั้งนี้มีผู้บริหารและพนักงานที่บริจาคโลหิตอย่างต่อเน่ือง 

ครบตามเกณฑ์และได้รบัเข็มทีร่ะลกึจากสภากาชาดไทย

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564 049



การท�าความดเีพือ่ส่ิงแวดล้อม	ภายใต้โครงการ	“แยกขวดช่วยหมอต่อยอดเป็นชดุ	PPE”	โดยได้มกีารสือ่สารและประชาสมัพนัธ์เชญิ

ชวนให้พนกังานน�าขวดพลาสติก	PET	หรอืขวดพลาสตกิใสใช้แล้วมาบรจิาคในพืน้ที	่Plastic	Drop	Point	ทีบ่รษิทัได้จดัไว้ให้	เพือ่น�าไป

มอบให้กบัโครงการ	Less	Plastic	Thailand	ซึง่ทางโครงการ	จะรวบรวมมาล้างท�าความสะอาดและแปรรปูเป็นเส้นใยรไีซเคิล	ก่อนเข้าสู่

กระบวนการทอเป็นผืนผ้าพร้อมเคลอืบสารสะท้อนน�า้	แล้วน�ามาตดัเยบ็เป็นชดุ	PPE	เพือ่น�าไปบริจาคให้กบัโรงพยาบาลในพืน้ทีข่าดแคลน	

ช่วยเพ่ิมความปลอดภยัให้บคุลากรด่านหน้า

•	ขวดพลาสตกิ 18 ขวด
•	ผลติเปน็เมด็พลาสตกิ PET รีไซเคลิ
•	กลายเปน็เส้นด้าย
•	เกิดเปน็ผา้โพลีเอสเตอร์ 100%
•	น�ามาเคลอืบกันน�า้
•	ตดัเย็บ
•	ชุด PPE 1 ชุด

ทัง้นี	้การร่วมมอืกบัโครงการ	“Less	Plastic	Thailand”	ถอืเป็นเศรษฐกิจหมนุเวยีน	ในการน�ากลับสู่ระบบเพือ่สร้างมลูค่าเพิม่อกีครัง้ 

ซึง่ไม่เพยีงช่วยเตมิเตม็ทกุความสขุ	แต่ยงัพร้อมเติบโตร่วมกันกบัชมุชนและสงัคมอย่างยัง่ยนื	

 

จ�านวนท่ีบรจิาคขวดท�าชดุ PPE 6228 ขวด = 346 ชดุ = 173 ชัว่โมง

การร่วมกจิกรรมส�าคญัทางศาสนา

บริษัทส่งเสริมการร่วมกิจกรรมส�าคัญทางศาสนา	โดยการท�าบุญตักบาตร	เวียนเทียน	ในวันส�าคัญทางศาสนา	เช่น	วันอาสาฬหบูชา 

วนัมาฆะบชูา	วนัวสิาขบชูา	วนัเข้าพรรษา	เป็นต้น	และกจิกรรมการท�าบญุตกับาตรตามทีบ่รษิทัจัดขึน้	เป็นการเพิม่ช่องทางการท�าความ

ดใีห้พนกังานได้เข้าถงึมากขึน้

นอกจากนัน้ยงัสนบัสนนุการบรจิาคเงนิและส่ิงของให้กบัผู้ด้อยโอกาส	เช่น	เสือ้ผ้าไม่ใช้แล้ว	ของอปุโภคบรโิภค	รวมถงึอปุกรณ์การเรียน	

ซึง่สิง่ของบรจิาคเหล่านีน้�าไปส่งต่อให้กับผูพ้กิาร	เดก็ก�าพร้า	รวมถงึผูด้้อยโอกาส	ผ่านหน่วยงานหรอืโครงการทีเ่ชือ่ถอืได้

ในปี 2564 ไดม้พีนกังานรว่มกจิกรรมทางศาสนา
บรจิาคเงนิ และส่ิงของ จ�านวน 313 ชัว่โมง

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564050



2.	การแบ่งปันความรู	้แบ่งออกเป็น	3	ข้อด้วยกนัดงันี้

•	 การเป็นวทิยากรผ่านหลกัสตูรของ	SLA	เป็นการส่งเสรมิให้พนกังานน�าสมรรถนะ	ประสบการณ์	ทีม่อียูถ่่ายทอดให้กบั	พนกังาน

ภายในบริษัทผ่านหลักสูตรของ	SLA	ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ของบุคลากรของบริษัท	อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะการสอนงานของ 

ผูส้อนงานอกีด้วย

•	 การแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร	เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้	ถ่ายทอดประสบการณ์	ทั้งรูปแบบทางการและไม่เป็นทางการใน

กระบวนการจดัการองค์ความรูเ้ร่ืองทีเ่ก่ียวข้องกับงาน	โดยมีการบนัทึกองค์ความรูท้ีไ่ด้ด�าเนนิการถ่ายทอด

•	 การแบ่งปันความรู้ให้กบัผูมี้ส่วนได้เสีย	เป็นการถ่ายทอดความรู	้ประสบการณ์	ทกัษะ	แนวความคดิในรปูแบบต่าง	ๆ	เช่น	การสอน

งานแบบบรรยาย	การสอนงาน	OJT	การเข้าร่วมเสวนา	การ	Coaching	การเป็นพีเ่ล้ียง	ซึง่นอกเหนอืจากหน้าทีง่านประจ�าให้กบั 

ผูม้ส่ีวนได้เสยี

 

ทัง้นี ้มีพนกังานท�าความดใีนการแบง่ปันความรู้
จ�านวน 158 ชัว่โมง

 

3.	กจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์

เป็นการส่งเสรมิตามนโยบายการพฒันาบคุลากรในการสร้างคนด	ีน�าศักยภาพของตนเองไปบ�าเพ็ญประโยชน์เพือ่ตนเอง	องค์กร	และ

สงัคม	มุง่เน้นการสร้างจติส�านกึและการมส่ีวนร่วมจากพนกังาน	ถอืเป็นหน้าทีข่องบรษิทัทีต้่องสนบัสนนุการด�าเนนิงบประมาณส�าหรบั

การด�าเนนิโครงการและกิจกรรมต่าง	ๆ	อย่างต่อเนือ่งเป็นประจ�าทกุปี	ซึง่พนกังานสามารถท�าความดีได้ทัง้ภายในและภายนอกบรษิทั

ในช่วงสถานการณ์	COVID-19	บรษิทัเลง็เหน็ว่ามผีูต้ดิเชือ้ในประเทศสงู	ในขณะทีอ่ตัราการให้บรกิารสาธารณสขุอาจไม่เพยีงพอ	การเสรมิ

เตยีงให้กบัผูป่้วยทีอ่าการไม่หนกัถอืเป็นทางเลอืกทีด่	ีบรษิทัจงึสนบัสนนุแนวทางดงักล่าว	ได้แก่	การช่วยก่อตัง้ศนูย์พกัคอย	โดยการ 

ส่งอาสาสมคัรเข้าร่วมประสานงานกบัหน่วยงานราชการท้องถิน่ในการเข้าตดิตัง้ระบบสขุาภิบาล	เช่น	ระบบน�า้ดืม่	ระบบบ�าบดัน�า้เสยี	

ระบบการทิง้ขยะ	และมอบเวชภณัฑ์ให้เพือ่เป็นการก่อตัง้ศนูย์พกัคอยเอ้ือาทร	อกีทัง้บรจิาคเงนิสร้างโรงพยาบาลสนามแก่โรงพยาบาล

สมทุรปราการ	นอกจากนีย้งัได้ร่วมกบัหน่วยงานตลาดหลกัทรพัย์ในการสมทบทนุบรจิาคอาหารกลางวนัให้กบับคุลากรทางการแพทย์	

และสนบัสนนุพ้ืนทีภ่ายในบรษัิทให้เป็นพืน้ทีฉ่ดีวัคซนี

ทัง้นี ้มีพนกังานท�าความดภีายนอก จ�านวน 2,086 ช่ัวโมง และ 
พนกังานท�าความดภีายใน 16,170 ชัว่โมง
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และเนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาด	COVID-19	กจิกรรมการบ�าเพญ็ประโยชน์ภายนอกได้ถกูเล่ือนออกไป	และจดักจิกรรมบ�าเพญ็

ประโยชน์ภายในแทน	เช่น	กจิกรรม	5	ส	กจิกรรมการปรบัปรงุทศันยีภาพภายในบรษิทั	ซ่ึงบรษิทัได้ค�านงึถงึความปลอดภัยของพนกังาน	

ด้วยการก�าหนดระยะปลอดภัย	การเพิม่ระยะห่างระหว่างบคุคล	เพือ่ป้องกันการสมัผสัและการติดต่อของโรค	

ทัง้นี ้มพีนกังานท�าความดภีายนอก จ�านวน 2,086 ชัว่โมง และ 
พนกังานท�าความดีภายใน 16,170 ชัว่โมง

จ�านวนช่ัวโมงการท�าความดเีฉล่ียของพนกังานทัง้หมด

9.4 
ชั่วโมงเฉลี่ย/คน/ปี

ปี 2564

8.0 
ชั่วโมงเฉลี่ย/คน/ปี

ปี 2563

8.9 
ชั่วโมงเฉลี่ย/คน/ปี

ปี 2562
เปา้หมาย

9
ชัว่โมง/คน/ปี

เป้าหมาย
8

ชัว่โมง/คน/ปี

เป้าหมาย
7

ชัว่โมง/คน/ปี

7.3	การพฒันาคนเก่ง
ปัจจบุนัโลกได้มกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละองค์ความรูใ้หม่	น�าไปสู่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

ที่มีการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นจึงจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาความสามารถขององค์กรและบุคลากรให้มีความพร้อมและเป็นคนเก่งรองรับ

กับกลยุทธ์ขององค์กรที่จะต้องเติบโตอย่างยั่ง

นโยบายการพฒันาคนเก่ง

บรษัิทมคีวามมุง่มัน่พฒันาศกัยภาพพนกังานเพือ่ตอบสนองความต้องการของผูม้ส่ีวนได้เสยี	และตอบสนองความต้องการของพนกังานใน

องค์กรอย่างต่อเนือ่ง	เพราะฅนสมบรูณ์เป็นสิง่ส�าคญัทีข่บัเคล่ือนในการสร้างความได้เปรยีบทางธรุกจิและต่อยอดผลก�าไรทางธุรกจิให้แก่

องค์กร	ด้วยวฒันธรรมทีส่นบัสนนุให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู	้บรษิทัจงึส่งเสรมิให้พนกังานได้รบัการฝึกอบรมทีส่อดคล้องกบัสายงานและ

พฒันาศกัยภาพของพนกังานทกุระดบัอย่างเหมาะสม	โดยมศูีนย์การเรยีนรูบ้รษิทัในกลุ่มสมบรูณ์	(Somboon	Learning	Academy	:	SLA) 

ด�าเนนิการจดัฝึกอบรมให้แก่พนกังานทัว่ท้ังองค์กร	เพือ่สร้างศกัยภาพและความสามารถเพิม่ขึน้ให้กบัพนกังาน	ซึง่เน้นควบคุมคณุภาพใน

การเรยีนรูใ้ห้ได้มาตรฐาน	ตรงตามความต้องการขององค์กรและพนกังาน

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564052
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แนวทางการบรหิารจัดการ

พนกังานทกุคนคอืหัวใจส�าคญัของการขับเคลือ่นองค์กร	ในสถานการณ์ของการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเรว็และยากแก่การคาดการณ์ให้พร้อม

ส�าหรับการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดข้ึน	ทัง้นี	้บรษิทัมแีนวทางในการพฒันาศกัยภาพของพนกังานทกุคนอย่างเท่าเทยีมด้วยวธิกีารทีห่ลากหลาย	

ตามความเหมาะสมกับพนักงานในแต่ละกลุ่ม	เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพพร้อมเติบโตไปกับบริษัท	อย่างมั่นคงและยั่งยืน	เพื่อพัฒนา 

ยกระดับสมรรถนะทางด้านความรู้	(Knowledge	Competency)	สมรรถนะทางด้านทักษะ	(Skill	Competency)	และสมรรถนะ 

ด้านคุณลกัษณะ	(Attributes	Competency)	ในทกุระดบัอย่างต่อเนือ่ง	ผ่านกระบวนการหรอืโครงการดังนี้

1.	ตารางบรหิารทกัษะในการท�างาน	Skill	Map

	 เป็นการก�าหนดทกัษะทีจ่�าเป็นส�าหรบัพนกังานสายงานผลิตทีต้่องมกีารเช่ือมโยงกับขัน้ตอนการปฏิบตังิาน	เพือ่ยนืยนัว่าการท�างานที่

เกดิขึน้จะได้ผลดสีอดคล้องต่อข้อก�าหนดของงานและได้ผลติภณัฑ์ทีด่มีมีาตรฐาน	อกีทัง้เป็นการพัฒนาทกัษะผ่านการสอนงานแบบ 

OJT	ที่หน้างาน	พร้อมทั้งประเมินทักษะการปฏิบัติงานในการยกระดับสมรรถนะต่อไป

1. วเิคราะห์ หนา้ที่งานและระดบัสมรรถนะ
ที่ตอ้งการ จากหน้างาน ใน Skill Map

-	FM-HRD-024
(แบบฟอร์ม	Skill	Map)

2. ก�าหนด Requirement ท่ีตอ้งการ /
ประเมินทกัษะพนักงานจากหนา้งาน และผลการสอบประจ�าปี

3. ตรวจสอบ อนมุตัิ

4. วางแผนการสอนงาน/ด�าเนนิการสอนงาน

5. ประเมนิผลการปฏบัิตงิาน จากหน้างาน

 6. บันทกึขอ้มูลที่ท�าการประเมนิ ลงใน Skill Map
(ทบทวนไตรมาสละ 1 ครัง้)

-	FM-HRD-024
(แบบฟอร์ม	Skill	Map)

	-	FM-HRD-024
(แบบฟอร์ม	Skill	Map)

	-	WI-HR	-203
(คูมื่อการสอนงานแบบ	OJT)

	-	FM-HRD-010
(แบบฟอร์มขออนมุตัแิผน	-การสอนงานแบบ	OJT)

	-	FM-HRD-017
(แบบฟอร์มการประเมนิความรู	้/	ทกัษะ	หลงัการอบรม)

	-	FM-HRD-024
(แบบฟอร์ม	Skill	Map)

หวัหน้างานต้นสังกดั

หวัหน้างานต้นสังกดั

	-	หัวหน้าส่วนต้นสงักดั
ผูจ้ดัการแผนกต้นสงักดั

	-	หวัหน้างานต้นสงักัด
หวัหน้าส่วนต้นสังกดั

	-	หวัหน้างาน	/	หวัหน้าส่วน
ผูจ้ดัการแผนกต้นสงักดั	Trainer

	-	หวัหน้างาน/หวัหน้าส่วน
ต้นสงักัด

ไม่ผ่าน

ผ่าน
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2.	จัดัท�าแผนพฒันาพนักังานรายบุคุคล	(Individual	Development	Plan	:	IDP)

	 จากการก�าหนดสมรรถนะตามต�าแหน่งงาน	ตามวชิาชพี	ได้ก�าหนดให้พนกังานทกุคนมแีผนการพฒันารายบคุคล	โดยในแผนการพฒันา

รายบุคคลประกอบด้วย	สมรรถนะตามหน้าทีร่บัผดิชอบ	(Functional	Competency)	สมรรถนะทางด้านเทคนคิเฉพาะด้าน	(Technical	

Competency)	สมรรถนะทางด้านการจดัการ	(Management	Competency)	มาใช้เป็นกรอบในการประเมนิสมรรถนะและพฒันาตาม

แผนงาน	ผ่านช่องทางทางการเรยีนรูต่้าง	ๆ 	เช่น	การอบรมภายใน	การอบรมภายนอก	การเรยีนออนไลน์	การ	OJT	การด�าเนนิโครงการต่าง	ๆ  

ระบบพ่ีเลีย้ง	การ	Coaching	โดยมเีป้าหมายชัว่โมงการฝึกอบรมและจ�านวนสมรรถนะ	(Competency)	ทีถ่กูปิด	GAP	หรอืการยกระดบั	

CHANGE	กระบวนการประเมินความสามารถ	เพือ่การพฒันาพนกังานรายบคุคล

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั	COVID-19		บรษัิทได้เพิม่ช่องทางการเรยีนรูใ้นรปูแบบ	ออนไลน์ให้กับพนกังานทกุระดบั

มากขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	2563-2564	และได้ร่วมมือกับสถาบันต่าง	ๆ	ในการจัดหาหลักสูตรที่จ�าเป็นและเหมาะสมกับพนักงาน 

โดยพิจารณา	Management	Competency	มาเป็นหลักสูตรในการเรียนรู้ด้วยตนเอง	ผ่าน	Self-Leaning	จ�านวน	30	หลักสูตร 

พร้อมกิจกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูใ้นรูปแบบของรางวลัส�าหรบัผูท้ีม่ชีัว่โมงการเรยีนรูแ้ละผลการทดสอบหลงับทเรยีนสงูสดุประจ�าเดือน	

เพือ่เป็นแรงจูงใจในการเรยีนรูแ้ละผ่อนคลายความตงึเครยีดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั	COVID-19	

เปำ้หมำยชัว่โมงฝึกอบรมเฉลีย่ป	ี2564
14 ชัว่โมง/คน/ปี

จ�ำนวนช่ัวโมงฝึกอบรมเฉลีย่ป	ี2564
12.44 ชัว่โมง/คน/ปี

Onsite 9% Online 91%

กลุม่หลกัสูตร : พัฒนาความสามารถทางด้านธรุกิจ
(Business Management Program) 0.98%
กลุม่หลกัสูตร : พัฒนาภาวะผู้น�า
(Management Development Program) 39.51%
กลุม่หลกัสูตร : พัฒนาทักษะและเทคนิคการท�างาน
(Funtional Excellence Program) 39.00%
กลุม่หลกัสูตร : พัฒนาทักษะพ้ืนฐาน
(Fundamental Program) 20.51%

บนัทกึประวตักิารพฒันา
เขา้ระบบ HRis

ทบทวน
Competency

หนว่ยงานประเมิน
Competency

ผูป้ระเมนิสื่อสารกบัผูถ้กู
ประเมนิ

ด�าเนนิการพฒันา ปิด GAP 
IDP ผา่นช่องทางตา่งๆ

HRD  เกบ็ส�าเนา
ตน้ฉบับสง่กลับ หนว่ยงาน

HRD ตรวจสอบ
สรุปผลการประเมิน

ผูบั้งคับบัญชาสงูสดุ
ตรวจสอบ

Q1-Q3 Q3 Q4 Q4

Q4Q4Q1

ทดสอบ/ประเมนิผล/
ตดิตามผล ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564054
GRI	404-1,	404-2



3.	Talent	Successor

	 การพฒันายกระดบับคุลากรให้มคีวามก้าวหน้าในสายอาชพี	และดแูลพนกังานกลุม่ทีม่ผีลการปฏบิตังิานสงู	(High	Performance)	

และศกัยภาพในการปฏบิตังิานสงู	(High	Potential)	โดยก�าหนดให้ผู้บรหิารทกุท่านมผู้ีสืบทอดต�าแหน่ง	(Successor)	พร้อมแผนการ

พัฒนารายบคุคล	การด�าเนินการพฒันาตามแผนงานโดยมส่ีวนร่วมอย่างใกล้ชดิ

จ�านวนผู้มศัีกยภาพสูง (Talent) ปี 2564 แยกตามระดบั
VP Pool จ�านวน 9 คน
GM Pool จ�านวน 8 คน

Manager Pool จ�านวน 29 คน

4.	การจดัท�ามาตรฐานวชิาชพี	(SSO	-	Standard	Skill	for	Operation)

สบืเนือ่งจากในปี	2020	ได้มกีารจัดท�ามาตรฐานทกัษะและข้อสอบภาคความรู้และข้อสอบภาคปฏบัิติแล้วเสร็จจ�านวน	2	สาขา

1.	มาตรฐานทกัษะงานกระบวนการทุบข้ึนรปูโลหะร้อน	(Forging	Process)	ระดบั	1-4

2.	มาตรฐานทกัษะงานกระบวนการตัดเฉอืน	(Machining	Process)	ระดบั	1-4

1. ก�าหนดนโยบาย 
คดัเลือกต�าแหน่งกลยทุธ์ 
หรอืมีความเสียงสูง 

2. ก�าหนดเกณฑก์ารพิจารณา
กระบวนการสรรหา 

3. วัดประเมนิผลประเมินผล 
Performance / Potential

4. พัฒนายกระดบัตาม IDP 4. วางแผนเพ่ือสืบทอดต�าแหน่ง

5. พัฒนา 
Competency based

6. ประเมนิ Successor 
โดย Committee

7. เล่ือนต�าแหนง่ 
สืบทอดต�าแหนง่

70% PROJECT
20% OJT COACHING
10% TRAINIG

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564 055
GRI	404-2,	404-3



ในปี	2021	ได้มกีารน�าเอามาตรฐานทกัษะวชิาชพีมาใช้ในการสอบวดัผลของพนกังานทัง้ทฤษฎีและปฏิบัตเิพือ่หา	Gap	ของพนกังานรายบคุคล 

โดยข้อมลูจะแสดงผลในรปูแบบของ	Skill	map	ตลอดจนน�ามาใช้ในการสอบบรรจพุนกังานชัว่คราวเป็นพนกังานประจ�า	ปรบัต�าแหน่ง	

(Promote)	ฝ่ายผลติ	ระดบัหวัหน้างานลงมา	Foreman	down	และได้มกีารขยายผลจดัท�ามาตรฐานทักษะวชิาชีพ	สาขางานซ่อมบ�ารงุ	

(Maintenance)	2	สาขา	
หัวข้อการด�าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

มาตรฐานทักษะวิชาชีพ

1.	อบรมพนกังานใหม่
	 ด�าเนินการฝึกอบรม	 On	 Job	

Training	 (OJT)	 พนักงานตาม
หลกัสตูรของมาตรฐานทกัษะประจ�า
ต�าแหน่งทีป่ฏบัิตงิาน	(OP	ประจ�า
เครือ่งจักร)	เพือ่ให้พนกังานมคีวาม
พร้อมและสามารถในการปฏบิตังิาน
ให้มีประสิทธิภาพใช้ระยะเวลาใน
การอบรม	 0.5/ชม/คน/หลักสูตร
โดยมหีลกัสตูรดงัต่อไปนี้

1.	กระบวนการท�างาน	3	เวลา
2.	การตรวจสอบเครือ่งจกัรก่อนการ

ใช้งาน
3.	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในสายการผลติ
4.	เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการ

ท�างาน
5.	การปฏิบตัติามหลกัอาชีวอนามยั	

ความปลอดภยัในการท�างาน 
(Re-train)

100%	ของพนกังานใหม่ฝ่ายผลติ อบรมพนกังานใหม่จ�านวน	91	
คนหรอืคดิเป็น	100%

พนักงานสามารถปฏบิตังิาน
ได้ตามมาตรฐานทีถ่กูต้อง	เช่น	
การใช้เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบั
การผลติ	การเตรียมเคร่ืองมอื	
อปุกรณ์	และเคร่ืองจกัร 
ก่อนการผลติ	โดยดจูากการ
วดัผลประเมณิการทดสอบ	
หลงัจากการฝึกอบรมทีผ่่าน
ตามเกณฑ์เป็นการป้องกันไม่ให้
เกดิช้ินงานเสยี	(NG)

2.	ทดสอบภาคความรู้	(ทฤษฎี)	
มาตรฐานอาชพี	Forging/
Machining	ตาม	OP	ท่ีปฏิบติั
งาน	ของระดบั	1-3	(Worker,	
Leader,	Foreman)	ในแต่ละ
กระบวนการผลติ

พนกังาน	Forging/Machining	
ระดบั	1-3	เข้าทดสอบภาคความรู้	
(ทฤษฎ)ี	มาตรฐานอาชีพ	≥	80%

Forging	ระดบั	1-3	จ�านวน	42	
คนเข้าทดสอบจ�านวน	42	คน	คดิ
เป็น	100%

Machining	ระดับ	1-3	จ�านวน	
135	คน	เข้าทดสอบจ�านวน	126	
คน	คิดเป็น	93.33%

เหน็	Gap	พนกังานรายบุคคล
ด้านความรู	้(knowledge)	
เพ่ือน�าข้อมลูไปใช้ในการ
ท�าแผนการอบรม	Training	
Roadmap	ในการพัฒนา
พนักงานประจ�าปีรายบุคคล
ส�าหรบั	HR	เพ่ือยกระดบั
พนักงานตามระดบั	L,	C,	M

3.	ทดสอบภาคปฏบิตั	ิ(ทกัษะ)	มาตรฐาน
อาชพี	Forging/Machining	ตาม	OP	
ทีป่ฏบัิติงาน	ของระดบั	1-2	(Worker,	
Leader)	ในแต่ละกระบวนการผลติ

30%	ของพนกังานทีผ่่านการสอบ
ความรู	้ (ภาคทฤษฎี)	 ระดบั	 1-2 
(ท่ีมีคะแนน	≥	75)

Forging	ระดบั	1	จ�านวน	31	คน	
เข้าทดสอบจ�านวน	18	คน 
จากเป้าหมาย	15	คน
Forging	ระดับ	2	จ�านวน	5	คน	
เข้าทดสอบจ�านวน	5	คน 
จากเป้าหมาย	5	คน

Machining	ระดับ	1	จ�านวน	
104	คน	เข้าทดสอบจ�านวน 
43	คน	จากเป้าหมาย	11	คน
Machining	ระดับ	2	จ�านวน 
7	คน	เข้าทดสอบจ�านวน	7	คน	
จากเป้าหมาย	7	คน

เห็น	Gap	พนักงานรายบุคคล
ด้านทักษะความสามารถ	
(Skill)	เพื่อน�าข้อมูลไปใช้
ในการท�าแผนการอบรม	
(Training) 
ในการพัฒนาพนักงานประจ�า
ปีรายบุคคลส�าหรับต้นสังกัด
ในการ	OJT	พนักงานตาม	
OP	ที่ปฏิบัติงาน

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564056
GRI	404-2



หัวข้อการด�าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

มาตรฐานทักษะวิชาชีพ

4.	สอบบรรจพุนักงานผลติ	 Forging/
Machining	 จากพนกังานชัว่คราว
เป็นพนกังานประจ�า	ตามมาตรฐาน
อาชพีตาม	OP	ท่ีปฏบัิตงิาน	ข้อสอบ 
ม	ี2	ชุด
1.	ข้อสอบความรูท้ัว่ไป	ภาค	ก
2.	ข้อสอบมาตรฐานทักษะ	ภาค	ข

•	 กลุม่เป้าหมายจาก	HR	จ�านวน	
41	คน

•	 Forging	=	6	คน
•	 Machining	=	31	คน
•	 Warehouse	=	4	คน

ทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติตาม
มาตรฐาน

Forging	=	6	คน	บรรจุ	3	คน
Machining	=	31	คน	บรรจุ	8	คน
Warehouse	=	4	คน	บรรจ	ุ4	คน

เกดิเป็นระบบการสอบบรรจุ
พนกังานท�าให้สามารถคดั
เลอืกพนกังานท่ีมคีวามรู้ความ
สามารถได้ตามความคาดหวงั
ขององค์กรท�าให้พนกังานทีจ่ะ
ได้รบัการสอบบรรจมุกีารเตรี
ยมความพร้อมศึกษาหาความรู้
เพือ่ท�าการทดสอบให้ผ่านตาม
เกณฑ์ทีก่�าหนด

5.	ทดสอบทฤษฎแีละปฏบิตัพินกังานท่ี
ได้รับการปรบัต�าแหน่ง	(Promote)	
Forging/Machining	ระดบั	Leader	
และ	Foreman

•	 กลุม่เป้าหมายจาก	HR	จ�านวน	
19	คน

•	 Forging
•	 Act.Leader	=	3	คน
•	 Act.Foreman	=	1	คน
•	 Machining
•	 Act.Leader	=	10	คน
•	 Act.Foreman	=	5	คน

ทดสอบทฤษฎ	ีปฏบัิตติามมาตรฐาน
และตามระดบัทีท่�าการปรบัต�าแหน่ง	
(Promote)
Forging
Act.Leader	=	3	คน
-	 ได้รบัการปรบัต�าแหน่งในปี	2564	

จ�านวน	2	คน
-	 อยูร่ะหว่างด�าเนินการปรับ

ต�าแหน่งในปี	2565	จ�านวน 
1	คน

Act.Foreman	=	1	คน
-	 ได้รบัการปรบัต�าแหน่งในปี	2564	

จ�านวน	1	คน
Machining
Act.Leader	=	10	คน
-	 อยูร่ะหว่างด�าเนินการปรับ

ต�าแหน่งในปี	2565	จ�านวน 
10	คน

Act.Foreman	=	5	คน
-	 ได้รบัการปรบัต�าแหน่งในปี	2564	

จ�านวน	1	คน
-	 อยูร่ะหว่างด�าเนินการปรับ

ต�าแหน่งในปี	2565	จ�านวน 
4	คน

เกิดเป็นระบบการสอบ
ปรับต�าแหน่ง	(Promote)	
พนักงานท�าให้สามารถคัด
เลือกพนักงานที่มีความ
รู้ความสามารถที่จ�าเป็น
ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ	สอดคล้องกับ
เป้าหมายในการท�างานและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ
 
 

	มาตรฐานทกัษะวชิาชีพ	สาขางานซ่อมบ�ารงุ	(Maintenance)	2	สาขา	(มาตรฐานใหม่)

มาตรฐานทกัษะวชิาชพี	สาขางานซ่อม
บ�ารงุ	(Maintenance)	2	สาขา

1.	มาตรฐาน	บ�ารงุรกัษา
เครือ่งจกัร	Preventive	
Maintenance	(PM)	ระดับ	
1-4	แล้วเสรจ็	100%

2.	มาตรฐานซ่อมเครือ่งจกัร 
Breakdown	Maintenance	
(BM)	ระดับ	1-4	แล้วเสรจ็	
100%

มาตรฐานบ�ารงุรกัษาเครือ่งจกัร	
Preventive	Maintenance	(PM)	
ระดบั	1-4
-	 ด�าเนนิการจดัท�ามาตรฐานวชิาชพี	

ระดบั	1-4	แล้วเสรจ็	100%
-	 ด�าเนนิการจดัท�าข้อสอบทฤษฎี

ระดบั	1	แล้วเสรจ็	100%
-	 ด�าเนนิการทดลองข้อสอบระดบั	1

มีข้อก�าหนดในการวัดความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงาน	
และหลังจากที่มีการทดลอง
ข้อสอบพบว่าพนักงานไม่ผ่าน
ตามข้อก�าหนดใดบ้าง	ได้มี
การวางแผนพัฒนาพนักงาน
รายบุคคลตามกลุ่มวิชาต่อไป

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564 057
GRI	404-2



บรษัิทส่งเสริมให้พนกังานมคีวามรูค้วามเข้าใจด้านการวางแผนการ

เงนิส่วนบคุคลและด้านการลงทนุ	เพือ่สร้างวนิยัการออมและรูจ้กั

ใช้จ่ายอย่างถกูวิธ	ีซึง่ถอืเป็นความรู้พืน้ฐานและรากฐานส�าคัญทีจ่ะ

น�าไปสูค่วามมัน่คงทางการเงนิ	รวมทัง้ช่วยปลกูจติส�านกึให้เหน็คุณ

ประโยชน์ของการออมเพือ่เป้าหมายต่าง	ๆ	ในแต่ละช่วงของชวีติ

การวางแผนใช้จ่ายเงินและการบริหารจัดการ	น�าไป	สู่การมีวินัย

ในการใช้จ่ายอย่างถกูวธิ	ีเพือ่สร้างภมูคุ้ิมกนัทางการเงินทีเ่ข้มแขง็	

บริษัทส่งเสริมการออมให้กับพนักงานภายใต้	2	โครงการ	คือ	

สหกรณ์ออมทรัพย์ส�าหรับพนักงาน	หรือกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

1.	สหกรณ์ออมทรัพย์บรษิทัในกลุม่สมบรูณ์

	 บริษัทได้ให้ความส�าคญักับการส่งเสรมิการออม	เพือ่ช่วยแบ่งเบา

ภาระและสร้างวนิยัทางการเงนิให้แก่พนกังาน	รวมถึงส่งเสริมการ

ออมระยะยาวเพ่ือเตรยีมความพร้อมหลงัเกษยีณ	ควบคูไ่ปกับการ

ส่งเสริมความรู้โดยออมและการลงทุนในรูปแบบต่าง	ๆ	ทัง้นี้	

บรษัิทได้เร่ิมจดัตัง้	“สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานสมบรูณ์กรุป๊” 

ขึ้นตั้งแต่ปี	2550	โดยมีประโยชน์ต่อตัวพนักงานและองค์กร 

เนือ่งด้วยท�าให้พนกังานมีทางเลอืกในการวางแผนและพ่ึงพาตนเอง

ตามวิถีความพอเพียง	ลดความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

อกีทัง้ช่วยให้พนกังานมสีมาธแิละมุง่มัน่กบัการท�างานอย่างต่อเนือ่ง 

เป็นต้น

 

สหกรณ์ออมทรพัย์ฯ	สามารถเตบิโตและด�าเนนิงานจนถงึปัจจบุนั	

ด้วยปัจจยัความส�าเรจ็ทีส่�าคญัดงัน้ี	

1)	สมาชกิมคีวามเช่ือม่ันในระบบการบริหารงานทีโ่ปร่งใส	ตรวจสอบได้	

2)	เจ้าหน้าทีม่คีวามพร้อม	ใส่ใจในการบรกิารสมาชกิอย่างเท่าเทยีม

3)	มีระบบการรายงานและมีการสือ่สารอย่างต่อเนือ่ง	

4)	อตัราผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรม

ปี จ�านวน
สมาชิก

เงิน
ทุนหมุนเวียน

อัตรา
การจ่าย

เงินปันผล

อัตรา
ดอกเบี้ย
เฉลี่ยคืน

2562 1,348	ราย 188	ล้านบาท 4.0% 8.84%

2563 1,077	ราย 159	ล้านบาท 4.28% 12%

2564 993	ราย 140	ล้านบาท 3.68% 14%

หมายเหตุ	:	 จ�านวนสมาชิกและเงินทุนหมุนเวียนลดลงเนื่องจากจ�านวนพนักงาน

ลดลงจากการย้ายฐานการผลิต

นอกจากนัน้	สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	ได้จดัสวสัดกิารทุนการศกึษาแก่

นกัเรยีน	นกัศกึษา	ซึง่เป็นบตุรของสมาชกิ	เพือ่การเป็นช่วยส่งเสรมิ

การศึกษา	ตามระเบยีบว่าด้วยทนุสะสมเพือ่ใช้จ่ายเป็นทนุการศึกษา

บตุรสมาชกิ	เป็นเงนิ	50,000	บาท

2.	กองทุนส�ารองเลีย้งชพี

ในปี	2564	บรษัิทจ่ายค่าตอบแทนส�าหรบัพนกังาน	(ไม่รวมผูบ้รหิาร)	

ซึ่งประกอบไปด้วย	เงินเดือน	ค่าแรง	ค่าล่วงเวลา	โบนัส	และ 

เงินสมทบส�ารองเลี้ยงชีพโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายพนักงานด้านอื่น	ๆ 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน	746	ล้านบาท	โดยในปี	2564	ณ	วันที่ 

31	ธนัวาคม	2564	พนกังานทีเ่ข้าร่วมกองทนุส�ารองเล้ียงชพีดงันี้

ป ี2564 ป ี2563
จ�านวนราย บาท จ�านวนราย บาท

คา่ตอบแทนอืน่
เงนิสมทบกองทุนส�ารองเลีย้งชีพ

1,125 14,698,714.69 1,740 18,843,781.63

7.4	การส่งเสรมิการออมให้กบัพนกังาน

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564058
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8.1	กลยทุธ์ธุรกจิสมบูรณ์
“สร้างมลูค่าตอบสนองผูมี้ส่วนได้เสยี”

บรษัิทมกีารพัฒนาธรุกจิสมบรูณ์ตามปรัชญาการด�าเนนิธรุกจิ	3	สมบรูณ์สร้างสมดลุ	โดยมุง่เน้น	“สร้างมลูค่าตอบสนองผู้มส่ีวนได้เสยี”	

โดยค�านึงถงึเศรษฐกจิ	สงัคมภายใน	สิง่แวดล้อม	และบรรษทัภบิาล	อย่างไรกต็าม	ในปี	2564	ภายใต้สถานการณ์ทีเ่กดิความผนัผวนจาก

วกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั	COVID-19	อย่างต่อเนือ่งส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิและการด�าเนนิชีวติอย่างรวดเรว็	

บริษัทจึงให้ความส�าคัญในการยกระดับแผนกลยุทธ์ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น	รองรับความเปลี่ยนแปลงและทิศทางแนวโน้มดังกล่าว 

โดยได้มกีารทบทวนทศิทางและแผนกลยทุธ์	วเิคราะห์ทศิทางของอุตสาหกรรม	รวมถงึฐานวถิชีีวติใหม่	(New	Normal)	และการเปล่ียนแปลง

ด้านสงัคมและพฤตกิรรมของผูม้ส่ีวนได้เสยี	เพือ่ให้ม่ันใจได้ว่าบรษิทัมทีศิทางและแผนกลยทุธ์ทีส่ามารถส่งเสรมิให้องค์กรบรรลเุป้าหมาย

ในการเตบิโตทางธรุกจิอย่างยัง่ยนืได้ตามเป้าหมายอย่างแท้จรงิ

แนวทางการบรหิารจัดการ

ในภาวะวิกฤต	COVID-19	บริษัทค�านึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน	ลูกค้า	และคู่ค้าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องทุกคนเป็นส�าคัญ 

เน้นการท�างานทีร่วดเรว็และยดืหยุน่ในการปรบัตวัตามพฤตกิรรมและความต้องการทีเ่ปล่ียนแปลงไปของลูกค้ามองหาโอกาสในการลงทุน

ธรุกิจใหม่	เพ่ือพัฒนาธุรกจิให้เข้มแข็ง	เตบิโตได้ในระยะยาวต่อไป

นอกจากนัน้	ในปี	2564	บรษิทัยงัได้ท�าการทบทวนวสิยัทศัน์	พนัธกจิ	และแผนแม่บทการพฒันาความยัง่ยนื	2565-2569	เพือ่น�ามา

วางแผนกลยทุธ์ในการด�าเนินธรุกจิให้สอดคล้องกบัภาวะวกิฤตในปัจจบุนัต่อไป

8.2	สิทธิมนุษยชน
บรษัิทในกลุม่สมบรูณ์ให้ความส�าคัญประเด็นด้านสทิธมินษุยชนของภาคธุรกจิ	เนือ่งจากเป็นสทิธิและเสรีภาพขัน้พืน้ฐานทีม่มีาแต่ก�าเนดิ	

และความเสมอภาค	เป็นพืน้ฐานในการอยูร่่วมกนัของพนกังานในบรษิทั	และการท�างานร่วมกบัผูม้ส่ีวนได้เสยีในประเดน็ทีแ่ตกต่างกัน

ไปในแต่ละกลุม่	เพือ่ลดโอกาสหรอืความเสีย่งทีจ่ะละเมดิสทิธมินษุยชนของผูม้ส่ีวนได้เสยี	เช่น	การมสีภาพแวดล้อมในการท�างานทีไ่ม่

ปลอดภยัในสถานประกอบการของพนกังาน	การเลอืกปฏบิตัต่ิอคูค้่า	การปล่อยมลภาวะซึง่ส่งผลกระทบต่อสทิธขิองประชาชนในชมุชน	

เป็นต้น		โดยบริษทัมกีารด�าเนนิการไว้ดงัน้ี

การประกาศนโยบาย

รษิทัในกลุม่สมบูรณ์ได้แสดงเจตนารมณ์และความมุง่มัน่ในการปฏบิติัตามหลกัการสทิธมินษุยชน	โดยน�าหลกัการท่ีส�าคญั	เช่น	ข้อชีแ้นะ

เรือ่งสทิธมินษุยชนส�าหรบัธรุกจิแห่งสหประชาชาต	ิ(United	Nations	Guiding	Principles	on	Business	and	Human	Rights	:	UNGP)	

มาปรบัใช้ในองค์กร	โดยได้ก�าหนดกระบวนการตรวจสอบด้านสทิธมินษุยชนอย่างรอบด้าน	ผ่านการก�าหนดนโยบายสทิธมินษุยชน	และ

ก�าหนดแนวปฏบิตัทิีส่�าคญัไว้ในคูม่อืจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนนิการธรุกจิ	(Code	of	Conduct)	เพือ่ระบแุนวทางปฏบิตั ิ

ที่ส�าคัญ		และสื่อสารกับพนักงานบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท	เพ่ือให้การด�าเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปในทางเดียวกัน 

ทัง้ห่วงสายโซ่อุปทาน

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564060
GRI	103



แนวทางการบรหิารจัดการ

บริษัทค�านงึถงึประเดน็ด้านสทิธมินษุยชนทีม่คีวามเก่ียวข้องกบัผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างรอบด้าน	เช่น	นกัลงทนุ	ผูถ้อืหุน้	ลกูค้า	คูค้่า	พนัธมติร

ทางธรุกจิ	หน่วยงานราชการ	รวมทัง้ชมุชนท้องถิน่ข้างเคยีง	และแสดงเจตจ�านงในการเคารพและไม่ละเมดิสทิธมินษุยชนต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี

ทกุภาคส่วน	ปัจจบุนับรษิทัได้มกีารประเมนิความเสีย่งด้านสทิธมินษุยชนผ่านกระบวนการประเมนิความเสีย่งในระดบัหน่วยงานและ

องค์กร	โดยมกีารด�าเนนิงานดงันี้

ประเด็นความเสีย่งด้านสทิธมินษุยชนท่ีด�าเนนิการประเมินความเสีย่งในปี	2564

1.	การเคารพและปฏบิตัติามสทิธแิรงงาน	กลุม่บรษิทั	และพนกังาน

บรษัิทมีนโยบายในด้านการปฏบิตักิบัพนกังานด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม	ไม่เลือกปฏบิตั	ิไม่ว่าจะเป็นด้วยทางเชือ้ชาต	ิศาสนา	

พนกังานทกุคนได้รบัการจ้างงานและจดัท�าสญัญาเป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายแรงงาน	เพศสภาพทีแ่ตกต่างได้รบัการจ้างงานทีเ่ท่าเทียมกนั 

มกีารโยกย้ายการปฏบิตังิานทีเ่หมาะสมของพนกังานหญงิเมือ่มกีารตัง้ครรภ์	มกีารวเิคราะห์และตรวจสขุภาพตามปัจจยัเสีย่ง	ประเมนิ

สภาพร่างกายของพนกังานจากการตรวจสขุภาพประจ�าปีเป็นประจ�าทกุปี	มกีารวิเคราะห์หาสาเหตคุวามผิดปกตขิองสุขภาพร่างกายของ

พนกังานทีอ่าจเกีย่วเนือ่งจากการท�างานในกิจวตัรประจ�าวัน	รวมทัง้ต่อต้านการใช้แรงงานเดก็ทีอ่ายตุ�า่กว่า	18	ปี	โดยแนวทางในการบรหิาร

จดัการตามหลกัสิทธมินษุยชนในประเดน็ต่าง	ๆ 	ได้พฒันาปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่งผ่านนโยบายด้านการจ้างงานและบรรจุพนกังาน	นโยบาย 

ด้านการประเมนิผลงาน	นโยบายด้านการบรหิารค่าตอบแทน	นโยบายด้านการพฒันาบคุลากร	และนโยบายด้านแรงงานสมัพนัธ์ของบรษิทั

2.	การเคารพสทิธิมนษุยชนกลุม่คูค้่าทางธรุกจิ	เช่น	ลกูค้า	คู่ค้า

ในการด�าเนินธุรกิจร่วมกับลูกค้า	มีหลายมุมมองที่น่าสนใจด้านสิทธิมนุษยชน	เช่น	การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล	ซ่ึงปัจจุบันบริษัท

มีกระบวนการจัดการอย่างถูกต้องและเหมาะสมในการจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย	ในส่วนของการด�าเนินธุรกิจกับคู่ค้า	ประเด็นท่ี 

น่าสนใจคือการมกีจิกรรมร่วมกันในการผลติขนส่งสนิค้าหรอืวตัถดุบิ	ซึง่มโีอกาสทีจ่ะเกดิอบุตัเิหตจุากสภาพการณ์	หรือระเบยีบปฏบิติั 

ทีไ่ม่ครอบคลมุด้านความปลอดภยั	ซึง่ในปี	2564	บรษิทัเริม่ด�าเนนิการจดัเกบ็สถติกิารเกดิอบุตัเิหตขุองกลุม่คูค้่าของผูร้บัเหมา	เพือ่ให้

มัน่ใจว่าสามารถน�าข้อมลูดงักล่าวมาวเิคราะห์ในการวางแผนงานป้องกนัด้านความปลอดภยัให้แก่คูค้่าได้อย่างเหมาะสม

ระบขุอบเขตหรอืผู้มีส่วนได้เสียทีส่�าคัญ

ระบปุระเดน็ด้านสิทธมินษุยชน

ประเมินความเส่ียง

จัดล�าดับความส�าคัญ

ด�าเนนิการแก้ไขด้านนโนบาย	การด�าเนนิงาน

ตดิตามและทบทวนความเส่ียง
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3.	การเคารพสทิธิมนษุยชนกลุม่ชมุชนและสงัคม

ในการด�าเนนิงานการผลติ	อาจมปีระเดน็ด้านการปลดปล่อยมลพษิทีอ่าจะส่งผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมต่อชมุชนได้	อย่างไรกต็าม	บรษิทั 

มกีระบวนการรับฟังข้อร้องเรยีนจากชุมชนรอบข้าง	เพือ่จดัวางแนวทางในการบรหิารจดัการคณุภาพชวีติความเป็นอยูข่องชมุชนให้เหมาะสม 

ใส่ใจต่อสภาพแวดล้อมและส่ิงแวดล้อมโดยรวมตามมาตรฐานสากล	ISO	14001	และมาตรการ	EIA	มกีารด�าเนนิการแก้ไขปรบัปรงุแนะน�า

จากชมุชน	ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและยัง่ยนื	

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นที่ประเมิน 
ความเส่ียง นโยบาย การด�าเนินงาน หน่วยงานประเมินและ 

รับผิดชอบ

1.	กลุม่บริษัทและพนกังาน สภาพการจ้างงาน	เช่น	

ไม่จ้างแรงงานเดก็	การ

ไม่เลือกปฏิบัติ	การให้

ความเคารพเพศสภาพ

นโยบายและข้อบงัคบัการ

ท�างานด้านบคุคล

ระบขุ้อก�าหนดในการ

จ้างงานให้สอดคล้องต่อ

กฎหมาย,	รบัข้อเรือ่งเรยีน

ด้านการละเมดิสทิธมินษุย

ชน

ฝ่ายบคุคล

ความปลอดภยัในการ

ท�างาน

นโยบายความปลอดภัย

ในการท�างานระดบัหน่วย

งานและองค์กร

ตดิตามการเกดิอบุตัเิหตุ

และป้องกนัสภาพการ

ท�างานทีไ่ม่ปลอดภยั	

ฝ่ายความปลอดภัย

2.	กลุ่มธรุกจิ	ลูกค้า	คูค้่า การคุ้มครองข้อมลูส่วน

บคุคล

นโยบายการคุม้ครอง

ข้อมลูส่วนบคุคล

รายงานการรวบรวมข้อมลู

ส่วนบุคคล

ฝ่ายบคุคลและหน่วยงาน

ทีเ่ก่ียวข้อง

ความปลอดภยัในการ

ท�างาน

นโยบายความปลอดภัย

ในการท�างานระดบัหน่วย

งานและองค์กร

ตดิตามการเกดิอบุตัเิหตุ

และป้องกนัสภาพการ

ท�างานทีไ่ม่ปลอดภยั	

ฝ่ายความปลอดภัย

3.	ชมุชนและสงัคม มลพษิทีอ่าจกระทบ 

ต่อชุมชน

นโยบายด้านสิง่แวดล้อม จดัท�าการตรวจวดัมลพษิ

ตามกฎหมายและ	EIA

ฝ่ายสิง่แวดล้อมโรงงาน

ผลการด�าเนนิงาน

ตลอดปี	2564	ทีผ่่านมา	ในขัน้ตอนของกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธมินษุยชนอย่างรอบด้าน	การตดิตามและรายงานผลการด�าเนนิงาน 

จากการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน	บริษัทยังไม่พบกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 

ไม่ว่าจะเป็นการละเมดิในพนกังานหรอืผูม้ส่ีวนได้เสยีอ่ืนใดและมีความเสีย่งในระดบัต�า่	

0 ขอ้ร้องเรยีนดา้นสิทธิมนษุยชน
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8.3	การดแูลและสร้างการมีส่วนร่วมให้กับพนกังาน

การดแูลพนกังานและครอบครวัของพนกังานให้มสีขุภาพกายและสุขภาพใจทีเ่ข้มแขง็ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั	

COVID-19	 เป็นสิง่ท่ีบรษิทัให้ความส�าคญัเป็นอนัดบัต้น	ๆ	 โดยมุง่มัน่สร้างความเข้าใจและให้ความรู	้ เพือ่เป็นเกราะป้องกนัตนเองใน

สถานการณ์ทีย่ากล�าบากเช่นนีร้วมท้ังยงัเสรมิสร้างคณุภาพชวีติท่ีดใีห้กบัพนกังานอย่างต่อเนือ่ง

แนวทางการบรหิารจัดการ

การจ้างงานและผลตอบแทน

การก�าหนดค่าตอบแทน	บรษิทัได้พจิารณาให้ครอบคลมุเพยีงพอต่อความต้องการพืน้ฐานของมนษุย์เพือ่ให้ทัง้พนกังานและครอบครวั

สามารถมคีณุภาพชวีติทีดี่	และมเีงนิเหลอืเพยีงพอส�าหรบัการเกบ็ออมตามความเหมาะสม	ซึง่บรษิทัมกีารทบทวนค่าตอบแทนพนักงาน

อย่างสม�า่เสมอ	และได้ก�าหนดให้มกีระบวนการรบัฟังความเหน็พนักงานผ่านทางคณะกรรมการสวสัดกิาร	ท�าหน้าท่ีดแูลเรือ่งร้องเรยีน	

ข้อเรียกร้อง	หรือความคาดหวงัของพนกังาน	โดยมกีารประชมุเป็นประจ�า	เดอืนละ	1	ครัง้	

•	 ด้านการจ้างงาน	บรษัิทมนีโยบายการจ้างงานทีมุ่ง่เน้นความเท่าเทียมกนั	 ไม่เลือกปฏบิตั	ิ ไม่จ�ากดัหรอืกดีกนัเร่ืองของเพศ	ชาติ	

ศาสนา	และวฒันธรรม	

•	 ด้านการจ่ายค่าตอบแทน	บริษัทจะก�าหนดค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่าที่กฎหมายก�าหนดหรือตามมาตรฐาน

อตุสาหกรรม	 ไม่เลอืกปฏบิตั	ิ พจิารณาการปรบัค่าจ้างด้วยความยตุธิรรม	 เพือ่แยกให้เหน็ว่าผูป้ฏบิตังิานมคีวามแตกต่างกนั	 ท้ังใน 

ด้านความรู้	ความสามารถ	โดยก�าหนดหลกัเกณฑ์ตามระเบยีบการประเมนิผลงาน	การเลือ่นต�าแหน่งอกีท้ังมีระบบการบันทกึ	รายงาน

อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้	

•	 ด้านสวสัดกิาร	บรษัิทยงัคงให้ความส�าคัญกบัการดูแลสวสัดกิารต่าง	ๆ	ทีจ่ะสามารถพฒันาคณุภาพชีวติของพนักงานอย่างต่อเนือ่ง	

ดงันัน้ในสถานการณ์ทีป่ระเทศก�าลงัประสบปัญหาเศรษฐกจิชะลอตวับรษิทัจงึได้มกีารพจิารณาสวสัดกิารทีม่ส่ีวนส�าคัญในการด�าเนนิ

ชวีติของพนกังาน	โดยพจิารณาปรบัเพิม่เงนิช่วยเหลอืค่าอาหารกลางวนั	เพือ่ช่วยแบ่งเบาภาระของพนกังาน	นอกจากนัน้ยงัเลง็เหน็

ถงึการดแูลรกัษาสขุภาพของพนกังาน	จงึมกีารปรบัเพ่ิมวงเงนิการรกัษาพยาบาลตามแผนประกันสขุภาพให้กบัพนกังานทกุระดบั

 

ด้านการร้องเรยีนและร้องทุกข์	

บริษทัมกีลไกการจัดการข้อร้องเรยีนของพนกังานอย่างเป็นระบบ	โปร่งใสและเป็นธรรม	มกีารรกัษาความลับ	และเคารพหลกัสทิธมินษุยชน 

โดยมุง่เน้นการท�าความเข้าใจทีถ่กูต้องระหว่างพนกังานกบัพนกังาน	 และพนกังานกับองค์กร	 โดยมผู้ีแทนจากสายงานทรพัยากรบคุคล

องค์กรร่วมเป็นกรรมการ	ทัง้น้ี	พนกังานสามารถร้องเรยีนอย่างเป็นทางการผ่านหน่วยงาน	ได้แก่ฝ่ายก�ากบัและตรวจสอบ	ฝ่ายเลขานกุาร

บรษัิทและ	ฝ่ายบริหารทรพัยากรบคุคลผ่านทางช่องทางต่าง	ๆ	ได้แก่	โทรศัพท์	อเีมล

ด้านการสือ่สาร	

เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับพนักงาน	ซึ่งแม้จะมีความยากล�าบากในการสื่อสารพูดคุยและเข้าถึงพนักงาน	รวมถึงการสร้าง

กิจกรรมต่าง	ๆ	ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	COVID-19	ทางทีมจึงได้พยายามจะใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์

ในการเข้าถึงพนักงาน	 ผสมผสานกับการเข้าไปพูดคุยแบบเว้นระยะห่าง	 บวกกับการสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานแบบ

ออนไลน์	 เพื่อลดช่องว่างและยังคงช่องทางในการรับทราบข่าวสารจากพนักงาน	 เพื่อน�ามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้

กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
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ด้านความปลอดภยั	มาตรการดแูลพนกังานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั	COVID-19	

บริษัทให้ความส�าคัญกับการดูแลสุขภาพของพนักงาน	ทั้งในเชิงป้องกันและรักษาในเวลาที่ประสบปัญหาติดเชื้อไวรัส	 COVID-19 

บรษัิทพยายามจะเข้าไปร่วมสร้างเสรมิความเข้มแข็งด้านระบบสาธารณสุขกบัหน่วยงานสาธารณสุขในพืน้ทีช่มุชนรอบข้าง	เพือ่ให้พนกังาน

และคนในชมุชนเข้าถึงการรกัษาได้อย่างทนัท่วงท	ีนอกจากนัน้	บรษิทัยงัได้จดัสรรพืน้ท่ีอาคารภายในบรษิทั	จดัท�าศนูย์พกัคอย	 เพือ่ให้

พนกังานทีต่ดิเชือ้	COVID-19	ในระยะเริม่ต้นมีสถานทีพ่กัคอย	โดยมบุีคลากรทางการแพทย์ดแูลอย่างใกล้ชดิ	ก่อนท่ีจะส่งตวัเข้ารกัษาใน

โรงพยาบาลต่อไป	นอกจากนี	้บรษัิทได้จดัท�าศนูย์	Bubble	and	Seal	 เพือ่ให้พนกังานทีอ่ยูใ่นกลุม่เสีย่งได้เข้าพัก	และมพียาบาลดแูล	

ประเมินอาการอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเช้ือต่อให้คนในครอบครัว	 ซ่ึงได้รับการสนับสนุนและให้ค�าแนะน�า 

อย่างใกล้ชดิจากหน่วยงานสาธารณสขุจงัหวดัในการด�าเนนิการจดัตัง้ศนูย์พักคอยและศูนย์	Bubble	and	Seal	ดงักล่าว	

บรษัิทมกีารก�าหนดมาตรการต่าง	ๆ 	เพือ่เฝ้าระวงั	และป้องกันการแพร่ระบาดภายในอย่างต่อเนือ่ง		เช่น	การสุ่มตรวจ	ATK	ให้กบัพนกังาน 

ทุกสัปดาห์	 การเพิ่มความถี่ในการท�าความสะอาดพื้นที่ที่มีการใช้งานร่วมกัน	 จัดให้มีการ	Work	 from	Home	 ส�าหรับพนักงานใน 

ส่วนออฟฟิศทีส่ามารถปฏบิตัไิด้	 นอกจากนีย้งัได้ด�าเนนิการติดตามและประสานงานกบัสาธารณสุขจงัหวดัและส�านกังานประกนัสงัคม 

ในการฉดีวคัซีนเขม็	3	เพือ่เป็นการสร้างภูมคิุม้กันให้กบัพนักงานทกุคน
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ด้านการเงิน	มาตรการบรรเทาภาระหนีสิ้นในช่วงสถานการณ์วกิฤตเศรษฐกจิ		

บรษัิทตระหนกัถึงปัญหาภาระหนีส้นิของพนกังาน	รวมถงึการแก้ไขปัญหาระยะยาว	จงึมกีารให้ความรูก้บัพนกังานในการบรหิารจดัการ

หน้ีสนิ	 อกีทัง้ยงัได้รบัความร่วมมอืจากสหกรณ์ออมทรพัย์	 ในการบรรเทาความเดือดร้อนของพนกังาน	 โดยการลดอตัราดอกเบีย้เงินกู ้

ทกุประเภท	 และให้พนกังานท่ีมคีวามประสงค์จะพกัช�าระหนีข้องสหกรณ์ฯ	 สามารถยืน่เรือ่งขอพกัช�าระหนีไ้ด้ในช่วงทีม่คีวามจ�าเป็น 

ด้านการเงนิ

นอกจากนี	้บริษทัยงัจดักจิกรรมเพือ่ยกระดบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนกังาน	เสรมิสร้างวฒันธรรมองค์กรให้เป็นส่วนหนึง่ของการปฏบิตัิ

งานในชวีติประจ�าวนั	โดยมกีารปรบัปรุงเนือ้หาในด้านพฤติกรรมทีดี่เพือ่ประกาศใช้ในปี	2565	ทีส่อดรบักบัการเปลีย่นแปลงสูย่คุดจิิทลั

และสอดคล้องกบัรปูแบบการท�างานในวถิใีหม่	ผ่านการส่ือสารและการท�ากจิกรรมในหลายรูปแบบเพือ่สร้างบรรยากาศทีด่ใีนการท�างาน 

โดยมกีารประเมินความผกูพันต่อองค์กรของพนักงาน	(Engagement	Survey)	ทกุ	ๆ	2	ปี	เพือ่ให้มรีะยะเวลาทีเ่พียงพอในการพจิารณา

แนวนโยบายทีเ่หมาะสมและปรับปรงุระบบงานต่าง	 ๆ	 ให้สอดคล้อง	 และจะมีการประเมินความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานครั้ง 

ต่อไปในปี	2565

อตัราการลาออกของพนกังาน

เป้าหมาย 2564 2564 2563 2562

น้อยกวา่ 10% 8.24% 9.20% 11.13%

8.4	 การบรหิารจดัการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยั
บริษัทให้ความส�าคญัในการบรหิารจัดการด้านอาชวีอนามยั	เพือ่ให้มัน่ใจว่าผูม้ส่ีวนได้เสยีตลอดห่วงโซ่อปุทาน	เช่น	พนกังาน	ลกูค้า	คูค้่า	

ผูรั้บเหมา	ท่ีเข้ามาในพืน้ทีข่องบรษิทั	จะได้รบัความปลอดภัย	พร้อมท้ังมสีภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมในการท�างาน		

นโยบายด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยั	

บรษิทัได้ออกนโยบายด้านความปลอดภัยอาชวีอนามยั	โดยน�ากฎหมายด้านความปลอดภยั	ข้อก�าหนดด้านความปลอดภยัจากลกูค้า	และ

มาตรฐานความปลอดภยัทีส่�าคญั	เข้ามาปรับใช้ทกุขัน้ตอน	ตัง้แต่กระบวนการน�าเข้าวตัถดุบิ	กระบวนการผลิต	กระบวนการซ่อมสร้าง	

ซ่อมบ�ารงุ	และกระบวนการจดัเกบ็	และขนส่ง	ผลติภัณฑ์	พร้อมกบัสร้างกระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างมรีะบบ	ควบคูก่บั

การสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัให้กับพนกังานทกุระดับอย่างต่อเนือ่ง	

 

แนวทางการบรหิารจัดการ

1.	การทบทวนนโยบายในระดบัองค์กรและหน่วยธรุกิจ	

บรษัิทแต่งตัง้คณะกรรมการความปลอดภยัในระดบัองค์กรและหน่วยธรุกจิ	เพ่ือทบทวนนโยบายด้านความปลอดภัยให้ทนัสมยัอยู่

เสมอ	และเป็นเวทใีนการตดิตามการด�าเนนิงานการปรบัปรงุ	และแสดงเป้าหมาย	ตวัชีว้ดัด้านความปลอดภัยทีส่�าคญั	อนมุตักิจิกรรม

หรือโครงการทีส่�าคญั	และเป็นเวทใีนการแบ่งปันข้อมลูแนวทางปฏบิตัทิีด่ขีองบรษิทัในกลุม่	(Best	Practise	Sharing)	โดยในระดบั

องค์กร	ไตรมาสละ	1	คร้ัง	และระดบัธรุกิจ	เดอืนละ	1	ครัง้

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564 065
GRI	401-1,	103,	403-4



2.	การทวนสอบข้อกฎหมายและข้อก�าหนดของลกูค้าอย่างสม�า่เสมอ

บรษัิทตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภยัของลกูค้าและภาครฐัในการปฏิบตัติามกฏหมาย	โดยมรีะบบฐานข้อมลูการทวนสอบ

ความสอดคล้องของกฎหมายทกุเดอืน	เพือ่ให้มัน่ใจว่าถกูต้อง

3.	การส่งเสรมิกิจกรรมด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั	

บรษัิทส่งเสริมให้เกดิการมส่ีวนร่วมด้านความปลอดภัยทัง้จากภายในและภายนอกองค์กร	เช่น	

•	 กจิกรรมภายในองค์กร	ส่งเสรมิการสร้างวฒันธรรมและพฤตกิรรมความปลอดภยั	เพือ่ให้เกดิทกัษะ	ความรู	้และความตระหนกั 

ในเร่ืองความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการท�างาน	เช่น	กจิกรรม	Behavior	Base	Safety	ส่งเสรมิให้พนกังานดทูางขวาและ

ซ้ายก่อนข้ามถนน	

•	 กจิกรรมภายนอก	การเข้าร่วมประกวดสถานประกอบการด้านความปลอดภยัดเีด่นระดบัประเทศ,	การเข้าร่วมกจิกรรมชมรมตรวจ

สอบความปลอดภัยกบัลกูค้าและคูค้่า

 

4.	การตรวจสอบพืน้ท่ีและปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง

จดัให้มกีจิกรรมตรวจสอบความปลอดภยัในพืน้ทีห่น้างานร่วมกนัโดยมผู้ีบรหิารและตวัแทนความปลอดภัยของแต่ละหน่วยงานเข้าร่วม	

และน�าผลลพัธ์ไปพัฒนาและปรับปรงุด้านความปลอดภัย	เพือ่ลดจดุเสีย่งในการเกิดอบุตัเิหตแุละอบุตัภิยัขัน้รุนแรง

5.	การฝึกอบรมพัฒนาบคุลากร	ฝึกซ้อมด้านความปลอดภัย

จัดให้มีแผนการอบรมด้านความปลอดภัยประจ�าปีแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งมีทั้งส่วนความรู้ทั่วไป	การซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น 

การซ้อมอพยพหนไีฟประจ�าปี	และความรูเ้ฉพาะด้านในงานอนัตรายทีม่คีวามเส่ียงสงู	ทีต้่องทบทวนความรูอ้ยูเ่สมอ	เช่น	การอบรม

การท�างานทีอ่บัอากาศ	การอบรมการท�างานท่ีสงู	

การด�าเนนิงาน

•	 กจิกรรมส่งเสริมด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั	

การส่งเสรมิกจิกรรมด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภัย	มุง่เน้นการพฒันาบคุลากรและการสร้างวฒันธรรมและพฤตกิรรมความ

ปลอดภัย	เพ่ือให้เกิดทักษะ	ความรู้	และความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน	โดยมีการด�าเนิน

กิจกรรม	ดังนี้	กิจกรรม	KY	Ability	เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการหยั่งรู้อันตรายในงานประเภทต่าง	ๆ	สามารถหา

มาตรการการป้องกนัอนัตรายได้	โดยพนกังานเข้าร่วมกจิกรรม	ได้ตามแผน	100%,	กจิกรรมการค้นหาอนัตราย	(Completely	Check	

Completely	Find	out	:	CCCF)	เพื่อให้พนักงานสามารถค้นหาอันตรายจากงาน	ที่ปฏิบัติ	รวมถึงน�าเสนอแนวทางการแก้ไขได้ 

เข้าร่วมกจิกรรม	100%	กิจกรรมการส่งเสริมพฤตกิรรมด้านความปลอดภยั	(Behavior	Based	Safety	:	BBS)	เป็นการส่งเสรมิพฤตกิรรม

การแสดงออกทีป่ลอดภยัและลดพฤตกิรรมทีเ่สีย่งอนัตราย	โดยมเีป้าหมายปฏิบตัใิห้สอดคล้อง	100%	รวมถงึกจิกรรม	Safety	Shop	

floor	Management	เป็นกจิกรรมทีใ่ห้ผูบ้รหิารทกุระดบั	มส่ีวนร่วมในการส�ารวจพืน้ท่ีปฏบิตังิาน	มเีป้าหมายให้ด�าเนนิการส�ารวจพืน้ท่ี

ปฏบิตังิานครอบคลมุทกุพืน้ที	่โดยก�าหนดเป้าหมาย	1	ครัง้/สัปดาห์นอกจากนีย้งัมีกจิกรรมส่งเสรมิความปลอดภยัอืน่	ๆ 	เช่น	กจิกรรม

ขบัข่ีปลอดภยั	กจิกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564066
GRI	403-4,	403-5



Kick	off	Safety	Activity	2021	(February) Road	Safety

Promote	Safety	Awareness	(Safety	Culture)

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564 067
GRI	403-4,	403-5



ผลการด�าเนนิงานด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

เป้าหมาย 2564 2563 2562 2561

อบุติัเหตถุงึขัน้หยดุงำน	(รำย) 0 2 2 3 4

อบุติัเหตไุม่หยุดงาน (ราย) ลดลง 50%
จากปีกอ่นหน้า 23 13 6 9

อตัราความถีข่องการบาดเจ็บ 0 0.42 0.5 0.62 0.86

อบุตัภิยัจากอคัคีภยัข้ันรนุแรง (ครัง้) 0 0 0 0 0

รางวลัด้านความปลอดภยั

ในปี	2564	บริษัทได้เข้าร่วมการประกวดสถานประกอบการต้นแบบด้านความปลอดภัย 

ระดบัประเทศ	โดยได้รบัรางวลั	ดังนี้	

-	 SAT1,	SAT2,	SFT	ได้รับรางวลัประกาศเกียรตบิตัรระดบัทอง	(SAT1	ต่อเนือ่งปีที	่4	SAT2 

ต่อเนือ่งปีที	่2,	SFT	ได้รบัรางวลัเป็นปีแรก)

-	 SAT	1,	SAT2	ได้รับรางวลัโล่เกียรตคุิณระดบัทองแดง	ประเภท	Zero	Accident	ต่อเนือ่ง 

เป็นปีที	่2

จำนวนการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของพนักงาน(ราย) 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

จำนวนการบาดเจ็บถึงขันหยุดงาน

2561 2562 2563 2564

(LTIFR) สถิติอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของพนักงานตอ 1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน

0.4

0.6

0.8

1.0

0.86

0.62

0.5
0.42

2561 2562 2563 2564

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564068
GRI	403-9



8.5	การเตรยีมความพร้อมและปรบัตัวรบัมอืโรคระบาด	COVID-19

นับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ของโรค	COVID-19	ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม 

อย่างรนุแรง	และเป็นปัจจยักระตุน้ทีท่�าให้ต้องเกดิการปรบัตวั	บรษิทัในกลุม่สมบรูณ์ได้ตระหนกัถงึปัจจยัดงักล่าว	จงึได้ขบัเคลือ่นการ

ด�าเนินการทีส่�าคญัเพือ่ป้องกนัผลกระทบเชงิลบ	ทีจ่ะเกดิกบัผู้มส่ีวนได้เสยีทีส่�าคัญดงันี้

นโยบาย

บรษัิทในกลุม่สมบรูณ์ได้จดัตัง้คณะกรรมการการตดิตามสถานการณ์ฉกุเฉินในระดบัองค์กร	(SAT	COVID-19	Situation	Monitoring	

Commitee)	เพือ่ตดิตามสถานการณ์การระบาด	วเิคราะห์ผลกระทบและความเสีย่งทีอ่าจขึน้กบักลุม่ธรุกิจ	เพือ่ก�าหนดนโยบายและ 

คูม่อืการก�ากับสถานการณ์ฉกุเฉนิ	โดยมนีโยบายทีส่�าคญัดงันี้		

1.	ป้องกนัการระบาดในกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยี	ทีส่�าคญั	เช่น	พนกังาน	คูค้่า

2.	สามารถส่งมอบผลติภณัฑ์และบรกิารให้กบัลกูค้าได้โดยธรุกจิไม่หยดุชะงัก

3.	ส่งเสรมิให้พนกังานได้รบัวคัซีนป้องกันอย่างครบถ้วน	และได้รบัการดแูลรกัษากรณมีกีารตดิเชือ้	COVID-19

แนวทางบรหิารจัดการ

คณะกรรมการการตดิตามสถานการณ์ฉกุเฉนิในระดบัองค์กร	ได้ก�าหนดมาตรการเพือ่ควบคมุความเส่ียงทีจ่ะเกดิการระบาดในองค์กร	และ

ดแูลผูม้ส่ีวนได้เสยี	เพือ่ให้สามารถปรบัตวัเป็นความปกตใิหม่	(New	normal)	จนกว่าระดบัความรนุแรงของโรคจะกลายเป็นโรคประจ�าถิน่ 

โดยมมีาตรการท่ีส�าคญัดงันี้

1.	มาตรการป้องกันการระบาด

เนือ่งจากการแพร่ระบาดของ	COVID-19	เป็นโรคทีเ่ดินทางมากับคนจงึมมีาตรการดังนี้

จดัท�าคูม่อืป้องกนัการแพร่ระบาดของ	

COVID-19	ส�าหรับพนกังานและ 

ผูม้ส่ีวนได้เสยีทีส่�าคญั

คดักรองพนกังานก่อนเข้าท�างานด้วยการ 

ตรวจวดัอณุหภูม	ิสวมหน้ากากอนามยั 

ก่อนเข้างาน	ตรวจวดั	ATK	Test	Kit

ขอความร่วมมอืพนกังานท�าแบบส�ารวจ

ความเสีย่ง	สปัดาห์ละ	1	ครัง้

เพือ่คดักรองความเส่ียง
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ก�าหนดให้มกีารเว้นระยะห่างทางสงัคม 

ในจดุต่าง	ๆ	เช่น	ห้องอาหาร

จดัให้มีการประชมุทางออนไลน์ทดแทน

การประชมุในห้อง	กรณจี�าเป็นจะมี

มาตรการเพิม่เตมิ	เช่น	จ�ากดัผู้เข้าร่วม

ประชมุ	และเวลาในการประชุม 

ห้ามบุคคลภายนอกเข้าส่วนการผลติหรือ

ส�านกังาน	ก�าหนดพ้ืนทีน่ัง่รอภายนอก

ห้ามบุคคลภายนอกเข้าส่วนการผลติหรือ

ส�านกังาน	ก�าหนดพ้ืนทีน่ัง่รอภายนอก	

กรณท่ีีจะต้องเข้าพบให้ท�าการตรวจ	ATK	

ก่อนล่วงหน้า	1	วนั

ก�าหนดให้มกีารสลบัเวลาการท�างาน	

แบ่งทีมออกเป็นส่วนย่อยเพือ่ป้องกันการ

หยดุท้ังทีม	หากพบการตดิเชือ้ในส่วน

ของการผลติ

ก�าหนดนโยบายให้พนกังานสามารถ

ท�างานท่ีบ้านในส่วนของส�านกังาน

(Work	from	Home)	

ก�าหนดให้มกีารตัง้ทมีควบคมุสถานการณ์

ฉกุเฉนิ	และซ้อมจ�าลองสถานการณ์

ฉกุเฉนิภายใน	กรณหีากพบผู้ตดิเชือ้ใน

สถานประกอบการ

(COVID-19	Mock	Drill	Test)

2.	มาตรการส่งเสรมิและการดแูลพนกังานในระหว่างปฏบิตังิาน

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ	COVID-19	ได้โดยไม่มีผลกระทบ	และเร่งสร้าง

ความเข้าใจในการรับวัคซีนอย่างทั่วถึงเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพนักงานและครอบครัว	

2.1	สนับสนุนให้พนักงานได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง	โดยการจัดให้มีวันลาพิเศษ	ส�าหรับกรณีเดินทางไปฉีดวัคซีน	2	วันต่อปี	

2.2	จัดพื้นที่ให้มีการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานในสถานประกอบการเพื่อส่งเสริมการฉีดวัคซีน

2.3	จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการระบาดที่เพียงพอแก่พนักงาน	เช่น	มอบหน้ากากอนามัยให้พนักงานเดือนละ	1	กล่อง

2.4	สนับสนุนการท�างาน	Work	from	Home	แก่พนักงานด้วยการมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแก่พนักงานที่จ�าเป็นต้องใช้งาน

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564070



2.5	ส่งเสริมการปรับตัวในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการท�างาน	เช่น	การประชุมผ่านระบบออนไลน์

3.	มาตรการฟ้ืนฟ	ูและการดแูลพนกังานท่ีได้รบัผลกระทบจาก	COVID-19

บรษิทัมคีวามเข้าใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของ	COVID-19	ทีเ่กดิผูต้ดิเชือ้จ�านวนมากส่งผลให้พนกังานมคีวามเสีย่งตดิเชือ้	ดงันัน้ 

เพือ่เป็นการดแูลพนกังาน	หากเกดิการตดิเชือ้และไม่ให้ระบาดสูค่รอบครวัในการกกัตวัอกีทัง้ลดภาระการครองเตยีงของทางราชการ	

บริษัทจงึมกีารจดัให้มศีนูย์พกัคอย	และศนูย์	Bubble	and	Seal	(Factory	Accommodation	Isolation	and	Buble	and	Seal	Center)	

เพือ่รองรับพนกังานในกรณทีีพ่บการตดิเชือ้ไม่รนุแรง	หรอืเป็นผู้ใกล้ชิดผู้ตดิเช้ือทีร่อการตรวจแบบ	RT-PCR	ให้มทีีพ่กัป้องกนัการระบาด

สูค่รอบครวัและชุมชนภายนอก

ผลลพัธ์การด�าเนินงาน

พนกังานของบรษัิทฯ ไดร้บัการฉดีวคัซีน จ�านวน 2 เขม็
แลว้ 98.9 %

บรษัิทฯ สามารถด�าเนนิงานโดยไมม่กีารหยดุ
ชะงกัของธรุกจิ 0 ครัง้

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2564
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บริษัทให้ความส�าคัญต่อการสร้างคุณค่า	 พัฒนาความสัมพันธ	์	

และเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า	 ตลอดจนเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า	

ซึง่เป็นปัจจยัทีน่�าไปสูค่วามส�าเรจ็ของธรุกจิบรษิทั	พร้อมทัง้ปฏบิตัิ

ต่อลูกค้าด้วยความจริงใจ	 สุภาพอ่อนน้อม	 และมีเจตจ�านงที่จะ

แสวงหาวิธีการสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น	โดยก�าหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

นโยบายการบรหิารความสมัพนัธ์ลกูค้า	

1.	ผลติ	ออกแบบ	และส่งมอบสนิค้าทีผ่่านการรบัรองคณุภาพและ

ได้มาตรฐาน	ตรงตามข้อตกลงกบัลกูค้าในราคาทีเ่ป็นธรรม	ไม่ค้า

ก�าไรเกนิควร	

2.	 ให้ข้อมูลข่าวสารและค�าแนะน�าท่ีถูกต้อง	 เพียงพอ	 และ 

ทนัเหตกุารณ์ต่อลูกค้า	เพือ่ให้ทราบเกีย่วกบัสนิค้า	การบริการ		

3.	ปฏบิตัติามเงือ่นไขต่าง	 ๆ	 ทีม่ต่ีอลกูค้าอย่างเคร่งครดั	 กรณทีี ่

ไม่สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขข้อใดได้	ต้องรบีแจ้งให้ลกูค้าทราบ	

เพือ่ร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา	

4.	ปฏิบตักิบัลกูค้าด้วยความสภุาพ	และเป็นทีว่างใจของลกูค้า		

5.	มรีะบบการจดัเกบ็ข้อมลูของลูกค้าอย่างปลอดภยั	มมีาตรการ

รักษาความลับของลูกค้า	 ไม่ส่งต่อข้อมูลโดยไม่ได้รับความ

ยนิยอมจากลกูค้า	และไม่น�าข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพือ่ประโยชน์

ของตนเอง	และ/หรอืผู้ท่ีเกีย่วข้องโดยมชิอบ	

6.	 รับประกันสินค้าภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาที่ก�าหนดในเงื่อนไข

สญัญาการค้า	และปฏบัิตติามพระราชบญัญัตคิุม้ครองผูบ้รโิภค	

7.	 ให้มรีะบบ/กระบวนการ	ทีใ่ห้ลกูค้าร้องเรยีนเกีย่วกบัคุณภาพ	

ปริมาณ	 ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ	 รวมทั้งความ

รวดเร็วในการตอบสนองการส่งมอบ	 และการด�าเนินการ 

อย่างถงึทีสุ่ด	เพือ่ให้ลกูค้าได้รบัการตอบสนองอย่างรวดเรว็และ

มปีระสทิธภิาพ	

8.	 ริเร่ิมสนบัสนนุการด�าเนนิงานด้านความรับผดิชอบต่อสงัคมร่วม

กบัลกูค้า	

9.	มุง่เน้นการพัฒนาเพือ่ผลผลติสนิค้า	การใช้บรรจภัุณฑ์	และการ

ขนส่งสนิค้าทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม	

10.	สร้างช่องทางในการให้ข้อมลเูกีย่วกบัผลติภณัฑ์และการพฒันา

ผลติภัณฑ์ให้ลกูค้าทราบอย่างต่อเนือ่ง	

แนวทางการบรหิารจดัการ

แม้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรสั	COVID-19	บรษัิท 

ยงัคงตดิต่อประสานงานกบัลกูค้าผ่านช่องทางต่าง	ๆ 	อย่างสม�า่เสมอ	

เช่น	 ไลน์	 อเีมล	 โทรศัพท์	ประชุมออนไลน์	 รวมท้ังแจ้งมาตรการ

ควบคุมและป้องกันการตดิเชือ้ไวรัส	COVID-19	ให้ลกูค้ารบัทราบ

อกีด้วย

ในด้านการให้บริการในการส่งมอบผลติภณัฑ์ของบรษิทั	ตัง้แต่การ

รับค�าส่ังซื้อ	 การบริหารจัดการให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ครบถ้วน 

ตามมาตรฐาน	 และเวลาที่ก�าหนด	 เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและ

ความผูกพันของลูกค้าให้ได้มากที่สุด	 โดยบริษัทให้ความร่วมมือ

กบัลกูค้าในการเข้าร่วมกจิกรรมต่าง	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็นกจิกรรมพฒันา

ปรบัปรงุงาน	การสร้างสรรค์สิง่ใหม่	เพือ่น�ามาพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

อีกท้ังสนันสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบ 

ต่อสงัคมต่าง	ๆ	กบัลกูค้ามาโดยตลอด

ด้านการผลิต	 บริษัทยังคงมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัย	 เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม	 ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และคิดค้นนวัตกรรม

ใหม่	ๆ 	เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าอย่างต่อเนือ่ง	อกีทัง้ 

ลดความเสีย่งและผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมให้น้อยท่ีสดุ	

บรษิทัได้ด�าเนนิการส�ารวจความพงึพอใจของลูกค้า	เพือ่วดัผลส�าเรจ็

ของแผนกลยทุธ์และการด�าเนนิงานเพือ่ตอบสนองความพงึพอใจ

สูงสุดของลูกค้า	และเพือ่เป็นเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการตรวจสอบส่วนต่าง	ๆ  

ของระบบบริหารองค์กรในการปรับปรุงกระบวนการ	 ตลอดจน

ผลลัพธ์และมุมมองขององค์กรในภาพรวม	 โดยแยกตามกลุ่มธรุกจิ

ของบรษิทั

การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าของบริษัทใช้แบบสอบถามที่

ประเมนิหวัข้อส�าคญัทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารลูกค้าสัมพนัธ์	 ได้แก่ 

ด้านคุณภาพ	 ด้านการส่งมอบ	 ด้านการจดัการ	 ด้านวศิวกรรม	และ 

ด้านราคา	 โดยผลการส�ารวจ	จะแสดงข้อมลูความพงึพอใจของลูกค้า

และช่วยให้บริษัทสามารถเปรยีบเทียบประสิทธภิาพการท�างานกบั

บรษิทัประเภทธรุกจิกับธรุกจิ	และในอตุสาหกรรมผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ 

โดยมเีป้าหมายความพงึพอใจ	100%

8.6	การบรหิารความสัมพันธ์ลกูค้า	
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ผลประเมนิความพึงพอใจ

ควำมพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมปี	2564

94%
ควำมพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมปี	2563

98%
ด้านคุณภาพ 96% 96%

ด้านการส่งมอบ 97% 100%
ด้านการจัดการ 95% 98%
ด้านวิศวกรรม 95% 100%

ด้านราคา 87% 92%

บริษัทได้ส�ารวจความผกูพนัของลกูค้ามาอย่างต่อเนือ่ง	 และได้น�า

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้ามาเป็นหน่ึงในดัชนีช้ีวัดผลการ

ด�าเนินงานด้านลูกค้าสมัพนัธ์	ทัง้น้ี	บรษัิทมกีารปรับปรงุฐานข้อมลู

ของลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อท�าความเข้าใจความต้องการและ

ความคาดหวงัของลกูค้าในการน�ามาปรบัปรงุและพฒันา	 ก�าหนด

กลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว	 ท้ังน้ีประเด็นหลักที่บริษัทให้

ความส�าคัญคือการพัฒนาด้านต้นทุนเพื่อสร้างการแข่งขันได ้

ด้วยการก�าหนดเป้าหมาย	และด�าเนนิกจิกรรมการลดต้นทนุอย่าง

ต่อเนื่อง	 เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าพร้อมท้ัง 

สร้างการเตบิโตของร่วมกนัอย่างยัง่ยนื

รางวัลทีไ่ด้รบัจากลกูค้า	ประจ�าปี	2564

•	 The	4th	Safety	Activity	2021	(Level	A)	: 

THAI	HINO	CO-OPERATION	CLUB	(SFT)

•	 Thailand	Quality	Prize	Award	2021	: 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี	(ไทย-ญี่ปุ่น)	(SBM)

8.7	การบรหิารจดัการคูค้่า	การบรหิารจดัการห่วงโซ่อปุทาน

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์มุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยความสามารถในการแข่งขันของต้นทุนการผลิต	และ 

การเตบิโตไปกบัคูค้่า	ผ่านกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างทีม่คีวามโปร่งใสและเป็นธรรมภายใต้กรอบการบรหิารจดัการการจดัซือ้จดัจ้างของบรษิทั 

ดงันัน้	ทางบรษัิทจงึก�าหนดนโยบายการจดัซือ้จดัจ้าง	โดยมสีาระส�าคญัดงัน้ี

1. บริษทัจดัซือ้จดัจ้างโดยค�านงึถงึคณุภาพ	(Q)	ราคา	(C)	การส่งมอบ	(D)	ความรวดเร็วในการให้บรกิาร	และการตอบสนองต่อนโยบายต่าง	ๆ  

ของบริษทั	โดยให้ความส�าคญัทัง้ทางด้านประสิทธภิาพและประสทิธิผล

2. บรษัิทด�าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างอย่างโปร่งใส	เป็นธรรม	และสามารถตรวจสอบได้	

3. บรษัิทปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัซ้ือจดัจ้างอย่างเคร่งครดั	ครบถ้วน

4. บริษทัปฏบิตัต่ิอคูค้่าทกุรายด้วยความเป็นธรรม	ไม่เอาเปรยีบ	ให้ข้อมลูครบถ้วนถกูต้อง	ชดัเจน	และมคีวามเท่าเทยีมกนั	ไม่เลอืกปฏบิตั	ิ

รวมทัง้รบัฟังความคดิเห็น	ข้อเสนอแนะ	ของคูค้่าเพ่ือการปรบัปรงุ

5. บริษทัคดัเลอืกคูค้่าทีใ่ห้ความส�าคญัในการช่วยลดผลกระทบสิง่แวดล้อม	ร่วมรบัผดิชอบต่อสงัคม	อกีทัง้ก�าหนดให้ค�านงึถงึการมส่ีวนร่วม 

และมกีารด�าเนนิงานทีม่ธีรรมาภบิาล

6. คูค้่าต้องปฏบิตัติาม	“จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบตัสิ�าหรบัคู่ค้าของบรษิทักลุ่มสมบรูณ์”	รวมถงึกฎหมายและข้อก�าหนดต่าง	ๆ 

ทีเ่ก่ียวข้องกับธรุกจิระหว่างกันอย่างเคร่งครดั

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564 073
GRI	103,	308-1



เป้าหมาย

เพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบาย	บรษัิทได้น�าความต้องการและปัจจยัส�าคญัทีผู่ม้ส่ีวนได้เสยีทีส่�าคัญ	เช่น	ลกูค้า	มาปรบัการวางเป้าหมายให้

เหมาะสมกบักระบวนการผลติ	และการด�าเนนิงานต่อคูค้่า	เพือ่ให้เกดิประสทิธผิลตลอดห่วงโซ่อปุทาน	โดยมตีวัชีว้ดัทีส่�าคัญดงันี้

ตวัชีวั้ดและเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

2564 2565 2566

1. Cost
1.1 Cost	Reduction

ลดลง	5%
จากปี	2563

ลดลง	5%
จากปี	2564

ลดลง	5%
จากปี	2565

2. Delivery
1.1 Delivery

100% 100% 100%

3. Compliance	(Anti-Corruption)
3.1 New	Supplier	ต้องประกาศเจตนารมณ์กบั	SBG
3.2 Supplier	ทีม่ยีอดซือ้ตัง้แต่	10	MB	ขึน้ไปต้องประกาศเจตนารมณ์กบั 

CAC	ครบ	100%

 
100%
 +10

 
100%
 +10

 
100%
 +10

3.3 Supplier	Code	of	Conduct	&	CSR
- New	Supplier	จะต้องเซน็	Commitment
- Supplier	ทีมี่ยอดซือ้ต้ังแต่	10	MB	ข้ึนไปต้องเซ็น	

Commitment
3.4	 การปฏิบตัใิห้สอดคล้องตามกฎหมาย

100%
10	ราย

100%

100%
10	ราย

100%

100%
10	ราย

100%

แนวทางในการบรหิารจดัการ	

บรษัิทได้มแีนวทางในการจัดล�าดบัความส�าคญัและการบรหิารความเสีย่งในห่วงโซ่อปุทาน	โดยการสร้างความมส่ีวนร่วมให้คูค้่าเข้ามามี

บทบาทในการพัฒนาและยกระดบัมาตรฐาน	ทีเ่รยีกว่า	QCDEM	เช่น	ด้านคณุภาพ		ด้านต้นทนุ	โดยคูค้่าทีไ่ด้รบัการประเมินผ่านเกณฑ์

ทีก่�าหนดจะได้รบัการประกาศเกียรตคิณุคู่ค้า	ซึง่มแีนวทางดังนี้

กลยุทธ์การจดัการซปัพลายเชนและเกณฑ์

QCDEM
ควบคุมคุณภาพ

ในการออกแบบผลิต

และบร�การ

เทคโนโลยีการออกแบบ
และการผลิตที่มีคุณภาพ

(Quality)

ความสามารถในการแข�งขัน
ด�านต�นทุนการผลิต VA/VE 

(Cost)

ความโปร�งใสและ
ความยุติธรรมต�อคู�ค�า   

(Morale)

ระบบการจัดส�ง
ที่มีประสิทธิภาพ
Just in Time

(Delivery)

ความรับผ�ดชอบต�อสังคม
และสิ�งแวดล�อม

(Environment)

 

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564074
GRI	308-1,	GRI	103



วางแผนและ 
บรหิารจดัการคู่ค้า

พัฒนาและ 
ยกระดับคูค่า้

ประเมนิผลงานดว้ย
QCD

ปรับปรุงแกไ้ขในรายการที่
บกพร่อง

วางแผนและบริหารจัดการคู่ค้า

ด้วย	SBG	:	Supply	Positioning	

Model	โดยแบ่งกลุม่	Supplier	

ออกเป็น	4	ประเภท

1.	Bottleneck

2.	Critical

3.	Routine

4.	Leverage

ท�าการจดัซือ้จดัจ้างและบรหิาร

ความเสี่ยงตามกลุ่มสินค้าท่ีวาง

ไว้เพ่ือไม่ให้กระทบต่อต้นทนุการ

ผลติสนิค้าและมีวตัถดุบิเพยีงพอ

ต่อไลน์การผลติของบรษัิทฯ

บริษัท	 มีแผนในการพัฒนา 

ยกระดับ	และสือ่สารข้อมลูแก่คู่

ค้าส�าคญัอย่างต่อเนือ่งทกุปีตาม

แนวทาง	ดงันี้

1.	ถ่ายทอดองค์ความรูร้ะบบ	TPS/	

Lean	Supply	Chain

2.	ให้ค�าแนะน�าในการปรบัปรงุ

กระบวนการท�างานให้มคีวาม

โปร่งใสเพือ่เป็นแนวร่วมการ

ต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั	

(CAC)

3.	SBG’s	 Annual	 Supplier	

Meeting	

ทุกครั้งที่ท�าการจัดซื้อจัดจ้าง

สินค้าเข้ามาสู่กระบวนการผลิต

ทางบรษิทัจะท�าการการประเมนิ

คุณภาพของสินค้า	 ด้วยระบบ	

QCD	:	Quality,

Cost,	Delivery

เพือ่ให้มัน่ใจว่าสนิค้านัน้มคีณุภาพ

ตามมาตรฐาน	ด้วยต้นทนุท่ีต�า่และ

จดัส่งภายในระยะเวลาทีก่�าหนด

ทางบรษิทัได้เปิดช่องทางให้คู่ค้า

ได้ชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็น

ต่อบริษทัใน	2	กรณ	ีคอื

1.	สิง่ทีอ่ยากให้บริษทัเข้าไปช่วย

พฒันาในส่วนทีข่าดให้แก่คู่ค้า	

ซึง่ทางบรษิทัจะน�าเข้ามาสู่

แผนพฒันาและยกระดับคูค้่า

ประจ�าปีต่อไป

2.	ข้อเสนอแนะจากคูค้่าถงึบรษิทั

ให้แก้ไขปรบัปรงุในส่วนที่

บรษิทัสร้างผลกระทบต่อคูค้่า

ในด้านต่าง	ๆ	โดยมุง่หวงัให้

เกดิความยตุธิรรมและโปร่งใส

ต่อคู่ค้าสูงสุด

ความร่วมมอืในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ	COVID-19

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ	COVID-19	บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ได้ให้ความช่วยเหลือคู่ค้า	เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและ 

ความต่อเนือ่งของสายโซ่อุปทานดงัน้ี

1. การตดิตามและประเมนิสถานการณ์ของคูค้่ารายส�าคญั

	 บริษัทได้มีการก�าหนดมาตรการในการติดตามสถานการณ์และประเมินความเส่ียงของคู่ค้าเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบและสร้าง 

ความมัน่ใจในการต่อเนือ่งทางธรุกิจ

2.	เสรมิความรูด้้านมาตรการป้องกนั	COVID-19

	 บริษัทจดัให้มกีารอบรมแลกเปลีย่นความรูก้ารด�าเนนิการจดัท�ามาตรการป้องกนั	COVID-19	ให้กบัคูค้่าทีส่นใจ

3. เพิม่สภาพคล่องให้คูค้่า 

บริษทัออกมาตรการช่วยเหลอืโดยการลดเทอมการจ่ายเงนิให้เรว็ข้ึนกว่าเทอมปกต	ิเพือ่เพิม่สภาพคล่องให้กบัคู่ค้า

4. ส่งเสรมิการเข้าถงึชดุเคร่ืองมอือปุกรณ์ป้องกนัภัยส่วนบคุคล

	 บริษัทช่วยเหลือในการจัดหาชุดเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลในราคาท่ีเหมาะสม	โดยเป็นตัวกลางในการส่ังซ้ืออุปกรณ์ 

ทีส่�าคัญ	เช่น	ชุด	Antigen	Test	Kit,	PPE,	หน้ากากอนามัย

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564 075



การตดิตามและประเมนิคูค้่ารายส�าคญั

(Critical	Supplier	Risk	Assessment	and	Monitoring)

ประเมินความเส่ียงการบริหารและตดิตามสถานการณ์

พร้อมช่วยเหลือคูค้่ารายส�าคญั	33	ราย	เพือ่บรรเทา

ผลกระทบและสร้างความต่อเนือ่ง	Supply	Chain

เสริมความรูด้้านการจดัการ	COVID-19

(COVID-19	Knowledge	Sharing)

จดัอบรมสมัมนาแลกเปลีย่นความรูก้บัคูค้่าในการ

จดัท�ามาตรการป้องกนั	COVID-19	โดยเฉพาะลูกค้า

ส�าคญั	9	ราย

เพิม่สภาพคล่องให้กบัคูค้่า	

(Cash	flow	and	liquidity)

ช่วยเหลอืคูค้่าด้วยการเพิม่สภาพคล่องให้กับ 

คูค้่าโดยการเปลีย่นจ่ายเงินให้คูค้่าเรว็ขึน้จากเดมิ	รวม	7	ราย

จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบคุคลในราคาเหมาะสม

(Use	bargain	power	to	buy	PPE 

in	suitable	cost	for	supplier)

ช่วยเหลอืคูค่่าในการจัดหาอปุกรณ์ป้องกนัภัย 

ส่วนบุคคลในราคาทีเ่หมาะสม	เช่น	Antigen	Test	Kit

ผลการด�าเนนิงาน

1.	5%	ในการลดต้นทนุได้ตามเป้าหมายของปี	2021

2.	100%	การส่งมอบได้ตามเป้าหมายท่ีก�าหนดของปี	2021

3.	100%	ส�าหรับบรษิทัคูค้่ารายใหม่ได้ประกาศเจตนารมณ์	เรือ่งการต่อต้านการทจุรติกบั	SBG

4.	13	บริษัทคูค้่าทีม่ยีอดซ้ือตัง้แต่	10	ล้านบาทขึน้ไปได้ประกาศเจตนารมณ์กบั	CAC

5.	 Supplier	Code	of	Conduct	&	CSR

5.1.	100%	บริษทัคูค้่าใหม่เซน็	Commitment

5.2.	13	บรษัิทคูค้่าทีม่ยีอดซ้ือต้ังแต่	10	ล้านบาทขึน้ไปเซน็	Commitment

6.	 100%	บริษัทคู่ค้าปฏบิติัสอดคล้องตามกฎหมาย

1
SBG

2
SBG

3
SBG

4
SBG

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564076
GRI	414-1



8.8	การจดัการด้านสิง่แวดล้อม
บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์มีความมุ่งม่ันในการด�าเนินธุรกิจ	โดยให้ความส�าคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลด 

ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม	โดยบรษัิทได้ก�าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านส่ิงแวดล้อม	เพือ่เป็นแนวทางปฏิบตัสิ�าหรบัหน่วยธุรกจิ	พนกังาน	

ให้ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม	และร่วมกันลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม	จากกระบวนการผลิต	ตลอดจนผลักดนัให้เกิดการพฒันา	ทัง้ห่วง

โซ่คณุค่าเพ่ือการจดัการอย่างยัง่ยนื	มกีารบรหิารจัดการภายในให้สอดคล้องกบับริบทองค์กร	กฎหมาย	นโยบายของลกูค้า	โดยมกีารตรวจ

สอบด้านสิง่แวดล้อมเป็นประจ�าตามมาตรฐานการรบัรองทีส่�าคญั	เช่น	ระบบ	ISO14001-2015		โดยหวัข้อส�าคญัในการจดัการ	ได้แก่ 

การจดัการการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	การจดัการด้านพลังงาน	การบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้	การจดัการของเสีย	และการจดัการ

คณุภาพอากาศ	โดยมเีป้าหมาย	ตวัช้ีวดั	และผลการด�าเนนิงาน	ดังนี้
ตัวชี้วัดตามนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม 64 เป้าหมาย 2564

1.	ปริมาณก๊าซเรอืนกระจก 

ต่อยอดการผลติ	(ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าต่อตันการผลติ) 

ลดลงจากปี	2561 

*	Scope	1+2	**

ลดลง	6	% ลดลง	13.22%

2.	ปรมิาณการใช้พลังงานต่อยอดการผลติ	(กกิะจูลต่อตนัการผลติ) 

*	ลดลงจากปี	2561

ลดลง	3% ลดลง	24.38%

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

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

*	 มีการเปล่ียนแปลงโดยใช้ปรมิาณน�า้หนกัจากยอดการผลติจากบัญชใีนการเปรยีบเทียบข้อมลูตวัชีว้ดัปัจจบัุนกบัข้อมลูปีฐาน	2561	จากเดมิท่ีมกีารใช้ท้ังหน่วยน�า้หนกั
และหน่วยชิ้นงาน	ปีฐานที่แตกต่างกัน

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

1.	การจดัการการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศและการจดัการพลังงาน

	 บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมผลิต	ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์	และ

อตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลการเกษตร	โดยกลุม่ลกูค้าหลกัได้แก่	ผูป้ระกอบยานยนต์	(Original	Equipment	Manufacturer	“OEM”)	

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	โดยตลอดกระบวนการผลติตัง้แต่การรบัวตัถดุบิ	การขนส่ง	และการผลติ	มกีารใช้พลงังานและทรพัยากร	

ก่อให้เกดิของเสยี	ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ของการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศของโลก	เช่น	การ

ใช้ไฟฟ้าในอาคารและเครือ่งจกัร	การเผาไหม้เชือ้เพลงิส�าหรบัยานพาหนะ	และการใช้วตัถุดบิ

	 ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทซึ่งเป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นจะด�าเนินธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงความส�าคัญของการ

ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า	จงึด�าเนนิการจดัท�าข้อมลูด้านก๊าซเรอืนกระจกโดยใช้หลกัการประเมนิคาร์บอนฟตุพริน้ท์ของ

องค์กรและผลติภณัฑ์	และข้อก�าหนดของประเทศไทยทีร่บัรองโดยองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก	(องค์การมหาชน)	แสดงผล

ในรปูของคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า	ท�าให้องค์กรทราบถงึจุดทีม่นียัส�าคญั	(hot	spot)	ของการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขององค์กร 

น�าไปสู่การก�าหนดแนวทางบริหารจัดการและพัฒนาการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ	รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของข้อมูล 

ทางด้านบญัชก๊ีาซเรอืนกระจกขององค์กร	เพือ่ประโยชน์ในการรายงานปรมิาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไป

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



แนวทางการบริหารจัดการ

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

Carbon	Footprint	of	Organization	:	CFO	)	ซ่ึงพิจารณาตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ	การผลิต	ตลอดจนการขนส่ง	แสดงผลใน

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

มีการแบ่งเป็น	3	Scope	ตามหลัก	ISO14064-1	ข้อมูลในปี	2564	ได้รับการทวนสอบจากหน่วยงานศูนย์ความเป็นเลิศทางด้าน

พลงังานเชงินเิวศเศรษฐกจิ	ภาควชิาวศิวกรรมเคม	ีคณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์	เฉพาะ	Scope	1	และ	2	แล้ว	

โดยมีแผนเก็บข้อมูล	Scope	3	และทวนสอบด้วยหน่วยงานทวนสอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก 

เพื่อขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรในล�าดับถัดไป

2.	ด�าเนินการต้ังเป้าหมายให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลดโลกร้อนเพื่อไม่ให้โลกร้อนเกิน	2	องศาเซลเซียส	และด�าเนินกิจกรรมลด

ก๊าซเรือนกระจกมาอย่างต่อเนื่อง	ในปัจจุบันบริษัทมีการตั้งเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก	30%	ในปี	2030	จากปีฐาน	2018	โดย

เน้นเสาหลกั	3	ด้าน	ได้แก่	1.ส่งเสรมิการใช้พลงังานหมนุเวยีน	เช่น	การตดิตัง้	Solar	Cell	ปัจจบุนัมีก�าลงัการผลติตดิตัง้รวมกนักว่า 

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

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

2.	การใช้พลังงานในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ	เช่น	ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ไฟน้อยให้ประสิทธิภาพสูง	3.	ส่งเสริมการใช้

พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ปล่อยคาร์บอนต�่า	เช่น	การใช้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ผลิตจากก๊าซธรรมชาติ		

 

3.	ทวนสอบและการเปิดเผยข้อมูลก๊าซเรือนกระจก	หลังจากบริษัทได้ด�าเนินโครงการที่ส�าคัญ	จึงได้เก็บข้อมูลหลังด�าเนินโครงการ

และได้เริม่ให้หน่วยงานภายนอกทีไ่ด้รบัการรบัรองจากองค์การบรหิารก๊าซเรอืนกระจกเข้ามาทวนสอบข้อมลูเพือ่ความถกูต้องก่อน

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

ปี	2561	กว่า	26.76%	

รูปที่	1	กราฟแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก	Scope	1	และ	2	ของปี	2564

ปริมาณกาซเรือนกระจก Scope 1 และ 2

2564

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



โดยได้รับการทวนสอบข้อมูลโดยหน่วยงานศนูย์ความเป็นเลศิทางด้านพลงังานเชิงนเิวศเศรษฐกจิ	ภาควชิาวศิวกรรมเคม	ีคณะวศิวกรรมศาสตร์		

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์	โดยมแีผนเก็บข้อมลู	Scope	3	และทวนสอบด้วย	Third	party	เพือ่ขึน้ทะเบยีนคาร์บอนฟตุพริน้ท์องค์กร

รูปที่		2	กราฟแสดงข้อมูลการใช้พลังงานระหว่างปี	2561-2564

โครงการท่ีส�าคญั 

บรษัิทมแีนวนโยบายเพิม่การใช้พลงังานหมนุเวยีนมาตัง้แต่ปี	2018	โดยปัจจบุนัมโีครงการพลงังานไฟฟ้าแสงอาทติย์รวมทัง้กลุม่รวม 

5.6	MW	โดยแบ่งเป็นการติดตัง้ในปี	2564	จ�านวน	3.6	MW	ได้แก่

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

1,209	ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า	และลดต้นทนุค่าใช้จ่ายด้านจดัการพลงังานประมาณ	2.7	ล้านบาทต่อปี

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

กระจกได้รวม	864	ตนัต่อปี	และลดต้นทนุค่าใช้จ่ายด้านการจดัการพลงังานประมาณ	1.38	ล้านบาทต่อปี

รปูที	่3	ภาพติดตัง้พลงังานไฟฟ้าแสงอาทติย์	SBM	Plant	 

ขนาดก�าลงัผลติตดิตัง้	2.1	MW	

รปูที	่4	ภาพติดตัง้พลงังานไฟฟ้าแสงอาทติย์	SAT-2	Plant 

ขนาดก�าลงัผลติตดิตัง้	1.5		MW	

ปริมาณพลังงานที่ใชทั้งหมดภายในองคกร      ปริมาณพลังงานที่ไมสามารถหาทดแทนไดที่ใชทั้งหมดภายในองคกร

ปริมาณพลังงานที่สามารถหาทดแทนไดที่ใชทั้งหมดภายในองคกร  %Renewable Energy
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โครงการอนุรักษ์พลังงาน 2564 พลังงานที่ลดได้ 
(kWh ต่อปี)

ลดค่าใช้จ่าย
ล้านบาทต่อปี

ตนัคารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่าที่ลดได้ต่อปี

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

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

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

4. โครงการลดการใช้พลงังานพดัลมในกระบวนการผลติ 

SAT-2,	SFT

15,405 0.02 7.68 

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

รวม 4,436,928 6.03 2,332.62

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

2. เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลงังานหมุนเวียนเป็น 1.7% จาก 0.01% ในป ี2561

3. ประหยดัค่าใช้จ่ายดา้นพลังงาน 6.03 ลา้นบาท
4. ทวนสอบขอ้มลูก๊าซเรือนกระจก

Scope 1 และ 2
จ�านวน 5,663 และ 72,549

ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเทา่

และอยู่ระหวำ่งเกบ็ขอ้มลู Scope 3
และรอกำรทวนสอบเพ่ือขึน้ทะเบยีนคำร์บอน

ฟุตพร้ินทใ์นระดบัองค์กร

ร่วมแบ่งปัน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมต่อส่ิงแวดล้อม	สังคมและเศรษฐกิจ	และ 

ผลกระทบดงักล่าวนัน้ส่งผลทัง้ภายในประเทศและในระดบัโลก	ท�าให้นานาประเทศรวมถงึองค์กรต่าง	ๆ	ระดบัโลกได้เหน็พ้องต้องกัน 

ในการให้ความส�าคญัต่อการณรงค์ในการแก้ไขและรบัมอืกบัปัญหาต่าง	ๆ	อนัเนือ่งมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ	ซึง่บรษิทั 

ในกลุม่สมบรูณ์	มคีวามมุง่มัน่ในการด�าเนนิการจดัการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ	โดยได้ร่วมมือกบัศนูย์ความเป็นเลิศทางด้าน

พลังงานเชงินเิวศเศรษฐกจิ	ในฐานะทีป่รึกษาในการจดัท�าฐานข้อมลูคาร์บอนฟตุพริน้ท์ผลิตภณัฑ์	คาร์บอนฟตุพริน้ท์ของผลติภณัฑ์เศรษฐกจิ

หมนุเวยีน	และคาร์บอนฟตุพริน้ท์องค์กร	ซึง่เป็นจดุเริม่ต้นทีด่ใีนการพฒันาความยัง่ยนื	น�าไปสูก่ารก�าหนดแนวทางบรหิารจดัการและ

พฒันาการผลติอย่างมปีระสทิธภิาพ	รวมทัง้เป็นการเตรยีมความพร้อมข้อมลูทางด้านบญัชีก๊าซเรอืนกระจกขององค์กรเพือ่เป็นประโยชน์

ในการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไป

รศ.ดร.หาญพล	พึง่รศัมี	

หวัหน้าศนูย์ความเป็นเลศิทางด้านพลังงานเชงินเิวศเศรษฐกจิ	

ภาควชิาวศิวกรรมเคม	ีคณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

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



2.	การจดัการด้านน�า้อย่างยัง่ยนื

บริษัทให้ความส�าคญัในการใช้ทรพัยากรน�า้อย่างคุม้ค่า	โดยการออกนโยบายและแนวปฏบัิตอิย่างจรงิจงั	ในการตัง้เป้าหมายให้เกดิการใช้น�า้ 

อย่างคุม้ค่าผ่านการจดัท�าโครงการลดการใช้น�า้ในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนือ่ง	

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

ลดการใช้น�า้ประปาในกระบวนการ	Forging	Line	 26,271 788,141

โครงการลดการใช้น�า้ทีส่�าคญั

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

2.72	ลกูบาศก์เมตรต่อตันการผลติ	

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

รูปที่	5	กราฟแสดงการใช้น�้าในการผลิต	เปรียบเทียบระหว่างปี	2561	และ	2564

3.	การจดัการของเสยีและการส่งเสริมเศรษฐกจิหมนุเวยีน

บริษัทในกลุม่สมบรูณ์มุง่มัน่บรหิารจดัการของเสยี	มใีช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากทีสุ่ด	มเีป้าหมายลดของเสียจากการผลิต	ซึง่ได้มกีาร

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

กลับมาใช้ใหม่	(Recycle)	รวมทั้งส่งเสริมในภาพรวมการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศ	ผ่านการสร้างความร่วมมือในการน�า

เหล็กที่เป็นของเสียจากกระบวนการผลิตของผู้มีส่วนได้เสียส�าคัญในห่วงโซ่คุณค่ากลับมาผลิตใหม่	โดยใช้จุดแข็งของบริษัทที่มีเตา

หลอมเป็นของตนเอง	ซึ่งยังคงมาตรฐานคุณภาพที่ส�าคัญ

รูปที่	6	ภาพแสดงห่วงโซ่การรีไซเคิลวัตถุดิบในกระบวนการผลิตของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์

อัตราสวนการใชน้ำ (Water intensity)
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แนวทางการบรหิารจัดการ

ในปี	2564	บริษัทยงัคงยดึแนวทางการด�าเนนิการจดัการของเสยีโดยใช้หลกั	3Rs	เป็นหลกั	ได้แก่	Reduce	ลดการเกดิของเสยีในกระบวนการผลติ 

Reuse	การน�าเอาหน่วยช่วยการผลิตกลับมาวนใช้	เช่น	การน�าทรายด�าที่ใช้ขึ้นแบบกลับมาใช้ในกระบวนการเดิม	และการรีไซเคิล 

เน้นการส่งเสรมิด้านเศรษฐกจิหมนุเวยีน	ได้แก่	ส่งเสรมิการใช้วสัดรีุไซเคลิกลบัเข้ามาผลติทีโ่รงหลอมใหม่	โดยตอกย�า้ด้วยการขอรบัรอง

ผลติภณัฑ์คาร์บอนฟุตพริน้ท์ประเภทเศรษฐกจิหมุนเวยีนจากองค์กรบรหิารก๊าซเรอืนกระจก	เพือ่ให้เกดิกระบวนการทวนสอบอย่างโปร่งใส 

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

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

52,907	ตนั

บรษิทัยงัมโีครงการทีด่�าเนนิตามหลกั	3Rs	อืน่	ๆ	ดงันี้

โครงการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs  ที่ส�าคัญ ค่าใช้จ่ายที่ลดได้ (บาทต่อปี)
2564

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

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

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

รวม 545,559

ผลการด�าเนนิงาน

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

2.	 ได้รบัการรับรองคาร์บอนฟตุพริน้ท์ผลติภณัฑ์ประเภทเศรษฐกจิหมนุเวยีน	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์	Disc	Brake	โดยม	ี%	Recycle	Content	

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

3.	ลดค่าใช้จ่ายในการก�าจดัของเสีย	545,559	บาทต่อปี

รางวลัท่ีได้รบั

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

4.	กจิกรรมส่งเสรมิด้านสิง่แวดล้อมและพลงังาน

บรษัิทมแีนวนโยบายสนบัสนนุให้บคุลากรมคีวามรูค้วามเข้าใจด้านการจดัการสิง่แวดล้อมและการอนรุกัษ์พลังงาน	จงึได้จดัการอบรมที่

ส�าคญัดังนี้
กจิกรรมการอบรมให้ความรูกั้บพนกังาน 

•	 หลกัสตูร	Internal	Audit	ISO14001:2015

•	 หลกัสตูรการประเมนิความเสีย่งและโอกาสด้านสิง่แวดล้อม

•	 หลกัสตูรการประเมนิ	Aspect	

กจิกรรมการอบรมให้ความรูกั้บพนกังาน

•	 หลกัสตูรการสร้างจติส�านึกในการอนรุกัษ์พลังงาน

กจิกรรมการอบรมให้ความรูกั้บพนกังานเก่ียวกบัด้านสิง่แวดล้อมและความปลอดภยั

•	 ฝึกซ้อมแผนการระงบัเหตุฉกุเฉนิเก่ียวกบัแก๊ส	และสารเคมหีกร่ัวไหล

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



5.	การจดัการสภาพแวดล้อมของโรงงาน

บรษิทัส่งเสรมิให้มีการปรบัปรงุสภาพแวดล้อมในการท�างานทีดี่	และเพิม่พ้ืนทีส่เีขยีวภายในโรงงาน	เพือ่เป็นการสร้างบรรยากาศให้มี 

ความร่มรืน่	พนักงานได้มีมมุพกัผ่อนทีเ่พยีงพอ	ซึง่จะส่งผลให้พนกังานท�างานได้อย่างมคีวามสขุ	

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 

สภาพปัจจบุนั	:

พ้ืนทีบ่รเิวณโดยรอบตวัอาคารไม่เป็นระเบยีบ	(ICP	1	Plant)

เป้าหมาย	:

ปรบัปรงุพืน้ทีโ่ดยรอบให้เป็นซุม้พักผ่อนของพนกังาน

ผลทีไ่ด้รบัจากการปรบัปรงุ	:	ภูมทิศัน์ในบรเิวณพืน้ทีท่�างานดูสวยงามและสบายตาโดยการปลกูต้นไม้เพิม่รอบตวัอาคารโรงงาน

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 

สภาพปัจจบุนั	:

พ้ืนทีบ่รเิวณโดยรอบตวัอาคารไม่เป็นระเบยีบ

(ICP2	Plant)

เป้าหมาย	:

ตดิตัง้หลงัคากันแดดหลงัเตาหลอมส�าหรบัพนักงานซ่อมกาและ

ปรบัปรงุสภาพแวดล้อม

ผลทีไ่ด้รบัจากการปรบัปรงุ	:	ภูมทิศัน์ในบรเิวณพืน้ทีท่�างานดูสวยงามและสบายตาโดยการปลกูต้นไม้เพิม่รอบตวัอาคารโรงงาน

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 

สภาพปัจจบุนั	:	

พ้ืนทีบ่รเิวณโดยรอบตวัอาคารไม่เป็นระเบยีบ

(ICP2	Plant)

เป้าหมาย	:

ปรบัปรงุพืน้ทีโ่ดยรอบให้เป็นซุม้พักผ่อนของพนกังานพืน้ที่	

Finishing

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564 083



ผลทีไ่ด้รบัจากการปรบัปรงุ	:	ภูมทิศัน์ในบรเิวณพืน้ทีท่�างานดูสวยงามและสบายตาโดยการปลกูต้นไม้เพิม่รอบตวัอาคารโรงงาน
ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 

สภาพปัจจบุนั	:

พ้ืนทีบ่รเิวณโดยรอบตวัอาคารไม่เป็นระเบยีบ

(ICP2	Plant)

เป้าหมาย	:

ปรบัปรงุพืน้ทีโ่ดยรอบให้เป็นซุม้พักผ่อนของพนกังานพืน้ทีห่น้า

อาคารส�านกังาน

ผลทีไ่ด้รบัจากการปรบัปรงุ	:ภมิูทศัน์ในบริเวณพืน้ทีท่�างานดสูวยงามและสบายตาโดยการปลกูต้นไม้เพิม่รอบตวัอาคารโรงงาน

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 

สภาพปัจจบุนั	:

พ้ืนทีบ่รเิวณโดยรอบตวัอาคารไม่มช่ีองระบายอากาศของอาคาร

ผลติ	1	และ	2	(	SBM		Plant	)

อาคารผลติ	1																																		อาคารผลติ	2

เป้าหมาย	:

ปรบัปรงุพืน้ทีโ่ดยรอบ	ติดตัง้ระบบอากาศ	ท�าให้ระบบการ

หมนุเวยีนอากาศภายในโรงงานดขีึน้

	ผลทีไ่ด้รบัจากการปรบัปรงุ	:	ระบบระบายอากาศภายในอาคารผลติดขีึน้

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 

สภาพปัจจบุนั	:

พ้ืนทีบ่รเิวณโดยรอบตวัอาคารไม่เป็นระเบยีบ

(SBM	Plant)

เป้าหมาย	:

ปรบัปรงุพืน้ทีโ่ดยรอบให้เป็นซุม้พักผ่อนของพนกังาน 

หน้าอาคารส�านกังาน

ผลทีไ่ด้รบัจากการปรบัปรุง	:	ภูมทิศัน์ในบรเิวณพืน้ทีท่�างานดูสวยงามและสบายตาโดยการปลกูต้นไม้เพิม่รอบตวัอาคารโรงงาน

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



8.9	 นวตักรรมในกระบวนการธรุกิจเพือ่ความยัง่ยนื

บรษิทัได้ส่งเสรมิและสนับสนนุด้านการคดิค้นและพฒันาผลติภัณฑ์	ผ่านแผนกการวจิยัและพฒันา	(Research	and	Development	

Department)	ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ	ทดสอบและพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์	ในส่วนของการคิดค้นนวัตกรรมท่ี

ช่วยส่งเสริมการผลิตจะขับเคลื่อนผ่านหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน	เพื่อให้ม่ันใจว่าสามารถน�าเทคโนโลยีมาปรับใช้กับองค์กร 

น�าสู่นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านและตอบสนองทิศทางการเปล่ียนแปลงในอุตสาหกรรม 

ยานยนต์และอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตร		ในส่วนของการคดิค้นนวตักรรมทีช่่วยส่งเสรมิการผลติ

แนวทางการบรหิารจัดการ

บรษัิทได้ก�าหนดให้มหีน่วยงานทีท่�าหน้าทีว่จิยัและพฒันา	ส�าหรบักลุม่ธรุกิจหลกัของบรษัิทซึง่ท�าหน้าทีว่เิคราะห์โอกาสสร้างมลูค่าเพิม่

ของธุรกจิ	เพ่ือก�าหนดเป็นโครงการ	แผนงาน	และขออนุมตังิบประมาณตามกระบวนการจดัท�าแผนกลยทุธ์ทกุปี

สายงานวจิยัและพฒันา

-	ฝ่ายพัฒนาผลติภัณฑ์และวตัถุดบิ

-	ฝ่ายทดสอบและประเมนิผลิตภณัฑ์

ทัง้นีบ้รษัิทมุง่เน้นการสร้างนวตักรรมใน	2	ระดับ	คอื	การพัฒนานวตักรรมในผลติภณัฑ์	และ	นวตักรรมในกระบวนการทางธุรกจิ	มุง่เน้น

การสร้างนวตักรรมในผลติภณัฑ์ผ่านความร่วมมือพนัธมติรทางธรุกจิ	โดยเฉพาะอย่างย่่ิงลกูค้า	คูค้่า	ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านในการพฒันา

ผลติภณัฑ์ของบรษิทัอย่างต่อเนือ่งเพือ่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บรโิภคและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมตลอดช่วงอายผุลติภณัฑ์	

โดยเฉพาะอย่างยิง่ผลติภณัฑ์เพลาหลงั	(Axle	shaft)	และเบรคดิสก์	(Brake	Disc)	ซึง่เป็นผลติภณัฑ์หลกัของบริษทัเพ่ือตอบสนองต่อ 

ความต้องการลูกค้า	อกีทัง้ยงัลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมทัง้ในกระบวนการผลติและการใช้งาน

นอกจากนีบ้รษัิทมแีนวทางการด�าเนินงาน		และ	กระบวนการส่งเสรมินวตักรรมในการบวนการทางธรุกิจในทกุระดบัขององค์กร	ซึง่ช่วย

ให้องค์กรเกดิการปรับปรงุพฒันากระบวนการทางธรุกจิ	และ	สร้างคุณค่าโดยเฉพาะอย่างยิง่การพฒันาต้นทนุ	การลดผลกระทบต่อสงัคม

และสิง่แวดล้อม	อีกทัง้ยงัเพิม่ความสามารถในการแข่งขันทางธรุกิจ	โดยค�านึงถงึประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนได้เสยีอย่างรอบด้าน	

ในปี	2564	บริษทัได้มุง่เน้นการศกึษาการใช้เทคโนโลยกีารน�าระบบหุน่ยนต์อตัโนมติัเพือ่น�ามาใช้ในกระบวนการผลิตและตรวจสอบของ

องค์กร	ซึง่บริษัทคาดหมายให้การพฒันาดงักล่าวน�าสูก่ารยกระดบัความสามารถในการตรวจสอบและลดความเสีย่งในภาคการผลติของ

องค์กรในระยะยาว

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564 085



ผลการด�าเนนิโครงการด้านนวตักรรมในปี	2564	

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ การด�าเนินงาน คุณค่ำ/ประโยชน์/
ผลกระทบเชิงบวก

1.	Auto	Grinding	การใช้เครือ่ง

เจียร ์ชิ้นงานด้วยหุ ่นยนต	์	

อตัโนมตัิ

1.	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ท�างานลดการเสียเวลาจาก

การท�างานผิดพลาดและเพิ่ม	

Productivity	หรอื	Out	put	

ทีม่ากข้ึน

2.	เพื่อลดการท�างานที่อาจส่ง

ผลต่อการยศาสต์หรือความ

ไม่ปลอดภยัของพนกังาน

3.	เพือ่ลดการสมัผสั	ฝุน่ 

สิง่แวดล้อมทีไ่ม่เหมาะสม 

ต่อพนักงาน

ท�าการติดตั้งหุ ่นยนต์	 Auto	

Grinding	 ส�าหรับโรงงาน	 ICP	

และ	SFT

1.	ด้านเศรษฐกจิ	 ต้นทนุหลกัใน

ส่วนของแรงงานทีป้่อนเข้าไปกับ

ในส่วนของต้นทนุในการเจยีร	

ลดลงถงึ	95%	หรอื	1,484,000	

บาทต่อปี

2.	ด้านสังคม		หุน่ยนต์สามารถช่วย

ยกช้ินงาน	แก้ปัญหาภาระงาน

ของตวัพนกังานท่ีต้องหยบิงาน

ขึน้ลงเข้าออกกบัเครือ่งจกัรเป็น

เวลานานตลอด	8-12	ชัว่โมง

3.	ด้านส่ิงแวดล้อม	สภาพแวดล้อม

ทีด่ขีึน้	จากการเจยีรสภาวะปิด

สามารถควบคุมฝุ่นและน�าไป

ก�าจัดได้อย่างมปีระสทิธิภาพ

2.	โครงการ	Robot	3D-Camara	 1.	เพื่ อ เพิ่มประสิทธิภาพใน

กระบวนการผลิตชิ้นงานลด

เวลาทีส่ญูเปล่าจากการรอป้อน

หรือส่งต่อชิ้นงานระหว่างกัน	

ท�าให้เพิม่ประสทิธภิาพการผลิต

2.	แก้ไขปัญหาพนกังานเมือ่ยล้า	

โดยทีพ่นกังานเปลีย่นบทบาท

เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยใน

ภาพรวม

ท�าการติดต้ังหุ่นยนต์จับและท�า

สมดลุชิน้งาน	ในโรงงาน	SFT

1.	ด้านเศรษฐกจิ	

เพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการ

ผลิตชิ้นงาน	 โดยใช้หลักการ	

Competitiveness	 คือใช	้ 

Robot	1	ตวั	ใช้ผลิตชิน้งาน	2	ไลน์

1.1	 ลดค่าใช้จ่าย	510,408	

บาทต่อปี

1.2	 ลดเวลาที่สูญเปล่า 

ในกรณีทีพ่นกังานผลติ

งานไม่ต่อเนื่อง 

ใช้	Robot	แทน	

สามารถท�าให้

เครื่องจักรผลิตงานได้

แบบต่อเนื่อง	หรือแบบ	

Continuous	Flow

2.	ด้านสังคม	 ลดความเม่ือยล้า

ของพนกังานในการยกช้ินงาน

3.	โครงการ	Auto	 Inspection	

Grinding	Burn	Axle	Shaft

1.	เพือ่ลดของเสยีจากการทดสอบ

ผลติภัณฑ์แบบท�าลาย

2.	ลดระยะเวลาในการตรวจสอบ

ชิน้งานโดยพนกังาน

ท�าการติดตั้งเครื่องตรวจวัด

คุณภาพแบบอัตโนมัติด้วย

ระบบกระแสไฟฟ้า	ตรวจจับ	

Surface	Inspection

ด้านเศรษฐกจิ

1.	ลดการทดสอบแบบท�าลาย

2.	ลดเวลาในการตรวจสอบ 

โดยพนักงานคณุภาพ

3.	ลดความเสีย่งจากการตดัสนิใจ

ผดิพลาดโดยพนกังาน

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564086



รปูโครงการ	Auto	Grinding	แสดงก่อนการปรบัปรงุและหลงัการปรบัปรงุ

รปูโครงการ	Robot	3D-Camara	แสดงก่อนการปรบัปรงุและหลงัการปรบัปรงุ

รปูโครงการ	Auto	Inspection	Grinding	Burn	Axle	Shaft	แสดงก่อนการปรบัปรุงและหลงัการปรบัปรุง

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564 087



8.10	การด�าเนินการด้านภาษี

บริษัทให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการด้านภาษีมาโดยตลอด	ยึดหลักความถูกต้อง	โปร่งใส	และตรวจสอบได้	โดยในปี	2564 

บรษัิทมรีายได้รวม	8,598	ล้านบาท	และได้จ่ายภาษใีห้รัฐบาลเป็นจ�านวนเงิน	158.76	ล้านบาท

บรษิทัได้ออกนโยบายการบรหิารจดัการด้านภาษอีอกมาให้ทราบอย่างชดัเจนดงันี้

1.	ด�าเนนิการให้มกีารปฏบิตักิารด้านกฎหมายและข้อบงัคบัต่าง	ๆ	ทีเ่กีย่วข้องด้านภาษอีย่างถกูต้องครบถ้วน	รวมถงึการใช้สทิธปิระโยชน์

ทางภาษีเพ่ือให้เกดิประโยชน์สงูสุดทัง้แก่ผู้ถือหุน้และหน่วยงานของรฐั

2.	ด�าเนนิการน�าส่งภาษอีากรภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก�าหนด	รวมถงึการบรหิารจดัการช�าระภาษอีากรและ/หรอืขอคนืภาษอีากร	

(ถ้ามี)	เพ่ือให้เกดิสภาพคล่องสงูสดุแก่บรษิทั

3.	ท�าการศึกษาและพิจารณาผลกระทบทางภาษีอย่างสม�่าเสมอเมื่อมีกฎหมายหรือนโยบายทางภาษีอากรใหม่	ๆ	ประกาศออกมา 

รวมถงึกรณทีีบ่รษิทั	มีการท�าธรุกรรมใหม่	ๆ	เกิดขึน้ทัง้นีเ้พือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั

4.	บริหารจดัการด้านการวางแผนภาษอีากรโดยมกีารศกึษากฎหมายรวมถงึข้อบงัคบัต่าง	ๆ	เพือ่พจิาราณาผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

รวมถึงมีการปรึกษาผู้เช่ียวชาญทางภาษีอากร	เพื่อให้การน�าไปปฏบิติเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์	วิธีการและเงื่อนไขตาม 

ทีก่ฎหมายก�าหนด	โดยไม่เป็นการหลกีเลีย่งเลีย่งกฎหมาย

5.	จดัให้มผีูรั้บผดิชอบด้านภาษแีละตดิต่อประสานงานกับหน่วยงานของรฐัทางด้านภาษ	ีเพือ่ให้การด�าเนนิการของบรษิทัเป็นไปอย่างถูกต้อง 

รวมถงึการให้ข้อมลูการด�าเนนิงานของบรษัิทตามข้อเทจ็จรงิท่ีเกดิขึน้	เมือ่ได้รบัการร้องขอหรือเรยีกตรวจจากหน่วยงานของรฐั

6.	ท�าการเปิดเผยข้อมลูการจ่ายภาษรีายปีของบรษิทัสูส่าธารณชน	เพือ่แสดงเตจนารมณ์ในการปฏิบตัหิน้าทีใ่นการจ่ายถกูต้อง	ครบถ้วน		

โปร่งใส	ตลอดจนมกีารประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วข้องและทบทวนอย่างน้อยปีละ	1	ครัง้

7.	 ให้ความรูท้างภาษแีก่บคุลากรในองค์กรเพือ่ให้บุคลากรท่ีเกีย่วข้องสามารถปฏบิตังิานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564088



ผลการดำเนินงานป�

2564
การสร�างมูลค�าเพ�่อสังคม

ล�านบาท6.3

ชั่วโมงความดีเพ�่อ
สังคมทั้งองค�กร

19,025
มูลค�าการ

สร�างโอกาสทางการศึกษา

1.2ชั่วโมง ล�านบาท

ชุมชนสมบูรณ์
9.1 กลยุทธ์ชุมชนสมบูรณ์
9.2 การพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน
9.3 กำรสร้ำงโอกำสเพ่ือกำรศึกษำ
9.4 นโยบายส่งเสริมผู้พิการ



9.1	กลยุทธ์ชมุชนสมบรูณ์
“สร้างโอกาส	เพื่อสังคมที่เข้มแข็ง”

บริษัทมีความมุ่งมั่น	“สร้างโอกาส	เพื่อสังคมที่เข้มแข็ง”	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยตอบสนองความต้องการของชุมชน

และสังคม	ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	รวมถึงการได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่น

จากชุมชนแล้วนั้น	จะเป็นก�าลังส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจและขยายกิจการ	และให้ชุมชนเติบโตไปพร้อม	ๆ	กัน	ด้วยเหตุนี้จึงยึดมั่นใน

แนวคิดการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน	มุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการและแก้ปัญหาใน

ชมุชน	เพ่ือให้เป็นทีย่อมรบัของกลุม่ผูมี้ส่วนได้เสีย	นอกจากนัน้	บรษิทัมุง่เน้นการสร้างเครอืข่ายสถาบนัการศึกษาเพือ่ให้เกดิประโยชน์

ในการด�าเนนิงานขององค์กรและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานการศกึษา	อกีทัง้สนบัสนนุการพฒันาสู่เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	(SDG) 

ในการสร้างการศึกษาที่เท่าเทียมและการพัฒนานวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมไทย

แนวทางการบรหิารจัดการ

บริษัทมีความตั้งใจที่จะสร้างคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน	จึงได้ปรับปรุงแนวทางการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอตามความเหมาะสม 

ในปี	2564	บริษทัยงัคงมีการด�าเนนิงานให้เข้ากบัภาวะวกิฤต	Covid-19	ด้วยการเน้นย�า้มาตรการด้านสุขอนามยัและความปลอดภัยของ

บรษัิทอย่างเคร่งครัด	เพือ่ช่วยป้องกนัการแพร่กระจายของ	Covid-19	และรณรงค์ในเรือ่งนีอ้ย่างต่อเนือ่ง	

บรษัิทแบ่งกลุม่โครงการด้านสงัคมออกเป็น	3	กลุม่	ได้แก่	โครงการเพ่ือการศกึษา	โครงการเพือ่ชมุชน	และโครงการเพือ่สงัคม	

นอกจากนัน้	บรษัิทได้มกีารวางแผนกลยทุธ์และตดิตามด้านสังคมชุมชน	ผ่านแผนแม่บทชุมชนสมบรูณ์	โดยมกีระบวนการทบทวนผ่าน

คณะกรรมการพัฒนาความยัง่ยนื	ถึงแนวทางการจัดการโครงการต่าง	ๆ	

9.2	การพฒันาความสมัพันธ์กบัชมุชนช่วงวกิฤต	COVID-19

บริษทัจัดให้มหีน่วยงานรบัผดิชอบโดยตรงในการสร้างการมส่ีวนร่วมของชมุชน	เพือ่จดัท�าแผนการด�าเนนิงานทีเ่หมาะสมกบัผูม้ส่ีวนได้เสยีใน

ชมุชนแต่ละกลุม่อย่างเหมาะสม	เช่น	ผูส้งูอาย	ุผูพ้กิาร	นกัศกึษา	ชมุชนอืน่	ๆ 	บรษิทัจงึร่วมมอืกบัภาครฐั	ภาคการศึกษา	หน่วยงานท้องถิน่ 

ในการสร้างการมส่ีวนร่วมกบัชุมชน	ดงันัน้	บรษิทัจงึต้องมกีารด�าเนนิงานให้เป็นไปตามความต้องการของชมุชน	

ทัง้นี	้บรษัิทได้น�าระบบมาตรฐานความรบัผดิชอบต่อสงัคม	(CSR-DIW)	ของกรมโรงงานอตุสาหกรรมมาใช้ในการสร้างการมส่ีวนร่วม

กับชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่	12	ผ่านการรับรองมาตรฐานด้วยการได้รับรางวัลและเกียรติบัตรเป็นประจ�าทุกปี	ส�าหรับในปี	2564 

บรษัิทได้น�าโรงงานเข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	3	โรงงาน	โดยจดัเขตพืน้ทีช่มุชนรอบเขตประกอบการฯ	เพือ่ชีแ้จงขัน้ตอนการด�าเนนิงาน 

จดัสานเสวนาท�าโครงการให้ตรงต่อความต้องการของแต่ละชมุชน	ท�าให้ปัญหาของชมุชนได้รบัการแก้ไขตรงตามความต้องการ	มมีาตรฐาน	

และมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้	เกดิการยอมรบั	ความเชือ่มัน่	ความไว้วางใจจากชมุชน	สามารถตอบปัญหาในการอยูร่่วมกนัระหว่างโรงงาน

อตุสาหกรรมและชมุชนได้อย่างชัดเจน
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ปี	2564	บริษัทได้ด�าเนนิกจิกรรมสานเสวนากบั	อบต.	ต�าบลบางโฉลง	และผูน้�าชมุชน	เพือ่สอบถามปัญหาและความต้องการของชมุชน

อย่างต่อเนื่อง	โดยมุ่งเน้นในประเด็นเรื่องการรับมือกับวิกฤต	COVID-19	เพื่อน�ามาปรับปรุงแนวทางการด�าเนินงาน	สนับสนุนและ 

สร้างเสรมิศกัยภาพและการมส่ีวนร่วมของชุมชนในการต่อสู	้ฟ้ืนฟ	ูและสร้างการตัง้รบัปรบัตวัให้กบัชมุชนต่าง	ๆ	ทีม่คีวามเปราะบาง 

มากทีส่ดุ	เพ่ือลดผลกระทบต่าง	ๆ	ทางด้านสุขภาพ	เศรษฐกจิ	และสงัคมทีเ่กดิจากวกิฤตดงักล่าว

ระยะส้ัน ระยะยาว

ชว่ยเหลอืชมุชนด้วยส่ิงของทีจ่�าเป็น ให้ความรู ้สรา้งความตระหนกั 

เพ่ือป้องกันโรค COVID-19	และบรรเทำผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ในปัจจุบันได้
ฟื้ นฟูและสร้างความมั่นใจในการด�ารงชีวิต

ด้วยกำรให้ควำมรู้ตำมแนวทำง	CSR	DIW	ในด้ำนอำหำร	

สุขภาพ ความปลอดภัย และอาชีพ
บูรณำกำรควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนในกำรคัดกรอง	เฝ้ำระวัง	

ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเข้มข้น ด้วยการขอความร่วมมือ

จากพนักงานให้ปฏิบัติตามค�าแนะน�าต่าง ๆ เพ่ือความปลอดภัย

ทั้งของตนเองและผู้อื่น เพ่ือช่วยลดผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ

และสังคม

การมส่ีวนร่วมในการบรรเทาผลกระทบด้านการแพร่ระบาดร่วมกับสาธารณสขุและชมุชน

บริษัทได้มแีนวทางในการช่วยเหลอืสงัคม	ชุมชน	และผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค	COVID-19	และสนบัสนนุหน่วยงาน

สาธารณสขุผูเ้ป็นด่านหน้า	ในการด�าเนนิงานป้องกนัดงันี้

แนวทางการช่วยเหลอื

1.	การระบาดระลอกที	่1	ขาดแคลนอปุกรณ์ป้องกนัภัยส่วนบคุคลพืน้ฐาน

	 ในระยะนีเ้ป็นการกลบัมาระบาดใหม่อกีครัง้ในช่วงเริม่ต้น	ส่งผลให้ชุมชนและหน่วยงานสาธารณสุข	มคีวามต้องการการป้องกนัพืน้ฐาน	

เช่น	หน้ากากผ้า	หน้ากากอนามัย	และแอลกอฮอล์	บริษทัจงึได้มอบให้แก่ชุมชนและสถานพยาบาล	6	แห่งในจงัหวดัสมทุรปราการและ

ระยอง	ซึง่ใกล้เคยีงพืน้ทีบ่รษิทั	
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2.	การระบาดระลอกที	่2	ขาดแคลนอปุกรณ์ป้องกนัภัยส่วนบคุคลส�าหรบับุคลากรทางการแพทย์

	 ในระยะการระบาดนี	้บรษิทัเลง็เหน็ว่าเจ้าหน้าทีท่างการแพทย์มคีวามต้องการอปุกรณ์และเวชภัณฑ์เพือ่ท�าหน้าทีป่ฏิบตัช่ิวยเหลอื

ประชาชน	จงึได้มอบอปุกรณ์การแพทย์ทีจ่�าเป็น	ได้แก่	ถงุมอืทางการแพทย์	ชดุป้องกนัภยัส่วนบคุคล	เป็นต้น	ให้แก่สถานพยาบาล 

5	แห่งในจังหวัดสมุทรปราการและระยอง	อีกทั้งยังสร้างความมีส่วนร่วมให้แก่พนักงานในกลุ่มบริษัท	ด้วยการเปิดรับบริจาคจาก

พนกังานและบริษัทสมทบ	จ�านวน	1	เท่า	ในการจดัซือ้อุปกรณ์

3.	การระบาดระลอกที	่3	ขาดแคลนเวชภณัฑ์	โรงพยาบาลสนาม	และสถานท่ีฉดีวคัซนี

	 ในระยะการระบาดนี้	บริษัทเล็งเห็นว่าผู้ติดเชื้อในประเทศมีจ�านวนมาก	ในขณะที่อัตราการให้บริการสาธารณสุขอาจไม่เพียงพอ 

การเสรมิเตยีงให้กบัผูป่้วยทีอ่าการไม่หนกัจงึเป็นทางเลือกทีด่	ีบรษัิทได้สนบัสนนุแนวทางดังกล่าว	ได้แก่	การช่วยก่อตัง้ศนูย์พกัคอย 

โดยการส่งอาสาสมัครเข้าร่วมการประสานงานกับหน่วยงานราชการท้องถิ่นในการเข้าติดตั้งระบบสุขาภิบาล	เช่น	ระบบน�้าดื่ม 

ระบบบ�าบดัน�า้เสยี	ระบบการทิง้ขยะ	และมอบเวชภณัฑ์ให้เพือ่เป็นการก่อตัง้ศนูย์พกัคอยเอือ้อาทร	อกีทัง้บรจิาคเงนิสร้างโรงพยาบาล

สนามแก่โรงพยาบาลสมทุรปราการ	และร่วมกบัหน่วยงานของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในการสมทบทนุบรจิาคอาหารกลาง

วนัให้กบับคุลากรทางการแพทย์	รวมถงึสนบัสนุนพืน้ทีภ่ายในบรษิทัให้เป็นพ้ืนทีฉ่ดีวคัซนี

ผลลัพธ์ทีไ่ด้

1.	กิจกรรมทัง้หมดมยีอดมลูค่าบริจาค	รวมทกุโครงการ	667,961	บาท

2.สนบัสนนุชมุชนให้ได้รบัวคัซีน	4,500	โดส

3.สนบัสนนุการก่อตัง้ศนูย์พักคอยท�าให้มเีตยีงเพิม่ขึน้	50	เตยีง
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ร่วมแบ่งปัน

ขอขอบคณุบรษัิทในกลุม่สมบูรณ์	ทีไ่ด้บรจิาคเงนิเพือ่ช่วยเหลอืกองทนุสูภ้ยั	COVID-19	ของ 

โรงพยาบาลสมทุรปราการ	จ�านวนเงนิ	250,000	บาท	ขอขอบพระคุณอย่างยิง่ในจติศรทัธา	และ 

จะด�าเนนิการให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์	ขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยั	ตลอดจนสิง่ศกัดิส์ทิธิ์

ทีท่่านเคารพนบัถอืได้โปรดอภิบาลรกัษาให้บรษิทั	และพนกังานทกุท่าน	มสีขุภาพดแีละประสบ

แต่ความสขุ	สมปรารถนาทกุประการครบั

นายแพทย์น�าพล	แดนพพิฒัน์

ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลสมทุรปราการ

ขอขอบคณุบรษิทัในกลุม่สมบรูณ์	ทีค่อยให้ความช่วยเหลอืชุมชนชาวบางโฉลง	ให้ผ่านช่วงเวลา

ทีย่ากล�าบากในสถานการณ์	COVID-19	ทีผ่่านมา	มอบยาและของใช้จ�าเป็น	และจดัถงุยงัชพีให้

กบัชุมชน	รวมถงึให้ความช่วยเหลือ	และร่วมก่อตัง้ศนูย์พกัคอยเอือ้อาทรสวุรรณภูม	ิ2	เพือ่ช่วย

เหลอืผูป่้วยติดเชือ้	COVID-19	ในพืน้ท่ีต�าบลบางโฉลงและพืน้ทีใ่กล้เคยีง	ทางก�านนัและฝ่าย

ปกครองต�าบลบางโฉลงขอขอบคณุแทนประชาชนชาวบางโฉลงค่ะ	

นางสาวอภริด	ีแตงโสภา	

ก�านนัต�าบลบางโฉลง	อ�าเภอบางพล	ีจงัหวดัสมุทรปราการ

 

9.3	การสร้างโอกาสเพ่ือการศึกษา
บริษัทให้ความส�าคญัในการสร้างโอกาสด้านการศกึษา		เป็นการสนบัสนนุเป้าหมาย	UN	SDG	4	และสนบัสนนุการขบัเคลือ่นธรุกจิด้าน

การสร้างคณุค่าให้แก่สงัคมและชมุชน	ผ่านโครงการการศึกษา	ตัง้แต่ระดบัประถมศกึษา	มธัยมศกึษา	จนถงึระดบัปรญิญาตร	ีเพือ่บ่มเพาะ

เยาวชนทีเ่ป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน	ในการสร้างองค์ความรู	้รวมถงึเทคโนโลยีและนวตักรรมต่าง	ๆ	ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลือ่นและ

พัฒนาประเทศอย่างยัง่ยนื	อกีทัง้ยงัสนบัสนนุการพฒันาทกัษะและศกัยภาพของบคุลากร	เพ่ือป้อนสูธ่รุกจิและอตุสาหกรรมยานยนต์อกีด้วย

โครงการด้านทุนการศึกษา

โครงการด้านทนุการศกึษา	เป็นโครงการทีบ่รษิทัด�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่เปิดโอกาสให้เดก็นกัเรยีนและนกัศึกษาทีข่าคแคลน 

มคีวามประพฤตดิ	ีและตัง้ใจใฝ่รู	้ใฝ่เรยีน	มโีอกาสได้รบัการศกึษาอย่างต่อเนือ่งจนถงึระดบัทีจ่ะน�าไปประกอบวชิาชพีได้	อกีทัง้เพือ่ปลกูฝัง

และพัฒนาความคดิของเยาวชนให้ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการศกึษา	ศลีธรรม	จรยิธรรม	และแนวทางในการด�าเนนิชวีติอนัถกูต้อง 

เพือ่ให้มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง	ครอบครัว	และสงัคม
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นอกจากนี	้บรษัิทยงัส่งมอบทางเลอืกทีห่ลากหลายยิง่ข้ึนผ่านการมอบทุนการศกึษาผ่านสถาบนัการศกึษาระดบัมหาวทิยาลยั	ในคณะ 

ทีเ่ก่ียวข้องกับอตุสาหกรรมยานยนต์	และให้โอกาสในการท�างานร่วมกบับรษัิทด้วย

โครงการสหกจิศกึษา	

เป็นโครงการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 

4	เดอืน	พร้อมจดัท�าโครงงานในการทีส่อดคล้องกบัวชิาชพี	จ�านวน		1	โครงการ	ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ	เช้ือไวรสั	COVID-19 

ส่งผลให้นกัศกึษาไม่สามารถเข้าฝึกปฏบิตังิานได้	ด้วยนโยบายของสถานศกึษาและความกงัวลของผูป้กครอง	และเพือ่ให้เกิดการเรยีนรู้รปู

แบบการท�างานในรูปแบบใหม่	ๆ 	จงึได้ด�าเนนิการน�าร่องจดัสหกจิศกึษาแบบออนไลน์ภายในบรษิทั	ในสาขาท่ีสามารถปฏบิตังิานออนไลน์ 

ได้มีรายละเอยีดดงันี้

•	 นกัศกึษาสาขาสถติปิระยกุต์	มหาวิทยาลยัพระจอมเกล้าพระนครเหนอื	จ�านวน	3	คน

•	 นกัศกึษาสาขาบรหิารธรุกจิระหว่างประเทศ	จ�านวน	1	คน

ในกระบวนการด�าเนนิงานมกีารสอนงาน	มอบหมายงาน	ตดิตามงาน	การประชมุงาน	ร่วมกับพีเ่ลีย้งและผูเ้ก่ียวข้องในรปูแบบออนไลน์

ผลการด�าเนนิโครงการ	นักศกึษาสามารถสนบัสนุนการปฏิบตัไิด้อย่างด	ีสามารถด�าเนินงานในรปูแบบโครงการส�าเรจ็ตามเป้าหมาย

หมายเหตุ	:	สหกิจศึกษาใช้ค�าว่า	ปฏิบัติงาน	เท่านั้นไม่ใช่ฝึกงาน

1.	 ทนุลกูพนกังำน	(ไมผ่กูมัด)-ทนุเพ่ือลกูพ่อ
 *เพ่ิมเฉพำะสำขำทีส่อดคลอ้งกบัธรุกจิ
 ป ี2564 มอบทนุกำรศึกษำใหก้บับุตร

ของพนักงาน จ�านวน 96 ทนุ
จ�านวนเงนิ 486,500 บาท

2.	ทนุพนกังำน	(ไมผ่กูมดั)-ทนุเพ่ือลกูพ่อ
 ป ี2564	มอบทนุกำรศึกษำใหก้บัพนักงำน

-	 ระดับ	ป.ตรี	จ�ำนวน	3	ทนุ 
จ�านวนเงนิ 60,000 บาท

3. ทนุชุมชน (ไม่ผูกมดั) 
-	ทนุเพ่ือลูกพ่อมส่ีวนร่วมกบักจิกรรมของบริษัท

•	 ปี 2564 
ระดับประถมศึกษำ	5	ทนุ 
ระดับมธัยมศึกษำ	5	ทนุ 
ระดับอำชีวศึกษำ	3	ทนุ 
จ�านวนเงนิ 64,000 บาท

4.	ทนุ	นกัศึกษำมหำวิทยำลัย
1. ทนุผูกมดั

1.1 วิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัย
พระจอมเกล้าธนบุรี 2 คน ความคืบหน้า : 
ปี 2562-2563	1	ทุน/ปี	2563-2564	1	ทุน
-	Mechatronic	IoT	Database	System	

Programing
2.1 สาขาสถิติประยุกต์ 

ปี 2564 จ�านวน 3 ทุน 2 โครงการ จ�านวน
เงิน 45,000 บาท
-	เคร่ืองกล	อุตสำหกำร	EV	ไฟฟำ้
-	บญัชี	HR	กลยทุธ์	กำรตลำด	พัฒนำธุรกจิ	

การขาย
2. ทุนไม่ผูกมัด

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564094



โครงการนกัศกึษาฝึกงาน

บริษัทเปิดโอกาสให้แก่นสิตินกัศกึษาทีม่คีวามสนใจในสาขาวชิาต่าง	ๆ	เช่น	วศิวกรรมศาสตร์,	วทิยาศาสตร์,	บรหิารธรุกจิ,	การตลาด, 

การจดัการ,	การเงนิ,	บญัช,ี	การบรหิารทรพัยากรมนษุย์	และสาขาวชิาอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	มาเข้าร่วมโครงการนกัศึกษาฝึกงานกบัทางบรษิทั

เพ่ือเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้เรยีนรูแ้ละมปีระสบการณ์ท�างานจรงิทีน่อกเหนอืจากในห้องเรยีน	และมุง่เน้นให้นกัศกึษาได้พฒันาศกัยภาพ	

เพือ่เตรยีมความพร้อมส�าหรบัการท�างานในอนาคต

โครงกำรด้ำนควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำ	
องค์กรได้ประโยชน์อะไรจากโครงการความร่วมมือด้านการศึกษา

1.	สร้างภาพลักษณ์ทีด่ขีององค์กรด้านการส่งเสรมิการศกึษาและพฒันาคณุภาพนกัศกึษา	บณัฑติ	และ
สร้างเครือ่ข่ายกบัสถาบนัการศกึษาเพือ่ความร่วมมอืโครงการอ่ืน

2.	พนักงานประจ�าในองค์กรมเีวลาปฏบิตังิานในหน้าท่ีส�าคญัมากขึน้
และพฒันาทกัษะในการสอนงานและการบังคบับญัชาของพีเ่ล้ียง	(ครฝึูก)

3.	เป็นช่องทางในการคัดเลอืกบคุลากรเข้าเป็นพนกังานประจ�าในอนาคต
โดยไม่จ�าเป็นต้องมกีารทดลองปฏบัิตงิานก่อน	(ลดต้นทุนในการคดัเลอืกพนักงานประจ�า)

4.	โครงการหรอืผลงานนกัศกึษาตอบสนอง
Q	C	D	E	M

(นกัศึกษาจะต้องด�าเนินการจดัท�าโครงการหรอืโครงงานวจิยั)

ในปี	2564	มค่ีาใช้จ่ายในการจดัจ้างนกัศกึษาฝึกงานจ�านวน	691,035	บาท	และมเียาวชนเข้ามาเรยีนรู	้ดงูาน	และฝึกปฏบิตั	ิจ�านวน	33	คน	

1.	โครงการสหกจิศกึษา	จ�านวน	21	คน

2.	โครงการ	กรอ.อศ.	ยานยนต์และช้ินส่วน	จ�านวน	4	คน

3.	โครงการนกัศกึษาฝึกงานทัว่ไป	จ�านวน	8	คน

9.4	นโยบายส่งเสรมิผูพิ้การ
บริษัทได้เห็นถึงความส�าคัญของการยกระดับและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนพิการได้แสดงความสามารถ 

ก่อให้เกดิรายได้	พึง่พาตนเองได้	ช่วยลดภาระของครอบครวัและสังคม	รวมทัง้เป็นการส่งเสรมิให้คนพกิารเป็นอกีหนึง่ก�าลังในการขบั

เคลือ่นเศรษฐกจิของครอบครวัและประเทศต่อไป	โดยเฉพาะผูพิ้การกลุม่วยัแรงงาน	ตามพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติ

คนพกิาร	ซึง่มีบทบญัญตัเิรือ่งมาตรการส�าคัญเกีย่วกับการส่งเสรมิอาชีพและการคุ้มครองคนพกิาร

บรษัิทมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะส่งเสรมิศกัยภาพผูพ้กิารให้สามารถประกอบอาชพีอืน่	ๆ	ได้นอกเหนอืจากการท�าสวนและแปลงผกั	จงึส่งเสรมิ

การสอนและให้ความรู้ทักษะทางด้านต่าง	ๆ	จากผู้เชี่ยวชาญของบริษัทแก่ผู้พิการอีกทั้งมีการจัดให้พาผู้พิการไปศึกษาแหล่งเรียนรู ้

ศนูย์ฝึกอาชพี	เพือ่ให้ผูพ้กิารมโีอกาสศกึษาต้นแบบในการประกอบอาชพีโดยใช้หลกัเศรษฐกจิพอเพยีง	ซึง่จะท�าให้ผูพ้กิารเกิดการเรียนรู้

และสามารถน�าเอาความรูท่ี้ได้รบัไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชพีของตนเองต่อไป

ในปี	2564	บริษัทได้ท�าตาม	พ.ร.บ.	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.	2550	มาตรา	33	อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่	6	โดย 

มกีารจ้างงานผู้พกิารมากกว่าทีก่ฎหมายก�าหนด	(พนกังานผูพิ้การ	1	คน	ต่อพนกังาน	100	คน)

2564 2563 2562

เป้าหมาย 20 คน 19 คน 23 คน
ผลการด�าเนนิงาน 23 คน 25 คน 25 คน

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564 095



สรุุปประสิทธิภาพ
การด�าเนินงาน



ประสทิธภิาพการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัด รายการ หน่วยวัด 2561 2562 2563 2564

GRI 201-1 ความสามารถทางธรุกจิ

รายได้รวมประจ�าปี บาท 8,307,933,153.00	8,198,588,635.00	6,026,795,406.00	 8,727,221,397

GRI 205 Anti-corruption	การต่อต้านการทจุรติ	และจรรยาบรรณทางธรุกจิ

GRI	205-3 เหตุการณ์ทจุรติทีเ่กิดขึน้	และแนวทางการแก้ไข

จ�านวนกรณกีารทจุรติทีเ่กดิขึน้จรงิ ครัง้  0  0  0  0 

จ�านวนพนกังานทีถู่กเชญิออกเนือ่งจาก

การทุจรติ
คน  0  0  0  0 

จ�านวนคู่ธุรกิจที่บริษัทยกเลิกสัญญา

เนือ่งจากการทจุรติ
ราย  0  0  0  0 

กรณกีารทจุรติได้รบัการด�าเนนิการตาม

กฎหมาย
ครัง้  0  0  0  0 

THSI	 Code	of	Conduct	จรรยาบรรณธรุกิจ	

กรณฝ่ีาฝืนจรรยาบรรณธรุกิจทีไ่ด้รับจาก

ช่องทางร้องเรยีนทีบ่รษัิทก�าหนด
ครัง้  0  0  0  0 

กรณีท่ีได้อยูร่ะหว่างการแก้ไข ครัง้  0  0  0  0 

กรณีท่ีได้รบัการแก้ไข ครัง้  0  0  0  0 

THSI	 Customer	Satisfaction	ความพึงพอใจของลูกค้า

Customer	Satisfaction	Score 

คะแนนความพงึพอใจของลกูค้า

%

ร้อยละ
88% 98% 98% 94%

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564 097
GRI	201-1,	205-3



ประสทิธภิาพการด�าเนินงานด้านสงัคม
ตัวชีว้ดั รายการ หน่วยวัด 2561 2562 2563 2564

GRI 102-8 จ�านวนพนกังานท้ังหมด คน 2,389 2,309 1,981 2,067

พ้ืนทีส่มทุรปราการ คน 856 675 408 352

พ้ืนทีร่ะยอง คน 1,533 1,634 1,573 1,715

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

จ�านวนพนกังานท้ังหมดทีมี่สญัญาจ้างถาวร คน 2,038 351 1,960 349 1,664 317 1,604 303

จ�านวนพนกังานท้ังหมดทีมี่สญัญาจ้างชัว่คราว คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A 146 14

GRI 401 ความหลากหลายและโอกาสท่ีเท่าเทียมกนั

พนกังานแบ่งตามอายุ

อายนุ้อยกว่า	30	ปี คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A 515 90

30	-	50	years 

อายรุะหว่าง	30	-	50	ปี
คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,168 210

>50	years 

อายมุากกว่า	50	ปี
คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A 71 13

GRI 401-1 การจ้างพนกังานใหม่

จ�านวนพนักงานใหม่ท้ังหมด คน 320 216 177 371

% 13.39 9.35 8.93 17.95

อายนุ้อยกว่า	30	ปี คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A 217 20

30	-	50	years 

อายรุะหว่าง	30	-	50	ปี
คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A 113 11

>	50	years 

อายมุากกว่า	50	ปี
คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8 2

การลาออกจากงานของพนกังาน

จ�านวนพนักงานทีล่าออกจากงานท้ังหมด คน 187 257 193 277

% 8.00 11.13 9.20 8.24

จ�านวนพนักงานทีเ่กษยีณอายุ คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7

อตัราการลาออกของพนกังาน

อายนุ้อยกว่า	30	ปี คน 97 142 105 177 8

30	-	50	years 

อายรุะหว่าง	30	-	50	ปี
คน 90 115 88 88 3

>	50	years 

อายมุากกว่า	50	ปี
คน 0 0 0 0 0 0 0 1

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564098
GRI	102-8,	401-1



ตัวชีว้ดั รายการ หน่วยวัด 2561 2562 2563 2564

GRI 401-3 การลาคลอดบตุร	

พนกังานทีล่าคลอดบตุร คน 17 9 3 16

พนกังานทีก่ลบัมาท�างานหลงัจากคลอดบตุร คน 17 9 3 16

อตัราการกลบัมาท�างานหลงัคลอด	(%) % 100 100 100 100

GRI	404-1 ชัว่โมงการฝึกอบรมพนกังาน	โดยแยกตามเพศ ชัว่โมงอบรม N/A N/A N/A N/A N/A N/A 19,436	6,281	

ชัว่โมงการฝึกอบรมพนกังาน	ทัง้หมด ชัว่โมงอบรม 43,479.8 27,708 14,798.07 	25,717	

ชัว่โมงการฝึกอบรมต่อคน ชัว่โมงอบรม 18.20 12.00 7.47 12.44

ชัว่โมงการฝึกอบรมพนกังานโดยแยกตามระดบัพนักงาน

พนกังาน ชัว่โมงอบรม N/A N/A N/A 	5,048	

หวัหน้างาน-หัวหน้าส่วน ชัว่โมงอบรม N/A N/A N/A 	13,568	

ผูจ้ดัการแผนก ชัว่โมงอบรม N/A N/A N/A 	4,852	

ผูช้ัว่ผูจ้ดัการทัว่ไปข้ึนไป ชัว่โมงอบรม N/A N/A N/A 	2,249	

เงนิลงทนุในการพฒันาศกัยภาพพนกังาน	(ล้านบาท) ล้านบาท 5.4 5.4 2.5  4.2 

จ�านวนหลกัสตูรภายใน จ�านวน	 116 92 52  52 

ร้อยละของพนกังานทีเ่ข้าอบรม เปอร์เซน็ 100 100 100  48 

THSI Total	Corporate	Citizenship/ 

Philanthropic	Contribution 

การสนับสนนุทางสังคมทัง้หมด

บาท 2.5 6 2.5 6.3

จ�านวนช่ัวโมงในการท�าความดขีองพนกังานทัง้ปี ชัว่โมง 	18,634	 	20,550	 	15,651	 19,025

จ�านวนชัว่โมงเฉลีย่ต่อคนต่อปีในการท�าความดขีอง

พนกังาน
ชัว่โมง  7.8  8.9  8.0 9.4

จ�านวนพนกังานร่วมท�าความดโีดยการบรจิาคโลหติ คน  403  713  148  125 

ปรมิาณโลหติทีพ่นักงานได้บรจิาค ซซีี 	181,350	 	320,850	 	66,600	 	31,250	

มลูค่าในการสร้างโอกาสทางการศกึษาให้แก่เยาวชน บาท  3  2  1  1 

ทนุการศกึษาเพือ่ลกูพ่อ บาท 952,000 727,500 746,000 	551,500	

จ�านวนนกัศกึษาฝึกงานท่ัวไป คน  186  70  22  8 

จ�านวนนกัศึกษาโครงการทวภิาค	ี(โครงการ	อ.กรอ.อศ.) คน  2  5  4 

จ�านวนนกัศกึษาโครงการสหกจิศึกษา คน  44  42  11  21 

จ�านวนคนโครงการศนูย์การเรยีนรูผู้้สงูวยั คน 114  50  0 0

จ�านวนผูด้้อยโอกาส	(พนกังานผูพ้กิาร) คน  26  25  25  23 

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564 099
GRI	102-8,	404-1
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GRI	403 การจดัการด้านความปลอดภยั	อาชวีอนามยั

จ�านวนช่ัวโมงในการปฎบิตังิาน	

พนกังาน ชัว่โมงการท�างาน 4,651,163	 4,838,710	 4,000,000	 4,760,140	

ผูรั้บเหมาทีเ่ป็นจ้างเป็นสญัญาระยะยาวในการ ชัว่โมงการท�างาน N/A N/A N/A 	244,192	

403-9 

and	THSI	

สถติกิารเสยี

ชวีติจากการ

ด�าเนนิงาน

ของพนกังาน

จ�านวนการเสยีชีวิตอนัเนือ่งมาจากการท�างาน	

Employees 

พนกังาน
ราย 0 0 0 0

Contractors 

ผูรั้บเหมา
ราย 0 0 0 0

อตัราการเสยีชวิีตอนัเนือ่งมาจากการบาดเจบ็จากการท�างาน

Employees 

พนกังาน

ราย/1,000,000	

ชัว่โมงการท�างาน
0 0 0 0

Contractors 

ผูรั้บเหมา

ราย/1,000,000	

ชัว่โมงการท�างาน
0 0 0 0

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564100
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จ�านวนการบาดเจบ็อนัเนือ่งมาจากการท�างานท่ีบนัทกึได้ท้ังหมด	TRIR	

Employees 

พนกังาน
ราย 9 6 13 23

Contractors 

ผูร้บัเหมา
ราย N/A N/A N/A 0

อตัราการบาดเจ็บอนัเนือ่งมาจากการท�างานท่ีบนัทกึได้

Employees 

พนกังาน

ราย/1,000,000	

ชัว่โมงการท�างาน
 1.94  1.24  3.25 4.83

Contractors 

ผูร้บัเหมา

ราย/1,000,000	

ชัว่โมงการท�างาน
0.00 0.00 0.00 0.00

จ�านวนการบาดเจบ็ถึงขัน้หยดุงาน 

Employees 

พนกังาน
ราย 4 3 2 2

Contractors 

ผูร้บัเหมา
ราย 0 0 0 0

(LTIFR)	สถติอิตัราการบาดเจ็บถงึขัน้หยดุงาน

Employees 

พนกังาน

ราย/1,000,000	

ชัว่โมงการท�างาน
0.86 0.62 0.5 0.42

Contractors 

ผูร้บัเหมา

ราย/1,000,000	

ชัว่โมงการท�างาน
0 0 0 0

สถติกิารเจ็บป่วยโรคจากการท�างาน

Employees 

พนกังาน
ราย 0 0 0 0

Contractors 

ผูร้บัเหมา
ราย 0 0 0 0

อตัราการเจ็บป่วยโรคจากการท�างาน

Employees 

พนกังาน

ราย/1,000,000	

ชัว่โมงการท�างาน
0 0 0 0

Contractors 

ผูร้บัเหมา

ราย/1,000,000	

ชัว่โมงการท�างาน
0 0 0 0

THSI อบุตัภัิยจากสารเคมี จ�านวนครัง้ 0 0 0 0

THSI อบุตัภัิยจากอคัคีภยัขัน้รนุแรง จ�านวนครัง้ 0 0 0 0

1=N/A	ไม่มีข้อมูล
2	=	เริ่มการเก็บข้อมูลจ�านวนชั่วโมง	และการเกิดอุบัติเหตุในการท�างานของผู้รับเหมา	
3	=ข้อมูลการจ้างพนักงานใหม่และพนักงานลาออก	ไม่ได้ด�าเนินการจัดเก็บแบบแยกเพศไว้

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564 101
GRI	403-9
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301-2 วตัถดุบิ

เหลก็ทัง้หมด ตนั 215,478.38 138,363.17	

เหลก็บรสิทุธิ์ ตนั 	57,128.08 	43,642	

เหลก็รไีซเคิล ตนั 158,350.30 	94,721	

%	วัสดรุไีซเคลิทีใ่ช้ % 73.45% 68%

ปรมิาณการผลติ ตนั 147,500.2	 124,472.91	

GRI 302-0 การใช้พลงังาน

ปรมิาณพลงังานท่ีใช้ทัง้หมดภายในองค์กร กกิะจลู 984,037.48	 627,943.13	

ปรมิาณพลงังานท่ีไม่สามารถหาทดแทนได้ทีใ่ช้ท้ังหมดภายในองค์กร กกิะจลู 983,942.89	 617,013.97	

น�า้มนัเตา กกิะจลู 208,370.00	 	-	

ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว กกิะจลู 	34,734.00	 	20,970.44	

ก๊าซธรรมชาติ กกิะจลู 192,332.00	 	22,225.32	

น�า้มนัดเีซล กกิะจลู 	-	  13.26 

ปรมิาณไฟฟ้าทีใ่ช้ กกิะจลู 548,506.31	 573,804.95	

ปรมิาณพลงังานท่ีสามารถหาทดแทนได้ทีใ่ช้ทัง้หมดภายในองค์กร กกิะจลู  94.59 	10,929.16	

Solar	Cell	 

พลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
กกิะจลู  94.59 	10,929.16	

%พลงังานหมนุเวียน % 0.01% 1.74%

Energy	Intensity	 กกิะจลู 

ต่อตนัการผลติ
6.67 5.04

GRI 303 การใช้ทรพัยากรน�า้แยกตามประเภทของแหล่งน�า้

GRI	303-3 ปรมิาณน�า้ใช้ส�าหรบัการผลติ ลกูบากศ์เมตร 400,570.32 329,311.80

GRI	303-4 ปรมิาณน�า้ทิง้ทีร่ะบายออกนอกโรงงาน ลกูบากศ์เมตร 95,940.62 263,449.44

อตัราส่วนการใช้น�า

(Water	intensity)

ลูกบากศ์เมตรต่อตนั

การผลิต
 2.72  2.65 

GRI 305 การจดัการก๊าซเรอืนกระจก

GRI	305-1 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางตรง	(ประเภท	1) ตนั

คาร์บอนไดออกไซด์

เทยีบเท่า

106,662.42 	5,563.00	

GRI	305-2 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางอ้อม	(ประเภท	2) ตนั

คาร์บอนไดออกไซด์

เทยีบเท่า

N/A 	72,549.00	

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564102
GRI	301-1,	301-2,	302-1,	302-3,	302-4,	303-3,	303-4,	303-5,	305-1,	305-2,	305-3,	305-5,	306-1
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GRI	305-4 อตัราส่วนการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อหน่วยผลติภณัฑ์ ตนัคาร์บอนไดออก 

ไซด์เทียบเท่าต่อตัน

การผลิต

0.72  0.63 

GRI 305-7 คณุภาพอากาศทีร่ะบายออกนอกโรงงาน

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

(Carbon	Monoxide	:	CO)
ส่วนในล้านส่วน 122 5.4

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน

(Oxide	of	Nitrogen	:	NOx)
ส่วนในล้านส่วน N/A 5.12

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

(Sulfur	Dioxide	:	SO2	)
ส่วนในล้านส่วน 1

ฝุน่ละอองรวม

(Total	Suspended	Particulates	:	TSP)

มลิลกิรมัต่อลกูบาก์

เมตรมาตรฐาน
7.85 8.7

GRI 306-1 คณุภาพน�า้ทิง้ท่ีท�าการระบายออกนอกโรงงาน

pH	ณ	จดุปล่อย 7.37 7.1-8.5

ค่าอณุหภมู	ิณ	จดุปล่อย องศาเซลเซยีส 30.13 33.3

ค่าความต้องการออกซิเจนทางชวีเคม	ี(BOD5) มกิกลกิรมัต่อลติร 4.82  214

ค่าความต้องการออกซิเจนทางเคม	ี	(COD) มกิกลกิรมัต่อลติร 26.49  472 

ค่าน�า้มนัและไขมันจากน�า้ท่ีผ่านการบ�าบดั	(Grease	and	Oil) มกิกลกิรมัต่อลติร 2.33 4.1

ค่าโลหะหนกั	สังกะส	ีในน�า้ทิง้	(Zn) มกิกลกิรมัต่อลติร 1.66 0.96

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564 103
GRI	305-1,	305-2,	305-3,	305-5,	305-7,	306-2,	306-5
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GRI 306-2 การก�าจัดของเสยี

วธิกีารก�าจัด	Waste	ของเสียอนัตราย	

Reuse

ปรมิาณของเสยีทีน่�ากลบัมาใช้ซ�า้ได้โดยภายในขอบเขตโรงงานตนเอง
ตนั 0 0

Recycling

ปรมิาณของเสยีทีน่�ากลบัมาใช้ใหม่	แต่ต้องผ่านกระบวนการโดยโรงงาน

อืน่	หรอืโรงงานในเครอื

ตนั 13,017.81 3,334.81

Composting 

ปรมิาณของเสยีทีท่�าเป็นปุย๋
ตนั 0 0

Recovery,	including	energy	recovery

ปริมาณของเสยีทีส่ามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อเช่น	การน�าไปสร้างพลังงาน
ตนั 0 683.79

Incineration 

ปรมิาณของเสยีทีถู่กน�าไปเผา
ตนั 0

Deep	well	injection 

ปริมาณของเสยีทีน่�าลงบ่อใต้ดนิ
ตนั 0 0

Landfill 

ปรมิาณของเสยีทีน่�าฝังกลบ
ตนั 839.13 404.1

On-site	storage 

ปรมิาณกกัเกบ็ในพืน้ที่
ตนั 0 0

Other	Management	Method	(please	specify) 

วธิกีารบรหิารจดัการอืน่ๆ	(โปรดระบรุายละเอยีด)
ตนั 0 0.3

ปรมิานของเสยีอันตรายทัง้หมด ตนั 13,856.94 4,423.00

วธิกีารก�าจดั	Waste	ของเสียwไม่อนัตราย	(method	to	disposal	non-hazadous	waste)

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564104
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Reuse

ปรมิาณของเสยีท่ีน�ากลบัมาใช้ซ�า้ได้โดยภายในขอบเขตโรงงานตนเอง
ตนั 0 0

Recycling

ปรมิาณของเสยีทีน่�ากลบัมาใช้ใหม่	แต่ต้องผ่านกระบวนการโดยโรงงาน

อืน่	หรอืโรงงานในเครอื

ตนั 17,018.78 25,322.97	

Composting 

ปรมิาณของเสยีทีท่�าเป็นปุย๋
ตนั 0 0

Recovery,	including	energy	recovery

ปรมิาณของเสยีทีส่ามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อเช่น	การน�าไปสร้างพลังงาน
ตนั 0 0

Incineration 

ปรมิาณของเสยีทีถู่กน�าไปเผา
ตนั 0 0

Deep	well	injection 

ปรมิาณของเสยีทีน่�าลงบ่อใต้ดนิ
ตนั 0 0

Landfill 

ปรมิาณของเสยีทีน่�าฝังกลบ
ตนั 332.65 	6,473.60	

On-site	storage 

ปรมิาณกกัเกบ็ของเสยีในพืน้ที่
ตนั 0 0

Other	Management	Method	(please	specify) 

วธิกีารบรหิารจดัการอืน่ๆ	(โปรดระบรุายละเอยีด)
ตนั 1,521.92  1.85 

ปรมิาณของเสยีไม่อนัตรายท้ังหมด ตนั 	18,873.35	 	31,798.42	

ปรมิาณการส่งก�าจัดของเสยีทัง้หมด ตนั 	32,730.29	 	36,221.42	

%	Recycle	ของทัง้องค์กร % 96.42% 81.01%

Waste	Intensity	ของทัง้องค์กร ตันของเสียต่อตัน

การผลิต
0.22 0.29

1=		N/A	ไม่มีข้อมูล
2	=	หมวดสิ่งแวดล้อมแสดงข้อมูลเฉพาะปี	2561	และ	2564	เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลตัวชี้วัดจากเดิมที่มีทั้งน�้าหนักและจ�านวนชิ้นผลิตภัณฑ์	เหลือเฉพาะ	
						น�้าหนักผลิตภัณฑ์
3	=	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน	Scope	1	และ	2	ได้รับการทวนสอบโดยศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ	ภาควิชาวิศวกรรมเคมี	มหาวิทยาลัย
						ธรรมศาสตร์
4	=	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน	Scope	3	อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลและทวนสอนเพื่อขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
5	=	ในปี	2561	ไม่ได้มีการค�านวณแยก	GHG	Scope	1	และ	2

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564 105
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Disclosure Description Page

GRI	102-27 Collective	knowledge	of	highest	governance	body	 AR

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

GRI	102-29 Identifying	and	managing	economic,	environmental,	and	social	impacts 43-46

GRI	102-30 Effectiveness	of	risk		management	processes	 43-46

GRI	102-31 Review	of	economic,		environmental,	and	social	topics 24-25

GRI	102-32 Highest	governance	body’s	role	in	sustainability	reporting	 2-4

GRI	102-33 Communicating	critical	concerns	 41

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

GRI	102-35 Remuneration	policies	 AR

GRI	102-36 Process	for	determining	remuneration	 AR

GRI	102-37 Stakeholders’	involvement	in	remuneration	 AR

GRI	102-38 Annual	total	compensation	ratio AR

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

Stakeholder	engagement	

GRI	102-40 List	of	stakeholder	groups	 16-19

GRI	102-41 Collective	bargaining	agreements	 -

GRI	102-42 Identifying	and	selecting	stakeholders	 16-19

GRI	102-43 Approach	to	stakeholder	engagement	 16-19

GRI	102-44 Key	topics	and	concerns	raised	 20-22

Reporting	practice	

GRI	102-45 Entities	included	in	the	consolidated	financial	statements 1,	6

GRI	102-46 Defining	report	content	and	topic	Boundaries	 1

GRI	102-47 List	of	material	topics	 22

GRI	102-48 Restatements	of	information	 1

GRI	102-49 Changes	in	reporting	 1

GRI	102-50 Reporting	period	 1

GRI	102-51 Date	of	most	recent	report	 1

GRI	102-52 Reporting	cycle	 1

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

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

GRI	102-55 GRI	content	index	 107-110

GRI	102-56 External	assurance	 112
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GRI	102-55



Disclosure Description Page

GRI	200	:	Economic	

GRI	201	:	Economic	Performance	

GRI	103	: Management	Approach	 60

GRI	201-1 Direct	economic	value	generated	and	distributed 97

GRI	205	:	Anti-corruption	

GRI	103	:	Management	Approach	 29

GRI	205-3 Confirmed	incidents	of	corruption	and	actions	taken 97

GRI	300	:	Environmental	

GRI	301:	Materials	

GRI	103	: Management	Approach	 77

GRI	301-1 Materials	used	by	weight	or	volume 102

GRI	301-2 Recycled	input	materials	used	 102

GRI	302:	Energy	

GRI	103	: Management	Approach	 77

GRI	302-1 Energy	consumption	within	the	organization 102

GRI	302-3 Energy	intensity	 77-78,	

102

GRI	302-4 Reduction	of	energy	consumption 79,	102

GRI	303	:		Water	and	Effluents	

GRI	103	: Management	Approach	 81

GRI	303-3 Water	withdrawal	 102

GRI	303-4 Water	discharge 102

GRI	303-5 Water	consumption	 102

GRI	305	:	Emissions	

GRI	103	: Management	Approach	 77

GRI	305-1 Direct	(Scope	1)	GHG	emissions	 102-103

GRI	305-2 Energy	indirect	(Scope	2)	GHG	emissions	 102-103

GRI	305-4 GHG	emissions	intensity	 102-103

GRI	305-5 Reduction	of	GHG	emissions	 77-78,

102-103

GRI	305-7 Nitrogen	oxides	(NOX),	sulfur	oxides	(SOX),	and	other	significant	air	emissions 103

GRI	306	:	Effluents	and	Waste	

GRI	103	:	Management	Approach	 81-82

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564 109
GRI	102-55



Disclosure Description Page

GRI	306-1 Water	discharge	by	quality	and	destination 82,	102

GRI	306-2 Waste	by	type	and	disposal	method 103

GRI	306-5 Water	bodies	affected	by	water	discharges	and/or	runoff 103

GRI	307	:	Environmental	Compliance	

GRI	103	:	Management	Approach	

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

GRI	308	:	Supplier	Environmental	Assessment	

GRI	103	: Management	Approach	 73

GRI	308-1 New	suppliers	that	were	screened	using	environmental	criteria 73-74

GRI	400	:	Social	

GRI	401	:	Employment	

GRI	103	:	Management	Approach	 63

GRI	401-1 New	employee	hires	and	employee	turnover 64,	98

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

employees

-

GRI	403	:	Occupational	Health	and	Safety	

GRI	103	:	Management	Approach	 65

GRI	403-4 Worker	participation,	consultation,	and	communication	on	occupational	health	and	safety	 65-67

GRI	403-5 Worker	training	on	occupational	health	and	safety	 66-67

GRI	403-9	 Work-related	injuries	 68,	101

GRI	404	:	Training	and	Education	

GRI	103	:	Management	Approach	 52

GRI	404-1 Average	hours	of	training	per	year	per	employee 24,	54,	

99

GRI	404-2 Programs	for	upgrading	employee	skills	and	transition	assistance	programs 52-57

GRI	404-3 Percentage	of	employees	receiving	regular	performance	and	career	development	reviews 55

GRI	406	:	Non-discrimination	

GRI	103	:	Management	Approach	 60

GRI	406-1 Incidents	of	discrimination	and	corrective	actions	taken	 62

GRI	414	:	Supplier	Social	Assessment

GRI	103	: Management	Approach	 73-74

GRI	414-1 New	suppliers	that	were	screened	using	social	criteria 76

GRI	419	:	Socioeconomic	Compliance

GRI	419-1 Non-compliance	with	laws	and	regulations	in	the	social	and	economic	area NA
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ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ   
Excellence Center of Eco-Energy (ECEE) 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-564-3001-9 ต่อ 3230  
Fax: 02-564-3001-9 ต่อ 3230 E-mail: ecee.ee.tu@gmail.com 
 ที่ ecee.006/65 

วันท่ี 10 มีนาคม 2565 
 
เรื่อง  การทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลบัญชีรายการสิ่งแวดล้อม สำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร  

ปี 2564 
 
เรียน  กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
 

ตามที่ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้จัดจ้างสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้จัดการ “โครงการให้คำปรึกษาการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” และสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มอบหมายให้ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว ตาม
สัญญามอบหมายเลขที่ 252/2564 ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของโครงการฯ จะต้องมีการทวนสอบภายใน (Internal Audit) ข้อมูลบญัชี
รายการสิ่งแวดล้อม สำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ปี 2564 เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ใช้ในการ
รายงานประจำปีขององค์กร นั้น  

บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ ้นแล้ว ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  ภาควิชา
วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอเรียนให้ทราบว่า ผลการทวนสอบ ข้อมูลบัญชีรายการ
สิ่งแวดล้อม ขอบเขตที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง และขอบเขตที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้
พลังงาน สำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ปีบัญชี 
2564 ตามแนวทางการจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับบริษัทจดทะเบียน (สำนักงาน ก.ล.ต. และ อบก., 
2564) ไม่พบหลักฐานที่แสดงว่ามีข้อมูลที่มีสาระสำคัญที่ไม่ถูกต้อง 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
 

 
 
 
  

 
รองศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช อุศุภรัตน ์

หัวหน้าโครงการฯ 
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มธ. 
โทรศัพท์: 02-5643001-9 ต่อ 3230  
Email: ecee.ee.tu@gmail.com 
ผู้ประสานงาน: ณิชา สุโขดมโชติ 094-298-6151   
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แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ



แบบตอบกลับรายงานความยัง่ยนืของบรษิทัในกลุม่สมบรูณ์	2564

ขอบคณุทีใ่ห้ความสนใจในรายงานความยัง่ยนืของบรษิทัในกลุม่สมบรูณ์	2564	ความคดิเหน็ของท่านเป็นส่ิงส�าคญัส�าหรบัเราทีจ่ะช่วย 

ในการปรบัปรุงประสทิธภิาพการท�างานโดยรวมของการพัฒนาความยัง่ยนืและการรายงานในอนาคต

ขอความกรุณากรอกแบบตอบกลบัและส่งมมุมองของท่านมาทีอ่เีมล:	wicha.saw@somboon.co.th	/	Thepyuda.s@somboon.co.th	

หรอืส่งจดหมายมาที่

ฝ่ายพัฒนาระบบและความยัง่ยนื

เลขท่ี	129	หมู่ที	่2	ถนนบางนา-ตราด	ต�าบลบางโฉลง	อ�าเภอบางพล	ีจงัหวดัสมทุรปราการ	10540

1.	หัวข้อใดท่ีเกีย่วข้องกบัท่านมากทีส่ดุ*	(กรณุาใส่เครือ่งหมาย				ได้มากกว่า	1	หวัข้อ)
⬜	พนกังาน			⬜	ผูถื้อหุน้และนกัลงทนุ				⬜	ลกูค้า				⬜	คูค้่า				⬜	ชมุชน				⬜	หน่วยงานก�ากบัดแูล/ภาครฐั
⬜	สมาคมอตุสาหกรรม				⬜	สถาบนัการศึกษา/หน่วยงานพฒันาเอกชน	 	  
⬜	อ่ืน	ๆ	โปรดระบ:ุ.................................................................................

2.	ประสทิธภิาพในการส่ือสารความย่ังยนืของบรษิทัในกลุม่สมบรูณ์ผ่านรายงานความยัง่ยนืเป็นอย่างไร*
				(กรุณาให้คะแนนโดยใส่เครือ่งหมาย		⬜		เมือ่	5	หมายถงึ	ดเีย่ียม	และ	1	หมายถงึ	ควรปรบัปรงุ)
	 	 	 	 	 	 	 หัวข้อ	 	1	 	2	 	3	 	4	 	5
2.1	การบรหิารความยัง่ยนื	 	 	 	 	 	 ⬜	 ⬜	 ⬜	 ⬜	 ⬜
2.2	ฅนสมบรูณ์	 	 	 	 	 	 	 ⬜	 ⬜	 ⬜	 ⬜	 ⬜
2.3	ธุรกจิสมบูรณ์	 	 	 	 	 	 	 ⬜	 ⬜	 ⬜	 ⬜	 ⬜
2.4	ชุมชนสมบรูณ์	 	 	 	 	 	 	 ⬜	 ⬜	 ⬜	 ⬜	 ⬜
2.5	อ่ืนๆ	โปรดระบ:ุ	...................................................................................		 ⬜	 ⬜	 ⬜	 ⬜	 ⬜

3.	กรณุาให้คะแนนเนือ้หาและคณุภาพของรายงานความยัง่ยืนของบรษัิทในกลุม่สมบรูณ์	2564	ตามหวัข้อต่อไปน้ี	 
				(เมือ่	5	หมายถงึ	ดเียีย่ม	และ	1	หมายถึง	ควรปรบัปรุง)*
	 	 	 	 	 	 	 หัวข้อ	 	1	 	2	 	3	 	4	 	5
3.1	ความสมดลุของเนือ้หา	 	 	 	 	 	 ⬜	 ⬜	 ⬜	 ⬜	 ⬜
3.2	ความชดัเจนของเนือ้หา	 	 	 	 	 	 ⬜	 ⬜	 ⬜	 ⬜	 ⬜
3.3	การเปรียบเทยีบได้กับบรษิทัอ่ืน	 	 	 	 	 ⬜	 ⬜	 ⬜	 ⬜	 ⬜
3.4	การท�าสาระส�าคญัด้านความยัง่ยืน	และสาระทีเ่กีย่วข้อง	 	 	 ⬜	 ⬜	 ⬜	 ⬜	 ⬜
3.5	ความสมบรูณ์ของเนือ้หา	 	 	 	 	 	 ⬜	 ⬜	 ⬜	 ⬜	 ⬜
3.6	ความถกูต้องของเน้ือหา	 	 	 	 	 	 ⬜	 ⬜	 ⬜	 ⬜	 ⬜
3.7	ความโปร่งใสของเนือ้หา	 	 	 	 	 	 ⬜	 ⬜	 ⬜	 ⬜	 ⬜
3.8	โครงสร้างและการเรียบเรยีงเน้ือหา	 	 	 	 	 ⬜	 ⬜	 ⬜	 ⬜	 ⬜
3.9	การออกแบบรปูเล่ม	 	 	 	 	 	 ⬜	 ⬜	 ⬜	 ⬜	 ⬜

กรณุาให้ความเหน็อืน่ๆ	ต่อความย่ังยนืและรายงานการพัฒนาทีย่ัง่ยืน

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564114






