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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำากัด (มหาชน) มุ่งเน้นการสร้างความม่ันคงและ
ยั่งยืนด้านพลังงานทดแทน ควบคู่กับการคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิง่แวดล้อม และให้ความสำาคญักบัผู้มส่ีวนได้เสียทกุภาคส่วน สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์
การดำาเนนิธรุกจิของบริษทั ท่ีมุง่เน้นการดำาเนนิธรุกจิด้านพลังงานทดแทน โดยยดึ
หลักธรรมาภิบาลเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านพลังงานสะอาด ปิโตรเคมี 
และสาธารณูปโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในรอบปีที่ผ่านมา สภาวการณ์โลก
ได้พบกบัสภาวะการเปลีย่นแปลงในหลากหลายด้าน ทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคมและ 
สิง่แวดล้อม ความผนัผวนด้านการเมอืงและด้านเศรษฐกจิโลก ส่งผลให้เกดิการชะลอ
ตวัของเศรษฐกจิหลายๆประเทศ สถานการณ์ราคานำา้มนัโลกยงัคงอยูใ่นระดบัตำา่ 

  ตลอดจนปัญหาการเปลีย่นแปลงของสภาวะภมูอิากาศทีท่วคีวามรนุแรง ผลกระทบ 
ด้านภยัธรรมชาตต่ิาง ๆ อกีด้วย อย่างไรกต็าม บรษิทัสามารถรบัมอืกบัการเปลีย่น 
แปลงดังกล่าว จากการทำาแผนบริหารความเสีย่ง (Risk Management) และการ
กำาหนดแผนการดำาเนนิธรุกจิทีช่ดัเจนและมกีารทบทวนการวางแผนการดำาเนนิธรุกิจ 
อย่างต่อเนื่อง

  ปี 2559 เป็นปีท่ีบริษัทได้พัฒนาตามแผนกลยุทธ์ท่ีกำาหนดไว้อย่างต่อเนื่อง เริ่มจากการจัดทำาแผนงานกลยุทธ์ของสายงาน
ต่างๆ เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบในเดือนมีนาคม ซึ่งยังคงยึดหลักการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืน ผมขอสรุปเหตุการณ์สำาคัญๆ ในรอบปี 2559 ดังนี้ 

 •  บริษัทได้รับการคดัเลอืกให้เข้าร่วมโครงการ Corporate Sustainability Advisory Program ทีจ่ดัโดยตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย โครงการนี้ได้ส่งเสริมความรู้ ทักษะให้กับคณะทำางานของบริษัทให้มีความเข้าใจ และถ่ายทอดให้กับ
พนักงานในทุกระดับ ซึ่งจากการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดำาเนินงานโดยคำานึงถึงประเด็นด้านความยั่งยืนที่ 
ครอบคลุมท้ังในเรื่อง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมขององค์กร ทำาให้บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Thailand 
Sustainability Investment: THSI หรือ หุ้นยั่งยืน ประจำาปี 2559 

 • บรษัิทได้รบัการคดัเลอืกให้เข้าร่วมโครงการส่งเสรมิความสามารถทางนวตักรรม สำาหรบัผูป้ระกอบการในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทได้รับรางวัล “องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจำาปี 2559” จากการนำาเสนอผลงานวิจัยและ
พฒันาทางด้านเคมภีณัฑ์ของบรษิทั ยเูอซี แอด็วานซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมคิลัส์ จำากดั (UAPC) ซึง่เป็นบริษทัลกูทีบ่รษิทั
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 และทำาธุรกิจด้านการผลิตและจำาหน่าย Latex Polymers 

 • บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 เพื่อรายงานผลประกอบการปี 2558 และทิศทางการดำาเนินธุรกิจให้
กับผูถ้อืหุ้นทราบ พร้อมกบัรบัฟังความคดิเหน็ข้อเสนอแนะต่างๆ จากผูถ้อืหุ้น เพือ่นำาไปปรบัปรงุกลยทุธ์ในการทำาธรุกิจ
ต่างๆ ทั้งนี้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการในปี 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนได้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

 • บรษัิทได้ตัง้เป้าหมายให้ปี 2559-2560 เป็นปีแห่งการทำางานทีเ่ป็นเลศิ (Operation Excellent) และปีแห่งความปลอดภยั
ในการทำางานสูงสุด (Zero Accident) โดยมีการตั้งหน่วยงาน Safety & Operation Excellence ข้ึนมาเพ่ือผลักดัน
เป้าหมายทัง้สองด้านให้บรรลผุลทัง้องค์กร ในปี 2559 บรษิทัได้นำากจิกรรม 5ส และข้อเสนอแนะปรบัปรงุงาน (Kaizen 
Suggestion) มาใช้ในการเพิม่ผลผลติ ปรบัปรงุการทำางานของทัง้องค์กร และจดัฝึกอบรมความปลอดภยัให้กบัพนกังาน
ทุกระดับตามความจำาเป็นของงาน นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรม Safety Day ที่โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) 
จงัหวดัสโุขทยั เพือ่ส่งเสรมิความรู้ความเข้าใจให้กบัชมุชมและสังคมในพ้ืนทีร่อบๆ โรงงานของบริษทัด้วย รวมถึงการจดั
ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินสำาหรับหน่วยงานต่างๆ เป็นประจำาทุกปี
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กิตติ ชีวะเกตุ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 • บริษัทได้กำาหนดแนวทางและจัดการฝึกอบรมผู้บริหาร ผู้จัดการและหัวหน้างาน เพ่ือให้เข้าใจเร่ืองการบริหารความต่อ
เนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management - BCM) ในเดือนตุลาคม ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือที่จะรองรับเหตุ 
การณ์วิกฤตต่างๆ ที่อาจจะกระทบต่อบริษัทได้ และมีแผนดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง

•  บริษัทได้สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานในหน้าท่ีและกิจกรรมต่างๆ ตามพันธกิจท่ีกำาหนดไว้ด้วยตระหนักถึงคณุค่าของ 

พนักงานทุกคนที่ตั้งใจทำางาน มีการพิจารณาผลตอบแทน การฝึกอบรม ความก้าวหน้าในงานที่เป็นธรรม และมีการ

ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดีของพนักงานทุกระดับ และบริษัทได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการใน

สถานประกอบการ เพื่อเป็นตัวแทนพนักงานในเรื่องต่างๆ 

• บริษัทได้ส่งเสริมพนักงานมีการทำา CSR อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นการทำา CSR In Process ที่จะเกี่ยวข้องกับพนักงาน

และครอบครัวโดยตรง และได้ให้ความสำาคัญสูงสุดกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ มีการเข้าร่วม

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นประจำาตลอดทั้งปี

• บริษัทมีการรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันประหยัดพลังงาน ลดการใช้กระดาษ และการนำากลับมาใช้ใหม่ (recycle) 

อย่างต่อเนื่อง

 สำาหรับในปี 2560 ผมและพนักงานทุกคนจะร่วมมือ ร่วมแรงกันผลักดันให้ธุรกิจของบริษัทก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตามแผน
งานกลยทุธ์ (2560-2563) ทีว่างไว้ เพือ่ให้บรษิทัมกีารเตบิโตของยอดขาย กำาไร เงนิปันผล และผลตอบแทนต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย
อย่างเป็นธรรม เพือ่รกัษาให้บรษิทัของเรามกีารเจรญิเตบิโตทีย่ัง่ยนื และเป็นหนึง่ในหุน้ยัง่ยนืของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ต่อไป

 สดุท้ายนีใ้นนามคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคน ผมขอขอบคุณท่านผูถ้อืหุน้ คู่ค้า และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย 
ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำาเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ

พันธกิจ

     1. มุ่งเน้นการประกอบการด้านพลังงานสะอาด ปิโตรเคมี และสาธารณูปโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเป็น  

 ประโยชน์ต่อประเทศสิ่งแวดล้อมและสังคม

     2. ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมโปร่งใส และต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

     3. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และส่งผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นที่มี  

 เสถียรภาพในระยะยาว

     4. มุ่งเน้นการเป็นองค์กรแห่งความสุข โดยคำานึงถึงสภาพแวดล้อมในการทำางาน ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและส่ง  

 เสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

STRATEGIC PRIORITIES

SUSTAINABILITIES

Technology
&

Reference
จัดหาและศึกษา

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

Innovation สงเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมใหมๆ

Pioneer มองหาแนวทางและ
โอกาสทางธุรกิจเสมอ

Total
Service การใหบริการเปนเลิศ

ครบวงจร

Product
Diversity

สงมอบผลิตภัณฑเพื่อตอบสนอง
ความตองการที่หลากหลาย

PRODUCT

PEOPLE

PROCESS

ผลิตภัณฑและบริการ

การดูแลพนักงาน
และสังคม

กระบวนการจัดการ
ที่เปนเลิศ

บริษัทมุงมั่นสูการเปนผูประกอบการ
ดานพลังงานสะอาด ปโตรเคมีและ

สาธารณูปโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
โดยรักษาความเปนผูนำในระดับประเทศและ

ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ
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ค่านิยมหลักองค์กร

สมรรถนะหลักขององค์กร

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

W
Work Place Happiness

E
Ethics

R
Responsibility

U
Unity

A
Authenticith

C
Competency

บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในการท�างานมีความสุข ส่งเสริมประสิทธิภาพงาน

ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม มีความซ่ือสัตย์ ยึดถือประโยชน์องค์กร สังคมและ
ประเทศชาติเป็นหลัก

ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคม สิ่งแวดล้อม และตนเอง

สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์

มีความรักใคร่ สมัครสมานสามัคคี เติมเต็มซึ่งกันและกัน เพื่อความหนึ่งเดียวของทีม

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

มีศักยภาพ เป็นมืออาชีพในงานที่รับผิดชอบ เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย

รายงานความยั่งยืนปี 2559
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำ�กัด (มห�ชน) 
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กลุ่มธุรกิจ

 บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เริ่มดำาเนินกิจการในปี 2538 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai เมื่อ
วนัที ่11 ตลุาคม  2553 ปัจจบัุนเป็นผูป้ระกอบการดำาเนนิธรุกจิในอตุสาหกรรมพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก ผลติ นำาเข้า 
และจำาหน่ายสารเคมี รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสำารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นนำ้ามัน และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
โรงผลิตนำ้ามันหล่อลื่น โรงงานอุตสาหกรรมโพลิเมอร์และพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 
อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมก่อสร้าง โรงไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค ที่ผ่านมาได้มีการขยายธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง ปัจจุบันธุรกิจในกลุ่มยูเอซี แบ่งประเภทธุรกิจหลักออกเป็น 5 ประเภทดังนี้ 

 ธรุกจิพลังงานสะอาดและพลงังานทางเลอืก : ลงทุนในธรุกจิพลังงานสะอาดและพลังงานทางเลือก เป็นผู้ผลิตและ จำาหน่าย
พลงังานสะอาดให้กบัลกูค้า ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการและกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ ปัจจุบนัตลาดท้ังหมดเป็นภายในประเทศ

 ธรุกจินำาเข้าและจำาหน่าย :  นำาเข้าและจำาหน่ายสารเคมแีละอปุกรณ์ทีใ่ช้ในกลุม่ธรุกิจสำารวจและผลติก๊าซธรรมชาต ิโรงกลัน่ 
นำ้ามันและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต้นนำ้า กลุ่มธุรกิจสารเคมีเหลว โรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภค โดยลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมนำ้ามันและปิโตรเคมี ร้อยละ 90 เป็นลูกค้าภายในประเทศ

 

ธรุกจิเคมภีณัฑ์ : ผลติและจำาหน่ายลาเทก็ซ์อมีลัชัน่และลาเทก็ซ์โพลเิมอร์ทีใ่ช้ในอตุสาหกรรมสแีละการเคลอืบ อตุสาหกรรม
หมึกพิมพ์และการพิมพ์ อุตสาหกรรมกาวและเทปกาว อุตสาหกรรมกระดาษและบรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าภายในประเทศ แต่มีแผนขยายตลาดส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ CLMV

 

 ธุรกิจการออกแบบรับเหมาก่อสร้าง (EPC) : ออกแบบและรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ โรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทติย์ตดิตัง้บนดนิและบนหลงัคา พร้อมท้ังการให้บรกิารเดนิเครือ่งและบำารงุรกัษา (O&M Services) ทัง้ในและต่างประเทศ 
ปัจจุบันลูกค้าทั้งหมดเป็นลูกค้าภายในประเทศ 

 

 ธุรกิจด้านสาธารณูปโภค (Utilities) : ผลิตและจำาหน่ายนำ้าประปา เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมและใช้ในการบริโภค รวมทั้ง
จำาหน่ายและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ100 เป็นลูกค้าในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการ

รายงานความยั่งยืนปี 2559
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำ�กัด (มห�ชน) 
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กลุ่มธุรกิจ 
กลุมลูกคา

ผลิตภัณฑ

การไฟฟา

นครหลวง

การไฟฟา

สวนภูมิภาค

ผูผลิตไฟฟา

CNG/LPG

ผูคากาซ

ไบโอมีเทน

กาซชีวภาพ
กระบวนการ

แยกกาซ

พลังงานไฟฟา

พลังงาน

แสงอาทิตย

ภาคครัวเรือน

ภาคการขนสง

จัดหาเทคโนโลยีการผลิต

Sale & Marketing
การขายและการตลาด

Procurement
จัดซื้อ

Supplier
ผูผลิต

Distribution
การสงมอบ

คลังสินคา

Customer

Sale & Marketing
การขายและการตลาด

จัดหาผลิตภัณฑ
และบริการ

ผูผลิตและ
ผูใหบริการ

ผลิตภัณฑ
และบริการ

Procurement
จัดซื้อ

Manufacturing
ผลิต

Distribution
การสงมอบ

คลังสินคา

Customer

ธุรกิจนำเขาและจำหนายสารเคมี

ธุรกิจพลังงานสะอาดและพลังงานทางเลือก

ธุรกิจเคมีภัณฑ

ธุรกิจการออกแบบรับเหมากอสราง (EPC)

ธุรกิจดานสาธารณูปโภค  (Utilities)

สงมอบ

ผูลงทุน ออกแบบ/ติดตั้ง

/ทดสอบ

พลังงาน

แสงอาทิตย
กาซชีวภาพ

โรงไฟฟา ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม
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สถานที่ตั้งและส�านักงานใหญ่

สุโขทัย

ขอนแกน

นครราชสีมา

สมุทรปราการ

สุราษฎธานี

สงขลา

พระนครศรีอยุธยา

ระยอง

คลังสินคาบางปู / สำนักงานสาขาระยอง / คลังสินคาสงขลา

โรงงานผลิตกาซชีวภาพอัดความดันสูง

โรงงานผลิตกาซชีวภาพเพื่อผลิตกระแสไฟฟา

โรงงานผลิตเคมีภัณฑประเภท Latex Emulsion และ Latex Polymer

โรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม

โรงงานผลิตไฟฟา

บางจากไบโอฟูเอล

โรงงานผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา

เชียงใหม

กรุงเทพมหานคร
สำนักงานใหญ

รายงานความยั่งยืนปี 2559
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำ�กัด (มห�ชน) 
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การบริหารจัดการความเสี่ยง

 บรษัิทตระหนกัถงึความสำาคัญของการบรหิารความเสีย่งองค์กรภายใต้การเปลีย่นแปลงทีส่่งผลกระทบทัง้จากภายในและภายนอก 
โดยได้มีการบรหิารจดัการความเสีย่งครอบคลมุท้ังด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม เพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษิทัสามารถดำาเนนิธรุกจิ
ได้อย่างยั่งยืน บรรลุตามเป้าหมายองค์กร ลดผลกระทบในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล

 แนวทางการด�าเนินงาน

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Committee) หรอื RMC ของบรษัิทจะใช้กรอบการบรหิารความเสีย่ง 
ระดับองค์กร มีการกำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติ และกำากับ
ดแูลการปฏบิตังิานให้ดำาเนนิการตามนโยบาย การบรหิารความเสีย่งทีก่ำาหนดไว้ได้มกีารแต่งต้ังคณะทำางานบรหิารความเส่ียง (Risk 
Working Team) มาทำาหน้าทีใ่นการตดิตาม ทบทวนแผนการจัดการความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดับทีเ่หมาะสมและยอมรบัได้ และสรปุ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 นอกจากนี้ บริษัทยังมีการนำาแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) หรือ BMC 
มาใช้ในการป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการหยุดชะงักของการดำาเนินธุรกิจจากภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

  โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท

(Board of Directors)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(Risk Management Committee)

เลขานุการคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

(Executive Committee)

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

(Risk Working Team)

ฝายจัดการ

(Management Team)
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ผลการด�าเนินงาน
 

 กลุ่มยูเอซี ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงครอบคลุมท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2559 บริษัทได้
ดำาเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สำาคัญต่างๆ ได้แก่ 

1. ความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจ 

 1.1 ความเสี่ยงการขยายโครงการลงทุน 

  บริษัทมีแผนขยายโครงการการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจโดย
ลงทนุธรุกิจใหม่ๆ บรษัิทอาจเผชญิกบัความเสีย่งเรือ่งความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจ ความไม่ชดัเจนจากนโยบายภาครฐั 
ด้านพลังงานทดแทน ประกอบกับความผันผวนราคาวัตถุดิบ ราคาปิโตรเคมี ซึ่งอาจทำาให้บริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย 
ในการดำาเนินงานตามกลยุทธ์ท่ีวางไว้ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อ 
ร่วมกันวิเคราะห์แนวโน้มอนาคตของสภาพแวดล้อมทางด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและปรับทิศทาง
กลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

 1.2  ความเสี่ยงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

  ความผนัผวนของค่าเงนิบาทต่อเงนิสกลุต่างประเทศ มผีลกระทบต่อผลการดำาเนนิงานด้านธรุกจินำาเข้าและจำาหน่ายของ 
บริษัท เนื่องจากบริษัทสั่งซื้อสารเคมีและอุปกรณ์โดยส่วนใหญ่นำาเข้ามาจากผู้ผลิตต่างประเทศ และมีการชำาระเงินเป็นเงิน
ต่างประเทศ ในขณะที่บริษัทมีสัดส่วนการขายสินค้าในประเทศและมีรายได้ส่วนใหญ่เป็นเงินบาท บริษัทจึงมีนโยบายลด
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยการทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Currency For-
ward Contract) สำาหรับธุรกรรมการค้าให้เหมาะสมกับภาระหนี้โดยมีอายุสัญญาประมาณ 1-6 เดือน รวมทั้งติดตามการ
เคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด 

2.  ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

  2.1  ความเสี่ยงจากการดำาเนินการทางธุรกิจหยุดชะงักอันเกิดจากอุทกภัย 

  จากสภาวะโลกร้อน และจากเหตุอุทกภัยที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นหลายพื้นที่ของประเทศ ซ่ึงยากต่อการคาดการณ์ได้ 
บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการดำาเนินการทางธุรกิจหยุดชะงักอันเกิดจากอุทกภัย ทำาให้ภัยจากอุทกภัยนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ 
ต้องเฝ้าระวงั บรษิทัได้มกีารวางมาตรการในการป้องกนั เช่น การทำาแนวรัว้เพือ่ป้องกันนำาท่้วม นอกจากนีย้งัได้ทำาประกนัภยั 
โรงงานประเภท All Risk ด้วย 

 2.2  ความเสี่ยงจากภัยแล้ง 

  ในกระบวนการผลติโรงไฟฟ้าจากพชืพลงังาน จำาเป็นต้องใช้พชืพลงังานหรอืพชืผลทางการเกษตรอ่ืนๆ ในกระบวนการผลติ 
บริษัทอาจเกิดความเสี่ยงจากภาวะภัยแล้ง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบางปี ส่งผลให้ฝนไม่ตก 
ต้องตามฤดูกาล เกิดภัยแล้งจนทำาให้ไม่สามารถสำารองนำา้เพียงพอมาใช้ในการเกษตรปลูกหญ้าหรือพืชพลังงาน 
อืน่ๆ ส่งผลให้เกดิการขาดแคลนวตัถดุบิในการป้อนเข้าสู่โรงงานได้ เพ่ือลดความเสีย่งดังกล่าว บริษทัก็มกีารศกึษาพฒันาการ
ใช้วตัถดุบิประเภทอืน่ๆ มาทดแทนและเพิม่เตมิในกระบวนการผลติ เช่น ต้นข้าวโพดและพชืผลของการเกษตรอืน่ๆ อย่างไร
ก็ตาม จากที่ผ่านมาก็ยังไม่พบปัญหาการประสบภัยแล้งในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว

3.  ความเสี่ยงด้านสังคม

  3.1  ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและสังคม 

  บริษัทตระหนักในเรื่องกระบวนการผลิตซ่ึงอาจมีความเส่ียงและผลกระทบในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
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สิง่แวดล้อมและคณุภาพชวีติของพนกังานและชมุชนทีอ่ยูใ่กล้เคยีงบริเวณโรงงาน เพ่ือลดความเส่ียงดังกล่าว บริษทัได้กำาหนด
แผนงานการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

• ประกาศนโยบาย Safety & Operation Excellent เพื่อบรรลุตามเป้าหมายเป็นองค์กรที่มีอุบัติเหตุจากการทำางาน
เป็นศูนย์ (Zero Accident) และองค์กรแห่งการบรหิารคุณภาพทัว่ทัง้องค์กร (Total Quality Management) หรือ 
TQM และจัดทำาแผนดำาเนินงานสนับสนุน

• จดัคูม่อืระบบจดัการความปลอดภัย อาชวีอนามยัและส่ิงแวดล้อม เพ่ือเป็นแนวทางในการดำาเนนิงานและตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน

• จัดการฝึกอบรมคู่มือการปฏิบัติงาน (Operation Manual) และหลักสูตรคู่มืออบรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 

• จัดการฝึกซ้อมการจดัทำาแผนฉกุเฉนิ การทดสอบแผนงาน เครือ่งมอื ระบบเตอืนภยัและปฏบิตัติามคูม่อือย่างเคร่งครดั

• จดัทำาทะเบยีนกฎหมายและตดิตามข้อกฎหมายใหม่ และดำาเนนิการตามข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้องในเรือ่งนีท้ีต้่องปฏบิตัิ
ตาม พร้อมกำาหนดผู้รับผิดชอบในการดำาเนินการอย่างชัดเจน

• ส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยทุกรูปแบบ

• จัดทำาคู่มือปฏิบัติงาน (Operation Manual) และให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

• จดัทำาคูม่อืปฏบัิตงิานท่ีเก่ียวข้องกบัด้านความปลอดภยั เช่น เรือ่งระบบอนญุาตทำางาน (Work Permit) เรือ่งการชีบ่้ง 
อันตรายและการประเมินความเสี่ยง (Risk Identification and Risk Assessment) เป็นต้น

4. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) หรือ BCM

 บรษัิทมกีารดำาเนนิธรุกจิทีม่คีวามหลากหลายในแต่ละหน่วยธรุกจิและมโีรงงานผลติ 
หลายพื้นที่ภายในประเทศ มีโอกาสเผชิญกับความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของการผลิต
และการดำาเนินธุรกิจ ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยเสี่ยงท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น ปัจจัย
เสีย่งจากภยัคกุคามธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อมท่ีเปลีย่นไป การก่อการร้าย การวนิาศกรรม 
เป็นต้น อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำาคัญต่อบริษัทได้

 บริษัทจึงได้กำาหนดแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ซึ่งเป็น
เครื่องมือบริหารจัดการรองรับเหตุการณ์วิกฤตต่างๆ ที่อาจกระทบต่อบริษัท โดยบริษัท 
ได้มีการดำาเนินงานอย่างเป็นระบบ จัดให้มีการฝึกอบรมระดับผู้บริหาร ผู้จัดการและหัวหน้างานให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
ดังกล่าว ส่งเสริมให้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดำาเนินการเรื่องดังกล่าว และจัดให้มีแผนฉุกเฉินและแผนการซ้อมการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทยังได้ทำาประกันภัยคุ้มครองสำาหรับทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการดำาเนินธุรกิจทั้งหมด และได้
ทำาประกันภัยเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทต้องหยุดดำาเนินการ (Business Interruption) ด้วย 

มีโอกาสได้เข้าร่วมการอบรมแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ช่วยให้สามารถ
พร้อมรบัมอืกบัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิในอนาคตทีเ่ราไม่คาดคิดได้ พร้อมทัง้มแีผนรองรบั
ในการแก้ปัญหาเหล่านั้น เมื่อเกิดขึ้นและสามารถลดความกังวลในการท�างานได้ค่ะ

ปวันรัตน์ นิระคม

Sale Manager
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 บรษิทัได้ตระหนกัและให้ความสำาคญัต่อการกำากบัดูแลกจิการทีดี่มาตลอด ซ่ึงถอืเป็นรากฐานในการดำาเนนิธรุกจิ เพือ่ให้เกดิ
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะทำาให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโต
อย่างยัง่ยนื ภายใต้การดำาเนนิงานอย่างมจีรรยาบรรณ บริษทัจึงได้กำาหนดนโยบายการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ กระจายการปฏบิตัไิป
สู่พนักงานของบริษัททุกระดับช้ัน และคณะกรรมการบริษัทได้จัดต้ังคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการกำากับ
ดูแลกิจการเพื่อทำาหน้าที่ในการพิจารณาดูแลและติดตาม รวมถึงการรายงานผลการดำาเนินงานด้านต่างๆต่อคณะกรรมการบริษัท 
เพือ่ให้การดำาเนินงานของบรษิทัเป็นไปตามหลกัการกำากบัดแูลการทีด่ ีซึง่คณะกรรมการชดุย่อยดังกล่าวมสีทิธหิน้าทีต่ามทีไ่ด้กำาหนด
ไว้ในอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

บทบาทของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบรษิทัทำาหน้าทีพ่จิารณาและให้ความเหน็ชอบในเร่ืองทีส่ำาคญัเกีย่วกบัการดำาเนนิงานของบริษทั เช่น วิสยัทศัน์ 
และภารกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ โดยคำานึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำาคัญ รวมท้ังกำากับดูแล 
ให้ฝ่ายจดัการดำาเนนิงานตามนโยบาย และแผนทีก่ำาหนดไว้อย่างมปีระสิทธภิาพและประสิทธผิล โดยจะมกีารทบทวนและพจิารณา
วิสัยทัศน์พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทเป็นประจำาทุกปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะธุรกิจหรือสภาพเศรษฐกิจ
อย่างมีนัยสำาคัญ โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท และเห็นว่า 
วสิยัทศัน์พนัธกจิและกลยทุธ์ยงัคงเหมาะสมและสอดคล้องกบัการดำาเนนิธรุกิจของบรษิทั ในระยะ 1 – 4 ปี (ปี 2560 – 2563) ทัง้นี้  
คณะกรรมการบรษัิทจะพจิารณาทบทวนกลยทุธ์อย่างสมำา่เสมอ เพ่ือรองรบัการเปลีย่นแปลงของนโยบายภาครฐั ด้านเศรษฐกิจทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

แนวทางการด�าเนินงาน

 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่งกำาหนดให้เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน 
และผู้บริหารอีก 1 ท่าน โดยคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการมีหน้าที่ในการกำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการให้มีมาตรฐาน
และสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ท่ีกำาหนดโดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง รวมถึงกำาหนดให้มีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแลกิจการ
อย่างสมำ่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและมีความครบถ้วนสมบูรณ์ 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทักำาหนดให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดย่อย
ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลเป็นประจำาทุกปี เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรรมการทุกท่าน โดยในปี 2559 
ผลการประเมินของคณะกรรมการบรษิทัแบบรายคณะมคีะแนนเฉลีย่ร้อยละ 97.52 ผลประเมนิคณะกรรมการบรษิทัแบบรายบุคคล 
มีคะแนนเฉลีย่ร้อยละ 97.12 และผลการประเมนิคณะกรรมการชดุย่อยแบบรายคณะมคีะแนนเฉลีย่ร้อยละ 96.85 – 98.41 ซึง่อยู่ 
ในเกณฑ์ดีมากทั้งสิ้น

รายงานความยั่งยืนปี 2559
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โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ผลการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดย SET และ IOD

 บริษัทได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีมาก” ต้ังแต่ปีแรกที่เข้าร่วมประเมินการกำากับดูแลกิจการที่ดี (บริษัทเข้า 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553) และอยู่ใน Top Quartile ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่า
หลักทรัพย์ 3,000 – 9,999 ล้านบาท

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการที่ดีโดย SET และ IOD
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 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซ่ึงบริษัทฯ ได้ปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” มาอย่างต่อเนื่อง

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

 บรษิทัได้เลง็เหน็ถงึหลกัสำาคญัในการปฏบิตัเิกีย่วกบัจริยธรรมทางธรุกจิ ซ่ึงถอืได้ว่าเป็นพ้ืนฐานท่ีสำาคญัในการเสรมิสร้างและ
ยกระดบัการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีเป็นรากฐานสำาคญัของความมัน่คงและการเจรญิเติบโตท่ียัง่ยนื ตลอดจนเป็นสิง่ทีจ่ะสนบัสนนุให้
องค์กรสามารถบรรลุความมุ่งหมายที่กำาหนดไว้ โดยมีแนวคิดพื้นฐานที่สำาคัญ 2 ประการคือ

1.  การพัฒนาและการสร้างพื้นฐานจิตใจที่ดีของบุคลากรในองค์กร

2.  การพัฒนาและการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดี คือการมีระบบงาน และการควบคุมดูแลท่ีดี มีความโปร่งใส สามารถ 
  ชี้แจงได้และก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 ดังนั้นบริษัทจึงเห็นสมควรกำาหนดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจ ให้นำามาใช้และเผยแพร่ให้แก่พนักงานเป็นแนวทางการปฏิบัติ 
เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คำานึงถึงสังคมและ 
สิง่แวดล้อม โดยผ่านการอบรมและการสือ่สารภายในองค์กรในรปูแบบต่างๆ โดยทีจ่รรยาบรรณนี ้จะสะท้อนให้เหน็ถึงค่านยิมและ
แนวทางปฏิบัติของพนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กำาหนดไว้โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ

ตารางผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำาปี 2559
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

 บรษิทัได้ตระหนกัและให้ความสำาคญัในการต่อต้านการทจุรติคอร์รัปชัน่ โดยได้กำาหนดและประกาศนโยบายป้องกนัการทจุริต 
คอร์รัปชั่น ภายในองค์กรและเผยแพร่ไปสู่ทุกระดับชั้นในองค์กรและขอให้ทุกๆ หน่วยงานได้ถือปฏิบัติทั่วกัน 

 นอกจากนี้ บริษัทยังได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือ
ข่ายหุ้นส่วนต่อต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย  PACT Network 
(Partnership Against Corruption for Thailand) เพื่อการ 
ต่อต้านทจุรติเพือ่ประเทศไทยร่วมกนั จดัโดยสถาบันไทยพฒัน์ 
ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุจากสำานักงานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และบริษัท ได้มีการส่งเสริมให้
พนักงานเข้าร่วมกจิกรรม “วนัต่อต้านคอร์รปัชัน่ 2559” ภายใต้ 
แนวคิด “กรรมสนองโกง” ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น 
(ประเทศไทย) (ACT) เม่ือวันอาทิตย์ท่ี 11 กันยายน 2559 ณ 
บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ 

 บรษัิทจดัให้มีช่องทางการรบัข้อร้องเรยีนหรอืแจ้งเบาะแสหรอืข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการทำาผดิกฎหมาย  (Whistle Blowing)  
ความถกูต้องของการรายงานทางการเงนิ ระบบควบคมุภายในหรอืการผดิจรรยาบรรณต่อคณะกรรมการบรษิทั โดยผูม้ส่ีวนได้เสยี
ทั้งภายในและภายนอก สามารถสื่อสารตรงกับประธานกรรมการตรวจสอบโดยรายละเอียดผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสจะถูก
เกบ็รกัษาเป็นความลบั เพือ่คุม้ครองสทิธขิองผูร้้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส รวมทัง้ผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ โดย
มีมาตรการคุม้ครอง เพือ่ให้ผูร้้องเรยีนหรอืแจ้งเบาะแส รวมถงึผู้ให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเทจ็จริง มคีวามมัน่ใจว่า จะไม่
ได้รับผลกระทบจากการร้องเรียนหรือเบาะแสดังกล่าว โดยสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

• ข้อมูลการกำากับดูแลกิจการที่ดี

     สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่          www.uac.co.th          

• ข้อมูลจรรยาบรรณธุรกิจ

     สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่    www.uac.co.th    

• อีเมลล์คณะกรรมการตรวจสอบ    chairman_auditcom@uac.co.th

อชิรญา พึ่งกระจ่าง

พนักงานต้อนรับ

ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นบริเวณท้องสนามหลวง ซึ่งท�าให้มีความภูมิใจมากที่

บริษัทของเราให้ความส�าคัญต่อการต่อต้านคอรัปชั่นอย่างจริงจังค่ะ
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นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

 บรษัิทตระหนกัและให้ความสำาคญัในการส่งเสรมิสนบัสนนุการดำาเนนิกจิกรรมเพือ่สงัคม ชมุชนและสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง
โดยคำานึงถึงผลกระทบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย พร้อมทัง้สร้างทศันคตแิละวฒันธรรมองค์กร เพือ่ให้พนกังานมคีวามรับผดิชอบต่อ
สงัคมทีอ่ยูร่่วมกนั โดยได้มกีารกำาหนดนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยมหีลกัการกำาหนดไว้เพือ่เป็นแนวปฏบิตัร่ิวมกนั ประกอบ

ด้วยหลัก 7 ประการดังนี้    

1. การกำากบัดแูลองค์กรทีด่ ีสร้างความเช่ือมัน่ให้กบันกัลงทุนและผูม้ส่ีวนได้เสียต่อการดำาเนนิธรุกิจ เพิม่มลูค่าและส่งเสรมิ 
การเตบิโตอย่างยัง่ยนืขององค์กร บรหิารจดัการตามหลักการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ อนัเป็นสากล เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
และดำารงรกัษาความเป็นเลศิด้านการทำาธุรกจิภายใต้การบรหิารงานทีม่ปีระสทิธภิาพควบคู่ไปกบัคณุธรรมและจรยิธรรม
อันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำา 

2.  สทิธมินษุยชน ให้ความสำาคญักับสทิธมินษุยชนขัน้พ้ืนฐาน เพ่ือส่งเสริมการเคารพต่อสิทธแิละเสรีภาพ ด้วยการไม่เลอืก
ปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกประเภท

3.  การปฏิบตัด้ิานแรงงานมกีารกำากบัดแูลค่าจ้างอยูใ่นระดับทีเ่หมาะสม และการจัดระเบยีบองค์กรนัน้ดำาเนนิการอย่าง 
รับผิดชอบภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย รวมท้ังปฏิบัติตามกฎหมายแลข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

4.  สิง่แวดล้อมมนีโยบายด้านสิง่แวดล้อมชดัเจนและถอืแนวปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั เช่น มมีาตรการลดผลกระทบสิง่แวดล้อม
ในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร

5.  การดำาเนินงานอย่างเป็นธรรมมุ่งเน้นการบริการที่ดี ส่งมอบสินค้าตรงเวลา เพ่ือความพอใจสูงสุดของลูกค้ามีความ
จริงใจและจริงจังต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า แก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดจากการส่งมอบสินค้าการบริการ โดย
มุ่งเน้นที่จะคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้าและคู่ค้า

6.  การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านความปลอดภัย
คุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนและสังคมตลอดจนคำานึงถึงการดำาเนินธุรกิจที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

7.  การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน บริษัทฯมีนโยบายในการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ทัง้ในด้านความปลอดภยั คณุภาพชวีติและการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิส่งเสรมิการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ตลอดจนคำานึงถึงการดำาเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
การปฏิบัติงานและการตัดสินใจดำาเนินการใดๆ ของบริษัทฯจะต้องแน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และการประกอบธุรกิจของ 
บริษัทฯ ทุกอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎระเบียบหรือมาตรฐานต่างๆตลอดจนบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานมี
จิตสำานึกและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆกับชุมชนที่
บริษัทดำาเนินธุรกิจตามสมควร
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การด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย
 

 บริษัทมุ่งมั่นบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยนำาแนวทางที่เป็นระบบมาใช้เพื่อกำาหนดผู้มี 
ส่วนได้เสยีทีส่ำาคญัและบรูณาการความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสียให้เป็นส่วนหนึง่ในการวางแผนกลยทุธ์ การดำาเนนิงานขององค์กร 
ตลอดจนติดตามผลการดำาเนินงาน และสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

 บริษัทจำาแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 8 กลุ่มหลักได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า ชุมชุน
และสังคม เจ้าหนี้และสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐ และกำาหนดแนวทางการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย โดยหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้องพจิารณาข้อมลูจากการมส่ีวนร่วมกบัผูม้ส่ีวนได้เสียการจัดการข้อร้องเรียน การประเมนิผลกระทบชมุชนและสิง่แวดล้อม 
เพื่อกำาหนดแนวทางในการดำาเนินงานและติดตามผลการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็น/คาดหวัง กระบวนที่ใช้/
ช่องทางการสื่อสาร

แนวปฏิบัติ

ผู้ถือหุ้น • ผลตอบแทนและการเติบโตของ
องค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืน

• การดำาเนินกิจการประสบความ
สำาเร็จตามเป้าหมาย   

• การประชุมสามัญประจำาปี 
(AGM)

• กจิกรรมนกัลงทนุพบผูบ้รหิาร 
(Opportunity Day) 

• ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ตามนโยบายจรรยา
บรรณทางธรุกจิ รวมทัง้เคารพสทิธขิอง
ผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่
จำาเป็น ถูกต้องตามความเป็นจรงิตามที่
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
และสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกั
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด

พนักงาน • ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ที่เป็นธรรม

• การฝึกอบรมและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง

• ความมั่นคงและก้าวหน้าและ
ชัดเจน

• กจิกรรมพาพนกังานเยีย่มชม
โรงงานตามพืน้ท่ีต่างๆ

• กจิกรรมกฬีาสีพนกังานประจำาปี

• กจิกรรมงานเลีย้งปีใหม่ประจำาปี

• ผูบ้รหิารพบพนกังาน

• คณะกรรมการสวสัดกิารใน
สถานประกอบการ

• ปฏบิตัต่ิอพนกังานอย่างเป็นธรรม คำานงึ
ถึงหลักสิทธิมนุษยชนและร่วมพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง 

• จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่าง
เหมาะสม

• พฒันาพนกังานแต่ละคนครอบคลมุความ
สมรรถนะหลกัองค์กร ความสามารถเชงิ
การบริหารจัดการและความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

• พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่
พนักงาน โดยจ้างครูเจ้าของภาษามา
สอนแก่พนักงาน ณ สำานักงานบริษัท 

ลูกค้า • การส่งมอบสินค้าและบริการที่
มีคุณภาพ ปริมาณและเงื่อนไข
เวลาที่กำาหนดในราคาเป็นธรรม

• การประชุมร่วมกันกับลูกค้า

• การสำารวจความพงึพอใจอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง

• การรบัฟังความคดิเหน็และข้อ
ร้องเรียนจากลูกค้า 

• ปฏบิติัต่อลูกค้าโดยยดึหลักความไว้วางใจ 
การตอบสนองความต้องการลกูค้า การ
ส่งมอบสนิค้าทีถ่กูต้อง ตรงเวลา และการ
ช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัและรกัษาความลบั
ข้อมูลลูกค้า
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ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็น/คาดหวัง กระบวนที่ใช้/
ช่องทางการสื่อสาร

แนวปฏิบัติ

พันธมิตรทาง
ธุรกิจ

• ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็น
ธรรม

• ได้รับข้อมลูทีถ่กูต้อง รวดเรว็ ตาม
เงื่อนไข ระยะเวลา

• การให้ความรู้และการพัฒนา
ร่วมกัน

• การสือ่สารผ่านช่องทางต่าง ๆ • ปฏิบัติตามนโยบายการจัดซื้อ จัดหา

• การพฒันาคูค้่า ด้วยการแนะนำาให้ความ
รู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาร่วมกัน

• มนีโยบายต่อต้านการทจุริต คอร์รปัชัน่
และส่งเสริมการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่าง
เป็นธรรม

คู่ค้า • ความเป็นธรรมและเสมอภาค

• การแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์และความเชี่ยว 
ชาญระหว่างกัน

• การประชุมร่วมกัน

• การรบัฟังความคดิเหน็และรบั
ข้อร้องเรียน

• ให้ความสำาคญักบัคูค้่าในฐานะพนัธมิตร
ทางธรุกจิทีม่ส่ีวนช่วยให้เกดิการพฒันา
อย่างยัง่ยนื โดยปฏบิตักิบัคูค้่าอย่างเป็น
ธรรมและเสมอภาค รกัษาสมัพันธภาพท่ี
ดต่ีอกนัและคำานงึถงึผลประโยชน์ร่วมกัน

ชุมชนและ
สังคม

• ดูแลสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย

• ร่วมพัฒนาชุมชน

• สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน

• ตวัแทนโรงงานเข้าร่วมประชมุ
ประจำาเดือนกับหมู่บ้านและ
ชุมชน

• กจิกรรมร่วมกบัทางชมุชนต่อ
เนื่องตลอดทั้งปี

• ร่วมรับฟังความคิดเห็น ปัญหาเรื่อง 
ร้องเรียนในการประชุมร่วมดังกล่าว

• ร่วมกับชมุชนดำาเนินกจิกรรม/โครงการ
ด้านอาชีพ การศึกษา การอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท ้องถิ่น และ
ร่วมพัฒนาสถานที่ชุมชนให้น่าอยู่

เจ้าหนี/้สถาบัน
การเงิน

• สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ข้อตกลงของสัญญา

• ความโปร่งใสในการทำาธุรกิจ

• รายงานประจำาปี

• การแถลงผลการดำาเนินงาน

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของ
สัญญาอย่างเคร่งครัด

• พาเยี่ยมชมกิจการ 

หน่วยงาน
ภาครัฐ

• สามารถปฏิบัติตามระเบียบ ข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• ไม่สร้างผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

• รายงานข้อมลูตามทีก่ฎหมาย
กำาหนด

• นำาส่งภาษตีามกฎหมายกำาหนด

• ให้การสนบัสนนุโครงการต่างๆ 
ของภาครัฐทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

• ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบัง 
คับที่กฎหมายกำาหนดในทุกๆ ด้าน

• เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

รายงานความยั่งยืนปี 2559
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำ�กัด (มห�ชน) 
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ประเด็นที่มีผลต่อความของยั่งยืนของบริษัท

 คณะทำางานด้านความยั่งยืนและหน่วยงานรับผิดชอบได้ร่วมกันประเมินผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียและคัดเลือกประเด็น
ด้านความยั่งยืน โดยการวเิคราะห์จากบรบิทความเสีย่ง  ทศิทางกลยทุธ์การดำาเนนิธรุกจิ และความคาดหวงัผูม้ส่ีวนได้เสียจากการ
ดำาเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เช่น การประชุมกับร่วมชุมชน การประเมินผลกระทบต่อชุมชน ข้อร้องเรียน
ลูกค้า แบบสอบถามความพึงพอใจลูกค้าและแบบประเมินคู่ค้า เป็นต้น 

 นอกจากนีย้งัพจิารณาจากปัจจยัหรอืแนวโน้มผลกระทบด้านความยัง่ยนืทีอ่าจจะกระทบต่อธรุกจิด้านพลงังานทดแทนและ
ธุรกิจด้านอื่นๆ ที่บริษัทดำาเนินการสรุปลำาดับความสำาคัญหลักๆ ดังต่อไปนี้

 • ความรับผิดชอบสินค้าและการส่งมอบ

 • ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

 • การพัฒนาพนักงานและความก้าวหน้าในอาชีพ

 • การมีส่วนร่วมและพัฒนากับชุมชน

สำาคัญต่อ ยูเอซี

สำา
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ

ด้เ
สีย

Materialty Matrix

• การจ่ายเงินปันผล

• การมีส่วนร่วมกับการบริหารกิจการ

• การบริหารความเสี่ยงองค์กร

• การดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส

• การแข่งขันภายใต้หลักจริยธรรม/

กฎหมาย

• ความรับผิดชอบสินค้าและการส่งมอบ

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม

• การพัฒนาพนักงานและความก้าวหน้าใน

อาชีพ

• การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน

• การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

• นโยบายภาครัฐ

• กฎหมาย/กฎระเบียบภาครัฐ
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แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 จากวสิยัทศัน์องค์กรทีมุ่ง่มัน่สูก่ารเป็นผูป้ระกอบการด้านพลังงานสะอาด ปิโตรเคมแีละสาธารณปูโภคท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 
โดยรกัษาความเป็นผู้นำาในระดบัประเทศและได้รบัการยอมรบัในระดบันานาชาต ิซึง่การดำาเนนิงานหรอืกจิกรรมต่างๆ ขององค์กร
อาจส่งผลกระทบทัง้ในทางบวกและทางลบแก่ผูม้ส่ีวนได้เสยี และจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมัน่คงด้านเศรษฐกจิขององค์กร 
เพื่อลดความเสี่ยงและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน บริษัทจึงได้กำาหนดกรอบแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มุ่งสร้างการ
เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศและสู่เป้าหมายการเป็น Partner for Change คือ การพัฒนาและเติบโตควบคู่ไปกับพันธมิตรทาง
ธรุกจิอย่างยัง่ยนื โดยใช้กรอบแนวทางดำาเนนิงานเชงินกักลยทุธ์ (Strategic Priorities) 5 ด้าน  คอื  1.  Technology/Reference 
2. Innovation 3. Pioneer  4. Total service  5. Product diversity เข้าไปสู่กระบวนการบริหารจัดการทั้งด้านผลิตภัณฑ์และ
บริการ (Product) การดูแลพนักงานและสังคม (People) และกระบวนการจัดการที่เป็นเลิศ (Process) เพื่อผลักดันองค์กรให้
เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

Technology
/Reference Innovation Pioneer Total Service Product 

Diversity

สงมอบผลิตภัณฑและบริการที ่

ตอบสนองตอทิศทางการเติบโตและ 

การพัฒนาทางธุรกิจขององคกร 

ลูกคา และคูคา 

PARTNER FOR CHANGE

การให บร ิการท ี ่ เป น เล ิศและ 

ครบวงจร

มองเห ็นท ิศทางแนวทางหร ือ 

โอกาสธุรกิจทั ้งในดานผลิตภัณฑ 

สินคา และบริการพรอมท้ังสามารถ 

บริหารจัดการ ความเส่ียงและโอกาส 

เพื ่อสรางประโยชนใหเกิดขึ ้นทั ้ง 

องคกรลูกคาและคู ค าตลอดจน 

ผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 

สงเสริมและพัฒนานวัตกรรมใหมๆ 

อันจะสงเสริมใหธุรกิจของลูกคาและ 

คูคาบรรลุเปาหมาย เพ่ือเพ่ิมคุณคา 

และเติบโตควบคูกันไปกับองคกร ท้ัง 

ทางดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการ 

และดานบุคลากร

จัดหาแสวงหาและศึกษาเทคโนโลย ี

ทีทันสมัยเพือตอบสนองตอเปาหมาย 

ในการขับเคลือนธุรกิจของลูกคาและ 

คูคาพรอมสรางมูลคาทียังยืนควบคูกัน 

ไป ตลอดจนไดรับการรับรองหรือยอมรับ 

ในระดับสากล 

คำนิยาม

STRATEGIST

Corporate Governance

Stakeholder Engagement

PR
OC

ES
S

PRODUCTS
PEO

PLE

Economic

Growth

Social&
Community

Development

Sa
fe

ty
 &

Op
er

at
io

na
l

Ex
ce

lle
nc

e

Environmental

Management System

& Quality Management

Eco-Friendly

Happy
W

orkplace

รายงานความยั่งยืนปี 2559
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำ�กัด (มห�ชน) 

21



ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Product) 

 บริษัทให้ความสำาคัญต่อการจัดหา คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าท่ีเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ตามสภาวการณ์และแนวโน้มของ 
ตลาด ตลอดจนให้ความสำาคัญต่อการส่งมอบสินค้าและบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุด

ต่อลูกค้า

1. ความรับผิดชอบต่อสินค้าและการส่งมอบ

 ด้วยความมุ่งมั่นท่ีจะจัดหาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดจนการส่งมอบ
ผลติภณัฑ์และบรกิารทีร่วดเรว็ ถูกต้อง ไม่ผดิพลาด ดงันัน้ทกุๆการส่งมอบสนิค้าและบรกิาร บรษิทักจ็ะมกีารตรวจสอบความถกูต้อง 
ของสนิค้า เอกสารการส่งมอบต่างๆ ตลอดจนข้อกำาหนดการส่งมอบให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของลกูค้า ซึง่รบัผดิชอบ จนถงึการส่งมอบ 
ไปถึงพื้นที่ลูกค้าดำาเนินการให้เสร็จสิ้นและมีระบบการรับประกันคุณภาพ สินค้า บริษัทยินดีรับเปลี่ยนคืนสินค้า หากสินค้าไม่ได้
คุณภาพตามข้อกำาหนดของลูกค้า

 ดงันัน้บรษิทัจะให้ความสำาคญัและใส่ใจในทกุๆ การส่งมอบผลติภณัฑ์และบริการ ซึง่ในปีทีผ่่านมาบรษิทัไม่มข้ีอร้องเรยีนเรือ่ง 
ดังกล่าว

2.   ผลิตภัณฑ์และบริการ

 บริษัทมุ่งมั่นจัดหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และทันต่อการเปล่ียนแปลงความ
ต้องการของลกูค้าและบรกิาร ในปี 2559 บรษิทัได้มกีารพัฒนาสินค้าและบริการท่ีมคีวามมุง่หมายเพือ่ดำาเนนิธรุกจิแบบครบวงจร 
โดยเพิม่หมวดหมูข่องสนิค้าและบรกิารทีล่ดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือครอบคลุมความต้องการของลูกค้าและเกดิความพงึพอใจ
สูงสุด สรุปดังนี้

•  ขยายขอบเขตของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจต้นนำา้ในส่วนของการผลิตปิโตรเลียมและโรงกลั่น จนถึง 
ลกูค้าในกลุม่ของโรงงานปิโตรเคมแีละอตุสาหกรรมปลายนำาอ่ื้นๆทีเ่กีย่วข้อง ทัง้สนิค้าเคมภีณัฑ์สารดดูซบัทีม่กีารพฒันา
คุณภาพในการทำางานเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมได้     

•  นำาเสนอเพิม่เตมิส่วนของงานบรกิารโดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ลดขัน้ตอนในการจดัซ้ือและจัดหาสนิค้าและบรกิารของลกูค้า 
เพื่อลดเวลาในการทำางานและเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงาน เช่น บริการงานติดตั้ง บริการงานซ่อมบำารุงและบริการ
รับกำาจัดสินค้าเสื่อมสภาพ 

•  ส่งเสรมิการพฒันาด้านนวตักรรม เพือ่สร้างความแตกต่างและเพ่ิมมลูค่าให้กบัสินค้าและบริการ บริษทัได้รับคดัเลอืกเป็น 
1 ใน 30 บริษัทจดทะเบียน mai ในการเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำาหรับผู้ประกอบการ
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” โดยสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ภายใต้การดำาเนินงานของบริษัท ยูเอซี  
แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์จำากัด (UAPC) 

•  ขยายกำาลังการผลิตโรงงานผลิตลาเท็กซ์อีมัลชั่น และลาเท็กซ์โพลิเมอร์ ของบริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์  
เคมคิลัส์ จำากดั (UAPC) เป็น 20,000 ตนัต่อปี จากเดิม 10,000 ตันต่อปี เพ่ือรองรับการขยายตลาดไปสู่ภมูภิาค CLMV

•  ขยายธุรกิจด้านการออกแบบรับเหมาก่อสร้าง (EPC) โดยการร่วมทุนกับกับบริษัท Enerray ประเทศอิตาลี ซึ่งมีความ
เชีย่วชาญและประสบการณ์ในการออกแบบก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ปัจจบุนัมกีำาลงัการผลติตดิตัง้รวม 800 
MW. จัดตั้งบริษัท Enerray UAC เพื่อดำาเนินธุรกิจออกแบบรับเหมาก่อสร้าง(EPC) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ท้ัง 
ติดต้ังบนดินและบนหลังคา พร้อมท้ังการให้บริการเดินเครื่องและบำารุงรักษา(O&M Services) เพื่อรองรับการส่งเสริม
และนโยบายของภาครฐัและความต้องการของตลาด ทัง้ในประเทศและภมูภิาคอาเซียน อกีทัง้เป็นการเพิม่ศกัยภาพของ 
บริษัทในการดำาเนินธุรกิจพลังงานทดแทนในอนาคต

 

22

รายงานความยั่งยืนปี 2559
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำ�กัด (มห�ชน) 



• ขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดและพลังงานทางเลือก โดยการลงทุนในโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติโดยบริษัท
และ บริษัท ปตท.สำารวจและผลติปิโตรเลยีม จำากดั (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ร่วมมอืวางท่อก๊าซธรรมชาติจาก ปตท.สผ. 
มายงัโครงการโรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม (Petroleum Production Project : PPP) เพ่ือขนส่งก๊าซธรรมชาตจิาก 
ปตท.สผ. มาผลิตก๊าซธรรมชาตอิดั (Compressed Natural Gas : CNG) ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรอืก๊าซหุงต้ม (Liquefied 
Petroleum Gas : LPG) และก๊าซโซลนีธรรมชาติ (Natural Gasoline : NGL) ได้เต็มกำาลงัการผลติทีอ่อกแบบไว้ และวนัที่ 
1 เมษายน 2559 บริษัทได้รับมอบกิจการ โรงไฟฟ้าเสาเถียรเอ (3.9 MW) และ โรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า จากบริษัท ราชบุรี
พลังงาน จำากัด ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติส่วนหนึ่งที่แยกได้จากโรงงาน PPP เป็นเชื้อเพลิง โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้ขายให้กับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

3. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

 บริษัทถือว่าผู้ส่งมอบมีความสำาคัญต่อความยั่งยืนขององค์กร และมุ่งมั่นจะพัฒนาให้ผู้ส่งมอบมีความยั่งยืนร่วมกัน บริษัท 
จึงมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน โปร่งใส มีจรรยาบรรณ และมีการให้ข้อมูลรายละเอียดการจัดหาอย่างเท่าเทียมกันทุกราย 
เพือ่ให้เกดิการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม มกีารดแูลผูร้บัเหมาด้วยความเคารพในสิทธมินษุยชน และเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน มกีาร 
พิจารณาคุณสมบัติ และคัดเลือกคู่ค้า สินค้าให้เหมาะสมกับงาน โดยมีการดำาเนินงานทางธุรกิจของบริษัทดังนี้

 1.  ปรับปรุงระเบียบการจัดซื้อ จัดหาพัสดุให้เหมาะสม ครอบคลุมและสอดคล้องกับการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน 

 2.  ปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกคู่ค้า โดยเน้นเอกสารที่จะใช้ในการขึ้นทะเบียนคู่ค้า (Approved Vendor List) ต้อง
ครบถ้วนและถูกต้องตามระเบียบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

 3.  มีการดำาเนินการประเมินการปฏิบัติงานของคู่ค้าหลังส่งมอบสินค้าหรือบริการ โดยจะดำาเนินการประเมินในช่วงสิ้นป ี
เป็นประจำาทกุปี ซึง่บรษิทักจ็ะแจ้งผลการประเมนิให้กบัทางคูค้่าให้รบัทราบ เพือ่การพฒันาและปรบัปรงุสนิค้าและบรกิาร 
ต่อไป

4. การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า  

 บรษิทัมุง่มัน่ทีจ่ะดำาเนนิงานเพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้า และทนัต่อเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงความต้องการของ
ลกูค้า จงึมุง่มัน่ทีจ่ะจัดหาและพฒันาสนิค้าและปรบัปรงุการให้บรกิาร เพือ่สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าและเกดิความ
พึงพอใจสูงสุด โดยฝ่ายขายได้มีการจัดประชุมพบปะลูกค้าอย่างสมำ่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้รับทราบความต้องการจากลูกค้าที่
ทันท่วงที 

 นอกจากนี้บริษัทรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้า ผ่านแบบประเมินผลความพึงพอใจลูกค้า เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปรบัปรงุและพฒันาสนิค้าและบรกิาร และเพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้า ซึง่จะส่งผลให้สามารถดงึดดูและรกัษาฐานลูกค้า
ได้ในระยะยาว

ตารางผลการประเมินความพึงพอใจลูกค้า

กลุ่มธุรกิจ เป้าหมาย 

ปี 2558

ระดับความพึง

พอใจปี 2558

เป้าหมาย 

ปี 2559

ระดับความพึง

พอใจปี 2559

กลุ่มธุรกิจจัดหาและจำาหน่ายสารเคมี >86% 88.37% >86% 88.07%
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5. ด้านรายได้ 

 ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและบริการ 1,325 ล้านบาท และมีกำาไรสุทธิ 25 ล้านบาท รายได้
ลดลงเมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัปีก่อน สาเหตทุีร่ายได้หลักลดลงเนือ่งจากสภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตัวลง และการลงทนุภาครัฐและ
เอกชนลดลง

รายได้รวม

1,325

ล้านบาท

กำาไรสุทธิ

25 

ล้านบาท

6. ด้านค่าใช้จ่าย

 บรษิทัมค่ีาใช้จ่ายในการดำาเนนิการปี 2559 จำานวน 248 ล้านบาท เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบังวดเดียวกนัปีก่อน ส่วนใหญ่เกดิจาก
ค่าเผือ่การด้อยค่าของอาคารและอปุกรณ์ และต้นทนุทางการเงนิท่ีเพิม่ข้ึน และบรษิทัมกีารจ่ายเงนิปันผล 67.76 ล้านบาท ซึง่เพิม่ขึน้ 
เมื่อเทียบกับ ปี 2558 

66.76
ล้านบาท
เงินปันผล

ให้แก่่ผู้ถือหุ้น

24

รายงานความยั่งยืนปี 2559
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำ�กัด (มห�ชน) 



หลักสูตร จำานวนหลักสูตรทั้งสิ้น 

(หลักสูตร)

หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก 92

1 ระดับปฏิบัติการ 81

2 ระดับบริหาร 11

หลักสูตรฝึกอบรมภายในทั้งหมด 20

ด้านการดูแลพนักงานและสังคม (People)  

 บริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญกับสังคม ท้ังสังคมภายในและสังคมภายนอก เริ่มต้ังแต่สังคมภายใน คือ กลุ่มพนักงาน
ซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญในการช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยได้พัฒนาทักษะความรู้  
ความสามารถทัง้ด้านการบรหิารงานและการทำางานให้กบัพนักงานควบคูไ่ปกบัการส่งเสริมให้พนกังานมส่ีวนร่วมในกิจกรรมเพือ่สงัคม 
และชมุชนและร่วมกนัดูแลชุมชนและสงัคมในวงกว้าง ผ่านการดำาเนนิโครงการหรอืกจิกรรมเพือ่สิง่แวดล้อมและสงัคมอย่างต่อเนือ่ง 
โดยสรุปดังนี้

1.  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

 บรษิทัมเีจตนารมณ์แน่วแน่ท่ีจะสนับสนุนความก้าวหน้าในการพฒันาบคุลากร โดยมเีป้าหมายพฒันาพนกังานให้เป็นทรพัยากร
ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความทันสมัย มีศักยภาพแข่งขันได้ทางธุรกิจในระดับสากล และที่สำาคัญเป็นคนที่มีคุณค่าต่อสังคม
ด้วย เนือ่งจากพนักงานคอืผูท่ี้อยูเ่บือ้งหลงัความสำาเรจ็ในการเตบิโตขององค์กร บรษิทัจงึมุง่มัน่ในการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน  
เพื่อให้พนักงานและองค์กรสามารถเติบโตควบคู่ไปพร้อมกับความยั่งยืน 

 แนวทางการดำาเนินงาน

 เพือ่ให้บรรลุเจตนารมณ์ดงักล่าว การพฒันาและฝึกอบรมพนกังานจงึเป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบร่วมกนั ระหว่างบริษทัและ
พนักงานทุกคนดังนี้ 

 1. ผูบ้งัคับบญัชาทกุระดบัมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ในการพฒันาผูใ้ต้บงัคับบญัชาของตน โดยการใช้วธีิการทำาประเมิน 
Competency Gap ร่วมกันกบัพนกังาน รวมทัง้ร่วมกนัจดัทำาแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล Individual Development 
Plan (IDP) ประจำาปีของผูใ้ต้บงัคบับญัชาทกุคน โดยมส่ีวนงานพัฒนาบคุลากรทำาหน้าท่ีเป็นผู้ประสาน ให้คำาปรึกษาแนะนำา 
ตลอดจนจัดทำาหลักสูตรและวิธีการต่างๆ ในการพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับความจำาเป็นและความต้องการในการ
พัฒนาองค์กรและตัวพนักงานให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพ

 2. สำาหรับพนักงานก็มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามแผน IDP ที่วางไว้ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ที่บริษัทได้จัดเตรียมให้ เช่น การเข้ารับการฝึกอบรมที่ทางบริษัทจัดไว้ให้ เป็นต้น

 ผลการดำาเนินงาน

 จากแผนการพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งหลักสูตรที่ทางบริษัทจัดฝึกอบรมและ work shop ส่งพนักงานไป
อบรมภายนอกและการจัดฝึกอบรมภายในโดยระดับหัวหน้างาน ในหลักสูตรทั้งที่เป็นความรู้ด้านเทคนิค ด้านการบริหารด้านการ

พัฒนาจิตใจและพฤติกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยสรุปผลการดำาเนินงานการจัดฝึกอบรมดังนี้ 

สรุปผลการฝึกอบรมจำานวนหลักสูตรในปี 2559 ดังนี้

40.58
ชั่วโมงต่อคนต่อปี

จำานวนชั่วโมงการ

ฝึกอบรมของพนักงาน

โดยเฉลี่ย ปี 2559
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 นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดให้มีการดูงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์อันเป็น
ประโยชน์ในการทำางานและพัฒนาพนักงานเป็นประจำาทุกปี

2.    การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 

 บริษัทมีการดูแลและกำาหนดหลักเกณฑ์เส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานในทุกระดับ โดยแบ่งออกเป็น สายบริหาร  
(Management) และสายปฏบิตักิาร พนกังานทกุคนมโีอกาสในความก้าวหน้าในสายงานและวชิาชพีท่ีตนถนดัและมคีวามสามารถ

 • แผนสืบทอดตำาแหน่ง (Succession Plan)  เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่น บริษัทจึงมีการจัดทำา
แผนผู้สืบทอดตำาแหน่งสำาคัญและมีการพัฒนาผู้สืบทอดตำาแหน่งอย่างต่อเนื่อง

3. การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

 การจ้างงาน (Employment)

 ในปี 2559 บรษิทัยงัคงรับพนกังานเพิม่ขึน้ เพ่ือเป็นการรองรับการขยายตัวทางธรุกจิ ตลอดจนเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสทิธภิาพ
ในการทำางานของหน่วยงานซึ่งตำาแหน่งที่รับเพิ่มส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานในส่วนโรงงานและส่วนปฏิบัติการ อย่างไรก็ตามบริษัท 
ยงัคงให้ความสำาคัญกับการรกัษามาตรฐานระบบการคดัเลอืกพนกังาน โดยมกีารทดสอบข้อเขยีน ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
และการสอบสมัภาษณ์ รวมไปถงึการตรวจความพร้อมด้านสุขภาพอนามยั บริษทัเชือ่มัน่ว่าการคดัเลือกพนกังานตามความรูค้วาม
สามารถของแต่ละบคุคล และความเหมาะสมกบัตำาแหน่งงาน รวมท้ังให้ความเสมอภาคทางโอกาสแก่ผู้สมคัรงานโดยไม่มกีารกดีกนั
ทางเพศ เป็นจุดเริ่มต้นของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการนำาพาบริษัทฯให้มีความเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

 บรษิทัถอืนโยบายในการปฏิบัตใิห้ถูกต้องตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง เช่นเดยีวกนัในด้านแรงงาน บรษิทักไ็ด้กำาหนดให้พนกังาน
และผู้รับเหมาของบริษัท ต้องมีอายุไม่ตำ่ากว่า 20 ปี และไม่มีการกีดกันทางเพศ ไม่ว่าพนักงานจะเป็นพนักงานหญิงหรือชาย ก็มี
สทิธิตามระเบยีบบรษิทัอย่างเท่าเทียมกนั พนกังานได้รบัผลตอบแทนทีเ่หมาะสม ในส่วนผูร้บัเหมานัน้ บรษิทัได้กำาหนดไว้ในสญัญา
ให้ผูร้ับจ้างต้องปฏบิัตต่ิอผูท้ำางานซึง่เปน็ลกูจ้างให้ถูกตอ้งครบถ้วนตามทีก่ำาหนดไว้ในกฎหมายแรงงาน กฎหมายประกนัสังคมและ
เงินทดแทน ประกาศกระทรวง ระเบียบของทางราชการ และอื่นๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน 

 อัตราการจ้างงาน ปี 2557-2559

ป

ลานบาท
2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0
2557 2558 2559

1.10
ลบ.

2.00
ลบ.

2.50
ลบ.

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ปี 2557 - 2559

ปี (พ.ศ.) จำ�นวนพนักง�นจ้�งใหม่

2557 28

2558 31

2559 23

23 คน
จำานวนพนักงาน

จ้างใหม่ ปี 2559
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4. ด้านการบริหารสวัสดิการ

 บริษัทจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงานตามกฎหมายกำาหนด และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม 
เศรษฐกิจและความจำาเป็นของธุรกิจ และสามารถแข่งขันได้โดยมีแนวทางในการดำาเนินงานดังนี้

 แนวทางการดำาเนินงาน

 บรษิทัจดัการเลอืกตัง้คณะกรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบกจิการข้ึนมา โดยคณะกรรมการสวสัดิการฯ ท้ังหมดมาจาก
การเลือกตัง้ โดยมบีทบาทในการเป็นตวัแทนลกูจ้างในการเจรจาต่อรองกบันายจ้างด้านการบรหิารสวสัดิการ โดยมกีารจดัการประชมุ
คณะกรรมการสวัสดิการฯ ทุกไตรมาส นอกจากนี้ยังเปิดช่องทางให้พนักงานมีการส่ือสารตรงกับทางคณะกรรมการสวัสดิการฯ 
โดยติดต่อทาง อีเมลล์ คือ employee_committee@uac.co.th

 ผลการดำาเนินงาน

 จากผลการดำาเนินงาน บริษัทจัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานดังนี้

• ประกันชีวิตและอุบัติเหตุสำาหรับพนักงาน  

• การตรวจสขุภาพประจำาปี บรษัิทจดัให้มกีารตรวจสขุภาพประจำาปีทกุปี โดยพจิารณาให้สอดคล้องกบักฎหมายด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำางานด้วย

• กองทนุสำารองเลีย้งชีพ พนักงานทุกคนมสีทิธสิมคัรเข้าเป็นสมาชกิ “กองทนุสำารองเลีย้งชพีพนกังาน” โดยเลอืกสะสมเงิน
ในอัตราร้อยละ 3 หรือร้อยละ 5 ของเงินเดือน ซึ่งบริษัทฯ สมทบให้ในอัตราเดียวกัน ตามเงื่อนไขของระเบียบบริษัทที่
กำาหนดไว้

5. ด้านการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน

 บริษัทดำาเนินนโยบายการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนด้วยหลักความเป็นธรรม เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
สอดคล้องกับความสามารถของพนักงาน รวมทั้งปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนของบริษัทให้สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ได้ เพื่อดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถใหม่ๆ เข้ามาร่วมงานบริษัทและจูงใจให้พนักงานปัจจุบันพัฒนาผลงานการปฏิบัติอย่างต่อ
เนื่องและเป็นเหตุสำาคัญที่ทำาให้อัตราการลาออกของพนักงานอยู่ในเกณฑ์ตำ่ากว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

 บรษัิทมีการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานทีม่เีกณฑ์การวดัทีชั่ดเจน  ผูบ้งัคบับญัชาและพนกังานจงึมคีวามรู ้ความ
เข้าใจในแนวทางเดียวกัน ทำาให้การประเมินผลการปฏิบัติงานนำาไปสู่การพัฒนางานและพัฒนาพนักงานในคราวเดียวกัน 

ต�ร�งแสดงอัตร�ก�รล�ออก (เปอร์เซ็นต์)
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6. ด้านพนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations)

 บริษัทส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน พนักงานกับพนักงาน และพนักงานกับบริษัท มาอย่างต่อ
เน่ืองเพื่อให้เกิดความสุขและพึงพอใจในการทำางาน และเกิดพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจกันทั่วองค์กร โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ 
หลายรปูแบบทีแ่ฝงไว้ด้วยการปลกูฝังคณุธรรมและจิตสำานกึทีดี่ต่อเพือ่นพนกังาน องค์กรและสงัคมโดยรวม ในปีนีบ้รษัิทยงัได้ดำารง 
คงไว้ซึ่งกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์หลัก ๆ ไว้อาทิ

• กิจกรรมทำาบุญประจำาปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันทำาบุญเพื่อเป็นศิริมงคล

• กิจกรรมวันสงกรานต์ บริษัทจัดให้มีประเพณีรดนำา้ดำาหัวในวันสงกรานต์ทุกปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
พนักงานและผู้บริหาร

• กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงานใหม่  บริษัทจัดให้ผู้บริหารได้พบปะกับพนักงานที่เพิ่งเข้ามาทำางานใหม่ ทั้งนี้เพื่อสร้าง
ความรู้สึกที่ดีให้กับพนักงานที่เข้ามาใหม่ และให้ตระหนักถึงความสำาคัญของผู้บริหารที่ได้ให้ความสำาคัญกับพนักงาน 

• กิจกรรมฉลองวันปีใหม่  บริษัทได้จัดงานฉลองวันปีใหม่ขึ้นเป็นประจำาทุกปี ทั้งในส่วนโรงงานและสำานักงานใหญ่ โดย
ในปีนี้ผู้บริหารได้ร่วมรับประทานอาหารกับพนักงาน ทั้งนี้เพื่อสร้างความความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างผู้บริหาร
และกลุ่มพนักงานด้วยกัน

• กิจกรรมกีฬาแบดมินตัน บริษัทจัดให้มีการจัดต้ังกลุ่มแบดมินตัน ให้กับพนักงานผู้สนใจในการออกกำาลังกาย ซ่ึงเป็น 
การเสริมสร้างให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและเพิ่มความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มด้วย 

• กิจกรรมกีฬาโยคะ บริษัทได้จัดให้สำาหรับพนักงานที่ไม่สามารถเล่นกีฬาหนักได้ เพ่ือส่งเสริมให้มีสุขภาพร่างกายและ
จิตใจที่ดี

ดีใจมากที่เป็นพนักงานในบริษัท เพราะได้มีโอกาสเข้าร่วมโยคะที่บริษัทสนับสนุน
ให้พนักงานออกก�าลังกาย ท�าให้มีสุขภาพดีขึ้นและสามารถน�าไปดูแลสุขภาพตัวเอง 
เบื้องต้นได้

ศศิพร แย้มอรุณ

พนักงานจัดซื้อ
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7. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน

 ตลอดระยะเวลาในการดำาเนนิธุรกจิ บรษิทัได้ปฏบิติัและยดึถอืมาโดยตลอด คอื การมุง่มัน่ทีจ่ะดำาเนนิธุรกจิโดยไม่ส่งผลกระ
ทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึงสังคมและชุมชน โดยการให้ความสำาคัญกับการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ พัฒนาชุมชน
เพ่ือความยั่งยืน และรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด โดยสรุปผลการดำาเนินงานโดยแบ่งเป็นแต่ละด้านที่สำาคัญๆ ดัง
ต่อไปนี้

 7.1 ด้านการศึกษา

  บรษิทัตระหนกัถงึการส่งเสรมิการศกึษาให้กบัเด็กและเยาวชนดังนัน้ในทุกปี บริษทัได้เข้าร่วมสนบัสนนุกจิกรรมต่างๆ 
ด้านการศึกษา สรุปดังนี้

  • โครงการวันเด็กแห่งชาติ

  เป็นกิจกรรมที่บริษัทให้ความสำาคัญและให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาในพื้นที่
ตั้งของโรงงาน ทั้งโรงงานใน ต.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และ ต.กกแรต จ.สุโขทัย เช่น เคร่ืองเขียน จักรยาน ทุน
สนบัสนนุการจดังานวนัเดก็มาอย่างต่อเนือ่ง ซึง่ในปีนีม้ตีวัแทนบรษัิทเข้าร่วมกจิกรรมและมอบจกัรยานให้กับ 
อบต.กกแรต, อบต.ไกรนอก, อบต.ไกรกลาง จ.สโุขทยั และมอบทนุสนบัสนนุให้แก่เทศบาล ต.แม่แตง จังหวดั
เชียงใหม่ 

  •   สนับสนุนโครงการฝึกงานกับบริษัท

 บริษัทได้สนับสนุนการฝึกงานของนักศึกษา เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาฝึกงานประสบการณ์
วิชาชีพและมีจุดประสงค์เพื่อตอบแทนและคืนคุณค่าสู่ชุมชนและสังคม โดยบริษัทเปิดรับเด็กฝึกงาน ลงพ้ืน
ที่ปฏิบัติงานในโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูงแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม จังหวัดสุโขทัย อย่างน้อยพ้ืนท่ีละ 2 คน โดยบริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่นักศึกษาเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่าย

  •   กิจกรรมเปิดบ้าน

 บรษิทัจดักจิกรรมเปิดบ้าน เพือ่ให้นกัเรยีน นกัศกึษา สถาบนั
การศกึษา และส่วนราชการต่างๆ เข้าเยีย่มชมกระบวนการผลติใน
ส่วนพืน้ท่ีโรงงานผลติ ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ 
จ.สุโขทัย เพื่อสร้างความไว้วางใจถึงความปลอดภัยแก่ผู้มีส่วนได้
เสียว่าเราจะไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม

 7.2 ด้านการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม

  บริษัทได้ให้การส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนด้วย
ดเีสมอมา โดยมกีารส่งตวัแทนผูบ้รหิารและพนกังานโรงงานตามพืน้ทีเ่ข้าร่วมประเพณแีละ
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ชุมชนจัดขึ้นอย่างสมำ่าเสมอ โดยสรุปดังนี้

•   พิธีขุ่นนำ้า ต้นนำ้าลำาห้วยเฮี๊ยะ ต.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 บรษิทัร่วมสบืสานวฒันธรรมประเพณกีบัชมุชนในพืน้ทีต้ั่งโรงงาน  โดย
ร่วมพิธีขุ่นนำา้ซึง่จดัข้ึนเป็นประจำาในเดือนสงิหาคมของทกุปี เพือ่สงัเวยผีหรอื
เทวดาอารกัษ์ท่ีทำาหน้าท่ีปกปักษ์รกัษาป่าไม้อนัเป็นต้นนำา้ลำาธาร ณ ต้นนำา้ลำา
ห้วยเฮี๊ยะ ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
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•   กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 

 บรษิทัร่วมสบืสานประเพณเีนือ่งในเทศกาลทำาบญุเข้าพรรษาโดยการถวายเทยีนพรรษาและผ้าอาบนำา้
ฝนให้กับวัดที่อยู่บริเวณพื้นที่ตั้งของโรงงาน ต.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และต.กกแรต จ.สุโขทัย

•  กิจกรรมร่วมสร้างฝายลำานำ้าแม่แตง 

 บริษัทร่วมกับชาวบ้านหมู่บ้านหัวป่าห้า กำานันและผู้ใหญ่บ้าน ต.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ช่วยกันสร้างฝาย
บริเวณลำาน้ำแม่แตงเพื่อป้องกันภัยแล้ง

 7.3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

  บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต สรุปดังนี้

• สนับสนุนโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี 

 บรษิทัร่วมสนบัสนนุสมทบทนุโครงการบ้านท้องถิน่ประชารฐัร่วมใจ เทดิไท้องค์ราชนั ราชนิ ีในเขตพืน้
ที่อบต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย  โดยมีเป้าหมายพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ให้อยู่ดีกินดี ด้วย
การซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้ยากจน ให้มีท่ีอยู่อาศัยมั่นคงและ
สามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีความสุขด้วยวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

•   สนับสนุนโครงการตำาบลสะอาด ลดขยะ ลดภาระของชุมชน อบต.ไกรนอก

 ร่วมสนับสนุน โครงการตำาบลสะอาด ลดขยะ ลดภาระของชุมชนของตำาบลอ.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ 
จังหวัดสุโขทัย

•   สนับสนุนสร้างถนนภายในโรงเรียน บ้านหนองเสาเถียร อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

 บริษัทสนับสนุนร่วมสมทบทุนในการจัดงานทอดผ้าป่าสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน บ้านหนอง
เสาเถียร ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

•   ซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้านและมอบกระจกจราจรให้กับชุมชน

  บริษัทให้การสนับสนุนกระจกจราจรที่ติดต้ังตามเขตพ้ืนที่หมู่บ้านในพ้ืนที่ต้ังของโรงงาน เพื่อช่วยลด
อุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึน ในเขตพื้นที่ อบต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ. สุโขทัย และนอกจากนั้น บริษัทยังช่วย
ประสานงานไปยงัทางหลวงชนบทให้เข้ามาซ่อมแซมถนนในพืน้ที ่บ้านบ่อเพลา ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สโุขทยั 
เพื่อช่วยแก้ปัญหาพื้นที่ถนนและเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนของคนในชุมชน
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 7.4  ด้านการขยายเครือข่ายอาสาสู่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

  บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการขยายเครือข่ายกิจกรรมอาสา โดยสรุปดังนี้ 

•   โครงการนวดดัดจัดสรีระ

 บริษัทจัดกิจกรรมนวดดัดจัดสรีระ ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพพนักงาน และยังเป็นการช่วย
สร้างรายได้ให้กบับ้านกึง่วถิบ้ีานเธอ (SHE) ให้สามารถดำารงชพีและไม่กลับไปประพฤติผิดกฎหมาย โดยบรษัิท
จะสนับสนุนอาชีพดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  

•   โครงการแต้มขันปันน้อง

 บรษิทัร่วมกจิกรรมจติอาสา “แต้มขันปันน้อง คร้ังท่ี 14” ด้วยการมอบอปุกรณ์ทาสี และสมทบทนุการ
ศกึษาให้แก่เดก็ๆโรงเรยีนวดัใหม่ภูมเิจริญ จังหวดักาญจนบรีุ ซ่ึงเป็นโรงเรียนในถ่ินทุรกนัดาร กจิกรรมในครัง้นี ้
จัดโดยคณะสื่อมวลชน

บริษัทให้ความส�าคัญกับชุมชนรอบข้างโรงงาน และเครือข่ายอาสาทุกด้าน ทั้งด้าน 
สิ่งแวดล้อมและสังคม ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ ยูเอซี ในการร่วมสร้างสรรค์และ 
เติมเต็มให้สังคมค่ะ

 เบญจมาศ เหมือนศรีพลี

 พนักงานกิจกรรมต่อสังคม
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ด้านกระบวนการจัดการที่เป็นเลิศ (Process)

1.  ด้านความปลอดภัย

 บรษิทัมุง่มัน่พฒันาสูอ่งค์กรทีม่อีบุตัเิหตจุากการทำางานเป็นศนูย์ (Zero Accident) โดยปฏบิติังานตามข้อกำาหนดของกฎหมาย
และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด และกำาหนดแผนงานนำาโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Production 
Plant) ที่ต้ังอยู่จังหวัดสุโขทัย ขอการรับรองระบบมาตรฐาน OHSAS 18001 : 2007 ให้ได้ภายในปี 2560 และวางรากฐาน
การนำาระบบการจดัการความปลอดภยัในกระบวนการผลิต (Process Safety Management) มาประยกุต์ใช้ในการปฏบัิตงิานให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยจัดตั้งหน่วยงาน Safety & Operation Excellence รับผิดชอบขับเคลื่อนการดำาเนินงานด้าน
ความปลอดภัย โดยกำาหนดค่านิยมความปลอดภัย ได้แก่ “E2E” อันหมายถึง 

•   Education: ส่งเสรมิ สนบัสนนุการฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกบัความปลอดภยัจากการปฏบิติังาน และกจิกรรมส่งเสรมิ
ความปลอดภัยทุกรูปแบบ ได้แก่ Safety News, Safety Day เป็นต้น

• Enforcement: สร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการทำางาน ได้แก่ ระบบ
อนุญาตทำางาน (Work Permit) ให้ครอบคลุมการทำางานทุกประเภท 
การสร้างวฒันธรรมและความตระหนกัด้านความปลอดภยัในพนกังานทกุระดบั
ของบริษัทผ่านการกิจกรรมสนทนาความปลอดภัย (Safety Talk) รายงาน
การกระทำาทีไ่ม่ปลอดภยั (Unsafe Act) รายงานสภาพทีท่ำางานทีไ่ม่ปลอดภยั 
(Unsafe Conditions)รายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss) 
รายงานอบุติัเหต ุ(Accident Report) และการสอบสวนอบุตักิารณ์ (Incident 
Report) เพื่อสอบสวนสาเหตุท่ีแท้จริงและนำามาปรับปรุงการทำางานและการ
ควบคุมการปฏิบัติงานให้เข้มข้นขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดซำ้า เป็นต้น

• Emergency Plan Response: มุง่สร้างมาตรฐานการปฏิบติัตามแผนระงับ
เหตุฉุกเฉินให้ครบทุกขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน ได้แก่ แผนการตรวจตรา
แผนตรวจตราความพร้อมของอปุกรณ์ดบัเพลิง แผนการฝึกอบรม แผนรณรงค์
ป้องกนัอคัคีภยั แผนการดบัเพลงิ เป็นต้น และให้ครอบคลุมทกุพ้ืนท่ีปฏบิติังาน  
บริษัทได้จัดงานวันความปลอดภัยในการทำางาน (Safety Day) ที่โรงงานผลิต
ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม (Petroleum Production Plant) เมือ่วนัที ่1 ธันวาคม 
2559 เนื่องในโอกาสการปฏิบัติงานท่ีดีเยี่ยมครบ 200,000 Man-hr. โดยไม่
เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

ทางหน่วยงานได้น�าระบบการจัดการความปลอดภัยต่างๆ เช่น  OHSAS 18001 : 2007 และ 

PSM เป็นต้น เข้ามาประยุกต์ใช้ภายในองค์กรโดยจัดท�าเป็นคู่มือมาตรฐานในการท�างานของ

ทั้งพนักงานของบริษัทเอง รวมทั้งผู้รับเหมาหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความปลอดภัยในการ

ท�างานหรือตลอดเวลาที่อยู่ภายในพื้นที่ของบริษัท

พีรเดช มีชื่อ
Safety Engineer
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2. ด้านสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทมุ่งดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และกำาหนดแผนงานนำาโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Production Plant) ที่ตั้งอยู่
จังหวัดสุโขทัย ขอการรับรองระบบบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 ให้ได้ภายในปี 2560 รวมทั้งจัดโครงการลด
การใช้ทรัพยากร ได้แก่ ไฟฟ้า กระดาษ เป็นต้น และปฏิบัติตามมาตรการจัดการมลภาวะต่างๆ ได้แก่ นำ้าเสีย นำ้ามันเครื่องใช้แล้ว 
ขยะ เป็นต้น ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท เอ็ม อี ที จำากัด จัดทำารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่าง เดือนมกราคม – ธันวาคม 2559 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
(Petroleum Production Plant) จังหวัดสุโขทัย รวมถึงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

• คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
• ความเร็วและทิศทางลม 
• คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ
• ระดับเสียงในบรรยากาศ 
• ระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงในบรรยากาศ
• คุณภาพนำ้าผิวดิน 
• คุณภาพนำ้าใต้ดิน 
• ระดับเสียงในพื้นที่ทำางาน

 พบว่า มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ง
แวดล้อม (ที่มา : รายงานของบริษัท เอ็ม อี ที จำากัด)

 2.1  การใช้วัตถุดิบ

  บรษิทัเร่งรดังานก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิตนำา้มนัของ บริษทั ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลยีม จำากดั 
(มหาชน) มาทีโ่รงงานผลิตผลติภณัฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Production Plant) และเร่ิมใช้งานได้ในเดือนกรกฎาคม 2559 
มีผลทำาให้ปริมาณการใช้วัตถุดิบเพิ่มขึ้น 275.8% ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเผาไหม้ก๊าซสู่บรรยากาศได้

วัตถุดิบ 2558 2559 เปลี่ยนแปลง

Associated gas(MMSCF) 115.6 318.91 275.8%

ตารางแสดงค่าลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการเผาไหม้ก๊าซสู่บรรยากาศ

 2.2  การใช้ไฟฟ้า

  โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Production Plant) มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 123.2% เมื่อเทียบกับปี 
2558 สอดคล้องกับปริมาณการใช้วัตถุดิบที่เพิ่มข้ึน แต่พบว่าการใช้ไฟฟ้ามีอัตราการเพ่ิมท่ีน้อยกว่าการใช้วัตถุดิบ อย่างไร
ก็ตาม บริษัทมุ่งมั่นปรับลดการใช้ไฟฟ้าโดยดำาเนินการ ดังนี้

• โครงการอนุรักษ์พลังงาน
• ปิดไฟฟ้าแสงสว่างเวลากลางคืนในพื้นที่ไม่ได้ใช้งาน
• ควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 C
• ต่อท่อระบายความร้อนออกจากห้องไฟฟ้า MCC เพื่อลดภาระการทำางานของเครื่องปรับอากาศ

รายงานความยั่งยืนปี 2559
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 แสดงพลังงานทีใ่ช้ (บาท) 

การใช้พลังงาน 2558 2559 เปลี่ยนแปลง

โรงงานแม่แตง             2,190,517 857,436 61%

โรงงาน PPP 15,685,187 19,319,756 123.2%

 2.3  การจัดการนำ้าเสียจากกระบวนการผลิต

2.4  การคัดแยกขยะ

 2.5  นำ้ามันเครื่องใช้แล้วและแบตเตอรี่

สำานักงาน /พื้นที่ แผนดำาเนินการ / โครงการดำาเนินงาน

โรงงานแม่แตง • โรงงานแม่แตงใช้นำ้าจากแหล่งนำ้าธรรมชาติ ท่ีกักเก็บในบ่อธรรมชาติในช่วงฤดูฝนเพื่อใช้ตลอดทั้งปี 
โดยการนำานำ้าจากบ่อกักเก็บนำ้าดิบธรรมชาติ มาผ่านกระบวนการทำาความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคและ
แบคทีเรยีต่างๆ ทีป่นเป้ือนมากบันำา้ดบิ ผ่านเคร่ืองกรองนำา้ (Microfiltration) เมือ่นำา้ดบิผ่านกระบวน
กรองนำ้าเสร็จเรียบร้อย จะถูกนำาขึ้นไปเก็บไว้ที่ถังแชมเปญเก็บนำ้าสะอาด เพื่อรอส่งใช้ในการอุปโภค
ต่างๆ ภายในโรงงานแม่แตงต่อไป

โรงงาน PPP • ไม่มกีารส่งนำา้เสยีจากกระบวนการผลติออกสูภ่ายนอกโรงงาน โดยปกตนิำา้เสยีจากกระบวนการผลิต
มีปริมาณน้อยมากซึ่งนำ้าเสียที่เกิดขึ้นมาจากการคัดแยกนำ้าที่ปนเปื้อนมากับวัตถุดิบโดยใช้อุปกรณ์ 
Produced water separator แล้วคดัแยกนำา้มนัออกจากนำา้โดยใช้ระบบ CPI แล้วส่งไปเกบ็รวบรวม
ไว้ท่ีบ่อพักนำ้าเสีย กรณีท่ีนำ้าเสียจากกระบวนผลิตมีปริมาณมาก บริษัทจะดำาเนินการว่าจ้างบริษัทที่
ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานนำาไปกำาจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง

สำานักงาน /พื้นที่ แผนดำาเนินการ / โครงการดำาเนินงาน

โรงงานแม่แตง • มีการจัดการคัดแยกขยะก่อนส่งไปกำาจัด เป็น 4 ประเภท 1.ขยะเปียก 2.ขยะทั่วไป 3.ขยะรีไซเคิล 
4.ขยะอนัตรายและเป็นมลพษิ โดยขยะเปียกและขยะทัว่ไปจะนำาไปทีบ่รเิวณพืน้ทีก่ำาจดัขยะของเทศ 
บาลแม่แตง สำาหรบัขยะรไีซเคลิเกบ็รวบรวมไว้เพือ่ขายให้ผูท้ีร่บัซือ้ของเก่า และขยะอนัตรายและเป็น
มลพิษจะเก็บรวบรวมแล้วว่าจ้างบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานให้มาดำาเนินการกำาจัดต่อไป

โรงงาน PPP • มกีารคดัแยกขยะ โดยขยะท่ัวไปจะถูกรวบรวมและส่งไปกำาจัดท่ี อบต. ไกรนอก สำาหรับขยะอนัตราย
จะดำาเนนิการเกบ็รวบรวมแล้วว่าจ้างบริษทัทีไ่ด้รบัอนญุาตจากกรมโรงงานนำาไปกำาจดัด้วยวิธทีีถ่กูต้อง

สำานักงาน /พื้นที่ แผนดำาเนินการ / โครงการดำาเนินงาน

โรงงานแม่แตง • ดำาเนนิการรวบรวมน้ำมนัเครือ่งใช้แล้วและแบตเตอรี ่เพือ่จำาหน่ายให้กบัผูร้บักำาจัดทีไ่ด้รบัใบอนญุาต
จากกรมโรงงาน

โรงงาน PPP • ดำาเนินการรวบรวมน้ำมันเครื่องใช้แล้วและแบตเตอร่ี เพื่อจำาหน่ายให้กับผู้รับกำาจัดท่ีได้ใบอนุญาต
จากกรมโรงงาน
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3. ด้านสุขภาพและอาชีวอนามัย

 บรษัิทมุง่เน้นในเชงิป้องกนัการบาดเจ็บและโรคจากการทำางาน โดยการบรหิารจดัการความเสีย่ง โดยประกาศไว้ในนโยบาย
คุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม (QSHE) โดยบริษัทได้จัดทำาคู่มือ
ปฏบัิตงิานเรือ่งการระบแุละประเมนิลกัษณะปัญหาสิง่แวดล้อม (Environment Aspect) และคู่มอืปฏิบตังิานเรือ่งการชีบ่้งอนัตราย
และประเมินความเสี่ยง (Hazard Identification and Risk Assessment) เพื่อกำาหนดมาตรการป้องกันและควบคุมอันตราย
จากแหล่งกำาเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการกำาหนดมาตรการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal protective 
equipment, PPE) เพื่อลดผลกระทบจากอุบัติเหตุ และมีการเฝ้าระวังด้านสุขภาพ ดังนี้

•   การตรวจสขุภาพก่อนเริม่ต้นทำางานและการตรวจสุขภาพประจำาปี โดยการตรวจสขุภาพประจำาปีมทีัง้การตรวจสขุภาพ
ทั่วไปและการตรวจตามปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยโดยแพทย์อาชีวเวชศาตร์ 

•   คูม่อืการปฏบิตังิานเรือ่งข้อบงัคบัและคูม่อืว่าด้วยความปลอดภยัในการทำางานสำาหรบัผูร้บัเหมา เช่น Safety Orientation, 
ขั้นตอนการขออนุญาตทำางานตามคู่มือปฏิบัติงานเรื่องระบบอนุญาตทำางาน (Work Permit) เป็นต้น

•  จัดการฝึกอบรมหลักสูตรเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid)

 บรษิทัมกีารตดิตามวดัผลการบรหิารงานด้านความปลอดภยัของทัง้พนกังานและผูร้บัเหมาผ่านตวัชีว้ดั ได้แก่ อตัราความถี่
ของการบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate : IFR) และอัตราความสาหัสของการบาดเจ็บ (Injury Severity Rate : ISR)

 บรษัิทได้เพิม่มาตรการด้านการสอบสวนอบุตักิารณ์ (Incident) โดยจัดทำาคูม่อืการปฏิบติังานเรือ่งการสอบสวนอบัุตกิารณ์ 
(Incident Investigation) เพือ่ค้นหาสาเหตขุองการเกดิอบุตักิารณ์ เพือ่นำามากำาหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกดิซำา้ ควบคูไ่ปกบัการ
ดำาเนินกิจกรรมส่งเสริมความตระหนักด้านความปลอดภัย (Safety Awareness) เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ปฏิบัติที่โรงงาน PPP ผมคิดว่ามีความปลอดภัยสูงครับ เพราะในงานซ่อมบ�ารุงก็มีอุปกรณ์

ป้องกันส่วนบุคคล ท�าให้ผมมั่นใจเวลาท�างาน รวมถึงเรายังมีระบบ Work Permit & JSA 

ที่อธิบายขั้นตอนการท�างานท�าให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ควบคุมงานและเจ้าของพื้นที่เข้าใจงาน

ที่ท�าและประเมินความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมหาทางแก้ไขร่วมกัน

ณัฐพงษ์ ปานยิ้ม
Maintenance Technician
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4. การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)

 บริษัทมุ่งพฒันาสูอ่งค์กรแห่งการบรหิารคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร (Total Quality Management  TQM) โดยกำาหนดแผนงาน
ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวสนบัสนนุการดำาเนนิงาน โดยเริม่ต้นจากการฝึกอบรมให้ความรูเ้กีย่วกับเครือ่งมอืและเทคนคิด้านการเพิม่
ผลิตภาพ (Productivity) ให้กับพนักงาน ได้แก่ กิจกรรม 5ส และข้อเสนอแนะปรับปรุงงาน (Kaizen Suggestion) อย่างจริงจัง 
เพื่อนำามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำางานภายในอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการจัดมาตรการส่งเสริมเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม
ของพนักงานอย่างทั่วทั้งองค์กร โดยผ่านการขับเคลื่อนร่วมกันของคณะทำางานการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ประจำาแต่ละ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

ในฐานะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโรงงาน ต่ายจะเคร่งครัดตามนโยบายของโรงงานคือ 
ZERO Accident โดยเฉพาะการส่งผู้รับเหมาและพนักงานเข้าอบรมความปลอดภัยก่อน
การเข้าปฏบิตังิานในโรงงาน ซึง่ทีผ่่านมาโรงงานกไ็ด้รับรางวลั Zero Accident 200000 ซึง่ 
ถือได้ว่าประสบความส�าเรจ็ในระดับหนึง่ และในอนาคตทางหน่วยงานจะพฒันาระบบ Safety 
ให้มากขึ้น และตรวจระบบความปลอดภัยเพื่อพนักงานและองค์กร

รายชื่อหลักสูตรที่จัดอบรม ปี 2559 จำานวนหลักสูตร 

1.  การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) 4

2.  การเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนด้วย Kaizen 2

3.  ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน 4

กวิสรา เกิดพงษ์
Safety Officer
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

 บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำากัด (มหาชน) จัดทำารายงานความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นับตั้งแต่ปี 2555 แต่ที่ผ่านมารายงาน
ความยัง่ยนืจะนำาเนือ้หาไปรวมเล่มอยูใ่นรายงานประจำาปี สำาหรบัปีนีบ้รษิทัฯ ได้จดัทำารายงานลกัษณะแยกเล่มเป็นปีแรก เพือ่แสดง
ถงึความมุ่งมัน่ในการเปิดเผยข้อมลูการดำาเนนิธรุกจิทีส่ำาคญั อย่างถกูต้องและโปร่งใส ทัง้นีเ้พือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีเกดิความเช่ือม่ันใน
การดำาเนนิงานของบรษิทั โดยเนือ้หาครอบคลมุผลการดำาเนนิงาน 3 ด้านคอื ด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม ระหว่างวนัที ่1 
มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

แนวทางการรายงาน

 รายงานความยั่งยืนปี 2559 นี้ จัดทำารายงานโดยประยุกต์ใช้แนวทางการเปิดเผยข้อมูล ตามแนวทางการดำาเนินการระดับ
สากลของ องค์การแห่งความคดิรเิริม่ด้วยการรายงานสากล เวอร์ชัน่ 4 (Global Reporting Initiative Version 4: GRI 4) ครอบคลมุ
การดำาเนินงานของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ขอบเขตการรายงาน 

 การเปิดเผยข้อมลูในรายงานนีค้รอบคลุมธรุกจิทีบ่ริษัทและบริษทัในเครือดำาเนนิการ ประกอบด้วย หน่วยธรุกจิด้านพลงังาน
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GRI Content Index
GENERAL STANDARD DISCLOSURES

Standard
Disclosure Disclosure Requirements Page Note

STRATEGY AND ANALYSIS

G4-1 Provide a statement from the most senior decision-maker of the organization (such as CEO, 
chair, or equivalent senior position) about the relevance of sustainability to the organization 
and the organization’s strategy for addressing sustainability.

3

G4-2 Provide a description of key impact, risk, and opportunities 4,11-13

ORGANIZATIONAL PROFILE

G4-3 Report the name of the organization. 6

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

G4-5 Report the location of the organization’s headquarters. 6, 9

G4-6 Report the number of countries where the organization operates, and name of countries 
where either the organization has significant operation or that are specifically relevant to 
the sustainability topics covered in the report.

-

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

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

7

G4-9 Report the scale of the organization. 6

G4-10 a.  Report the total number of employment contact and gender.
b.  Report the total number of permanent employment type and gender.
c.  Report the total workforce by employees and supervised workers and by gender.
d.  Report the total workforce by region and gender
e.  Report whether a substantial portion of the organization’s work is performed by workers 

who are legally recognized as self-employed, or by individuals other than employees or 
supervised workers, including employees and supervised employees of contractors.

f.  Report any significant variations in employment numbers (such as seasonal variations 
in employment numbers (such as seasonal variations in employment in the tourism or 
agricultural industries).

6

G4-11 Report the percentage of total employees covered by collective bargaining agreements. -

G4-12 Describe the organization’s supply chain. 7-8

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

-

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

-

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

-

G4-16 List memberships of associations (such as industry associations) and national or international 
advocacy organizations.

1

IDENTIFIED MATERIAL ASPECT AND BOUNDARIES

G4-17 a. List all entitles included in the organization’s consolidated financial statements or 
equivalent document

b.  Report whether any entity included in the organization’s consolidated financial statements 
or equivalent document is not covered by the report.

20
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GENERAL STANDARD DISCLOSURES
Standard

Disclosure Disclosure Requirements Page Note

G4-18 a.  Explain the process for defining the report content and the Aspect Boundaries.
b.  Explain how the organization has implemented the Reporting Principle for Defining Report 

Content.

37

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

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

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

G4-22 Report the effect of any restatements of information provided in previous reports, and the 
reasons for such restatements.

-

G4-23 Report significant changes from previous reporting periods in the scope and Aspect Boundaries. -

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

G4-24 Provide a list of stakeholder groups engaged by the organization. 18

G4-25 Report the basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage. 18-19

G4-26 Report the organization’s approach to stakeholder engagement, including frequency of 
engagement by type and by stakeholder group, and an indication of whether any of the 
engagement was undertaken specifically as part of the report preparation process.

18-19

G4-27 Report key topics and concerns that have been raised through stakeholder engagement, and 
how the organization has responded to those key topics and concerns, including through its 
reporting. Report the stakeholder groups that raised each of the key topics and concerns.

18-19

REPORT PROFILE

G4-28 Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information provided. 37

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

G4-30 Reporting cycle (such as annual, biennial). 37

G4-31 Provide the contact point for questions regarding the report or its contents. 37

G4-32 a. Report the ‘in accordance’ option the organization has chosen.
b. Report the GRI Content Index for the chosen option.
c. Report the reference to the External Assurance Report, if the report has been externally 
assured assured. GRI recommends the use of external assurance but it is not a requirement 
to be ‘in accordance’ with the Guidelines.

-

G4-33 a. Report the organization’s policy and current practice with regard to seeking external 
assurance for the report.
b. If not included in the assurance report accompanying the sustainability report, report the 
scope and basis of any external assurance provided.
c. Report the relationship between the organization and the assurance providers.
d. Report whether the highest governance body or senior executives are involved in seeking 
assurance for the organization’s sustainability report.

-

GOVERNANCE

G4-34 Report the governance structure of the organization, including committees of the highest 
governance body. Identify and committee responsible for decision –making on economic, 
envirmental and social impacts.

14

G4-35 Report the process for delegating authority for economic, envirmental and social topics from 
the highest governance body to senior executive and other employees.

13
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GENERAL STANDARD DISCLOSURES
Standard

Disclosure Disclosure Requirements Page Note

G4-36 Report whether the organization has appointed an executive-level position or positions with 
responsibility for economic, environmental and social topics, and whether post holders 
report directly to the highest governance body.

-

G4-37 Report processes for consultation between stakeholders and the highest 
Governance body on economic, environmental and social topics. If consultation is delegated, 
describe to whom and any feedback processes to the highest governance body.

-

G4-38 Report the composition of the highest governance body and its committees. - เชื่อมโยง
ในรายงาน
ประจำาปี

G4-39 Report whether the Chair of the highest governance body is also and executive officer (and, 
if so, his or her function within the organization’s management and the reasons for this 
arrangement).

14

G4-40 Report the nomination and selection process for the highest governance body and its 
committees, and the criteria used for nominating and selecting highest governance body 
members.

14

G4-41 Report processes for the highest governance body to ensure conflicts of interest are avoided 
and managed. Report whether conflicts of interest are disclosed to stakeholders.

14

G4-42 Report the highest governance body’s and senior executive roles in the development, 
approval, and updating of the organization’s purpose, value or mission statements, strategies, 
policies, and goals related to economic, environmental and social impacts.

-

G4-43 Report the measures taken to develop and enhance the highest governance body’s collective 
knowledge of economic, environmental and social topics.

-

G4-44 Report the processes for evaluation of the highest governance body’s performance with 
respect to governance of economic, environmental and social topics, Report whether such 
evaluation is independent or not, and its frequency. Report whether such evaluation is 
self-assessment.
 Report actions taken to response to evaluation of the highest governance of the highest 
governance body’s performance with respect to governance of economic, environmental and 
social topics, including, as a minimum, changes in membership and organizational practice.

-

G4-45 Report the highest governance body’s role in the identification and management of economic, 
environmental and social impacts, risks, and opportunities. Include the highest governance 
body’s role in the implementation of due diligence processes.
Report whether stakeholder consultation is used to support the highest governance body’s 
identification and management of economic, envirmenal and social impacts, risk, and 
opportunities.

-

G4-46 Report the highest governance body’s role in reviewing the effectiveness of the organization’s 
risk management for economic, environmental and social topics.

10

G4-47 Report the frequency of the highest governance body’s review of economic, environmental 
and social impacts, risks, and opportunities.

-

G4-48 Report the highest committee or positon that formally review and approves the organization’s 
sustainability report and ensures that all material Aspects are covered.

-

G4-49 Report the process for communication critical concerns to the highest governance body. 16

G4-50 Report the nature and total number of critical concerns that were communicated to the 
highest governance body and the mechanism(s) used to address and resolve them.

-
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GENERAL STANDARD DISCLOSURES
Standard

Disclosure Disclosure Requirements Page Note

G4-51 Report the remuneration policies for the highest governance body and senior executives.
Report how performance criteria in the remuneration policy relate to the highest governance 
bodies and senior executive’s economic, environmental and social objectives.

-

G4-52 Report the process for determining remuneration. Report whether remuneration consultants 
are involved in determining remuneration and whether they are independent of management. 
Report any other relationships which the remuneration consultants have with the organization.

-

G4-53 Report how stakeholders’ views are sough and taken into account regarding remuneration, 
including the results of votes on remuneration policies and proposals, if applicable

18

G4-54 Report the ratio of the annual total compensation for the organization’s highest-paid individual 
in each country of significant operations to the median annual total compensation for all 
employees (excluding the highest-paid individual) in the same country.

-

G4-55 Report the ratio of percentage increase in annual total compensation for the organization’s 
highest-paid individual in each country of significant operations to the median percentage 
in annual total compensation for all employees (excluding the highest-paid individual) in 
the same country.

-

ETHICS AND INTEGRITY

G4-56 Describe the organization’s values, principles, standards and norms of behavior such as 
codes of conduct and codes of ethics.

15

G4-57 Report the internal and external mechanisms for seeking advice  on ethical and lawful 
behavior, and matters related to organizational integrity , such as helplines or advice lines.

-

G4-58 Report the internal and external mechanisms for reporting concern about unethical or 
unlawful behavior, and matters related to organizational integrity, such as escalation through 
line management, whistleblowing mechanisms or hotline.

16

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
CATEGORY : ECONOMIC

ASPECT : ECONOMIC PERFORMANCE

G4-DMA Generic Disclosure Management Approach -

G4-EC1 Direct economic value generated and distributed 21

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

-

G4-EC3 Coverage of the organization’s defined benefit plan obligtions -

G4-EC4 Financial assistance received from government -

ASPECT: MARKET PRESENCE

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

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

-

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

-

ASPECT:INDIRECT ECONOMIC IMPACTS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

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

G4-EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts. -
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GENERAL STANDARD DISCLOSURES
Standard

Disclosure Disclosure Requirements Page Note

ASPECT: PROCUREMENT PRACTICES

G4-DMA Generic Disclosure on Management Approach 21

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

CATEGORY: ENVIRONMENTAL
ASPECT:MATERIALS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-EN1 Materials used by weight or volume 25

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

ASPECT:MATERIALS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-EN3 Energy consumption within the organization 34

G4-EN4 Energy consumption outside of the organization -

G4-EN5 Energy intensity -

G4-EN6 Reduction of energy consumption 26

G4-EN7 Reduction in energy requirements of products and services -

ASPECT:WATER

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-EN8 Total water withdrawal by source -

G4-EN9 Water sources significantly affected by withdrawal of water -

G4-EN10 Percentage and total volume of water recycled and reused 26

ASPECT:BIODIVERSITY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach. -

G4-EN11 Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of 
high biodiversity value outside protect protected areas.

-

G4-EN12 Description of significant impacts of activities, products, and services on biodiversity in 
protected areas and areas of high biodiversity value outside areas.

-

G4-EN13 Habitats protected or restored. -

G4-EN14 Total number of IUCN Red List species and national conservation list species with habitats 
in area affected by operations, by level of extinction risk.

-

ASPECT:EMISSIONS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-EN15 Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope1) -

G4-EN16 Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope2) -

G4-EN17 Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope3) -

G4-EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity -

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

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

G4-EN21 NOX,SOX, and other significant air emissions -
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GENERAL STANDARD DISCLOSURES
Standard

Disclosure Disclosure Requirements Page Note

ASPECT : EFFLUENTS AND WASTE

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-EN22 Total water discharge by quality and destination -

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

G4-EN24 Total number and volume of significant spills -

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

-

G4-EN26 Identity, size, protected status, and biodiversity value of water bodies and related habitats 
significantly affected by the organization’s discharges of water and runoff 

-

ASPECT:PRODUCTS AND SERVICES

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 33

G4-EN27 Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and services 33

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

ASPECT: COMPLIANCE

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-EN29 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for non-
compliance with environmental laws and regulations

-

ASPECT: TRANSPORT

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

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

-

ASPECT: OVERALL

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 24

G4-EN31 Total environmental protection expenditures and investments by type 25

ASPECT: SOPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESMENT

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

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

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

-

ASPECT: ENVIRMENTAL GRIEVANCE MECHANISMS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

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

-

CATEGORY: SOCIAL
SUB-CATEGIRY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK

ASPECT : EMPLOYMENT

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 25

ASPECT : EFFLUENTS AND WASTE

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

25-26
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GENERAL STANDARD DISCLOSURES
Standard

Disclosure Disclosure Requirements Page Note

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

-

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

ASPECT : LABOR/MANAGEMENT RELATIONS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

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

-

ASPECT : OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFTY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 32

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

27

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

27

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

-

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

ASPECT:TRAINING AND EDUCATION

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 29

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

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

25

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

-

ASPECT:DIVERSITY AND OPPORTUNITY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 29

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

-

ASPECT:EQUAL REMUNERTION FOR WOMEN AND MEN

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

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

-

ASPECT:SUPPLIER ASSESSMENT FOR LABOR PRACTICES

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 29

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

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

-

ASPECT : LABOR PRACTICES GRIEVANCE MECHANISMS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

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

-
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GENERAL STANDARD DISCLOSURES
Standard

Disclosure Disclosure Requirements Page Note

SUB-CATEGORY : HUMAN RIGHTS

ASPECT : INVESMENT

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 29

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

-

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

30

ASPECT: NON-DISCRIMINATION

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

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

ASPECT : FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

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

-

ASPECT:CHILD LABOR

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

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

-

ASPECT:FORCED OR COMPULSORY LABOR

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

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

-

ASPECT: SECURITY PRACTICES

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-HR7 Percentage of security personal trained in the organization’s human rights policies or 
procedures that are relevant to operations

-

ASPECT: INDIGENOUS RIGHTS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

GA-HR8 Total number of incidents of violations involving rights of indigenous people and actions taken -

ASPECT:ASSESSMENT

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

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

-

ASPECT : SUPPLIER HUMAN RIGHTS ASSESSMENT

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

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

GA-HR11 Significant actual and potential negative human right impacts in the supply chain and actions 
taken

-
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GENERAL STANDARD DISCLOSURES
Standard

Disclosure Disclosure Requirements Page Note

ASPECT: HUMAN RIGHTS GRIEVANCE MECHANISMS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 29

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

-

SUB-CATEGORY:SOCIETY

ASPECT:LOCAL COMMUNITIES

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 29

G4-S01
Percentage of operations with implemented local community engagement, impact assessments, 
and development programs

30

G4-S02 Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities -

ASPECT : ANTI-CORRUPTION

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 16

G4-S03
Total number and percentage of operations assessed for risks related to corruption and the 
significant risks identified

-

G4-S04 Communication and training on anti-corruption policies and procedures -

G4-S05 Confirmed incident of corruption and actions taken -

ASPECT : PUBLIC POLICY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-S06 Total value of political contributions by country and recipient/beneficiary -

ASPECT:ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-S07 Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly 
practices and their outcomes

-

ASPECT:ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-S08 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for non-
compliance with laws and regulations

-

ASPECT:SUPPLIER ASSESSMENT FOR IMPACTS ON SOCIETY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-S09 Percentage of new suppliers that were screened using criteria for impacts on society -

G4-S10 Significant actual and potential negative impacts on society in the supply chain and actions 
taken

-

ASPECT: GRIEVANCE MECHNISM FOR IMPACTS ON SOCIETY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-S011 Number of grievances about impacts on society filed, addressed, and resolved through 
formal grievance mechanisms

-

SUB-CATEGORY : PRODUCT RESPONSIBILITY

ASPECT : CUSTOMER HEALTH ANS SAFETY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 23

46

รายงานความยั่งยืนปี 2559
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำ�กัด (มห�ชน) 



GENERAL STANDARD DISCLOSURES
Standard

Disclosure Disclosure Requirements Page Note

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

-

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

-

ASPECT : PRODUCT AND SER LABELING

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

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

-

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

-

G4-PR5 Results of surveys measuring customer satisfaction 23

ASPECT: MARKETING COMMUNICATIONS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-PR6 Sale of banned or disputed products -

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

-

ASPECT:CUSTOMER PRIVACY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

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

-

ASPECT:COMPLIANCE

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

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

-
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